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TAŞINAMAYAN ÖZGÜRLÜK

    

Ülker kısa bir yaz gecesinin sabahında kendini öldürdü. 
Rayların üzerinde Hamburg ekspresinin yolunda öylece durdu, 
sırtı trenin geldiği yöne dönük elinde çantasını tutarak. Demir-
yolu yakınındaki evlerden birinde oturan bir kadın, onu gördüm, 
dedi polise. Dehşete düştüm. Rayların üzerinde makyaj yapı-
yordu. Önce saçlarını fırçaladı iyice sonra kaşlarını düzeltti. Du-
daklarını boyarken trenin düdüğünü duymuş olmalı. Makyajını 
bitirdi, malzemeleri çantasına koydu çabucak ve çarptı. 

Polis yerdeki izlerden Ülker’in bir parmaklığı atladığını, 
orada otların üzerinde biraz oturduğunu, sonra demiryolunu 
indiğini saptadı. İndikten sonra dört yüz metre kadar ilerlemiş, 
trenin iyice hızlandığı kurtuluş olanağının olmadığı yere kadar 
yürümüştü. Usta bir katil gibi planlamıştı ölümünü.

Parçalanmış cesedini kocası aldı polisten. Ayrı yaşıyorlar-
dı, Ülker ona çok çektirmişti ama yine de evli görünüyorlardı. 
Cenaze işleriyle uğraşmasa zaten konuşup duran çevre kim bilir 
yeni neler söylerdi.

Fikret karısını masrafa girip Türkiye’ye göndermeden 
gömdü. Ülker’in anası, babası, teyzesi, amcası, halası, yengesi, 
onların çocukları ve kanı her nasılsa birbirine karışmış herkes 
konuşmasını sürdürdü. Ülker’inkiler Fikret’inkileri buldu, kala-
balıklaşıp kızdılar, acıdılar, bildiklerini yeniden birbirlerine ak-
tardılar. 

Önceden Fikret’e kızılırdı, sonra acınır oldu. Hemen bir 
kız aramaya başladılar, birkaç tane bulup gösterdiler ama be-
ğendiremediler, vazgeçmediler. Fikret evlenmedikçe acıyanları 
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çoğaldı. Hain karı böyle bir adamı bırakıp gitmişti işte. Başkası 
olsaydı trenden önce parçalardı onu.

Ülker çabuk unutuldu. Dedikodular durdu, bu olay yü-
zünden kanı her nasılsa birbirine karışmışlardan arası açılanlar 
barıştı. Fikret sessiz dolaşmayı bırakıp toplum içine çıkar oldu. 
Ülker’in sakladığı tek fotoğrafını bile attı. Öyle bir ölümdü ki bu 
herkes yine mutlu olmuştu, Ülker de. Özgürlüğü arayan Ülker 
onu taşınması gerekmeyen sınırsızlıkta ölümde bulmuştu. 

Bir gece önce yaşam doluydu oysa. İşten birlikte çıkmış, 
yemek yemiş, geç saatlere kadar konuşmuştuk. Çok neşeliy-
di, insanın kişiliğini aşıp onu çocuklaştıran bir neşe içindeydi. 
Sonunda bitti, diye düşünmüştüm. Kabuğundan derisi kalın-
laşmış olarak çıkıyor, dedikodulara o kadar üzülmeyecek artık, 
aldırmamayı öğrendi sayılır. O gece söneceğini bilen ateş gibi 
parlamış Ülker, sabah rayların üzerinde makyajını bitirinceye 
kadar. Hiç anlayamamıştım hiç, hayret!

Ülker beni hep şaşkınlığa düşürürdü. Nasıl tanışmıştık 
biz, unutulması olanaksız. “Benimle evlensene Kenan!” Başımı 
tabaktan kaldırıp bakıyorum lokma ağzımda kalıyor bir an. Şaka 
mı yapıyor, gülümsüyor ama ciddi. Masada yalnızız işyerinde 
öğle arası yemek yerken, diğer masaların uğultusu arasında ku-
laklarım yanıtında soruyorum: “Neden ben?”

Bir süre susuyor bana garipsemeye zaman bırakarak. İş-
yerinde ben eskiyim, o yeni. Doğru dürüst konuştuğumuzu ha-
tırlamıyorum ve evlenmek, hayret!

Gözlerinin içi gülüyor ama insanın içini ürperten bir şey-
ler var orada, çaresizlikten doğan yırtıcılık.

“Evliyim ve yeniden evlenmem gerek.”

Gülüyorum. “Kadınları iki erkekle evlendiren yasa ne za-
man çıktı?”
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Yüzü asılıyor, “durumun garipliğini anlıyorum ama ciddi-
yim,” diyor.

“Neden ama?”

“Anlatması uzun, kolay da değil. Aslında çok basit ama 
anlatamıyorum. Bana bir iyilik yapın, evlenin. Evlenecekmiş 
gibi görünün en azından, sadece bir süre için.”

Hiçbir şey anlamadığımı görüyor ama anlatmak istemi-
yordu; belli ki küçük yaşantılarımız için büyük şeylerdi anlata-
cakları ve korkabilirdim.

“Bakın,” dedim, “size yardımcı olmak isterim, elimden ge-
leni yaparım, söz. Ama ne olup bittiğini, neye yardım edeceğimi 
de bilmem gerek değil mi?”

Yanıt vermeden kalktı, konuşmak istemiyordu anlaşılan. 
Akşama kadar çalışırken onu düşündüm. Firmada birçok Türk 
kadınının arasında hemen seçiliyordu. Kendine baktıran, unut-
turmayan bir güzelliği vardı. Uzun boylu uzun saçlıydı, saçlarını 
hiç toplamaz öylece omuzlarına salıverirdi. Nedense hiç pan-
tolon giymezdi. Yemekhanede çevremdeki başlar döndüğünde 
geçtiğini anlardım. İşin sıkıcılığında kendini hatırlattığında ilgi-
lendiğim bir varlıktı, o kadar. Ve evlenmek, hayret! Gidip tekrar 
sorsam mı, ama anlatmak istemiyor.

Unuttum, akşam iş çıkışında yürürken yanımda bulunca-
ya kadar. Arkamdan gelip yalnız kalmamı beklemişti. Sessizce 
yürüdük bir süre. İnsana kendini sessizce dayatanlar vardır; an-
larsın, karşı çıkarsın, konuşamazsın. Ülker de öyleydi, evlene-
cekmiş gibi görünelim bakalım. Kabul ediyorum. Ama evli oldu-
ğunu söyledin. Nasıl olacak bu?

Bir kahveye oturduk pencerenin kenarına. Sorumu yanıt-
lamak için değil de öyle anlatıyormuş gibi konuşmaya başladı. 
Bana hiç bakmıyordu. Gözleri sokaklara inen akşamın bulanık-
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laştırdığı yürüyen gölgelerde gezinerek yirmi üç yaşında oldu-
ğunu söyledi. İki yıldır evli, çocuk yok. Kocası istiyormuş evlen-
dikleri günden beri. Yapmıyormuş her yolu deneyerek, bir kere 
de çocuk aldırmış şiddetli kavgayı göze alarak ve bir öfke nöbe-
tinde ilk kez dayak yiyerek.

Dinliyorum, ya sonra? Benimle konuşmuyor gibi, iri yeşil 
gözleri arkamdaki boşlukta asılı öyle kıpırtısız ve dalgın anlatı-
yor ki, büyük mücadele vererek evlenmiş. Güzel bir kız on altı-
sına geldi mi koca adayları çıkar, çıkartılır karşısına. Evlenmek 
istemiyordum, neden bilmem. Çevremdeki yaşamdan özellikle 
de kadınlardan hep nefret ettim. Kocayla çocuk arasında iki du-
var arasında gidip gelir gibi yaşayan kadınlar. Yumurtlar gibi 
doğururlar, erkenden çirkinleşerek yaşlanıp ölürler. Öyle yaşa-
mak istemiyordum, hepsi bu. Ortaokuldan sonra okutmadılar, 
hem güzel hem okumuş, ikisi çok olurmuş. Evde oturup koca 
bekleyerek, geleni çevirerek birkaç yıl geçti. Hoşuma giden bi-
risi çıktı karşıma çevremdekilere benzemeyen. Ailem onların-
kini istemediğinden onlar da benimkini istemedi. Bir sürü şey 
oldu, babamın bilmem kiminden anamınkine kadar karışan, 
akıl verenler… Uzadıkça sinirlendim, direttim, kavga ettim. O 
genç adam hep uysal, hep yanımda bekledi beni sevdiğini söy-
leyerek. Ne kadar ikiyüzlü bu insanlar, evleneceğimi anlayınca 
benden çok ister oldular onunla evlenmemi. Büyük zaferimin 
sarhoşluğunda herkese ve her şeye karşın istediğimi yaparak 
evlendim.

Durdu. Bira içiyorduk, yeni bardak henüz gelmişti. Gözle-
rini soğuktan buğulanmış bardağa dikerek sustu. Karanlık bas-
mış, camı geçerek vuran soğuk gibi olmuştu yüzü; acı, katı ama 
açık.

Hiç mutlu olmadım nedenini önce anlamadan. Hiç deği-
şik yanı yoktu o genç adamın, kötü birisi değildi, ama o kadar. 
Neden evlenmiştim o kadar direterek? Amacıma ulaşınca bir 
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kez elde ettiğim tüm ilginçliğini yitirdi benim için. Bildiğimiz 
erkekti işte karısının her an ne yaptığını merak eden, her şeyi 
bilmek öğrenmek, her dakikana sahip çıkmak isteyen. Sıkıldım, 
istediğim bu değildi. Daha değişik düşünmüştüm önceden, ol-
madı. Sonra çocuk kavgası başladı, mutlaka istiyordu. Böyle-
ce ona daha fazla bağlanacağımı umuyordu. Kendi düşüncesi 
değildi bu, onun ve benim akrabalarımın görüşüydü. Kimseye 
bağlanmak, koparamayacağım bağlar kurmak istemiyordum. 
Ondan ayrılabileceğimi düşündükçe çılgına dönüyordu; onu bı-
rakamazdım, çevre ne derdi, akrabalar ne derdi, rezil olurdu ve 
ayrılmış bir kadın nasıl yaşardı? Çocukluğumdan beri hep ya-
pamazsın, edemezsin ve tehditlerle büyüdüm. Kurtulmak için 
evlendim, yine aynısı…

Sesi yükselerek sustu. Çok bira içiyordu, belki o zaman 
durumun garipliğini düşünmeden öylece konuşabilmek daha 
kolay oluyordu. Saat ilerlemişti, sormadım. Belli ki kocasını terk 
etmişti şimdiden. Kalacak yeri var mıydı, kendimi kötü duruma 
düşürüyormuş gibiydim ama konuşmadan oturdum. Kalkmak 
olanaksızdı artık.

Bardağı soğukluğunu duymak ister gibi eline aldı. Yüzü-
me baktı. “Ayrılmak daha da zormuş,” dedi. “Fikret’ten ayrılaca-
ğımı öğrenince herkes karşı çıktı.” Yine dalgınlaşmıştı bakışla-
rı. “Önceden onunla evleneceğime kızanlar onu en çok övenler 
oldu. Çevrenin etkisiyle baskı yapmayı denedi ama başaramadı. 
Bir ay önce avukata gittim ve kendime ev tutup ayrı yaşamaya 
başladım. Ayrılmayı kabul etmiyordu, herkes onunla birliktey-
di. İnsanlar ayrılabilir aile dağılabilirdi, bu doğaldı, ama bir ka-
dının kocasını terk etmesi olamazdı. Evden gittiğim gün beni 
dövmeye kalktı, direnince beceremedi. Kadın dövecek birisi de-
ğil aslında, hep çevre kışkırtıyor dedim ya. Dövmedin böyle oldu 
demişler, o da çaresiz ne yapsın? Kötü insan değil ama istemi-
yorum, hepsi bu.”
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“Neden evlenecekmiş gibi görünelim istiyorsun?”

“Anlamadın mı, yaşayamıyorum. Bir sürü sözler, yiye-
cekmiş gibi pis pis bakan adamlar, yolumu gözleyen gençler. 
Başlangıçta o kadar olur, dayanırım diyordum, ama olmuyor. 
Dayanamıyorum!”

Firmada o geçerken dönen kafaları hatırladım. Anlıyorum, 
ortalıkta görünecek, bir şey yapmayacak ama varlığıyla yeterli 
olacak bir erkek gerekliydi. Ülker yalnız olmadığını göstermek 
istiyordu. Evli bir kadının aşığı olmak, güldüm. Neden güldüğü-
mü anladı, yüzüne perde gibi inen çaresizlik bakışlarına yine o 
yırtıcılığı yerleştirdi.

“Başka yol yok mu?” dedim. “Buraya kadar kendi çaban-
la gelmişsin. Yine öyle gidebilirsin. Sana yardım etmekten ka-
çındığımı düşünme sakın, ama benim için hiç de iyi bir şey ol-
mayacak. Dayanmaya çalış, konuşulanlara, bakışlara o kadar 
aldırma. Meraklanma bir şey yapamazlar, kocan çevreye uyup 
saldırmaya kalkmazsa…”

Bu kez güldü. “Yapamaz.” Dedi. “Denedi yapamadı, yine-
lemez.”

“O halde biraz daha dayan. Avukata da gitmişsin, uğraşır 
boşanırsın, sonra da istediğini yaparsın.”

Bakışları bulandı, o an anladım. İnsanın tüm tarihine baş-
kaldırması zordur. Geldiği yerden dönmekten korkuyordu Ül-
ker. Aç bakışlar, dedikodular, baskılar ve istenmeyen kocanın 
bir yolunu bulup yüreğe giren sevgisi; zor, çok zor…

Kalktık, biraz yürüdük. Konuşmuyordu artık, yine o dal-
gınlıkla insanı ürperten gerginlik birleşmişti. Ayrılmadan önce 
sordum: “Seni hiç tutan yok mu? Bildiğim çok kadın var mutsuz 
evlilik yapmış olan.” Yüzü geniş bir gülümsemenin hareketini 
yaptı gülmeden. “Bana en fazla saldıran kadınlar,” dedi. “Her 
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gün herkese kocalarının yaptığı eziyeti anlatan kadınlar.” Yarı 
karanlık sokakta yürüyüp gitti. Kayboluncaya kadar baktım ar-
dından. İstemek, elde etmek ve istediğim bu değildi, mutsuzluk. 
Bir sınıra gelir insan, aşamaz; üzülür, acı çeker, mutsuz olur. Bir 
yolunu bulup aşar, bu kez belki daha da mutsuz olur ve sınırlar 
hiç bitmez. 

Sonra öğle yemeklerini her gün birlikte yemeğe başladık. 
Firmada eskiydim, otoritem vardı. Benim yanımda kimse yılı-
şamazdı ona, homurdanır ama ses çıkaramazlardı. Artık evlen-
mekten söz etmez olmuştu. Kendine yiyecek gibi bakmayan bir 
adama karar vermeden içini dökmüştü. Durum en azından gö-
rünürde kötü değildi.

Bir gün karmakarışık bir yüzle geldi işe. Kocası ve birkaç 
akrabası kaldığı yeri bulup gelmişler. Bağırıp tehdit edip yalvar-
mışlar. Durumun rezaletinden başlayıp aslında Ülker’in haklı 
olduğuna, sülalede böyle örnek olmasa da istiyorsa ayrılabilece-
ğine kadar razı edebilmek için her şeyi konuşmuşlar. Fikret, eve 
dön, birkaç ay birlikte oturalım, sonra yine istiyorsan ayrılırız, 
demiş. İstememiş Ülker, zorlamaya kalkınca da çığlığı basmış, 
gitmişler.

Morali çok bozulmuştu. Eve dönmek her yandan kuşatıl-
mak, çeşit çeşit insanın aynı sözlerine her gün yanıt yetiştir-
mek demekti, bıkıncaya kadar. Yine kararlıydı ama sarsılıyordu 
artık. Anlattım, bildiği ve yaptığı şeyleri anlattım ona. Yapabil-
diklerini başkasından duymak insanın moralini yükseltir. O gün 
sezmiş ama üstünde durmamıştım.

İnsanlar vardır benzerlerinden değişiktirler. Güçlü, di-
rençlidirler ve insanı şaşırtacak kadar iyi. Yaşamlarının tüm 
iyilik ve gücünü dökerler ortaya ve biterler. Ardından aynı şa-
şırtıcılıkta teslim olurlar. Sonrası daha acıdır; gerinin gerisine 
düşülür, yapılanlar unutulur, yapabilmeyi denemiş olmanın 
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pişmanlığı kalır belki.

Yalnız kendi yaşamlarının değil, türlerinin ve toplumla-
rının birikmiş yükünün altına giren insanlarda çok görülür bu; 
direnir, kıpırdatmaya başlarlar ve o hayranlık verici kalkış. Kal-
dırırken kendilerini bile tanıyamayacak kadar bambaşka bir in-
san olurlar ya da birden direnilmesi olanaksız hale gelen yük 
eziverir onları, altında kalırlar.

Son gece çok neşeliydi Ülker. Birlikte yemek yedik, gül-
dük. Sorunlardan hiç söz etmedik, bitti sanmıştım. Bitmiş! Al-
tında kalacaktı her şeyin ve kötüsü önceden farkına varmıştı 
bunun. Anlamadan neşe içinde, “Az kaldı,” demiştim. “Biraz 
daha, sakın geri dönme.”

Gülmüştü. “Meraklanma, beni ele geçiremeyecek-
ler.”

Ele geçiremediler. Sabah ona çok yakışan onu daha da 
güzelleştiren mavi giysisini giymiş. Otların üzerinde beklerken 
beni, konuşmalarımızı düşünmüş müdür acaba? Sonra kalkıp 
demiryoluna iniyor giysisi sabah rüzgarında uçuşarak, bir isyan 
bayrağı gibi. Orada onu ezmek için gelene inat makyajını yapı-
yor. Yenildi ama kazanıyor.

Mutlaka o an çok güzeldi.

(1986)



Engin ERKİNER - 15

BÜYÜK MAÇ

-I-

Kısa kesilmiş saçları, deri ceketleri, ellerinde zincirleri, 
birden ve birlikte attıkları naralarıyla geliyorlar. Sayıları belir-
siz; bin, beş bin, belki de daha fazla. Kimine göre bunlar düpe-
düz deli, kimine göre ise tehlikeli birer cani. Özellikle kalabalık 
olduklarında pervasız ve saldırganlar. İnsanlar onların dövdük-
lerini, bıçakladıklarını, hakaret edip aşağıladıklarını okuyor her 
gün gazetelerde ve sayfalardan çıkıp geliyorlar.

Berlin bir aydır çalkalanıyor. Türkiye-Federal Almanya 
ulusal futbol maçı var. Futbolcular, seyirciler geliyor; Naziler de 
geliyor. Almanya’nın her tarafından Berlin’e akın var. Naziler 
önderlik edecek, Alman ulusal gururu ayaklanacak. Stadyumda 
binlerce ağızdan bağırtıya benliğini sunan izleyici maçtan sonra 
Kreuzberg’e yürüyecek. Berlin’i Türklerden temizleyecek.

Afişler, bildiriler duvarlarda yazılar, miting çağrıları… Ve 
toplantılar, birisi bitip öteki başlayan bazen sabahlara kadar sü-
ren toplantılar. Herkes bir arada, her ulustan her türlü insan 
geliyor, konuşuyor, tartışıyor. Uzun örgüt isimleriyle dolu bil-
diriler yayınlanıyor. Berlin binlerce parmağı sıkılmış yumruk 
gibi.

“Bugün son gün, yarın maç var. Ne olacaksa olsun artık!” 
Necati birçok solukla ısınmış havada dalgalanan sigara duma-
nına bakarak düşünüyor. Konuşulanları izlemek için çaba gös-
termiyor. Yeni bir şey söylenmesi olanaksız, her şey fazlasıyla 
konuşuldu. Yorgunluk terleyen bedeninden sızıp akıyor. Her 
sabah erkenden bildiri dağıtmak sonra işe gitmek, akşamları 
metro çıkışlarında tekrar dağıtılan bildiriler, geceleri afişleme 
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veya toplantı. Bir ay böyle geçti; anlamsız tartışmalar, kişisel 
sürtüşmeler, tepkiler, çelişkiler, bozgunculuklar, yapılan ve 
yapılamayan işler. Şimdi herkes hazır, herkes birleşmiş yarın 
bekleniyor. Necati’nin yorgun bedeniyle uyuşan düşüncesi bu 
kadar çirkinliğin içinden doğan güzelliğe şaşırıp kalıyor. Kaç kez 
her şey bitti, bu iş yürümez, demiştik. Şu işe bak! Şu güzellik 
de nerelere yuvarlanıyor, hep çamurun içinde bulup çıkarmak 
gerekiyor.

Bir söylenti var; üç bin nazi çeşitli yollardan Berlin’e gel-
miş. Doğruysa eğer yarın çok şey olabilir demektir. Nasıl gel-
mişler, kim nereden duymuş bunu, belli değil. Söylenti duman 
gibi dalgalanıyor salonda, kulaklardan girip ağızlardan çıkıyor. 
Yeniden tartışmalar…

Biraz önce merkez gardaydı Necati. Polis iri kurt köpek-
leriyle Batı’dan gelen tren yolcularını arıyordu. Tipini beğen-
mediklerini hemen oracıkta bir odaya sokup önden ve yandan 
fotoğrafını çekiyordu. Gelenlerin hepsi bu mu, Berlin’dekileri de 
katsan çok az. Nereden çıktı bu üç bin, hay Allah!

Kohl da geliyormuş. Başbakanın olduğu yerde büyük bir 
saldırıya cesaret edemezler. İyi bir gövde gösterisi yaparlar ama 
saldıramazlar. Belki de amaç bu; gücü göstermek de onu kullan-
manın bir çeşidi değil mi? Buralarda yaşanmazı anlatmak için 
mutlaka öldürmek ya da yaralamak gerekmiyor. Üç bin doğruy-
sa bütün hazırlıkları yeniden gözden geçirmek gerek, pasif du-
ruma düşmemeliyiz. Ama doğru olamaz, sanmıyorum.

İçindeki çelişkili gerilimden kurtulmak için ayağa kalktı, 
amaçsızca salonun öbür ucuna gidip dikildi. Buradan tüm sa-
lonu görebiliyordu. Bir sigara yaktı, ağzından çıkan dumanın 
yükselip tavandaki buluta karışmasını izledi. Bulut dumanın 
geldiği yerde koyulaştı, hareketlendi sonra onu içine çekti. Si-
gara dumanı sürekli bir akıntı halinde buluta katılmaya baş-



Engin ERKİNER - 17

ladı. Önce çelişki ve tedirginlik gitti, dumanla birlikte boşalan 
düşünceleri salondaki iyimser havaya katıldı. Tartışmalar da 
bitmek üzereydi. Berlin’den toplanıp gelen tedirginlik durulu-
yordu. Ertesi günkü görev bölümü yeniden gözden geçirilmeye 
ve son eksiklerin nasıl tamamlanacağı konuşulmaya başlandı. 
Güçlülük, haklılık, birleşmişlik ayrıntıda daha bir canlanıyordu. 
Ayrıntının belirginliği bulanık kuşkuyu siliyor. Yarın olsun, ne 
olacaksa olsun artık!

Bu herif neden selam verdi bana bugün? Yorgunluğunun 
içinden Recep’in yüzü çıkıyor. Garda karşılaşmışlar, uzaktan 
salladığı eli Necati görmezlikten gelmişti. Arkasını dönüp ka-
labalığa karışmış, tam kurtulduğunu düşündüğü sırada Recep’i 
yanında görmüştü. Yılışık herif, hiç utanma da yok bunda. Se-
lam, nasılsın; iyiyim. Görünmüyorsun; işim var. Arada bir uğra; 
işim var dedim ya! Suskunluk. Uğrasan iyi olurdu; hiç zamanım 
yok. Yarın ne olur dersin; ne bileyim ben ne olur. Bir şey yapar-
lar mı; hiç belli olmaz, yapabilirler. Ama biz hazırız değil mi? 
Necati dönüp yüzüne bakmış, soru dolu tedirgin gözlerle karşı-
laşmıştı. Nasıl da yürekten söyler gibiydi biz derken.

“Biz hazırız ama seni bilmem.”

Recep düşündüğü ama yine de beklemediği yanıt karşı-
sında susuyor. Necati bu herifle birlikte yürümek de istemiyor. 
Kalabalık onları götürüyor. Aynı kalabalığın akıntısında olmak-
tan başka ortak yanları yok. Aynı nehirde yüzen balıkla çöp gi-
biler. Belli belirsiz eyvallah, diyor. Necati yanıt vermiyor.

Herifi işte böyle kabaca, yaptığı kabalığın güzelliğinden 
zevk alarak savmıştı başından. Kalabalıkta kimi bulursa bulsun 
istediğini sorsun, ama benden uzak dursun.

Berlin güzeldir; güzel deyince Necati’nin aklına her gece 
ışıl ışıl Kurfürstendamm gelir. Berlin pistir, kötüdür de. Kötü-
lük çeşit çeşittir, ama bu şehirdeki her kötülük bir Receptir. Her 
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ulusun bir Recep’i mutlaka bulunur ve her kötülük de Recep’te 
kendine mutlaka yer bulur. İnsanın kötüsü Recep’te doruklaşır. 
En kötü sözcükler anlatamaz onu, Recep baskın çıkar. Pisliğiyle 
pisletir kendini pisletecek sözleri.

Berlin’e on bir yıl önce geldi kaçak olarak, bir ay sonra da 
Necati’ye rastladı. Mazlumdu, zavallıydı, çaresizdi; birazcık da 
ilericiydi. Necati sabahların beşinde Yabancılar Polisi önünde 
uzun kuyruklara girdi. Oturma izni aldı. Çalışma Dairesi’nde 
bekledi saatlerce, günlerce; çalışma izni aldı. Ev buldu, olmadı; 
ailesi için geniş ev buldu. Ailesi de kaçak geldi Recep’in. Aynı 
saatleri, aynı kuyrukları onlar için de yaşadı Necati. Recep hep 
biraz ilerici kaldı, gelişme umudu veren ama sorunları yüzün-
den gelişemiyor görünen bir ilerici. Sorunları çözdükçe Necati 
gelişti Recep, ama başka yönde.

Gece gündüz çalışmaya başladı; ardından karısını ve bü-
yük oğlunu da soktu işe. Gelişmeye yine açıktı ama zamanı 
yoktu. Memlekette olduğu söylenen borçlar ödenip bitti, zaman 
yine olmadı. Başlangıçta tamtakır olan eve bir sürü parayla eş-
yalar alındı, zaman alınamadı. Her işçi gibi o da çocuklarının 
geleceği için memleketinde bir arsa bir de ev aldı, zaman yine 
alınamadı. “Yıpranıyoruz Necati” derdi. “Elden ayaktan kesilin-
ce durumumuz ne olacak? Kim iş verir bize o zaman?” Haklıy-
dı, kimse iş vermezdi o zaman. Bu nedenle bir dükkan açtı, bir 
yandan da fabrikada çalışıyordu. İşyeri açma işlemlerini Necati 
yaptı, Recep’in hiç zamanı yoktu. Fabrikadan ayrılınca Necati 
umutlandı, sonunda gelişme olanaklarına kavuşmuştu Recep; 
dükkanda daha serbest hareket edebilirdi, başka şeylere zaman 
ayırabilirdi. Ancak o zaman tüm sorunlarını çözmüş olan Re-
cep’in işçi olmadığının farkına vardı. İşçi sınıfının çıkarlarının 
yılmaz savunucusu Necati bir işçinin kurtuluşuna büyük katkı-
da bulunmuştu. Dükkanı iyi iş yapan Recep kurtulmuştu, kısa 
zamanda ikincisini de açtı. Şimdi daha da meşguldü, hiç ama 
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hiç zamanı yoktu gelişmek için.

Uzun bir kopukluğun ardından Necati onu bir Mercedes’i 
sürerken gördü. O da gördü ama görmezlikten geldi. Yine Al-
manca gerektiren bir işini bu kez yapmadı Necati. Recep yön-
temi biliyordu artık; başka bir derneğe gitti, öncekileri kötüledi. 
İşlerini hemen yaptılar ve Recep’in gelişmesine umutlar bağ-
ladılar. Gelişti Recep, Türkiye’den mal getirip satmaya başladı. 
Derneklerden ayağını kesti. Bir süre de Necati’nin arkasından 
atıp tuttu; güvenilmezdi böylelerine, insanı yarı yolda bırakıp 
gidiyorlardı.

Üçüncü dükkanını “besmeleyle kesilmiş helal et yiyen-
lerin” oturduğu bir semtte açtı. Bu sıralar camilerde görünür, 
oruç tutar olmuştu. Üçüncü dükkanında içki satmaz, başı açık 
kadına iyi gözle bakmazdı. Dükkanlarına Türk bayrakları, Evren 
portreleri astı. Kazancı arttıkça arttı. Artışa uygun konuştu, gi-
yindi, davrandı. Yine de bir noktadan ileri gitmedi, kimilerinin 
içindeki gelişebilecek adam umudunu tümden yıkmadı.

O’na en çok Necati kızdı. Namussuzluğunu, alçaklığını 
herkeslere anlattı; insanlar dinlediler, güldüler, anladılar, karşı 
çıktılar. Necati anlattıkça Recepler çoğaldı, onların kötülüğünü 
anlatanlar da çoğaldı.

Bilinen ilk Recep besmeleli et satarken ilk Alman metresi-
ni tuttu. Başını örttü, “Müslüman yaptım” deyip dükkana koy-
du, övündü. Necati sustu. Recep’i anlatacak sözcük yoktu artık. 
Sustukça öfkesi kendine döndü; örgütleyicinin çok örgütlenebi-
leceğin az olduğu bir ortamda haksız değere binmiş mal gibiydi 
Recep. Bu piyasa oldukça Recepler olacaktı. Necati ondan çok 
kendine, kendi gibilere kızdı. Nazilerin geliş haberine kadar da 
erken sabahlarda kimse için ve hiçbir şey için yollara düşme-
di.

“Neden selam verdi bana bu herif? Doğrusu, ne oldu da 
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selam verdi bu herif; onun burnu kokuyu bizden iyi alır.”

Soğuk ve bekleyiş dolu bir Berlin gecesinde yatağa bu so-
ruyla girdi. Hareketli insanların bir özelliği olarak yatınca dü-
şünmezdi, hemen uyudu. Sabah gerekenden daha erken içi 
gerilim dolu uyandı. Hemen kalkmayı sevmezdi ama kalktı. Bu-
gün son olarak bildiri dağıtılacaktı. Çay içerken kendiliğinden 
soruyu gece bıraktığı yerde buldu: Neden selam verdi bana bu 
herif?

Yılların deneyimiyle insanların bilinçsiz olmadıklarını öğ-
renmişti. Şu okuyamamış, ezilip hor görülen halk aslında çok 
uyanıktır. Kısa erimli çıkarının nerede yattığını bilir, bildiğini 
kovalayıp elde etmekte de inatçıdır. Bir kez elde edince de ye-
nilerine yönelir. Recep köşeyi üç defa döndü, dördüncüsü için 
çabalıyor. Beni görünce uzaktan yolunu değiştirirdi. Şimdi ne 
oldu bu adama böyle?

Bir metro durağında beş kişi buluşacaklardı. Necati so-
ruyu unutup saati unutmadan zamanında geldi. İki kişi her 
zaman olduğu gibi gelmedi. Yine her zaman olduğu gibi biraz 
söylendiler ama beklemediler ve Türkçe-Almanca iki taraflı ba-
sılmış bildirileri dağıtmaya başladılar. Necati merdivenlerin ya-
nında durdu. Türklere bildirinin Türkçe yanını, Almanlara öteki 
yanını göstererek veriyordu. İnsanlar ilk anda anlamadıkları bir 
şey görünce kağıdın arkasına bakmıyorlardı genellikle. Necati 
birçok kez karşılaştığı bu duruma hep yeniden şaşardı: ne ka-
dar çok insan vardı bir yaprağı bile çevirecek zamanı ve ilgisi 
olmayan.

Sabahın erken saatleriydi, insanlar aceleyle işlerine gidi-
yorlardı. Bir anne yanında kızıyla geçerken iki bildiri aldı, birisini 
kızına verdi. Necati güldü, işte böyle birkaç kişi bu sabah ayazın-
da içinin ısınmasına yetiyordu. Her gün karşılaşırdı böyleleriyle, 
bildiriyi alır almaz dikkatle okumaya başlar veya o kadar özenle 
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ceplerine koyarlardı ki sonra okuyacaklarını anlardı insan. Ba-
zıları hemen oracıkta okur ve birkaç soru sorardı. Bir keresinde 
bir kadın Necati’nin elindeki bildirilerin yarısını almıştı, kaldığı 
apartmanın posta kutularına atacağını söyleyerek. Sayıları çok 
muydu bu insanların, bilemiyordu. Yerine ve saatine göre deği-
şirdi bu. Bir keresinde de Dazlaklarla karşılaşmışlardı sabahın 
çok erken bir saatinde. Kalabalık değillerdi, saldırmaya cesaret 
edememişler ve pis pis bakıp gitmişlerdi. O günden beri bıçağını 
yanına almadan bildiriye çıkmıyordu.

Necati ağır gövdesiyle sallanarak Mustafa’nın geldiği-
ni gördü. Uzun zamandır Berlin’deydi ve birkaç ay önce gece 
yolda yürürken Dazlakların saldırısına uğramıştı. Dövmüşler, 
zincirlerle vurmuşlar ve çevreden yetişenleri görünce bırakıp 
kaçmışlardı. Şimdi bildiriyi almadan horlayan bir bakışla yürü-
yüp giden Mustafa birkaç gün hastanede yatmıştı. Çıkınca bir 
kahvenin gürültüsünde, sokakların kalabalığında, evinde hiç 
durmadan çalışan videosunun yanında ona Dazlakların kim 
olduğunu, neden yabancılara saldırdıklarını, kimlerden destek 
aldıklarını ve ne yapılması gerektiğini anlatmışlardı. Mustafa 
birleşmek, örgütlenmek, sesini duyurmak, mücadele etmek, Al-
man kamuoyu gibi sözcükleri başını sallayarak dinlemiş, sonra 
da kendine kocaman bir bıçak almıştı. Ne toplantılara katılmıştı 
ne de başka bir eyleme. Saldırı sonrası günlerde kahvede bıça-
ğını çıkarıp herkese gösterirdi, sanki görenler Dazlaklara haber 
verecekler ve artık ona saldırılmayacaktı. Bir ay sonra güveni 
gelmiş ve bıçağı da göstermez olmuştu artık.

“Şu dazlaklar da kime saldıracaklarını bilmezler ki,” diye 
düşündü Necati. “Bir daha saldırsalar daha mı iyi olur acaba? 
Belki o zaman uzun bıçak taşımanın kimseyi tek başına kurta-
ramayacağını anlar. O belki anlar ama ötekiler iyice korkar, Ber-
lin’de uzun bıçak satışı artar ve bildiri alanlar iyice azalır.”

İki başörtülü kız geçti hızlı adamlarla ve bakmadan. Neca-
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ti de bakmadı, bildiri de vermedi. Ekmek versen onu da almaz-
lar, erkek elinden günahtır diye. Bu saatte alışveriş de olmaz, 
kuran kursuna gidiyor bunlar.

Akşama belki de yer yerinden oynayacak, insanlara sal-
dırılacak, yaralanıp ölenler olacak. Ama bu sabah sanki her ak-
şamın her zamanki sabahı gibi; öyle olağan, sessiz ve ilgisiz-
di.

Eylemin içinde ayrı bir dünyayı düşünemezdi insan, ak-
lındaki örtülü görüntüden dışarı koştu, unuttu.

İki erken uyanmış aşık geldi, oğlan tek eli kızın meme-
sinde bildiriyi aldı. Almanca tarafına bakarak yürüdüler ama 
Alman değillerdi. Siyah saçlarından çok oğlanın iğreti durma-
sından, kızın yapmacık kırıtmasından anlamıştı Necati. Biraz 
ileride bildiriyi attıklarını gördü.

Artık üşümediğinin farkına vardığında bir saatten fazla 
olmuştu. Bildiriler bitmek üzereydi. Güneş yükselmiş, kalabalık 
azalmıştı. Esen rüzgar dertop edilmiş kağıtları ayaklarına getiri-
yordu. Birkaçını tekmeleyip uzaklaştırdı. Almancalar Türkçeler 
peşpeşe yuvarlandı. Gelip geçenlere birkaç bildiri daha verirken 
rüzgarla gelen o büyük hışırtıyı duydu. Birbirine sürtünen, oraya 
buraya yuvarlanırken birleşip üstüne gelen iki dilden bir hışır-
tıydı bu. Kısa sürede binlerce mektup göndermişti de yanıtları 
geliyordu sanki; ayrı dillerden, ayrı sözcüklerle, ayrı kişiliklerin 
yazdığı aynı şeyi anlatan mektuplar. Hışırtı geldi, merdivenin 
dibinde bir tur atıp ayaklarını çevirdi. Artık uzaklaştırılamaya-
cak kadar çoktular. Rüzgarla kıpırdıyor, arkadan gelenlerin bas-
tırmasıyla da gittikçe sıkışıyorlardı.

Yürüdü Necati beyaz kalabalıktan görünmeyen ayakla-
rıyla büyük adımlar atarak, ötekilerin yanına ulaştı. Birbirlerine 
baktılar, herkes gitmeye hazırdı. Necati hışırtıdan ötekiler bildi-
riler bittiğinden gideceklerdi. Bitmiş miydi yoksa dağıtılmamış 
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mıydı, kollarında hala dolu paketlerin ağırlığı hışırtıya arkasını 
dönüp yürüdü. Ötekiler de onu izledi, üşümüş ve acıkmış ilerde-
ki kahveye oturmaya gittiler. 

Bütün soğuk kış günlerinde olduğu gibi kahve daha sa-
bahtan dolmuştu. Çay içiliyor, kağıt oynanıyor veya sadece ge-
vezelik yapılıyordu. Birkaç kişi günlük gazeteleri okuyordu. Boş 
bir masa bulup çay istediler.

İnsanlar nasıl da sakin ve endişesiz kağıt oynuyordu. Ya-
rın da oynayabilecekler miydi, bu kahve sabaha kalacak mıydı; 
düşünen yoktu anlaşılan. Necati kimsenin düşünmediklerini 
bilmenin bilinciyle huzursuz oldu, kıpırdandı. Ayağa kalksam, 
“Bir dakika arkadaşlar!” diye bağırsam. “Üç bin nazinin geldiği 
söyleniyor. Hepimiz karılarımız çocuklarımızla tehlikedeyiz. Bu 
akşama hazır olmalıyız, en azından çevremizi, mahallemizi na-
sıl koruyacağımızı düşünmeliyiz” desem, nasıl olur abaca? Bu 
kahvede ne olur o zaman?

Çaylar geldi, içince ısındılar. Bedenleri kahveye uyum 
sağladıkça çevrelerine bakmaya başladılar. Kafalarında aynı 
düşünce vardı: Biraz bildiri vardı yanlarında ancak dağıtmak 
için kuşkuluydular. İçeriği ne olursa olsun her şey her yerde da-
ğıtılmaz, istersen Allah bir de! Önce kahveci bozulabilir neden 
sormadınız diye, kahvedekiler de olay çıkarabilir. Bu gecenin 
öncesinde böyle bir kavga ne de güzel olurdu ya! Ama artık bu 
kadarı da olamazdı, hem de böyle bir günde…

Konuşmadan bakıştılar. Bir tanesi kalkıp kahvecinin ya-
nına gitti, adam ne yaparsanız yapın der gibi bir hareket yap-
tı. Masaları dolaşıp birer bildiri koymaya başladılar. Kimisi alıp 
hemen okumaya koyuldu, ilgisiz gözleri zaman öldürecek yeni 
bir şey bulmuş olmanın ilgisiyle dolu olarak. Bazıları bakmadan 
oyunlarını sürdürdüler, onlar için şimdi sadece oynanan ya da 
üzerine sayılar yazılan kağıt vardı. Birkaç kişi bildiri almadılar, 
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dernek üyesi Necati’yi tanıyorlardı, bu nedenle neyin dağıtıldığı 
hiç önemli değildi.

Yeniden oturup çay söylediler. Kalabalığın içinde birden 
bastıran yalnızlıkla Necati iki arkadaşıyla koyu bir söyleşiye 
girmeyi denedi. Havanın ne kadar soğuk olduğundan söze baş-
ladılar, bildiri dağıtmaya gelmeyenlere kızdılar. Necati bugün 
izinliyim derken ötekilerin işsizliğini öğrendi, çaylarını içtiler, 
üç bin nazi gerçekten gelmiş midir diye düşündüler. Kahve eski 
havasına dönmüştü, ne ilgi ne de tepki, hiçbir şey yoktu. Neca-
ti konuşmak isteyip de çekinenler olabilir düşüncesiyle sürekli 
çevresine bakıyor, gülücükler dağıtıyordu. Gülmekten yüzü yo-
rulunca bıraktı. Sanki birtakım adamlar bildiri dağıtıp gitmişler-
di benzerlerini masada oturuyor bırakarak.

“Biz burada bir şey dağıtmış mıydık,” dedi oturanlardan 
birisi gülümseyerek.

Yüzlerindeki kaslar kıpırdadı. İnsan gülmek gerektiğini 
bilir, ister ve gülemez ya, öyle oldu. Necati, “kalkalım buradan” 
dedi. Kalktılar; dumanın, taş şakırtılarının, kağıt seslerinin ara-
sından tanıdık bir yabancıya bakar gibi geçip çıktılar.

“İyi ki, iyi ki konuşmamışım,” diyordu Necati kendi ken-
dine adımlarını çabuk çabuk atarken. “Kavga, gürültü, bağrışma 
neyse; ya sessizce sonuna kadar dinleyip, sanki kimse konuş-
mamış ve hep birlikte oyunlarına ara vermişler gibi sırtlarını 
dönselerdi. Yeniden oyuna başlasalardı… Ya her şeyi bırakıp 
giderdim ya da birini döverdim mutlaka!”

Biraz yürüdükten sonra kendiliklerinden durdular. Akşa-
ma zaman çoktu, yapacak işleri de yoktu, ne ayrı ne de toplu 
olarak. Soğukta bir süre konuşmadan sıkıntıyla bekleştiler. Bi-
risi, “Kreuzberg’e gidelim,” dedi. Onaylayan olmadı, karşı çıkan 
da; birlikte tekrar yürümeye başladılar.

Necati yolda bu insanların ilgisizliğinden söz açtı. Naziler 
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başka bir yerde, Berlin benzeri bir kentte bunlara benzeyenlere 
saldıracaklardı sanki. O kadar rahat, her günkü gibi, sanki hiç-
bir şey yokmuş ve olmayacakmış gibiydiler. Ortalığı boşuna mı 
telaşa veriyorlardı acaba?

Yanındaki gençlerden birisi mırıldandı; Necati anlamadı, 
anlamak için de sormadı. Bir işi yaparken gençlerin yanında yo-
rumlamanın yanlışlığını hatırlamıştı. Gençler için önemli olan 
iş yapmaktır; işin sonucu ileride düşünülebilir veya unutulabilir 
de. İşte kaç gündür şu kadar afiş yapıştırdık, bildiri dağıttık. Ge-
zip dolaşıp herkesle konuştuk; artık isteyen inansın.

Başka şey konuşmadılar. Çiseleyen yağmurun altında 
Kreuzberg’e vardılar. Birlikte yürüdükçe Necati de gençlerin psi-
kolojisine uymuş, endişelerini unutmuş, biraz da heyecanlan-
mıştı. Heyecan kuşkuyu kaldırmazdı, ama kuşku şimdiki coş-
kusunun altında ne kadar kaybolmuş olursa olsun yine de bir 
anda ve bir yerden çıkmayacak mıydı? İnsanın içinden yükse-
len, beynini ve yüreğini dolduran inanca kendini bırakıvermek 
duygusuna karşın inanamaması ne kadar kötüdür.

Kapanmış havanın altında iyice karanlık görünüyordu 
Kreuzberg. Her şey her günkü gibiydi; açık dükkanlar, dolu kah-
veler, ağır gövdeleriyle sallanarak yürüyen kadınlar ve erkekler, 
sokaklarda oynayan çocuklar, öğle yemeği için pişirilmeye baş-
lanan dönerler… Değişik olan hızlı adımlarla yürüyerek, değişik 
bir şeyler ararmışçasına çevrelerine bakınarak çarşıya giren üç 
heyecanlı adamdı…

Lokantalar, video dükkanları, kahveler ve yazıhanelerle 
dolu olan bu çarşı Nazilerin ilk hedefiydi. Çarşının tümü olmasa 
bile birkaç dükkan tahrip edilecek, gözleri yılan Türkler ticaret-
ten çekilip yerlerini Almanlara bırakacaklar, yeniler de elbette 
Nazileri unutmayacaklardı. Kalabalık, parlak vitrinler, kahve-
lerden taşan uğultu ve alışveriş aynıydı; geçen yıl bugün, gele-
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cek yıl bugün gibi. Buradaki gereksizliklerini örten gerilimlerini 
körükleyerek bir videocunun önünde durdular. İçerdekilerin ne 
yaptığını anlamadan biraz bakmaları gerekti. Böyle bir gecede 
video izleyecekler de vardı demek! Müşterilerden birini tanıyor-
du bir genç, konuşmak için içeriye girdiler.

Söylenip de duyulmayan bilinen tanışma, tanıştırma söz-
cükleri ardından rastgele bir konu. Sonra elindeki filmleri göste-
riyor, yeni çıkmışlar ve bugün izinliymiş de hemen alabilmiş, bu 
gece izleyeceklermiş ve yarın başka filmler için sıraya girmiş… 
Yarın mı; yarın bu dükkan olacak mı? Adam o kadar rahat, ak-
tarmak istedikleri gerilimi anlamıyor bile.

“Bu gece maç var amca, biliyorsun, Nazilerin Türklere sal-
dıracakları söyleniyor.”

Konuşan durup bakıyor durmayı soru yaparak.

“Vallahi ne desem yeğenim, buraları biliyorsun yabancı 
yer. Mahalleye gelip bağırıp çağırsalar da bir şey demem.”

“Ya diyelim komşunun evine saldırırlarsa?”

“Bizim eve de gelseler, cam filan da kırsalar bir şey de-
mem.”

“Ya daha da ileri giderlerse?”

Bir an sustu, sonra elindeki filmlerden söz eder gibi, “bir 
ondörtlüm var” dedi. Bildiği ama kendine karşı bile unutmuş 
görünmek istediği bir şey ona hatırlatılmış gibi canı sıkılmıştı. 
Başka şey söylemedi, vedalaşıp çıktı. Ardından sessizce dinle-
yen kasetçi başını sallayıp, “Siz görünüşe bakmayın abi,” dedi. 
“Herkesin kendine göre bir hazırlığı var. Herkes dolu, boş yok. 
Şu anda, Allah seni inandırsın, bu çarşıdan en az yirmi silah 
çıkar. Bekliyoruz işte!”

Gençlerden birisi bildirilerin, değişmemiş günlük yaşamın 
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ve artık taşan geriliminin etkisiyle söze girerek anlatıyor ki; tek 
tek korunmak yetmez, birleşmeli, sesimizi duyurmalı, tepkimi-
zi göstermeliyiz. Tek tek hepimiz eziliriz, kendimizi bile yete-
rince koruyamayız… Dükkancı duvarda dizili kasetlerle birlikte 
dinliyor, bakarak, bir şey söylemeden, hareketsiz. Necati sessiz-
ce dışarı çıkıyor. Bu saatte de bu söylev hiç çekilmiyor, evime 
gireni vururum! İşte o kadar!

Sıkıntıyla vitrinin önünde birkaç adım atıyor, filmlerin 
isimlerine bakarak. “Köşeyi Dönen Adam”, Kemal Sunal, bir de 
“Köşede Vurulan Adam”ı çevirseler ya! Ne yapıyoruz biz; cilalı 
taş devrinde konserve yemenin yararlarını anlatanlar gibiyiz. 
Bizimki içerde hala anlatıyor; anlatma desen olmaz, anlatınca 
bir şeyler olacağını sandığından. Umut bu umut, umut öldürül-
meli. Umudun gerçekten doğması için umutlarını yitirmeli bun-
lar; ne geri dönmek olmalı, ne de köşeyi dönmek… Hadi çıksana 
be adam, gidelim buradan!

Çıktı, duygulu sözlerinin yankısını içerde havada asılı 
bırakarak. Savaşmaya giden üç adam gibi yürüdüler. Düşman 
vardı, savaş ve uğruna savaşılan fikirler de vardı, bir de bunları 
bilenler olsaydı.
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-II-

Necati çayını içerek ve Berlin’e inen akşama bakarak dü-
şünüyor. Düşündüğünün bilincinde değil. Dünün ve bugünün 
ve yılların anıları bir olayla uyanıp bellekten çıkıyor, arka arka-
ya diziliyor, toplanan bir hesap gibi sonuç çıkıyor. Belleğin gön-
derdiğini akıl yadsıyor, başa dönüyor. Tek tek her anıyı alıyor, 
anlıyor, topluyor ve sonucu anlamıyor. Lokantada insan yediği 
her yemeğin fiyatını anlar, yine de sonuçta hesabın yüksekliğini 
anlamaz ya, onun gibi bir şey oluyor. Başa dönüp geldikçe her 
anıda sonucu bulmaya başlıyor, bu zamana kadar bunu nasıl 
kavrayamadığına şaşarak. Her şey çok açık, bütün çok açık şey-
ler gibi görülmesi de zormuş.

Bugün Recep yine selam verdi. Üç savaşçı dükkanın önün-
den savaş adımlarıyla geçerken büyük bir saygıyı uzattı onlara. 
Ve bozgun çok çabuk geldi, belleği soruyu ve yanıtı kavrarken 
Necati bir anda her şeyi unuttu, boş verdi. Bu dükkan, bu çarşı, 
Naziler ve selam… Yahu ben bu dünyada bu herifin işine yara-
mayacak bir şey yapamayacak mıyım?

Yanındakiler onun birden çıkıveren öfkesine, değişimine 
şaşarak yürümüşlerdi. Şimdi boş bardağını içinde çay varmış 
gibi dudaklarına götürürken düşünüyor, o zaman hızlı ve bozuk 
adımları altında kalan düşüncelerini hatırlayarak. Recep için 
mi, bunlar için mi ve değer mi?

Morali çok bozuktu. Öğle yemeği yememiş, bir sandviç 
alıp camın önüne oturmuştu Berlin’e bakarak. Yıllarca uğraş di-
din hep aynı şey. Onlar bir yolda biz ayrı bir yolda. İşlerine ya-
rayacağımız zaman yaşam çizgilerimiz çakışıyor, sonra herkes 
kendi yoluna.
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Geçmişten anılar fırlıyor. Onlarca isim… Geldiler, burada 
durumlarını güvence altına alıncaya kadar her şey iyiydi. Çalış-
ma izni, oturma izni, ev bulmak, iş bulmak ve derken gittiler. 
Güvenlikleri sarsılınca geldiler, düzelince yine gittiler. Kimse 
yarıştan kopamıyor; para bul, mal al, mal al… Öyle bir güven-
sizlik ki ne kadar alsa güvencede duymuyor kendini. Köşeyi 
dönme yarışı, birini dönersin başkası çıkar. Bazen köşe senden 
hızlı koşar. Uzaklaşan bir hedefe varma yarışı ve köşenin ar-
dında saklanan bütün bir gelecek. Yetişir dönersin köşeyi kar-
şına duvar çıkar. Bunu görmek bu kadar zor mu, hele onlarcası 
duvara çarptıktan sonra. Ama insan yaşamının en güzel yirmi 
yılını kazanamayacağı bir güvenlik için harcadığını kabul eder 
mi hiç? Umut kolay ölmüyor, ne onlardaki ne de bizdeki.

Kalabalıklaşmaya başlayan caddede ışıklar yanarken te-
lefon çaldı. Necati bir anda yaptığı her şeyin doğruluğuna inan-
dığı dünyaya döndü. Arkadaşlarından bir grup görev bölümüne 
uygun olarak maça gitmişti. Maçta bir şey olması olasılığı zayıftı 
ama yine de gitmek gerekiyordu. Polisin çok sıkı arama yaptığı-
nı bildiriyorlardı. Belki de hiçbir şey olmayacaktı bundan sonra, 
sanki olanlar bitmişti de olacağı düşünülenlerin uzantısı yaşa-
nacaktı artık.

Maç birazdan başlayacaktı, içerisi yavaş yavaş dolmaya 
başlamıştı. Maçtan sonra hep birlikte çıkıp sabaha kadar grup-
lar halinde dolaşacaklardı. Polis her zaman geç saatlere kadar 
açık olan Türk büfelerinin erken kapatılmasını ve kimsenin 
gece dışarıya çıkmamasının iyi olacağını iletmişti. Evlere ka-
panmak kesinlikle doğru olmaz, korkmayı, sindirilmeyi kabul 
etmek olurdu. Herkes sopa, levye, İngiliz anahtarı, bıçak gibi 
ne bulabilirse birlikte getirmişti. Çok değillerdi ama az da sayıl-
mazlardı, en azından umutsuzluk yaratmayacak sayıları vardı. 
Pencere önündeki dünyasını unutmuştu Necati ve zaten orada 
da fazla kalamazdı insan.
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“Saldıramazlar,” diye düşündü. “Bir şey yapamadan gel-
dikleri gibi gidecekler. Bu işin o kadar gürültüsü oldu, o kadar 
çok şey söylendi ve protesto yapıldı ki, polis önlem almak zo-
runda kaldı. Bunlar da polise rağmen saldıramazlar.” Apaçık bir 
başarıydı bu ve garip bir duygu veriyordu. Şu anda özellikle ih-
tiyacı duyulan bir duygu. İyi antreman yapmış bir takımın daha 
maça çıkmadan kazandığını anlaması gibi bir şeydi.

Bu duyguyla dolu sevinerek kalktı, odanın içinde çok şey 
yapmak istercesine dolaştı. Sonunda gereksiz bir şey yaparak 
televizyonu açtı, daha maç başlamamıştı ve o da biliyordu ama 
bir şey yapmak istiyordu. Birisi gelip çay tepsisini eline tutuş-
turdu. Necati yapmak istencini boşaltamadığında birine çatardı 
genellikle. Çayları özenle dağıttı. Tanıdık, tanımadıkla doluydu 
oda. Çoğunlukla gençler vardı; kötü yaşlıların iyi gençleri, en 
azından bu gece için iyi olan gençler. Tanıdıklarıyla şakalaşır-
ken, tanımadıklarıyla tanıştı. İşsizlik, aile sorunları, para, disko-
tekler, kızlar her şey konuşuluyordu; birazdan olabileceklerden 
başka. Ne olduğunu bilmedikleri bir görevi yapmaya gelmiş gi-
biydiler, görevden başka her şey ilgilendiriyordu onları. Necati 
başlamak üzere olan maç için televizyon karşısında sandalye-
sini düzeltirken, “Yaşam bu galiba,” diye düşündü. “Herkes bir 
taraftan tutup çekiyor kendine göre ve istediği kadar. Sonunda 
bir şey çıkıyor ama kimseyi memnun etmiyor. Çekmesen daha 
kötü olacak.”

Maç başladı. İlk yirmi dakikada herkes sessiz kaldı. Bek-
lenilenin tersine Türkiye iyi dayanıyordu. Stadyumda aşırı bir 
tezahürat da yoktu, normal bir maç gibiydi. “Bir de kazanıyor 
muyuz, ne büyük ders olur ama?”

Aslında futbolla ilgilenmezdi ama bugün kazanmak isti-
yordu. Yenilince kızan Almanları saldırganlaştırmak daha mı 
kolay olurdu, belki… Ama ortamı olunca saldırmanın nedeni de 
çok olur, öfkeden ya da gururdan. Kazansak iyi olur!
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Herkes aynı şeyi düşünüyordu anlaşılan. Sessizlik yerini 
yazıklanmalara, “Haydi bir tane atın be!” seslerine bırakmıştı. 
Devre arasında dışarıdan gelen birisi lokanta ve büfelerin çoğu-
nun kapanma hazırlığı yaptıklarını söyledi. Kaç gündür, “sin-
meyelim, boyun eğmeyelim, her günkü gibi davranalım,” de-
mişlerdi oysa, dükkanları ve insanları dolaşarak. Kimse sorun 
çıkarmak istemiyordu anlaşılan, evinin kapısının ardında on-
dörtlünün üstüne gelininceye kadar…

İkinci yarı başladı, tam bir bozgun. Goller peşpeşe geliyor. 
İzleyenler öteki odada oturanlara bağırarak haber veriyorlar, üç 
oldu, dört oldu… Necati kalktı, birden maçın hiç de önemli ol-
madığını hatırlamıştı. Sopaları saydı, kimlerin nereye gideceği-
ni tekrar düşündü. Beş kişi dernekte kalacaktı, buna son anda 
karar vermişlerdi. Geniş bir saldırıyı kimse düşünmüyordu, an-
cak belirlenmiş hedeflere saldırılabilirdi. Bunları da elbette Türk 
faşistleri belirlemiş olacaktı ki, o zaman derneğe mutlaka saldı-
rılacaktı. Geriye kalanlar da birkaç grup halinde sabaha kadar 
dolaşacaktı. Necati altı kişilik bir grubun sorumlusuydu. Özel-
likle ara sokakları denetlemek gerekiyordu çünkü caddelerde 
saldırı zordu.

Maç bitti ve tartışma yapılmadı, belki de hemen unutul-
muştu. Sessiz bir hazırlık başladı. Çıkarılmış, bırakılmış olan-
lar giyildi, takıldı, alındı. Maça gidenlerden haber bekleniyor-
du. Birkaç kişi erken çıkacak ve en önemli an olan seyircilerin 
dağılması sırasında durumu bildirecekti. Habere göre hareket 
edeceklerdi. Maç sessiz dağılırsa en büyük tehlike geçmiş olu-
yordu.

Beklenirken sürekli çay içiliyordu. Dışarıdan birisi geldi; 
birkaç büfe dışında her yer kapanmıştı. Birkaç polis arabası do-
laşıyordu.

Telefon çaldı. Maç sessizce dağılmıştı yalnız Naziler bir 
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araya toplanıyordu ve çok polis vardı. “Gelmeleri zaman alır 
ama çıkalım,” dedi Necati. Herkes ayağa kalktı. Birisi gruplar 
halinde çıkılması gerektiğini hatırlattı. İlk grup çıktı, on dakika 
sonra Necati ile birlikte oturmadan bekleyen beş kişi çıktı.

Ana caddede biraz yürüdükten sonra sapmaları gere-
kiyordu. Uzakta diğer grubu gördüler arkalarına takılmış bir 
polis arabasıyla birlikte ilerlerken. Bir başka araba yanlarında 
durdu. Polis camı indirdi içerinin sıcak havasını yüzlerine vu-
rarak…

“İçeri girin!”

“Neden?”

“Bakın başınıza bir şey gelirse karışmam!”

“Meraklanmayın, bizim korunmaya ihtiyacımız yok.”

Yükselen camla birlikte polis başını salladı, araba gitti. 
Neredeyse iki dakikada bir polis arabası geçiyordu caddeden. 
Yürüdüler. Bir büfe açıktı hazır döneriyle birlikte. “Bir şeyler 
yiyelim,” dedi Necati. “Daha zamanımız var.” Büfeciye bir şey 
sormadılar, o da konuşmadı. O niye açıktı ve onlar neden dı-
şarıdaydı ve her şey belliydi. “Yarın,” diye düşündü Necati, “iyi 
iş yaptım diyecek ve yıllar sonra bir gün yine Berlin’de maç ve 
Naziler varken birkaç büfe daha açık kalacak belki de.”

Sandviçleri yerken herkese bir de ayran ısmarladı. Yürü-
düler, sokağı dönmeden derneğe telefon etti Necati. 

“Yeni bir gelişme var mı?”

“Naziler pankartlarla yürüyorlar. Şimdilik sessizler.”

“Nereye yürüyorlarmış?”

“Kesin belli değil ama Bahnhof Zoo’ya doğru.”

“Kaç kişiler?”
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“Beş yüz kadar dediler.”

“Beş yüz kadar bir şey değil,” dedi Necati sokağın yarı ka-
ranlığında yürürlerken. Biliyordu ki şu sırada birçok insan çoğu 
genç dolaşıyordu adımları duvarlarda yankılanarak. Ama hepsi 
bu kadar mı bakalım? Belki de dikkati bir yere toplayıp ansızın 
başka yerden… Sokaklarda kimse yoktu. Evlerin ışıkları da her 
zamankinden az gibiydi. Birden Recebi anımsadı. Zenginleşince 
o da silah almış mıydı, şimdi yorganın altında ya da pencere ya-
nında bekliyor muydu acaba kulak dışarıda el silaha dokunarak. 
Köşeye gelince durdular. Necati tekrar telefon etti.

Polis Kreuzberg’deki bütün metro istasyonlarını kapat-
mıştı. Buraya gelmeye çalışıyorlar!

Necati ilk kez bir çatışma olasılığını ciddi olarak düşün-
dü. Silahı, giysileri, cephanesi verilen ve cepheye götürülen 
ama savaşın olabileceğini asla düşünmeyen bir askerin birden 
savaşla karşılaşması gibiydi bu. “Beş yüz kişi, hepsi buraya gel-
diler diyelim. Dağılmış grupların kısa sürede toplanması gerek. 
Silahlı mıdırlar acaba, en azından bir bölümü mutlaka. Ne ya-
pabi…”

Düşünceleri sokağın öteki ucunda beliren beş kişiyle ke-
sildi. Kim oldukları seçilmiyordu. Hemen dağınık yürümeye 
başladılar; bunu önceden bir yerde okumuştu Necati, ateş edi-
lince vurulmayı zorlaştırmak için. Cebindeki bıçağa sarıldı. Bir 
sokak lambasının zayıf ışığında gelenleri gördüler bir an için. 
Alman değillerdi ama Türk olmadıklarını da düşünmeden anla-
dılar. Türk kendini hemen belli eder! Ara iyice azaldığında ko-
nuşmalarını duydular ve onlar da gençti. Tanışmadıkları halde 
selamlaştılar. Geçtikten sonra birisi;

“İtalyanlar da devriye çıkarmış,” dedi.

Daire çizerek ana caddeye doğru yürümeye başladılar. Ye-
niden birkaç kişiyle karşılaştılar. Bunlar da Türk olmayan siyah 



34 - Büyük Maç

saçlılardandı, İspanyoldular. Önceden hiç görmedikleri belki 
sonra da görmeyecekleri ama şu anda görmekten mutlu olduk-
ları bu insanlara selam verdiler. Giderek gece gezintisine dönü-
şüyordu yürümeleri. Sopaları, bıçakları kavramıyordu artık elle-
ri. Gürültüyle bir Yugoslav grup geçti. “Yunanlıları göremedik,” 
dedi birisi. Necati güldü.

“Herkes bu sokaktan geçecek değil ya aslanım!”

Gördüğü ilk telefona yürüdü; durumlar iyi diyecekti, gelen 
varsa bekliyoruz.

Dernekteki arkadaşı teyp gibi olmuştu, son bilgileri oto-
matik olarak söylüyor ve kapatıyordu, telefon hemen yeniden 
çalıyordu.

“Naziler Bahnhof Zoo’ya varmışlar. Polis tüm korteji kor-
don altına almış. Hemen arkalarında da pankartlarla Alman ile-
ricileri yürüyor. Sayıları bin beş yüz kadar.”

Necati gülerek yüzü bir ışık demeti dolu kapanan telefonu 
yerine astı. Hemen arkasında duranlara, “Herifler her yandan 
çevrilmiş,” dedi. “Adım atamıyorlar.” Tekrar yürüdüler ve ana 
caddeye ulaştılar. Ortalık eskisi gibiydi; birkaç açık büfe, evlerde 
birkaç ışık ve polis arabaları. İki kişi sabah erkenden işe gide-
ceklerini söyleyip ayrılmak istediler. Necati, “Bakın arkadaşlar, 
dedi. İşin çoğu bitti, sabaha da az kaldı. Önemli hiçbir şey yapa-
mazlar artık ama birkaç cam kırıp bir evi kundaklasalar da bir 
şey yapmış sayılacaklar. Bu gece önemli, bu gece böyle bitirse 
büyük başarı olacak bizim için.”

Kimse yanıt vermedi ama istek sözlerden bakışlara, dav-
ranışlara geçmişti. Biraz daha yürüdüler. Necati, “İsterseniz gi-
din,” dedi, sevincin yorgunluğunu ve yarınki çıkarın dolaysız 
baskısını duyarak. Gittiler.

Bu insanlar ilk kez böyle bir eyleme giriyorlardı, zaten zor-
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lukla inandırabilmişlerdi. Karanlık sokaklarda benzerlerinden 
uzak, çıkarlarını savunmak ve ertesi gün uykusuz kalmamış 
olanların anlamaz ve küçümseyen ve ilgisiz varlığının yanında 
bulunmak… Kolay değildi bu ve ilk eylemde fazla yüklenmek 
de doğru olmazdı. Necati yaptığının doğruluğuna inanarak ve 
bu doğruluğa kızarak derneğin önüne kadar geldi. Öteki grup-
lardan da dönenler vardı. Sayıları oldukça azalmıştı. Sorumlu 
kişilerle konuştu, hepsi de aynı sayıda olmasa bile sabaha kadar 
dolaşılması görüşündeydiler. Nazilerin Bahnhof Zoo’da topla-
nan ve hareketsiz bekleyenlerden ibaret olduğuna kimse inan-
mıyordu. Evet, diğer uluslardan işçilerin de bu gece dışarıda ol-
ması özellikle iyiydi ama sorun öncelikle bizi ilgilendirdiğinden 
gevşememek gerekiyordu.

Yeni gruplar kurmadılar, her grup kaç kişi kalmışsa öyle-
ce devam edecekti. Necati yeniden yola çıkmak için konuşma 
sırasında yukarıya çıkmış iki kişinin inmesini bekledi, gelen ol-
madı. Belki de bu arada kimse farkına varmadan ayrılıp gitmiş-
lerdi.

İki kişi yürüyüp bir sokağa girdiler. Dar, uzun ve uzakta 
ucu görünen yolda kimseler yoktu. Karanlık hüzünlenmiş gibi 
geldi Necati’ye. Adımlarının azalmış, sessizleşmiş seslerini din-
leyerek yürüdüler. Sona kadar gitmeden saptılar. İleride eski bir 
evin kenarında üç kişi yere oturmuştu. Bir şişe elden ele dolaşı-
yordu. Bunlar değişik giyimli, saçları boyalı adamlardı, kendile-
rine Otonom derlerdi. Nazilere karşıydılar, düzgün giyinmeye, 
çalışmaya, toplum içinde yaşamaya ve aslında varolan her şeye 
karşıydılar. Necati geçerken selam verdi. Dağılmış birleşenler 
gelemeyen düşmanı bekliyordu.

Biraz daha yürüdüler. İspanyol, İtalyan birkaç gençle kar-
şılaştılar. Yine selamlaştılar azalan sayının iyice yorgun ama sı-
cak bakışlarıyla. Sokağa çıktıklarından beri ilk kez Necati yanın-
dakine dikkatle baktı. On yedi yaşlarında zayıf bir gençti onunla 
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bu kadar dolaşan. Yaşamında ilk kez bu kadar uykusuz kalmış 
gibiydi. Hiç konuşmadan sürekli o nereye giderse oraya yürü-
yordu. Durdu, “İstersen gidebilirsin,” dedi. O bir şey söylemedi, 
isteyip de isteğinden utanır gibiydi. “Bu kadar dolaşmak yeter, 
bundan sonra bir şey olmaz herhalde. İstersen git!” Bir süre daha 
birlikte yürüdüler, sonra birden Necati yalnız buldu kendini. O 
giderken birkaç kelime konuşmuşlardı ama unutmuştu. 

Güneşin doğmasına daha vardı ama sabah olmuş sayılır-
dı. Birazdan insanlar işlerine gitmeye başlayacak, şimdi sokak-
ların en tenha zamanı. “Nedir bu böyle,” diye söylendi durup 
gerinerek, “büyük başarıyla değişen pek az şeyin yorgunluğu 
mu?” Kendisi gibi dolaşan tek tük insanları gördü, gecenin için-
deki uzak gölgeleriyle. Kim olduklarını bilemedi, zaten bilmek 
de önemli değildi, buradaydılar ya.

Büyük maçın gecesi bitmişti. Birazdan güneş her günküne 
benzer evlerin, sokakların üzerine doğacaktı. İnsanlar dışarıya 
dökülüp, çoğu nasıl bir gece geçirdiğini bilmeden işlerine gide-
cekti. Onun da bu yorgunlukla işe gitmesi gerekiyordu. Akşama 
kadar uyuklayarak çalışacak, sonra arkadaşlarını görüp Berlin’in 
diğer yerlerindeki geceyi öğrenecek ve yatıp uyuyacaktı.

Binlerce şey düşünüyordu hiç birinin üzerinde durmadan. 
Bildiri, kahvedekiler, Recep ve Recepler, videocudaki adam, ya-
nında dolaşan genç, açık dönerci ve ilk fırsatta kaçanlar… Ya-
rışa kısa bir süre ara verilmişti sanki; güneş doğacak, insanlar 
köşelerine doğru yeniden atılacaktı.

Necati dışarıya dökülmeye başlayan ilk insanları görün-
ceye kadar dolaşıp durdu. Yorgun bedeni hızlanan adımlarıyla 
zorlandı. Ortalık aydınlanmadan, insanlar belirginleşmeden bu-
radan gitmek istemiyordu. Caddeye çıkmadan önce durup arka-
sına baktı. Sayıları gittikçe artan hareketli, silik, yeni uyanmış, 
işe giden insan gölgeleri. Tek tek hiç birini tanımıyordu, tümün-
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de kendini buluyordu. Binlerce parçalı bir ayna gibiydiler; parça 
pek işe yaramaz, tümünde ise insan kendini görür.

Güzel bir duyguya kapıldı, nasıl bir şeydir, anlat, deseler 
anlatamazdı. İnsanın varlığını bir anda dolduran öyle bir duy-
gudur ki bu, bir an için insanı insanoğlunun içinde, insanoğ-
lundan fazla bir şey yapar. İnsan belirli bir şekilden uzaklaşıp, 
belirsiz ama yüce bir varlığa yaklaşır. Kendinden bir varlıktır bu, 
ama kimdir bilemez. Bildiği ve bilmediği her şeyi görür onda. Bir 
an görür, mutlu olur ve dünyasına döner.

Parasını, sevgilisini, çevresini ve inançlarını kaybedebilir 
insan; kırılır, telaşlanır, üzülür ve bir şey de yapamaz. Birden 
belki de bir şey yapmanın gerekmediğini kavrar, kendini başka 
şeylere verir ve o arada yitirdiklerini çoğu kez aramadan başka 
yerlerde bulur. Bu çirkin yaşam her şeyi unutturan güzelliklerle 
doludur.

Necati o gecenin sabahında insanı yitirdiği sokaklarda in-
sanlığı buldu.

(1986)
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NİKARAGUA’YA KAÇAN KADIN

Posta kutusunda bulduğu mektuba anlam veremedi Se-
lim. Hiç görmediği bir pulla tanımadığı birinden mektup mu alı-
yordu? Bir süre zarfı açmak istemedi. “Yeni bir şey öğrenmek 
istemiyorum artık. Kimbilir kimden. Birlikte Paris’e geldik ve 
şimdi herkes bir tarafa dağılıyor. Hollanda, İsveç, Danimarka, 
bu da galiba Latin Amerika’dan.” Zarfı açtı.

“Sevgili Selim,

Biliyorum bu mektubu aldığında şaşıracak, bir Orta Ame-
rika ülkesinden bana kim yazabilir diye düşüneceksin. Yazımı 
tanıyınca da her zamanki sabırsızlığınla, senin Nikaragua’da ne 
işin var, diye soracaksın. Dur bakalım, acele etme, her şeyin bir 
sırası var.

Görüşmeyeli üç ay oldu değil mi? Anımsarsan Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki kahvelerden birinde oturmuştuk. Son konuşma-
mızdı, ama bunu ne sen ne de ben biliyorduk o zaman. Yine gö-
rüşürüz deyip ayrılmıştık. Sonra her şey birdenbire oldu.

Aynı gece Kamil’le pek iyi bildiğin kavgalarımızdan biri-
ni daha yaptık. Nedeni her zamanki gibi, onu hiç düşünmeden 
davranıyormuşum, onu küçük düşürüp politik geleceğiyle oy-
nuyormuşum, ortalıkta ‘daha bir karıyı yönetemeyen adam na-
sıl örgüt yönetir?’ sözleri dolaşıyormuş, politik rakipleri benim 
tavırlarımı ona karşı kullanıp yıpratıyorlarmış vb. 

Bu sözleri sabırla dinledikten sonra, onun istediği gibi 
uslu bir kadın olamayacağımı ve kendi hayatımı mutlaka ya-
şamak istediğimi söyledim. Tahmin edebileceğin gibi tartışma 
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kızıştı. Bana böyle yapmak zorunda olduğumu, aksinin ikimiz 
için de iyi sonuç vermeyeceğini bağırarak anlatmaya başlayınca 
dayanamadım; ayrılalım dedim. O anki durumu şimdi bile göz-
lerimin önüne geliyor. Birden sustu, hareketsiz kaldı, ardından 
gözleri büyümeye başladı. Dehşete düşmüş bir insan nasıl ba-
kar, öyle bakıyordu. Açıkçası korktum, kaçmaya çalıştım ama 
olmadı. Beş yıllık beraberliğimizde ilk kez bana vurdu, birkaç 
kez vurdu. Acı duydum mu hatırlamıyorum ama taş kesildim. 
Kendimi savunmaya çalışmayıp öylece durdum. O da birden 
durdu, ne yaptığını henüz anlamamıştı ama büsbütün dehşete 
düşmüştü.

Bir sessizlik oldu. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Kalkıp ya-
nıma oturdu, sarılmak istedi. Bir şey söylemeden ittim. Vazgeç-
medi, yine ittim. Bu kaç kere oldu bilmiyorum, birden üstüme 
saldırdı. Hemen oracıkta benimle yatmak istiyordu ve bir süre 
boğuştuk. Birkaç kere kafama çok sert vurdu, sersemledim. Ka-
mil böylece bana, kendini yadsıyan karısına erkekliğini kanıt-
ladı.

Ne kadar sonra kalkabildim hatırlamıyorum. Doğru lava-
boya gittim ve kustum. Kocası tarafından tecavüz edilen bir ka-
dın ancak kusabiliyor. Giyindim ve çantama birkaç parça eşya 
tıkıştırdım. Orada çıplak, çıplaklığını gizlemeye gerek duyma-
dan, bakışlarında kazandığı zaferin pırıltısıyla yatıyordu. Gide-
ceğimi anlayınca şaşırdı, yanına yatıp tekrar isteyeceğimi sa-
nıyordu belli ki. Çabucak evden çıktım; herşeyden, ondan, onu 
sevmiş olan benden, tüm ortak geçmişimizden, bildiğim her-
şeyden nefret ederek… Düşünmemiş, karar vermemiştim ama 
ne o eve, ne de ona geri dönmeyecektim.

Birkaç gün sonra beni aradığını duydum. Artık trajedi 
oynayacak gücüm kalmadığını, kendisiyle de görüşmek iste-
mediğimi, ondan iğrendiğimi ilettim. Aramalarının ardı arka-
sı kesilmedi. Ne yapıp ediyor nerede kaldığımı buluyor, haber 
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gönderiyor, telefonla arıyor, mektup yazıyordu. Telefonu aç-
mamaya, kimseyle görüşmemeye, posta kutusuna bakmamaya 
başladım. Ama böyle de yaşanmazdı ve ondan ayrı yaşayama-
yacağımı kanıtlamaya çalışıyordu bana.

Bir gün birkaç kere evde gördüğüm gençten bir çocukla 
sokakta karşılaştım. Karşılaşmak zorunda kaldım çünkü önüme 
çıktı. Yürüyüp gitmek istedim ama bırakmadı. Kamil’in hatasını 
kabul ettiğini ve mutlaka benimle görüşmek istediğini söyledi. 
Tüm arkadaşların önünde özeleştiri yapacakmış. Ben de bu so-
rumsuzluğu bırakıp ona dönmeliymişim. Genç bir kadın böyle 
yaşayamazmış, dedikodu oluyormuş.

Olayı mutlaka sen de duymuşsundur. Kendimi kaybet-
tim. Sokağın ortasında avazım çıktığı kadar bağırmaya başla-
dım. “Bıktım artık! Ne kimseyi yargılamak ne de yargılanmak 
istemiyorum. Özeleştiri de istemiyorum, bir şey istemiyorum. 
Ben kocamı terk ettiysem bundan size ne! Başka işiniz yok mu 
sizin?”

Şaşırdı, hayli de korktu. Ne zaman gitti bilmiyorum. Bir 
ağlama nöbetine tutulmuşum. Tanımadığım ama hemen gü-
vendiğim insanlar beni bir kahveye oturttular. Konyak verdiler, 
sakinleştim. Sonra kalktım, taksi çağırmak istediler, teşekkür 
ettim. Akşam olmuştu dışarıda, sokağa çıktığımda öğlendi oysa. 
Öylece yürüdüm, hiçbir şey düşünmeden, duymadan. Karşıma 
Seine çıktı, bir köprünün altından karanlık ve sessiz akan Seine. 
Parmaklıklara yaslandım. Orada ne kadar durdum bilmiyorum. 
Giden karanlık sular gibi içimden tüm geçmiş boşaldı. Birinin 
yanımda durduğunu gördüm; bir gece sarhoşu elinde şişesi, yır-
tık eski paltosu, kızarmış yüzüyle bana bakıyordu.

“Ölmek mi istiyorsun?”

“Ne istediğimi bilmiyorum ama yaşamak istemiyo-
rum.”
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“Hayret,” dedi, “hayret! Kendini öldürmek için geç kalmış-
sın. Ancak gençken öldürebilir insan kendini.”

Sallana sallana gitti. Ardından bakarken kendimi gerçek-
ten öldüremeyeceğimi anladım. Bir süre daha kaldım, sonra eve 
gidip yattım. Birden çok rahatlamıştım.

Senden öğrendiğim bir şey vardı: büyük olayların içinde 
biraz durup düşünmek, olanı kavramaya çalışmak. Nasıl geldim 
ben, biz bu duruma? Üç yıldır Paris’teyiz ve Kamil’le aramız-
da herşey birdenbire patlayıverdi, geçmişte tek kavgamız yoktu 
oysa.

Bana, ‘Paris’e geldin değiştin, Fransız kadınları seni çok 
etkiledi’ denir hep. Yalnız ben mi değiştim? Hepimiz değiştik 
ama ayrı yönlerde. Sorunlar da buradan çıktı. Eskiden belli be-
lirsiz üstüne düştüğüm ama o hareketlilik içinde çözüm bula-
mayıp unuttuğum sorunları hatırladım. Bu değişik toplumda 
gördüklerimle onları aklımdan çıkaramaz oldum, gözlerime gir-
meye başladı sorunlar. Şimdi daha iyi anlıyorum ki, eskiden hiç 
düşünmediğim inançlarımı sorgulamaya başlamıştım.

Kadın bağımsızlığı üzerine bunca söz edilmesine karşın 
neden Kamil’e bağlıyım diye önce kendimi sorguladım. Öyle 
alışmışım ki her şeyi ona sormaya, onun benim yerime karar 
vermesine, başka türlü de olabileceğini düşünmemeye, düşün-
meyi kendime yasaklamaya… Bir süre bocaladım. Derken senin 
de bazılarına tanık olduğun kavgalarımız başladı. Neden geç 
geldin, neredeydin, ne yaptın, neden bana sormadın? Eskiden 
onsuz bir yere gitmez, bir şey yapmazdım. Yapmaya başlayınca 
şaşkınlıkla buna karşı olduğunu gördüm. Onsuz yaptığım her 
şey yanlıştı, kıyasıya eleştiriyordu. Öylesine de kıskançtı ki, söz 
anlatmak olanaksızdı.

Bir gün, ‘Bak Kamil, dedim, bana böylesine güvensizsen, 
senden uzak kaldığım anda, açık konuşalım, başkasıyla yata-
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cağımı düşünüyorsan, neden beni bir mücadele arkadaşı olarak 
görüyorsun? Fazla bilinçli değilim, bunu ben de biliyorum ama 
seninle birlikte birçok tehlikeye atıldığımı da yadsıyamazsın. 
Neden o zaman?’

Çok heyecanlandı. Benim için asla kötü şeyler düşünme-
diğini, kötü bir şey yapabileceğime inanmadığını, bana güven-
diğini ama böyle davranmamdan da rahatsız olduğunu söyledi. 
Özellikle çevreden, onların durumu yanlış anlayacaklarından 
çekiniyordu. Bu ilk tartışmamızdan sonra biraz ona uyma-
ya çalıştım, ama olmadı. Tam bir bağlılık istiyordu, bağlılık da 
değil, bağımlılık. Kafasına kuşku girmişti bir kere; düşünsene, 
yıllardır tanıdığım, birlikte olduğum senle bile görüşmemden 
rahatsız oluyor, açıkça söyleyemediğinden de basit sorunlarda 
huzursuzluk yaratmaya çalışıyordu. Evli bir kadının kocasından 
başka erkekle ne işi olabilirdi?

Bunların tümünü onu terk edip yalnız yaşadığım günler-
de düşündüm. Kavramaya çalıştım, nedir bu? Bana mücadele-
yi, bağımsız kadın kişiliğine sahip olmayı, iki ayağının üzerinde 
kimseye yaslanmadan durmanın gereğini, özgürlüğü ve özgür-
lük için savaşmayı öğreten adam bu değil mi? Ve ben bunlar 
için sevmedim mi onu?

İnanır mısın, bir sabah dehşetle uyandım birden her şeyi 
kavrayarak. Bazı özgürlükler kullanılmaması koşuluyla verilir, 
bazı bilgiler uygulanmaması için öğretilirmiş aslında. Kamil’den 
çok şey öğrendim, beni bir anlamda o yarattı sayılır, ama yarat-
tığını benimseyemedi. Öğrettiklerinin sonuçlarına dayanamadı, 
bu nedenle de ondan nefret ettim.

Hepimiz zamanında anlamadan, düşünmeden ne kadar 
büyük sözler etmişiz, gün gelip o sözlerin sonuçlarının karşı-
mıza dikileceğini unutarak. Kadın erkeğe bağımlı olmamalı, öz-
gür olmalı; Kamil her zaman bunu savundu, eminim şimdi bile. 



Engin ERKİNER - 43

Yeter ki kendi karısı böyle olmasın ve başkalarının karısı böyle 
yaparsa da gizlice küçümseyebilsin onları. Ne kadar basit de-
ğil mi? Şimdi bile şaşıyorum bu kadarcık gerçeği kavrayabilmek 
için neden bu kadar bekledim diye? O yılların hareketliliğinde 
çok şeyin üzerinde düşümemişiz.

Erkeğimiz aynı (sen başkasın biliyorum, kızma!). Okunan 
onca kitap, yapılan tartışmalar, seminerler, yazılar, olaylar; ka-
dın özgürlüğü üzerine yapılan bunca edebiyat bu kafayı pek az 
değiştirmiş ne yazık. Hiç kuşkum yok, yanında olmadığım za-
man Kamil başıma kaza gelebileceğini değil, başkalarıyla yata-
bileceğimi düşünür.

Biliyorum, okudukça tüm bunların Nikaragua ile ilgisi ne-
dir, diye düşünüyorsun. Tam oraya geldim işte. Dehşetle uyan-
dım dedim ya, işte o sabah kahvaltıda birden anladığım çok 
şeyin etkisi altında kalarak gitmek istedim. Nereye, belli değil, 
ama mutlaka bir yere. O güne kadar tanıdığım tüm insanlardan 
uzaklaşmak, onları belki de bir daha göremeyeceğim kadar uzak 
yerlere gitmek istedim. Şimdi anlıyorum ki bu apansız bastıran 
ve uzun sürmeyecek bir duyguydu. Paris’te kalıp tüm zorluklara 
karşın kendi yaşantımı kurmayı deneyebilirdim. Ama o an aynı 
konuşmaların, aynı anlayışsızlıkların içine girecek gücüm yoktu 
ve yaşam da rastlantılarla dolu. Pascalle’ı biliyorsun, aynı gün 
telefon etti. Nikaragua’ya gidiyormuş altı aylığına, ben de gel-
mek ister miymişim? Hemşire olduğumu biliyordu. Nikaragua 
hükümeti dünyanın her yanından her konuda yetişmiş eleman 
arıyormuş.

Birden çok heyecanlandım. Bu çevreden kopmak için bun-
dan daha iyi fırsat olamazdı. Hemen kabul ettim.

Mektup uzadı değil mi? Bilmiyorum canını mı sıkıyorum 
ama bunları yazmak gerekiyordu, anlayabilecek birine. Başkası-
na yazmayı düşünmüyorum. Benim için istediklerini düşünebi-
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lirler, aldırmıyorum.

Sana yazmamın anlamı var biliyorsun. Sanırım son ko-
nuşmamızda söylemiştin; evli bir kadının kocası dışındaki bir 
erkekle cinsellik düşünce ve kaygılarından karşılıklı uzak ko-
nuşabilmesi ne kadar güzel! Kadınla erkek arasında, nasıl yata-
rız dışında da ilişki olabiliyormuş bu toplumda, çok az ama çok 
güzel.

Adresimi yazıyorum. Yanıtını beklerim. Mektup yazman 
için sana şimdilik Nikaragua’yı anlatmıyorum.”

Selma

Mektup ellerinin arasından masaya düştü. Düşünmeden, 
dokunmadan bir süre kağıda baktı. Selma da gitti, Paris’te bana 
en gerekli olan insan da gitti. Artık onunla bana büyük haz ve-
ren uzun konuşmalarımız için zaman ayırmama da gerek kal-
madı. Ne garip, yaşam her şeyimi tek tek alarak beni özgürleşti-
riyor. Demek gittiği için günlerdir görüşemedik. Şimdi yazmak, 
ne yazacağım, bilmiyorum. Gitmemeliydin, hepsi bu!

Genişleyen özgürlüğünün çoğalttığı acısıyla yaşayan Se-
lim yeni bir mektup aldı.

“Sevgili Selim,

Yaklaşık bir ay oldu sonunda yanıtını aldım. Belki iddiana-
meyi aldım desem daha doğru olur. O ne öfke, o nasıl suçlama-
lar! Yazdıklarının tümü senin düşüncelerin değil, hiç yadsıma 
biliyorum. Koşullar zor, göçmenlik zor, bir de eski arkadaşlar yi-
tirildi mi öfke bastırıyor. Gördün mü bak ne kadar esnekleştim, 
eskiden olsa bir sürü küfür ederdim.
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Yıllardır o kadar dar, sekter kalmışız ki burada durmadan 
genişliyorum. Kimse bunu öğretmedi bana yaşam savaşı veren 
devrimden başka. Dünya sandığımızdan daha büyükmüş, bunu 
önce Fransa’da sonra burada iyice anladım. Biliyor musun, dar 
insan her yerde önce darlığı arıyor. Kurbağa gökyüzünü kuyu-
nun ağzı kadar düşünürmüş. Ya biz nasıldık Paris’te, eski kuyu-
sundan çıkıp çevreye yayılmış kendine yeni kuyu arayan kurba-
ğalar gibiydik. İstersen biraz daha kız, gerçek bu!

Sanırım iddianameni yanıtlayabilirim. Son söyleyeceğimi 
başa alayım: Ben kavgadan kaçmadım, bunu kabul etmiyorum. 
Kaçtım, bu doğru. Bir kavgadan ötekine kaçtım. Artık veremeye-
ceğim bir kavgadan verebileceğime kaçtım. Kuyunuzdan çıkın 
biraz, bunu hemen görürsünüz!

‘Sorumsuzluk bu’ diyorsun. ‘Halkını bırakıp gittin ve üs-
telik sen devrimciliği, devrimcileri ne sanıyordun; birer namus 
anıtı mı? Nasıl halkın içinde namussuzlar, alçaklar, dar kafalılar 
varsa, bunları aynı şekilde olmasa bile devrimcilerde de bulur-
sun. Başka ne bekliyordun, herkesin düşlerinin insanı olmasını 
mı?’ diyorsun.

Sorun nedir biliyor musun? Ben halkı tanımadan halkın 
safına geçmiş ve dönülemeyecek kadar ileri gitmiş bir insanım. 
Bu kadar ilerledikten sonra halkımı tanıdığımda ise ona bir türlü 
ısınamadım. Çabaladım ama olmadı. Birçok insanın bana şöyle 
ya da böyle yatılacak bir kadın gözüyle baktığını sezip kadınlı-
ğımdan utandım. Bu duyguya dayanamadım, kaçtım. Neden bu 
kadar aç bu insanlar, evlisi de bekarı da? Sakın aksini savuna-
yım deme, aç toplumdan tok devrimci çıkmaz. Senin gibiler çok 
az ne yazık!

29 yaşındayım, bunca yıldır beni şekillendiren çevreyi bı-
rakıp geldim. Yenisine ne kadar uyarım, bunu şimdi düşünmek 
istemiyorum. Doyasıya yaşamak, görmek, öğrenmek istiyorum. 
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Yeni olan birikince dönüp her şeyi baştan düşüneceğim. Artık 
düşler, beceremeyeceğim işler, insanı birden yükseltip sonra bı-
rakıveren duygular peşinde koşmak istemiyorum. Farkına var-
madan hayli büyümüşüm!

Burada kalış süremi altı ay daha uzattım, böylece bir yılı 
tamamlayacağım. Dört aydır Managua’dayım, yeni kurulmuş 
bir hastanede çalıştım. İspanyolcayı söktüm sayılır. Şimdi kü-
çük bir kasabaya sağlık görevlisi olarak gidiyorum. Aşı kampan-
yası yürüteceğiz, pratik sağlık eğitimi vereceğiz.

Öylesine ilgi var ki dinlenme saatlerinde bile çalışmak is-
tiyorum. Biz dışarıdan gelenlere büyük saygı gösteriliyor. Yap-
tığım her şey işe yarıyor, insan beklemeden hemen görebiliyor 
bunu. Anlatılması olanaksız güzel bir duygu bu. Sırtların dönül-
mesine o kadar alışmışım ki hemen içimi sarıyor, bazen ağlaya-
cak gibi oluyorum, anlayacağın hala alışamadım.

Bak sana bir sır vereyim. Burada hoşlandığım bir adam 
var, Nikaragualı. Aynı hastanede doktor olarak çalışıyor. Büyük 
heyecanların içinde birlikte çalışan insanların yakınlaşması 
çabuk oluyor galiba. Henüz karar vermedim, şu anda böyle bir 
şeye hazır değilim. Kasabaya gidip döneyim belki sonra. 

Mektuplarını birkaç ay okuyamayacağım çünkü gidiyo-
rum. Yeni adresimi şu anda ben de bilmiyorum. Yazar mısın 
bilmem, ama yazmanı isterim. İnsan istese de tüm geçmişin-
den kopamıyor. Gelecekte tepkilerim daha da azaldığı zaman 
geçmişi düşündüğümde orada daha çok güzellik bulabileceğim 
sanırım. Ama şimdi seninle yaptığımız konuşmalardan daha 
güzelini hatırlamıyorum. Bu nedenle lütfen suçlayarak da olsa 
yaz.”

Selma

(1986)
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ÇÖZÜLME

“Kalk giyin kızım geç kalacaksın.”

Aysel televizyon programı dergisinden bir yaprak daha 
çevirdi. Yerinden doğrulmadan, “daha erken,” dedi. Bu akşam 
birinci programda Hitparade vardı. Solistlerin, toplulukların ad-
larına baktı. Boney M’i görünce sevindi. Bazı arkadaşları Boney 
M’i biraz eski moda buluyorlardı ama o seviyordu. Hafta sonun-
daki filmlere göz attı, beğenmedi. Anlaşılan yine video izleye-
ceklerdi. Kemal Sunal’ın ve Postacı’sı yeni çıkmıştı. Fatma Girik 
ile birlikte oynuyorlardı. Her yeni filmde olduğu gibi videocuda 
sıraya girmişlerdi ve yarın filmi alabileceklerdi. Bir yaprak daha 
çevirdi, gelecek haftanın programına bakmaya başladı.

“Kalk giyin Aysel yine geç kalacaksın.”

Annesinin sesini bu kez duymazlıktan geldi. Birkaç kez 
bağırır sonra mutfaktaki işlere dalıp unuturdu onu. Anımsadı-
ğında da zaman o kadar ilerlemiş olurdu ki, artık gidemeyece-
ğini ona anlatmak zor olmazdı. Annesi bağırır, üstüne yürür, 
bazen da saçlarını çekerdi. O kadarına razıydı Aysel. “Vallahi 
unuttum,” derdi. “Dalıp gitmişim.”

Dallas’ta bu hafta ne vardı acaba? Yalnızca Pamela’yı 
görmek için izlerdi Dallas’ı. Çoğu kez baştan biraz bakar ve o 
haftaki filmde Pamela başrolde değilse izlemezdi. Çok güzel bir 
kadındı; bakışları, duruşu, konuşmasıyla, beden hatlarıyla her 
şeyiyle çok güzeldi. Onun gibi olmak isterdi Aysel. Sue Ellen’e 
göre namuslu da sayılırdı, sık sık sevgili değiştirmiyordu. İnsa-
nın sevgilileri olacaksa evlenmeden önce olmalı, sonra olma-
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malı. Neydi asıl adı, Victoria. Victoria Principal bir dergide ilk 
kez on altı yaşında iken sevgilisi olduğunu açıklamıştı. Aysel on 
beşindeydi, daha hiç olmamıştı ama önünde bir yıl vardı.

Düşüncelerine bir kadın girdi bağırarak. Dergi yırtarcasına 
çekilip alındı elinden. Annesi, “Allah belanı versin,” diye bağırı-
yordu. “Her hafta aynı numara, bıktım artık.” Dolabın kapağı-
nı sertçe açtı. Uzun kollu gömleği askısıyla birlikte üzerine attı. 
“Bir gün babana haber verecekler kursa gelmiyor diye, o zaman 
bakalım ne olacak!” Hırkasını da çıkarıp attı. “Senin yüzünden 
ben de mi dayak yiyeceğim? Allah belanı versin senin!” Uzun 
siyah etekliği de bulup yere attı.

Aysel ağır hareketlerle dağılan giysilerini topladı, sonra 
üstündekileri çıkarmaya başladı. Annesi eliyle dürterek, “Çabuk 
ol,” diye bağırdı. “Beş dakikada hazır olmazsan gösteririm ben 
sana.”

Uzun kollu gömleği giydi, altına da uzun eteği, bugün kaç 
derece olacaktı sıcaklık, otuz mu, yoksa fazla mı? Bedeni terle-
meye başlamıştı bile. Kalın koyu renk çoraplarını giydi ve dizle-
rinin üstünden lastikle bağladı. Hırkasını giymeden önce ayna-
nın karşısına geçip uzun saçlarını tepesinde topladı. Hoca, “Bu 
saçları öreceksin,” diyordu. “Saçlarım çok zayıf Hoca efendi, hep 
dökülüyor,” deyip atlatmıştı. Ama iyice toplaması gerekiyordu 
işte. O gün bütün ders boyunca kadının saçının nasıl olması ge-
rektiğini anlatmıştı Hoca. Baş neden ve nasıl örtülür, kadın saçı-
nı neden erkeğe göstermemelidir, saçını toplamadan başörtüsü 
örtmek neden geçerli değildir; hepsini uzun uzun açıklamıştı. 
Aysel her zaman olduğu gibi dinlememişti. Tek tümce kalmıştı 
aklında; uzun ve dağınık saç erkeği çağırmak demektir. Hoşuna 
gitmişti bu söz. Okulda, sokakta saçları hep dağınık oluyordu 
artık, ama henüz gelen yoktu.

Kalın hırkayı giydi ve tüm düğmelerini ilikledi. En sonun-
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da başörtüsünü bağladı. Aynada iyice baktı ve kenardan çıkmış 
birkaç teli de gizledi. Tek tel saç görünmemeliydi. Çantasını 
içindeki kitaplarla birlikte eline aldı. Kapıdan çıkarken annesi 
her zaman olduğu gibi giyimini iyice inceledi. Başörtüyü biraz 
düzeltti, hırkanın altında yarısı açık etekliğin fermuarını tüm-
den kapattı. Sonra düğmelerine baktı, hepsi ilikli olmalıydı. Hır-
kanın altında gömleğin açık kol düğmelerini bile kapattı. Aysel 
sokağa güneşin altına çıktı.

Her cuma Aysel’in kapanma günüdür. Yalnızca yüzü ve 
elleri açıkta, önceki günler saçları dağınık, giysisinin yakası 
açık, bacakları çorapsız olarak okula gittiği aynı yoldan geçe-
rek Kuran kursuna gider. Başlayalı birkaç ay olmuştu, aslında 
yaşıtlarından daha geç başlamıştı. Çevrede söz oluyordu. Ba-
basını etkilemişti bu sözler. Almanya’da kızın varsa derdin de 
var demektir, denirdi. Onaltısına geldi mi ya kocaya vereceksin 
ya eve kapatacaksın. Yoksa elin oğlu başına öyle dertler açar 
ki altından kalkamazsın. Babası dolar dolar eve gelip boşalırdı. 
Bağırır, tehditler savurur, bazen da döverdi. Aysel birkaç gün 
yalnız başına sokağa çıkamaz, çorapsız, saçları dağınık ve yaka-
sı açık gezemezdi. Sonra her şey eski durumuna dönerdi, yeni 
bir patlamaya kadar. Kuran kursunda böyle olmamıştı. “Gide-
ceksin,” demişti babası. “İşyerindeki arkadaşların, komşuların, 
herkesin kızı gidiyor. Dinimizi, geleneklerimizi öğren. Evlene-
cek yaşa geldin, biraz ağırbaşlı ol, örtün. Saygıyı, büyüklerin sö-
zünü dinlemeyi öğren.” Önceleri Aysel için değişiklik olmuştu 
bu kurs, ama kısa zamanda usanmıştı. Takkeli ve sakallı hoca-
nın kalın sesi, anlayamadığı dilden birtakım dualar ve öğütler, 
hiç bitmeyen öğütler. Meğer ne kadar çok yasak varmış bu dün-
yada! Birkaç kez geç kaldım diye gitmemiş ve şiddetli tepkiyle 
karşılaşmıştı. Anası da aynı olmuştu bu konuda, hiç ayrımı yok-
tu babasından. Baskı artıyordu. Yürüdükçe tüm bedenini saran, 
saçlarının dibinden fışkırıp yüzünden aşağıya inen ter gibi ya-
şamını sarıyordu. Kavgalar, bağırmalar, tehditler, dayaklar art-
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mıştı. Eskiden onu koruyan annesi de kenara çekiliyordu artık, 
bazen da babası gibi davranıyordu. Aysel büyümüş evlenecek 
yaşa gelmişti. Annesine göre herkesin gözü üzerindeydi şim-
di.  Çocukmuş gibi davranamaz, istediği gibi sokağa çıkamaz, 
oğlanlarla gülüp oynayamazdı. Çocukluk bitmişti artık. Şimdi 
kapanmak, evde oturmak, ağırbaşlı olmak ve namusuna özen 
göstermek gerekiyordu. Otuz sekiz numara ayakkabı giydirilmiş 
kırk bir numara ayak gibi olmuştu yaşam.

Aysel tam zamanında durağa geldi, buna sevindi. Kimse-
nin dikkatini çekmeden tramvaya bindi. İki kişi garip garip bak-
mıştı o kadar. En arkaya oturdu. Tramvay kalktı. Herkesi tek tek 
gözden geçirdi, tanıdık yoktu. Mahallesinden insanlar bu tram-
vaya pek binmezdi. Sonraki iki durakta da inenler olunca iyice 
rahatladı. Çevresinde oturan kimse kalmamıştı.

Başörtüsünü çıkardı, çantasına koydu. Sonra hırkayı çı-
kardı, onu da naylon bir torbaya tıktı. Çoraplarını ayak bilekle-
rine kadar indirdi ve orada düzgünce katladı. Gömleğinin kolla-
rını çözdü ve dirseklerine kadar kıvırdı. Saçlarını çözdü, başını 
sallayıp omuzlarına dağıttı. Eteğini yukarı çekti, gömleğinin ya-
kasını açtı. Birden büyük bir yorgunluk duydu. Düğmeleri çöz-
mek, sürekli çıkarıp bir tarafa tıkmak yoruyordu insanı. Çıka-
rınca da kurtulamıyordu insan, üstünde değil elinde taşıyordu. 
Arkasına yaslandı. Teri bir anda soğumuştu. Rahatlık ağır ağır 
tüm bedenini, duygularını kaplıyordu.

Bu yöntemi yine kursa gelen bir başka kızdan öğrenmişti. 
Bir keresinde onu terden sırılsıklam görünce gülmüş, “Neden 
böyle yapıyorsun?” demişti. “Önemli olan evden kapalı çıkmak 
kursa kapalı girmek, kurstan kapalı çıkmak eve kapalı girmek. 
Arada ne istersen yap! Bizimki de yasak savmak işte:”

Her durakta insanlar iniyor biniyordu. Kendine yönelik 
bakışlarda ilgi ve beğeni görüyordu Aysel. Kimi ilgisizce geçi-
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yordu, onlar da en azından dünyalarına uymayan garip bir şeye 
bakar gibi bakmıyordu.

Neden gerekiyordu uzun kollu gömlek, üstüne bir de hırka 
giymek? Hoca efendiye göre kadın her zaman kalın giyinmeli, 
hiçbir yeri belli olmamalı ve erkeklerde kötü duygular uyandır-
mamalıydı. Yaz günü yalnızca gömlek giymek sakıncalıdır, gü-
nahtır. Altından iç çamaşırı belli olur, tahrik eder.

Şu ileride ayakta durup ona bakan genç de tahrik mi ol-
muştu acaba? Aysel kendine bakıldığını anladığı anda eteğini 
düzeltti. Hiçbir yeri açık değildi, biliyordu, ama eli kendiliğinden 
eteğini çekiştiriyordu. Bir eli de gömleğinin düğmelerini kapat-
maya çalışıyordu. Ne yaptığının farkına varınca kızdı kendine, 
çekti ellerini kucağına koydu. Göz ucuyla baktı, hala bakıyordu. 
Neden bakıyordu, bir yandan hoşuna gidiyordu, öte yandan ne 
yapacağını bilemediğinden bedeni iyice geriliyordu. Kucağında-
ki elleri iyice sıkılmıştı.

Tramvay durdu, genç adam indi, kalabalığa karışıp kay-
boldu. Aysel sonuna kadar gözleriyle izledi onu. Üzülmüş ve ra-
hatlamıştı. Tekrar kızdı kendine. Böyleydi işte, o sarı kızlar gibi 
olmak isterlerdi ama tam olacakken olamazlardı. Bir tutukluk, 
ürkeklik ve ne olduğu belirsiz bir korku vardı içinde.

“Namus,” diyordu babası sık sık. “İnsan ya namusuyla ya-
şamalı ya da ölmeli. Artık büyüdün, çocukluktan çıktın, namu-
sumuza leke getirme. Yalnız sen değil hepimiz lekeleniriz. Her 
bakana, yüzüne gülene kanma, eloğlu bu, hiç güvenilmez.”

Bir Türk kızı her zaman namusunu korumalıydı. Aysel 
bir gün okuldan dönerken gördüklerini hatırladı. Otobüse kısa 
etekli ve her tavrından Türk olduğu anlaşılan bir kız binmiş, 
oturduktan sonra sürekli eteğiyle uğraşmıştı. Elleriyle çekişti-
riyor, kenarlarını sıkıştırıyor ama bir yan kapanırken öbür yan 
açılıyordu. Uğraşından iyice kızarmıştı. Çevresindekiler uğraşı-



52 - Çözülme

nı ilgiyle izliyordu. Etekleri açık olsa bu kadar ilgi toplamazdı. 
Aysel’in Alman kız arkadaşı gülmüş ve “Neden böyle yapıyor?” 
diye sormuştu. “Hoşlanmıyorsa kısa giymesin, giyiyorsa da bı-
raksın gözüksün. Bacağı biraz fazla gözükünce bir şey mi ola-
cak?”

Yanıt vermemişti Aysel. Babasının dediği gibi Alman na-
mustan ne anlardı? Her şeyde, her yerde namus vardı. Bir kızın 
bacağında, bakılan gözlerinin içinde, giysilerinin altından belli 
olan vücut çizgilerinde namus vardı. Birinin namusu ailede her-
kesin namusuydu. Apartmanın bile namusu vardı. Evine sürekli 
çeşitli kızlarla gelen bekar Türk gencini tüm apartman uğraşa-
rak taşınmak zorunda bırakmamış mıydı? Alman kızı ne anlar 
apartman ya da mahallenin namusundan?

Kısa etek giy ama bir tarafını gösterme; evden kapalı çık, 
kursa kapalı gir, yeter ki arada bir gören olmasın. Erkeğin yü-
züne bakma, günahtır, ama çıplak erkek fotoğraflarının olduğu 
Kadınca veya Playgirl’ü arkadaşlarından alıp bakabilirsin, yeter 
ki gören olmasın. Kimse görmesin kimse duymasın da; öyle de-
miyor muydu annesi. Her sokağa çıkışında giyimini açık bulur, 
düzeltirdi. Kızardı Aysel, “Terliyorum, su gibi oluyorum, bir gün 
sokakta bayılacağım” diye bağırırdı. Annesi de kızardı, “İstediğin 
gibi soyun, öyle dolaş,” derdi. “Ya bir gören olursa, Rüstemgille-
rin kızı orasını burasını açmış dolaşıyor diye söz çıkarsa ne ya-
parız? Hele Ekremgiller hiç görmesin, dünyaya yayarlar.”

Aysel bir gün Ekremgillerin kızı Zeynep’e çıkışmıştı bu 
yüzden. “İşiniz mi yok sizin” demişti. “Benim ne giydiğimden 
size ne? Sizin yüzünüzden iyice örtünüp çıkabiliyorum sokağa.” 
Zeynep çok şaşırmıştı buna. “Benim suçum yok” demişti. “Bi-
zimkiler de sizden çekiniyorlar, doğru dürüst dışarı bile bırak-
mıyorlar beni.”

İneceği durak yaklaşıyordu. Tekrar giyinmek gerekiyordu. 
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Önce çoraplarını çekti, gömleğinin kollarını indirdi. Sonra saçla-
rını topladı. Giyindikçe dünyası da kapanıyor gibiydi. Hırkasını 
giydi ve her şeyi örtecek düğmelerin tümünü teker teker ilikle-
di. Başörtüsünü sıkıca bağladı, küçük aynasına bakıp dışarıda 
kalan saçları da gizledi. Tramvaya nasıl binmişse öyle indi. İyice 
sarılmış, bağlanmış, içini hiç belli etmeyen ama hep iyi, masum 
ve aykırı olmayan şeylerle dolu bir paket gibi.”

 (1984)
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DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL

Münih geride kaldı. Levhalar hep şimdi Almanya’nın bi-
tişini Salzburg’u gösteriyor. Kilometre 140’ı vuruyor. Beş yolcu-
suyla Mercedes hızlı, çok hızlı gidiyor. Araba yaylanıyor, sağa 
sola yatıyor, bazen sallanıyor. Arabanın hareketleri en çok be-
şinci yolcuyu etkiliyor. Kocaman gövdesiyle ileri geri sallanıyor, 
zıplıyor ve koltuktan düşecekmiş gibi oluyor. O zaman yanın-
daki kız iki eliyle tutunuyor ona, üstüne bastırıyor, hareketini 
engellemeye çalışıyor. Bazen başarıyor bazen da küçük ellerin-
den kurtulup ön koltuğa çarpıyor. Annesi böğrünü dürtüyor o 
zaman, dikkat et diye.

Geniş ekranlı, renkli bir televizyon bu. İki gün önce alın-
dı, dün bozuldu, bugün Türkiye’ye gidiyor. Bozuk değil aslında, 
yanındaki kızla, Meral ile birlikte gidebilmek için bozulmuş gö-
ründü. Almanya’da doğmuş ama orada yaşayamamış bir tele-
vizyonla, Türkiye’de doğmuş ama Almanya’da yaşamış bir kı-
zın yaşamlarının böylesine birleşebileceğini, uzun yıllar ortak 
bir geleceği paylaşacaklarını önceden kim düşünebilirdi? Her 
şey birkaç günde olup bitmişti. Kim nasıl karar vermişti buna, 
annesi mi, babası mı, yoksa abisi mi? Belki de hepsi birden dü-
şünmüşler ve böylesini uygun bulmuşlardı.

Direksiyondaki babası, bir buçuk günde Türkiye, diyor du-
rup durup. Geçen defa çok zorluk çekmişti ama bu defa daha 
kolay olacaktı. Bineceksin arabaya evinden, ineceksin arabada 
evinde. Bir ev Düsseldorf’ta, bir ev Antep’te. Benzin almanın dı-
şında durmak yok. Şimdi kış ve belki yeterince hızlı gidemezler 
diye abisi de birlikte geliyor. Demek şoför değiştirmek için de 
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duracaklar. Varıp, birkaç gün dinlenip hemen dönecekler, izin-
leri o kadar çünkü. Doğrusu üçü dönecek, Meral ve televizyon 
kalacak.

Salzburg 110 km! Meral serbest kalan eliyle yanağını oğuş-
turuyor. Abisinden yediği tokadın yeri acıyor daha. Sabah kah-
valtısından sonra bağırtı başlamıştı evde. Yeni televizyon bozul-
muştu. Babası firmaya da satıcıya da ağzına geleni söylüyordu. 
Tamirden anlayan abisi kurcalamış, yapamamıştı. Satıcıya geri 
götürmek gerekiyordu. “Oldu olacak hep birlikte çarşıya inelim” 
demişti annesi. Eve erzak Meral’e de yeni giysi alırlardı. Meral 
uzun zamandır bir Walkman istiyordu. Okula giderken Alman 
kızları gibi kulağına takıp müzik dinleyecekti. “Kaufhalle’de abi-
ne söyle, belki alır” demişti annesi. Birlikte arabaya binmişlerdi. 
Kuşkulanmamıştı Meral. Araba çarşı yolunda biraz gitmiş, son-
ra otoyola bir girmiş, bir daha da çıkmamıştı. “Ne oluyor, nereye 
gidiyoruz?” dediğinde yemişti tokadı. Dehşetten ağlayamamıştı 
bile, bir buçuk günde Türkiye.

Her kız Meral’in yaşına gelince kiminle evleneceği düşü-
nülmeye başlanır. İyi bir başlık alıp Almanya’da da evlendirile-
bilir ama çoğu babalar “Burada büyümüş adama güven olmaz” 
diye düşünür. “Saygı bilmezler, büyüklere kafa tutarlar. Bun-
ların sütü bozuk olur. En iyisi Türkiye’den evlendirmektir. Ha 
milyonerle evlenmişsin ha Almanya’da işçilik yapacak bir kızla. 
Önce Almanya’ya gelirsin sonra biraz beklersin, derken sen de 
işçi olursun. Bu zamanda böyle kısmet kaç kişiye gelir, köşeyi 
döndün gitti işte. Hele kız bir de temiz, el değmemiş oldu mu 
iste isteyebildiğin kadar. Ne, o kadar paran yok mu? Ziyanı yok 
yeğenim, şimdi şu kadarını peşin ver, kalanı için de bir senet 
yapalım. İleride ödersin. Önce saygı, seni bundan gözüm tut-
tu.

Salzburg 80km! Meral’in ailesi böyle değildi. Babası kı-
zardı bu adamlara; “Allahın adını anmadan iş yapmazlar ama 
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dinleri imanları para” derdi. Çevrenin baskısına karşın Kuran 
kursuna göndermemişlerdi. Video izlerken yapılan aileler arası 
sohbetlerde babası baskı yaparak evlenmeye karşı çıkar, bu gö-
rüşü savunanları geri kafalılıkla suçlardı. “İnsan ister kız olsun 
ister erkek, eşini kendi seçmeli. Gönlü kimi beğeniyorsa onun-
la yuva kurmalı. Ben kızıma şununla evlen, bununla evlen de-
mem. Kendisi seçip beğensin. Seçtiği iyi bir insan olsun da gerisi 
önemli değil.”

Çevrelerinden birkaç kız on altısına geldiklerinde ailele-
rinin seçtikleriyle evlendirilmişlerdi. Yeni yaşantılarının eğ-
lencesi birkaç ayda bitmiş ve arada patlak veren ama şiddetle 
bastırılan geçimsizlikler başlamıştı. Meral mutluydu. Uzakları 
düşünemiyordu ama en azından on altısında bir felaket bekle-
miyordu onu. Yaşam arabanın altından akan yol gibi dümdüz, 
pürüzsüz geçip gidiyordu.

İki ay önce bir arkadaşının doğum günü partisine gitmiş-
ti. Oradan da topluca çıkıp bir kahveye uğramışlar, sonra da-
ğılmışlardı. İki gün sonra evde kıyamet koptu. Görenler hemen 
yetiştirmişler. “Senin kız genç çocuklarla geziyor. Kimisi Alman 
kimisi İtalyan, birlikte dolaşıp eğleniyorlar.” Son kelime hay-
li anlamlı söyleniyordu. Anlayan anlardı ne demek olduğunu. 
Annesi de babası da alışmadığı biçimde bağırmışlardı. “Seni 
serbest bıraktık diye bizi rezil mi etmen gerek kızım,” diyordu 
babası. “Namusumuza bir leke gelirse ne yapacağız? Sen bir şey 
yapmadık diyorsun. Tamam, sana inanıyorum ama bu kez ol-
maz başkasında olur. Bu işler hep böyle başlar zaten.” Doğum 
günü partilerine, arkadaş evlerine gitmek yasaklanmıştı.

Salzburg 60 km! Abisi de değişmişti, ikinci darbeyi de on-
dan yemişti. Sınıflarında iki de Türk genci vardı, birisi oldukça 
ilgiliydi ama hiç yüz vermiyordu Meral. İşte bu genç bir gün abi-
sine kahvede ve herkesin ortasında bir Türk kızının okul çıkı-
şında yabancı gençlerle yürümesinin ne kadar doğru olduğunu 
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sormuştu. Kendisinin kötü hiçbir niyeti yoktu. Meral bacısı ye-
rindeydi ama bu Almanlar, İtalyanlar hiç belli olmazdı. Hep bir 
fırsatını kollarlardı. Bir Türk kızının başına böyle bir şey gelmesi 
hepsini lekelemez miydi?

Abisi kahvede dolmuş, evde patlamıştı. Meral birkaç tokat 
yemiş sonra da son kez olduğu söylenen uzun öğütleri bir kere 
daha dinlemişti. Çok açılmıştı, gösterilen iyiniyeti kötüye kulla-
nıyordu, ailesini hiç düşünmüyordu. Onun yüzünden annesinin 
mahallede, babasının işyerinde, abisinin kahvede başı önünden 
kalkmıyordu. Böyle devam ederse Türkiye’ye göndermekten 
başka çıkar yol kalmayacaktı.

Meral okuldan çıkarken kimseyle yürümüyordu artık. İki-
de bir yılışan kendisiyle ilgili gence de hiç yüz vermiyordu. Türk 
filmlerinin erkek oyuncularına benziyordu bu çocuk. Birkaç kişi 
genç bir kıza saldırırlar, o anda ortaya çıkan filmin kahramanı 
hepsini döver ve kızı kurtarır. Sonra da onların yapmak istedik-
lerinin aynısını yapar kıza; aynı o adamlar gibiydi işte. Üstelik 
onu kimseden kurtarmış da değildi.

Salzburg 40 km! Babası birazdan durup benzin alacakları-
nı söylüyor. Yol boyunca en ucuz benzin Almanya’dadır, o ne-
denle sınırdan önce deponun doldurulması gerek.

Bu olaydan sonra iyice sinmişti Meral, bir süre sorun çık-
mamıştı. Ama anlamıyordu, neden böyle davranıldığını hiç an-
lamıyordu. Şimdi bile, benim kızım gönlünün istediğini seçer, 
diyen babası değil miydi? İçgüdüsel olarak hissediyordu ki, gön-
lünün istediğini bulmak için değişik arkadaşları olmalıdır. Deği-
şik insanlar tanımalıdır. Yoksa bu baskılardan bunalınca önüne 
ilk çıkanla evlenirsin, artık ne çıkarsa bahtına!

Bu düşünceler içinde kötü bir hata yaptı. Sınıfta hep bir-
likte sinemaya gitmek isteyenlere uydu. Yalnızlığının acısını çı-
kartırcasına o gün çok mutlu oldu, eğlendi. Haberi hemen yetiş-
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tirdiler. Bir fırtına daha koptu evde. Türkiye tehditleri yinelendi 
yeniden ve abisi her gün onu okula götürüp getirmeye başladı. 
Yalnız başına dışarıya adım atamıyordu artık.

Salzburg 20 km! Birazdan duracaklar. Berlin mahkemesi-
nin kararını duyunca ne kadar sevinmişti. On altısını bitiren bir 
çocuk ailesi istemese de Almanya’da kalabiliyordu. “Berlin’deki 
kız da mutlaka benim gibidir,” diyordu kendi kendine. Yılmıştır 
artık bu baskılardan, bıkmıştır. Annelerimiz gibi yaşamak iste-
miyorsak suç mu bu? Gelecekte nasıl bir yaşam istediğini tam 
bilemiyordu ama neyi istemediğini biliyordu. Hem de iyi biliyor-
du. Birkaç ayı kalmıştı on altısını bitirmesine, ondan sonra da 
asla gitmeyecekti Türkiye’ye. Yaşamının en mutlu günü olmuş-
tu bu haberi duyduğu gün. Şimdi üzerine abanan televizyon ve 
dürtükleyen annesinin arasında anlıyor ki radyo dinleyen baş-
kaları da varmış.

Benzinciye girip durdular. Hepsi indi. Meral televizyonla 
annesi arasında sıkışmış kollarını oynattı, açıp kapadı. Anne-
si, “fazla uzaklaşma” dedi ve sonra başına gelip dikildi. Bura-
da bile kaçmasından mı korkuyorlardı? Otoyolun iki yanında 
uzanan geniş kırlara baktı. Almanya’nın hiç bitmeyen yağmuru 
durup durup yağıyordu. Uzaklarda sis vardı. İnsan bakışlarını 
yeşil toprak üzerinde gezdirirken bir yere gelip duruyor, ilerisini 
göremiyordu. Sisli doğa bile daha genişti Meral’in yaşamından. 
Bir buçuk gün sonra ne olacağını bilmiyordu, düşünemiyordu 
bile.

Antep’te amcasının evine inecekler, durumu anlatacaklar. 
Onu kandırıp işi gürültüsüzce çözümledikleri için de övünecek-
ler. Kız burada kalmalı denecek, biraz para bırakılacak, devamlı 
göndermek için de söz verilecek. Bu da televizyon denecek, bü-
yük ve renkli. Sıkıldığında bakar, Almanya’da da çok severdi. 
Sonrasını da biliyordu Meral ama bildiklerini kovuyordu düşün-
celerinden. Sisi kendi yayıyordu her yana. Türkiye’ye gönderilip 
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evleninceye kadar evden çıkmasına bile izin verilmeyen yaşıt-
ları gibi mi olacaktı? Her şeyiyle isyan ediyordu bu sonuca ve 
bekliyordu; ne olduğunu bilmediği ama birden ortaya çıkacak 
ve her şeyi değiştirecek bir şeyler.

Arabaya bindiler. Meral uzun yıllar bir evde birlikte ola-
cakları televizyonu tuttu yine. Sınırdan önceki son çıkışı da geç-
tiler. Bundan sonra Salzburg, hiçbir yere sapamazsın artık. Ya-
şamı ne kadar da benziyordu bu yola. “Gönlünün istediğini seç,” 
derler ama her yanı kapatırlar, yalnız istedikleri yol açık kalır. 
Bütün çıkışları kapatılmış bir otoyol gibi.

 (1985)
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BEDEL

Tramvay birden durdu veya Nurten’e öyle geldi. Gidiş beş 
durak dönüş beş durak, hepsi yarım saat bile değil. Bu kaçıncısı 
anımsamıyor, belki beş belki altı. Dört saat geçmişti ilk kez bu 
durakta indiğinden beri. Yürüyor, o sokağa girip dümdüz gidi-
yor ve sonra değiştiriyordu yolu. Ara sokaklara girip tekrar ana 
caddeye çıkıyordu.

Biraz daha doğru yürüyebilse, önünden geçebilse o yerin 
mutlaka içeri girerdi. Giremese bile görüp çağırırlar, girmek zo-
runda kalırdı. Sonra…

“Mahvettin bizi kızım! Duymuş, herkes duymuş, herkesin 
ağzında. Koynuna girdiğin o namussuz yaymış herkese. Övüne-
rek anlatıyormuş hem de şöyle oldu böyle oldu diye. Git temizle 
bu lekeyi. Akrabalarımız arasında kimse başını yerden kaldıra-
maz bu leke durdukça. Temizle yine baban olayım senin, yoksa 
kalma içimizde. Git, nereye gidersen git!”

On dokuz yılın en güzel düşleriyle kurulmuş bir dünya 
iki ayda yıkılabilir miydi? Kristal bir bardak gibi paramparça 
olmuştu her şey, ne kadar yapıştırsan aynısı olamazdı artık. O 
gözlerini dünyaya açan bir yavru idi, ilk gördüğünden yemişti 
balyozu. Büzülüp köşesine çekilmek, kabuğuna dönmek isterdi 
ama kabuk da yadsımıştı onu.

“Seni kullanıp bırakmış kızım. Öyle ters ters bakma yüzü-
me, hevesini almış bırakmış işte. Suç bizde, on altısına basın-
ca evlendirecektik seni. Babana, abine o kadar söyledim ama 
dinleyen kim. Hele biraz büyüsün! Büyüsün de belasını bulsun. 
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Senin yüzünden insan içine çıkamaz oldum. Rezil ettin bizi, 
şimdi…”

Fırlayıp çıkmıştı odadan gerisini dinlememişti. Önce bar-
dağı yapıştırmaya çalıştı. Parçaları özenle topladı, bir an umu-
da kapıldı, her şey düzelebilirdi. İkisini bir akşam karanlığında 
kimselerin dolaşmadığı bir sokakta sarmaş dolaş görenlerden 
çıkıyordu her şey. Başlarını öne eğip geçmişlerdi. Kenan ona bi-
raz daha sıkı sarılıp, “Bunlar dedikodu yapar,” demişti. “Varsın 
yapsınlar, ben onları susturmasını bilirim. İleri giden olursa, var 
mı ulan ötesi derim. Evleneceğim bu kızla, herkes sözüne dikkat 
etsin.”

Bu kadar güvenli bir karanlıkta hiç yürümemişti Nurten. 
Şimdi de yürüyemedi işte! Adımları onu yan sokağa götürdü. 
Çok değil elli metre ileride bir Alman kahvesi vardı, müşterile-
rinin çoğu Türktü. Kenan şimdi oradaydı, biliyordu, ama gide-
miyordu işte.

Bardak yapışmıyordu. Üst üste konulan parçalar hemen 
düşüp dağılıveriyordu. Çevrede duymayan kalmamıştı, övünen 
Kenan’dı. Delikanlılar hayrandı ona, bir namus örneğini ne ka-
dar çabuk ele geçirmişti. Demek daha iki ay bile olmamıştı tanı-
şalı. O kadar da uzun değil aslanım, bir ayda her şey bitti. Nasıl 
oldu abi, dedi bir ses. Kenan biraz sustu merak iyice yükselsin 
diye. Sonra hayatlarında belki de hiçbir şeyi bu kadar çok istekle 
dinlemeyenlere anlattı ki, çok kolay çok basittir bu. Yolunu bil-
mek gerek. En sıkı saklanan şeyler yolunu bilirsen eğer çok ko-
lay ele geçer. Sen onlardaki sert tavırlara, kimselere yüz verme-
meye hatta konuşmak bile istememeye bakma. Yaş on sekiz, on 
dokuz, bunalmıştır bu kızlar. İlk yaklaşım çok önemli, güvenini 
kazanacaksın. Bir hata yaparsan, içine kuşku düşerse yandın. 
Sonrası kendiliğinden, karşı bile çıkmazlar. Sıkışmış buhar bir 
aralık buldu mu nasıl çıkar oradan, çıkmamak elinde değildir. 
Bu da aynı böyledir işte.
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Evdeki fırtınadan sonra annesi ve babası neredeyse hiç 
konuşmamışlardı onunla. Aynı yerde kalan yabancılar gibiydi-
ler. Birkaç gün sonra dolabında çamaşırları arasında babasının 
silahını bulmuştu Nurten. Emektar Fransız onlusu, ele iyi otu-
rur, hedefi şaşırmaz. Şarjör dolu, namluda mermi, emniyet ya-
rım. Her şey tamam, git temizle bu işi!

Tekrar tramvaya bindi. Beş durak ve son durak, sonra tek-
rar geri. Eve gidemiyordu. Annesi, babası, abisi, komşuları, arka-
daşları konuşmuyorlardı, özellikle de o konu hakkında. Herşey 
bağırıyordu ama herşey; git buradan, git buradan, git! Annesi 
her gün karnını yokluyordu, hamile mi diye. Namus anıtları du-
ran kızlar tepeden bakıyorlardı ona. Biliyordu ki her hareketi 
gözleniyor ve türlü anlamlar veriliyordu. “Daha oğlanın peşinde 
dolaşıyormuş. Haber göndermiş ama öteki aldırmamış. Görüş-
meye bile gelmemiş diyorlar. Babası kıza rest çekmiş, git temiz-
le demiş bu işi. Dünkü çocuk o daha ayol, ne bilsin bu işleri. Suç 
onda değil, onu başıboş bırakanlarda. Kötü yol düşer bu kız. Bu 
yaşta yazık vallahi!”

Israrlı bir soru vardı çevrenin gençlerinden. Konuşmadan 
soruyorlardı, bakışların dilini anlıyordu Nurten. “Bu iş bir kere 
oldu, Kenan da bıraktı seni. Ya sonra? Sonra ben de varım değil 
mi?”

Kahvelerde konuşuluyordu. Başını kaldırmaz görünen 
Nurten bugün kime baktı, nasıl hareket etti ve ne anlama gelir 
bu? Her gün onun için süslenenler vardı. Maviyi severmiş! Mavi 
takım giymeye başlayan Selami daha şanslıydı demek. Beklenen 
son uzadıkça sinirler geriliyordu, zor kullanmayı düşünenler 
bile vardı. “Nasıl olsa bir kere olmuş, nedir bu naz yani?”

Son durak, herkes indi. Karşıya geçip tekrar beklemeye 
başladı. Hava serindi ama terliyordu. Sağ avucu mantonun ce-
binde silahın kabzasını sürekli sıkmaktan acıyordu. Hiç çıkar-
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mıyordu o elini dışarı. Bir an silahı kavramayı bıraksa her şey-
den vazgeçecekti sanki. Canı yandıkça öfkesi de artıyordu.

Kimsesi kalmamıştı Nurten’in. Evi, okulu, ailesi, arkadaş-
ları vardı ama kimsesi yoktu. Gizlenebileceği son yerlere de gir-
mişlerdi. Her şeyi gözetleniyor ve o soru daha ısrarla soruluyor-
du: Ya sonra?

Acı çekmeyi bilmeyen bir yüreğin ilk acısı korkunç olur. 
İnanmamış güvenmemiş olsa, kaçırılmış olsa, zorla olsa bu 
kadar üzülmezdi. Bütün değerleri sarsılmıştı. Geceleri benli-
ğindeki fırtınanın fiziksel acısını daha çok duyuyordu. Sesler 
yükseliyordu her yandan; herşey, bilinen ve unutulan, sevilen 
ve sevilmeyen, on dokuz yaşın genişliğine sığabilen herşey ba-
ğırıyordu: Öldür onu, öldür onu, öldür! Dört buçuk yıl çok de-
ğil, Offenbach’ta bır kız da öldürmüştü, o kadar verdiler. Üç ay 
sonrasını düşünemeyene dört buçuk yıl çok mu gelir? Haklısın 
belki, ama kazanmak için geçmişi, geleceği bırakmalısın. Kar-
nın her sabah yoklanmayacak, o istekli bakışlar kalkacak. Öldür 
onu!

Yaşamının ilk büyük sevinci, birçok şey çiğnenerek ulaşı-
lan bu sevinç bedelini istiyordu.

Yeniden tramvaya bindi. Karanlık bastırıyor, ışıklar yanı-
yordu. İlk akşam ışıklarıyla daha canlı görünen bir yaşam vardı 
caddede. İnsanlar yürüyor, konuşuyor, alışveriş yapıyordu. Ka-
dınlar erkeklere, erkekler kadınlara bakıyor, gülüşüyor, şakala-
şıyor, öpüşüyordu. Herşey her zamankinden daha canlı gibiydi. 
Aydınlık bir alanın en karanlık köşesi gibiydi Nurten. Her şeyin 
en iyi görülebildiği en karanlık köşe…

Birden büyük bir sakinlik kapladı içini. Nereden gelmiş, 
nasıl olmuştu, anlamadı, düşünmedi bile. Yerinden kalkmalıy-
dı, kalkmalıydı mutlaka.

On dokuz yaşımda kapımı dışarıya açtım, yaşam girdi içe-
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ri bir erkek kılığında. Vurdu, yere yuvarlandım.

İneceği durağa gelmişti, yerinden kalktı. Az kalmıştı, her-
şey bitecek ve hafifleyecekti. Bu kez boşalacaktı silah.

Tramvaydan indi, henüz birkaç adım atmadan birisi şid-
detle çarptı ona. Önüne bakmadan yürüyen bir Alman kızıydı. 
Blucinli, saçlarını omuzlarına dökmüş, neşeli. Onun yaşlarında 
vardı. Kızın özrünü duymadı bile. Gözlerini dikti, “Kaç kişiyle 
yattın sen?” dedi. Kız anlamadı, şaşırdı. Tramvaya binerken 
geri dönüp, sen delisin gibi bir işaret yaptı. Yürüdü Nurten, kızı 
da işareti de unutmuştu. Hava ne kadar güzeldi. Almanya’nın 
sararmış bir sonbahar akşamı, güzel ve hüzünlü. Son sokak-
tan sapmadı bu kez, doğruca yürüdü, tam karşısındaydı kah-
ve…

Unutulmuş bir anı bazen en olmayacak zamanda gelir 
akla. Kapıdan girerken yıllar önce babasının onu, benim yürek-
li kızım diye sevdiğini anımsadı. Neden böyle demişti, şimdi 
unutmuştu. Belki de cesaret, ne kadar korkunç olursa olsun en 
az kötü olanı seçebilmek değil miydi?

(1985)
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KISACIK MUTLULUK

Gecenin geç saatleri, gece yarısına az kalmış. İşten çıkış, 
akşam yemeği, arkadaşlarla ayaküstü sohbet derken zaman 
iyice ilerlemiş. Cuma geceleri hep böyle olur kimse erkenden 
ayrılıp evine gitmek istemez. Bir konu biter öteki bulunur, bir 
el daha kağıt oynanır, birkaç çay daha içilir, konular biter konu-
şulanlar yinelenir, sonra birisi geç oldu der ve dağılınır. Yarın 
iş yok. Erken kalkma zorunluluğu da yok, evde yapacak bir şey 
de yok. Her gün gördüğün kadının yüzünü göreceksin, çocuklar 
desen yatmıştır bile. Belki o da yatmıştır veya televizyon karşı-
sında uyukluyordur. Birkaç kelime belki konuşulur ki onlar da 
bildik şeylerdir. İşten, komşulardan, çocuklardan falan, sonra 
yatılır. İyice geç yatılır ki hemen uyunabilsin. Sabah olur kal-
kılır. Evin küçük işleri, haftalık alışveriş, öğle yemeği, videoya 
başlangıç. Film izlerken konuklar gelir, arada onlarla konuşulur, 
film getirmişlerse o da izlenir. Bu sırada hafta içinde birbirinin 
yüzünü göremeyen ev halkı da sessizce yeniden tanışır, karşı-
lıklı alışır. 

Gece videoya ara verilir, yatılır. Yatakta kadınla erkek bir-
kaç günün birikimiyle birbirine sarılır, bir görev gibi o iş de ya-
pılır. Bedenler gevşer ama bir şey hissedilmeden, sonra sırtlar 
dönülüp uyunur. Pazar günü kahveye kaçılır veya filmlere ve 
konuklara devam edilir, akşam ise erken yatılır. Bir haftalık film 
gibidir yaşam, her hafta baştan başlar ve aynısı oynar.

Ana garın karşısında otobüs beklemeye başladım, daha 
yirmi dakika var. Ortalıkta kimseler yok, birkaç kişi gelip geçi-
yor o kadar. Havalar soğumaya başladı. Sonbaharın ortalarına 
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geldik. Eskiden, gençliğimde bu mevsimi severdim; kapalı, biraz 
soğuk ve yağmurlu havada romantizm mi bulurdum bilmem. 
Sonra unuttum. Doğrusu sonbaharlarda bir şey duyamaz oldum 
içimde. Tüm sonbaharlar aynı, beş yıl önceki böyleydi, sonraki-
ler de böyle olacak.

Hiç gitmesem şu eve, bir süre başka yerlerde başka insan-
larla birlikte olsam, sonbaharları yine duyabilsem içimde. Nasıl, 
nerede bilmiyorum ama istiyorum. İstek belirsiz bir korkuyla 
geliyor. Bir yandan istemler ötede yılların alışkanlıkları, onları 
çiğnemek zor, çok zor.

On dakika kaldı otobüse, durakta yalnız değilim artık. 
Siyah mantolu, orta boylu, biraz topluca bir kadın da bekliyor. 
Alman mı, belli değil, şapkası saçlarını örtüyor. Soğuktan biraz 
büzülünce olduğundan da ufak tefek gözüküyor. Yıllardır bu sa-
atlerde yalnız dolaşan kadınlara alıştık artık. İşten, sinemadan, 
eğlenceden veya başka yerden dönüyordur. Aslında tiplerinden 
bağımsız olarak hoşlanırım böylelerinden; yaşamaktan, insan-
lardan, karanlıktan korkmazlar, belki yıllanmış alışkanlıkları da 
cesaretle kırarlar. Değişik bir şey bu, yaşantımıza birden giren 
cesaret, biraz da korkutucu. Daha iyisini mi bulacaksın sanki! 
Belki de bulamaz insan, kötüsü olar. Ama bir dene bakalım, yal-
nızca cesareti yaşamak bile güzel değil mi?

Aklıma bizimki geliyor, gülüyorum. Bu saatte yalnız dışa-
rıya çık desen ödü kopar, her gerekçeyi bulur evde kalmak için. 
Çıkarsa da en kuytu köşelere, kimsenin göremeyeceği yerlere 
gizlenip de yürür, sanırsın gören olsa üzerine saldıracak, öylesi-
ne ürkek davranır. Öyle ya, gecenin bu saatinde namuslu kadın 
sokakta yalnız dolaşır mı?

Bir kere, bir kere olsun çık dışarı be kadın, dönmek için 
karanlığı gözlemeden dolaş. Gitmediğin, gitmeyi düşünmediğin 
yerlere git, sokaklardan geç. Ama zor, biliyorum çok zor.
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Yalnızlık ve sessizlik iletişimi kolaylaştırıyor galiba, ken-
disi hakkında düşündüğümü sezmiş gibi sanki, belki o da benim 
için düşünüyor, bu saatte bu adam ne yapıyor?

Birden nedenini bilmeden heyecanlandım, içimde bir şey 
patlayıp her yanımı sarmaya başladı. Sevinç, ürperti, merak ve 
büyük bir enerji, terlemeye de başladım. Dayanamayıp kendimi 
normal göstermeye çalışarak yürüdüm, can sıkıntısından dola-
şan bir yolcu gibi. Önce ondan uzaklaşarak beş adım, sonra geri 
döndüm ama eski yerimde durmadan, ona baktığımı belli etme-
meye çalışarak önünden geçtim. Yüzü yakından daha güzeldi, 
duru beyaz tenliydi, iri gözleri vardı. Otuz yaşlarındaydı, olduk-
ça da sağlıklı görünüyordu. Durup biraz oyalandım onu birkaç 
adım geride bırakarak ve bana baktığını düşünerek.

Döndüm, yine canı sıkılan bir yolcu gibi ağır ağır önünden 
geçtim. Gözlerimiz karşılaştı, bakamadım. Birden daha da yük-
selen heyecanım karanlıkta parlayan gözlerinden korkmama 
neden oldu sanki. Değişik bir korkuydu bu, kaçıran değil yaklaş-
tıran. Bir çocuğun sonradan çok seveceği değişik bir oyuncaktan 
ilk anda korkması gibi.

Birkaç adım sonra yine durdum biraz ondan yana döne-
rek. Bekledim, başını benden yana döndürdüğünü ürpertiy-
le görünceye kadar. İnsan kulağının duyamayacağı seslerden 
oluşmuş güzel bir dille konuşur gibiydik. Ne kadar güzel! Uzun 
zamandır unutmuştum bu duyguyu, bir kadına heyecanlanarak 
bakmayı.

Otobüs geldi, durakta kimse yoktu bizden başka. Bindik, 
yanyana değil ama yakın oturduk. Otobüs hemen kalkmadı, 
ışıkların altında daha iyi görebildim onu. Yaşantısındaki bilin-
mez ama varlığı kuşkusuz pek çok olayı yansıtan olgun bir yüzü 
vardı. Yalnızlık yüzüne vurmuştu sanki.

Otobüs kalkarken birden bütün kanım kaynayıverdi. Belki 
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o da evliydi, çocukları vardı. İçinde yaşamak istemediği ama ka-
çamadığı bir yaşamı vardı, tıpkı benim gibi. Gecenin bu saatinde 
bilinçlice çıkıp yalnızlığıyla birlikte dolaşmak istemişti. Nerede 
inecekti acaba? Yolum uzun sayılırdı, son duraktan biraz önce-
sine kadar. Kalkıp inerse ne yapacaktım? Arkasından insem, ya 
sonra?

Sonrasından korktum. Böylesi yakınlaşmaların güzelliği 
sessizlikte, düşte kalmasındadır; ilerleyince güzellik kaybolur. 
Nasıl elde edeceğini bilmeden, cesaret etmeden yalnız isteme-
nin güzelliğinde yaşamak, hepsi bu!

- Sizinle konuşabilir miyim hanımefendi?

- Buyurun!

- İkimiz de yalnızız, bıkmışız yaşantımızdan ama çıkış 
yolu bulamıyoruz. Ölüyoruz yavaşça bazen düşünüp öldüğü-
müzü de bilerek. Siz yıllar önceki heyecanlarımı uyandırdınız,  
oysa onlar ölmüş ve gömülmüştü, öyle sanıyordum. Birbirimizi 
tanımıyoruz da diyemeyiz aslında, aynı odanın kapısından çık-
mak isterken karşılaşanlar tanışmaz olur mu hiç. Birlikte yaşa-
mak için adım atalım, ortak bir gelecek kuralım. Bu karar ikimiz 
için de güzel olacak.

 Kısa süren heyecanlı sessizlik!

- Belki de haklısınız, böylesi gerçekten güzel olacak. İstek-
lerimiz ne kadar uyar bilmem ama istemediklerimiz aynı. Ama 
bu güzellik için neleri bırakmak zorundayız hiç düşündünüz 
mü? Eşlerimiz ve çocuklar, alışkanlıklarımız, evimiz, akrabala-
rımız… Hem başkaları ne düşünecek bakalım bu birden ortaya 
çıkan güzellik için, onların sözlerine kulaklarımızı tıkayabilecek 
miyiz? Ben artık sürekli güzelliğe inanmaz oldum, bugüne ka-
dar nice güzelliklerin bozulduğunu, tanınmaz duruma geldiğini 
görerek. Bizimki de sürekli olur mu? Belki de birkaç yıl sonra 
siz ya da ben yine bir gece sokakta yeni bir güzellik umuduyla 
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karşılaşacak ve gideceğiz. Güvencesiz, asla güvenceli olamaya-
cak güzelliklerin kısa süreli umuduyla tanışacak ve gideceğiz. 
Bu heyecanı kaldırabilir mi kalbim, kalbiniz? Sizi bilmem, ben o 
kadar genç değilim artık.

Otobüs duruklarda durarak gidiyor, ineceğim durak yakla-
şıyordu. Tek sözcük konuşmadık ama sanki tüm yaşantılarımızı 
anlatmış gibiyiz. Dinlemek ve anlatmaktan yoruldum, heyeca-
nım bitkinliğe dönüşüyor.

- Belki de haklısınız, diyorum. Değiştirmek çok zor, öyle-
sine saplanmışız ki değişimden korkuyoruz. Sanki her şey bir 
anda yıkılıverecek, kendimizi tanımadığımız bir dünyada bu-
luvereceğiz, çaresiz. İyisi mi hiç konuşmamış olalım, güzellik 
belirsiz, bozulmadan kalsın. Geceleri yalnızlık çok bastırıp da 
anımsadığımızda ona istediğimiz biçimi verebilelim böylece. 
Hayır demeyelim birbirimize, evetin umudu kalsın, hiç söylen-
meyecek olsa bile.

İneceğim durak yaklaşmıştı, kalktım. O da hazırlanır gi-
biydi, belli ki gelecek durakta inecekti. Uzakta da oturmuyor-
muşuz, kim bilir belki bir gün daha değişik olur. Aynı düşünce-
ler, umutlar ve değişik bir cesaret içinde yine karşılaşırız. 

Otobüs durdu, indim. Arkamdan kapı kapanırken ileriye 
doğru yürüdüm. Otobüs kalkarken başını çevirdi, bir an gözgöze 
geldik. Bakışlarındaki sevinci gördüm, gerçekleşmeyen umu-
dun sevincini. İstenen ama korkulanın elde edilemezliğinden 
duyulan sevinç. Uzaklaşınca birbirimizden ikimizde de yazık-
lanmaya dönüşecek bir sevinçti bu.

Otobüsün karanlıkta kaybolan ışıklarına bakarak eve doğ-
ru yürüdüm.

 (1985)
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ADİDAS’I SEVEN ADAM

 

Kaiser caddesinin başlangıcı sıcak bir yaz gecesinin iler-
lemiş saatinde her zaman olduğu gibi kalabalıktı. Cemal yürü-
yen merdivenle pasajın içinden çıkarken kafalardan başlayıp 
ayaklara doğru şekillenen kalabalığa bakıyordu. Uzun kır saçlı, 
soluk benizli, arada siyah derili erkekler, kadınlar. Merdiven bi-
raz yükselince görülen çeşitli renklerde giyilmiş kirli gömlekler, 
kolları sıvalı, yakaları açık. Derken şişeler görünüyor, ellerde tu-
tulan, arada ağza götürülüp bir fırt çekilen ucuz İtalyan şarap 
şişeleri. Sonra kirli pantolonlar, çeşitli ayakkabılar ve merdiven 
bitiyor. Cemal kendini kalabalığın ortasında buluveriyor.

Kalabalık bütünsel değil, parçalardan oluşmuş. Gruplaş-
malar arada sürekli gidip gelenler nedeniyle birleşikmiş gibi gö-
züküyor. Sigaralar alınıp veriliyor, açık havada bile genzi yakan 
esrar kokusu. Gruplardan birlikte kadınlı erkekli insanlar ayrılı-
yor, hızla pasaja iniyorlar, dolaşıp geri geliyorlar. Esrar alışveri-
şi belki daha etkilisiyle değiştiriliyor. Biraz yanda polis arabası 
duruyor. İki polis arabada, ikisi dışarıda çevreye bakıyorlar. Ba-
zen varlıklarını göstermek ya da hatırlatmak istercesine rastge-
le kimlik soruyorlar. Özellikle köşedeki sandviççiden çıkanlara 
dikkatle bakıyor sanki bir şeyler arıyorlar. Sandviççinin üst kat 
tuvaleti morfincilerin yeri, iğneyi vuran yıkılıp kalıyor. Kendini 
toparlayınca biraz sallanarak dışarı çıkıyor. Kimisi geçerken po-
lise selam atıyor. Dozu fazla kaçıranlar yığılıp kalıyor, o zaman 
cankurtaran çağrılıyor.

Cemal yeni bir tip burada. Her şeyinden belli yeniliği. Traş 
olmuş, özenle taramış saçları, beyaz gömleği ütülü pantolonuy-
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la tamamlanmış. Ayakkabıları bile boyalı. Grupların arasından 
çevresine bakmadan, gülümseyip bakılarak rahatça geçiyor. Bi-
raz ilerde yan yana dizilmiş, gülüşüp şakalaşırken geçen kadın 
veya erkeklerden çok şey bekleyen belki de bir şey beklemeyen 
Afrikalıların tarafına yürüyor, karanlığın önünden izini bırak-
madan geçen bir top ışık gibi köşeye varıyor. Solda her zamanki 
yerinde, binanın karanlığında uzun boylu solgun yüzlü kadın 
yine sigarasını içerek müşteri bekliyor. O kadar zayıf ki kim ya-
tar bununla! Sağdakiler her gün değişiyor. Şimdi kısa boylu iki 
kadın yanında birkaç erkekle bekliyor. İtalyan, belki Yugoslav 
veya başkası. Para hemen alınacak, kadın yatacak, adam da 
içilecek bir şeyler alacak. Cemal gözlerdeki ilgiyi görüp sevini-
yor. Parası olduğu, hoşuna gidecek bir kadın aradığı belli. Bakış-
lardaki çağrıyı yanıtsız bırakıp yola inip karşıya geçiyor, güzel 
başlangıcından hoşnut olarak. Bu köşede caddenin en büyük ve 
işlek seks merkezi var. Beş ayrı film gösterimi, değişik dergi-
ler ve haz biyolojisinin düş gücünü zorlayan her çeşidi için ge-
liştirilmiş araçların satış bölümü, canlı gösteriler ve ötesi. Film 
afişlerinin önü müşteri beklemek için en uygun yer. Kocaman 
göğüslü, uzun bacaklı, istekle bakan kadınlar afişlerden çıkıp 
beyne girerken insan hemen orada bekleyeni görür. O kadar 
çekici değil ama somuttur. Film on iki mark, somut elli mark. 
Yine de pahalı bulanlar çok olur. Olsun, sinemadan çıkanlar da 
var ve şahlanmış duygular sık sık hemen söndürücüye ihtiyaç 
duyar. İstekle bakan bu kadını da geçti Cemal bu güzel gecenin 
daha da güzelleştiğini düşünerek. Nasıl da istekle bakıyor. Ner-
deyse eliyle gel diyecek ama yağma yok.

Yine de neşesinde bir eksiklik vardı. Gördüklerinin hiç biri 
Alman değildi, aradığı değildi. Yarı karanlık binalara doğru yü-
rümesini sürdürdü.

Bir ülkede fahişeler cebindeki para nedeniyle değil de sa-
çının rengine bakarak hayır diyorsa, işler kötü demektir. Birkaç 
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yıldır çok kötüydü işler. Kaç gece özenle giyinip taranarak, ya-
nına birkaç yüz mark alarak buraya gelmişti. Kimse yüz ver-
memiş, yüzüne baktıkları başını çevirmişti. Fiyat sormuş, tek 
sözcükle “Hayır” demişlerdi. Böyleydi işte, bir Türk burada pa-
rasıyla bile istediği kadınla yatamazdı. Ama hemşerim bu Adi-
das bir çıktı tüm piyasa öldü. Orospular aç kaldı, kimisi yoldan 
geçenlere yalvarmaya bile başladı. O kadar kötü oldular.

Yine ilgiyle bakan kadınların önünden ilgisizce geçerek 
sola saptı. Yarı karanlık bu sokak karşılıklı sıralanmış oyun sa-
lonları, kabareler ve lokantalarıyla iki seks caddesini birbirine 
bağlardı. Biraz yürüyünce adımları yavaşlattı. Fazla insanın geç-
mediği bu sokakta bile müşteri bekleyen kadınlar vardı.

Uzunca boylu, sarışın, tombul bir kadın, Alman mı saçını 
boyamış Yugoslav mı, belli değil. Ne kadar, elli mark! Elli deme-
sinden belli, Alman değil. Uzaklaşırken kadının arkasından söy-
lendiğini duydu anlamadan dinlemeden. Köşeye ulaşıp karşıya 
geçti, sineması yok kadını çok öteki caddeye.

Canı sıkılmaya başlamıştı. Çok kadın yoktu bekleyen. 
Hepsi de Alman değildi. Umutlarını kesip artık beklemiyorlar 
mıydı, yoksa Adidas krizinden Almanların etkilenmemesi için 
bir yöntem mi bulunmuştu? Çok köşe vardı bu yollarda. Büyük 
evin köşesine gelmişti. Kapının önü kadın pazarı gibiydi; uzun-
lu kısalı, sarışınlı esmerli siyahlı kadınlar geçenlerin dikkatini 
çekmeye, dahası alıp içeri götürmeye çalışıyordu. Çok az kişi 
giriyordu eve, onlar da iyice bakınıp seçerek, kimisi kadına sarı-
larak giriyordu. Eskiden olsa itekleyip defol derlerdi, şimdi öyle 
mi ya!

Pek az giyimli tombul bir Afrikalı kız elinde çeşitli dillerde 
yazılmış büyük bir kartonla dolaşıyor. Cemal Türkçesini okudu: 
“Sayın müşterilerimiz! Kızlarımız Aids kontrolünden geçmiş-
tir.” Kız tahrik edici bedeniyle birlikte kartonu da herkese göste-
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riyor ama meraklısı pek az. Bu Adidas mahvetti piyasayı!

Durup biraz oyalandı. Hoşuna gidiyordu bu iş, yanına yak-
laşanlara olmaz demek ama yaklaşılmaktan, sorulmaktan hoş-
lanmak. Birkaç denemeden sonra istemediği anlaşılınca kimse 
ilgilenmez oldu. Şimdi nereye gitmeli, Kaiser sokağına mı dön-
meli yoksa burada devam mı etmeli? Nerede bekler bu gecenin 
kadını, doğrusu bekliyor mu şimdi?

Ağır ağır yürümeye başladı rastgele amaçsız. Biraz gidip 
dönmeli sonra ilk caddeyi yeniden gözden geçirmeliydi. Bu ka-
dar uğraş ve yorgunluktan sonra uyanmış arzularını söndür-
meden boş dönmeyi de istemiyordu. Bir an şu zenciyle yata-
yım diye düşündü. Sonra vazgeçti, onunla her gün olabilirdi ve 
aradığı da bu değildi. Adımları caddenin sonuna yaklaştığında 
bir binanın gölgesinde parlayan ateşi gördü. İyice yavaşladı. Ge-
çerken kadını kısa eteğinin açıkta bıraktığı bacaklarından açık 
göğsüne kadar süzdü. Uzun zamandır bekliyordu anlaşılan ki 
öyle çıplak ve umutsuz duruyordu. Sonunda yüzüne bakınca içi 
birden hop etti. Bu o değil miydi, geçen kış yine bir cumartesi 
gecesi Kaiser sokağında yanına sokulduğunda başını tiksintiy-
le çeviren. Tanımıştı, kadın da tanımış mıydı, bilinmez. Belki 
önünden geçerken bakmamıştı bile. Birkaç adım atıp geri dön-
dü, yine ağır ağır aşağıdan yukarıya bakarak geçti. Evet oydu! 
Kadın da ilgilendiğini sezmiş biraz kıpırdamıştı veya Cemal’e 
öyle gelmişti. Biraz yürüyüp tekrar döndü. Kalbi hızlı hızlı atı-
yordu. Aman oğlum Cemal zayıflık gösterme! Karıya hemen ya-
naşma! Biraz dolaş, gidecekmiş gibi yap, telaşlansın kahpe. Bu 
fırsat bir daha gelmez.

Bu kez kadın gözlerini dikip baktı. Nasıl baktığını görme-
di ama bakıyordu, çağırıyordu. Tekrar geri döndü bu kez kadını 
iyice hareketlenmiş bularak. Eteklerini iyice yukarıya çekmiş 
ona bakıyordu. Geçerken güldü Cemal, istersen donunu çıkar 
gelmeyeceğim dercesine. 
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Adımlarını hızlandırdı, vazgeçmiş gidiyordu sanki. Kadı-
nın aşağı düşen etekleri gibi yüzüne inen perdeyi görür gibiydi. 
Köşede durdu. Karşıya geçip yürümeye başladı. Kadın yeni bir 
sigara yakmıştı, ateşi de sık sık parladığına göre sinirlenmiş ya 
da umudunu yitirmişti. Bekle biraz, biraz daha bekle!

Caddenin ortasında yeniden karşıya geçti, ateşin bakış-
larının onu izlediğini düşünerek. Bir iki tur daha atsa, onu bir 
umutlandırıp bir yıksa daha iyi olurdu ama yorulmuştu. İçinde 
kabaran arzu onu kadının karşısında durdurdu. Otuz yaşların-
da sarışın ve biraz tombuldu. Son gördüğünden beri gözlerinin 
altı daha da morarmış gibiydi. Kadın, elli mark dedi. Cebinde 
hazır duran yüz markı yavaşça çıkardı. Gözlerinin ışıltısını göre-
rek, bundan neredeyse cinsel bir haz duyarak biraz elinde tuttu. 
Sonra elini kadının koynuna sokup oraya bıraktı. Kadın güldü. 
Cemal elini çekmedi. Eliyle yürümeye başlayan kadının sıcaklı-
ğını izledi.

Yüz mark yarım saat demekti. Uzun zamanın hıncı birik-
mişti içinde. Aşağılanmanın, çıkarılan bitmez tükenmez zorluk-
ların hıncı. Kendini toparlamaya çalıştı. Hepsini bu yarım saate 
sığdıracaktı işte. 

(1985)
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KAÇAK

Aptal gibi yakalandım, evet, aptal gibi! Biraz uyumak is-
tedim, başımı kolumun üzerine masaya koydum. En fazla on 
dakika sonra polis geldi, kimlik kontrolü. Pasaport var vize yok, 
gel bakalım. Benim gibi iki kişiyle birlikte götürülüyoruz. Türk 
değiller, neleri eksik anlamadım.

Sabahın erken saati, ilkbahar ama hava serin. Gece yağ-
mur yağdı, onun yüzünden yakalandım ya. Dört gündür park-
larda yatıyorum, sıkı giyinip küçük çantamı da yastık yapınca 
kanepeler yatak gibi oluyor. Dün gece uyuyamadım, sabaha 
kadar çeşitli otobüs duraklarında oturup yağmurun durmasını 
bekledim. Sabah biraz dinlenmek umuduyla ana garın bekleme 
salonuna geldim. Olanlar oldu!

Zürih garı henüz kalabalıklaşmamış, gelip geçen birkaç 
kişi polislerin götürdüklerine bakıyor. Bir kat yukarıya karako-
la çıkıyoruz. Masada oturan polis pasaportlara bakmıyor bile, 
alışmış. Üstümü arıyorlar sonra tek kişilik hücreye kapatıyorlar. 
Polis, tuvalete gideceğin zaman kapıya vur, diyor.

Sert muşambayla kaplı yatağa oturuyorum. Şurada biraz 
uyusam ne kadar iyi olur, uzanmayı deniyorum ama yastık bile 
yok. Kollarımı başımın altına koyuyorum ama yatamıyorum. 
Birisi hemen gelip kaldıracakmış gibi geliyor. Doğrulup sırtımı 
duvara verip oturuyorum.

Yataktan biraz uzun bir hücre burası, yatakla duvar ara-
sında da insan sığacak kadar boşluk. Demir, her yan demir. Kapı, 
yere çivilenmiş somya, tavan bile. Işık yanıyor ama hemen al-
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tından tavanı boydan boya kaplayan sık demir parmaklıklar ge-
çirilmiş, asıl tavan görünmüyor bile. İster istemez ürperiyorum. 
Burası kalınacak gibi değil. Ne kadar tutarlar acaba?

Aptal gibi yakalandım! Kafa işte, sabahın köründe garda 
ne işin var be adam? Bir haftadır Sami’yi bekliyorum. Türki-
ye’den gelince İtalya’da onu bulmuştum. Adresini bu işleri bilen 
arkadaşlar vermiş, “Bir sorunun varsa Sami çözer” demişlerdi. 
Birlikte kaçak İsviçre’ye girdik ve buraya geldik. Sami iki gün 
dolaştı ve “Burada sana göre iş yok, ortalık da çok sıkı” haberiyle 
geldi. Seni Fransa’ya götüreyim, diyordu. Kabul ettim, Lyon’da 
adresini bilmediğim bir dayıoğlu vardı. Sorup, arayıp bulurdum. 
Sami birkaç günde döneceğini söyleyip gitti, bana gölün kıyı-
sındaki parkı göstererek ve burada buluşacağımızı söyleyerek. 
Otelde üç gün kaldım, ucuz ama para yine de dayanmıyor.

Sürgü sesi, kapının küçük penceresi açılıyor, polis ne yap-
tığıma göz atıp kapatıyor. Şimdi ne olacak! Hapse mi atarlar, 
yoksa Türkiye’ye geri mi gönderirler? O kadar emek, para boşa 
gitti. İster misin Sami de bugün gelmiş olsun?

Bu kez kapı açılıyor, polis dışarı çağırıyor. Birkaç masalı 
odaya giriyoruz. Birisi, sanırım komiser, elinde pasaportum bir 
şeyler soruyor. Biraz anlıyorum. Vize, diyor. Başımı sallıyorum, 
yok işte ne yapayım. Galiba kaç gündür burada olduğumu so-
ruyor, elimle dört diyorum. Yine anlatıyor, anlamıyorum.

Hücrede içime hüzün çöküyor. Kaldık burada, ne zaman 
nereye gideceğiz, belli değil. Tanıdık yok, kimsenin de haberi 
yok. Kalkıp dolaşmak istiyorum, olmuyor, burada dolaşılmıyor 
da. Çaresiz oturuyorum, kulağım tek yaşam belirtisi dışarıdan 
gelen seslere açık, gözlerim kapanıyor.

Aralıklarını bilmeden birkaç kere sıçrayarak uyanıyorum. 
Polis kapının gözünü açıp bakıp kapatıyor. Rahat da bırakmıyor-
lar insanı, bir an kalkıp kapıyı tekmelemek, kime neden olduğu-
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nu bilmeden bağırmak geçiyor içimden. Yorgunluk bedenimden 
süzülürken vazgeçiyorum. Otur oturduğun yerde ve bekle ba-
kalım.

Yine gürültü, aralanan gözlerim açılan kapıyı görüyor. Po-
lis eliyle gel diyor. Kalkıp onu izliyorum, uyanmadım oysa. Yine 
aynı oda, masanın üzerindeki pasaportumu alıyor, bir polis 
daha, merdivenler, galiba gidiyoruz. Yine yağmur yağıyor, serin 
hava uykumu açıyor. Polis arabasının arkasına iki polisin ortası-
na oturuyorum. Gardan uzaklaşıyoruz. Nereye acaba, herhalde 
hapishanedir. Yüreğim sıkışıyor.

Karanlık basıyor, akşam olmuş. Caddeler yağmura karşın 
kalabalık, Sami gelmiş midir acaba? Işıklarını yakmış vitrinlere, 
gelip geçen arabalara bakıyorum. Zorlukla gelebildim, biraz ka-
lamadan gidecek miyim acaba? Araba fazla gitmiyor, bir binanın 
bahçesine girip duruyor. Burası hiç hapishaneye benzemiyor, 
hadi hayırlısı. Yine bir odaya giriyoruz, anlamadığım konuşma-
lar, sonra bir polis kendini izlememi işaret ediyor. Yürürken çev-
reme bakıyorum, çok polis var. Büyük bir polis merkezi burası. 
Merdivenlerden iniyoruz. Bir şey soruyor, anlamıyorum, eliyle 
ağzını gösteriyor, onaylıyorum. Açım ya, hem de nasıl! Duvarda 
bir pencerenin önünde duruyoruz, bir şeyler söylüyor, içerden 
bir tepsi uzanıyor, alıyorum. Et yanında patates, salata ve tatlı, 
ekmek yok. Tepsi elimde yürüyorum. Durup bir kapının kilidini 
açıyor, girince arkamdan kapatıyor. Kendimi yaklaşık on kişinin 
bulunduğu genişçe bir odada buluyorum.

Elimde tepsi bir an hareketsiz kalıyorum. Birkaç kişi dö-
nüp bakıyor sonra başını çeviriyor. İki masa ve yanlarında sıra-
lar var. İlerleyip masanın birine orta boylu, siyah saçlı, tıknazca 
adamın yanına oturuyorum. Oturur oturmaz ters ters konuşu-
yor, soru soruyor Almanca. Anlamıyorum, oturmak için izin al-
dın mı ya da burası dolu demek mi istiyor? Kalkıp öteki yana 
oturuyorum. Kimseye bakmadan yemeği yemek en iyisi.
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Kimse konuşmuyor. Yemek bir gündür boş mideme iner-
ken başımı fazla kaldırmadan çevreme göz atıyorum. Benimle 
birlikte dokuz kişiyiz. İki Arap var ikisi de Pakistanlı, diğerlerini 
çıkaramıyorum. Gözaltı yeri burası, bakalım ne olacak? Karşım-
daki adam sigara yakıyor, ters herifin birisi. Boşver, bir de bura-
da bela almayalım başımıza. Yemeği bitirip arkama yaslanıyo-
rum. İçeride garip bir hava var, hani insanlar konuşmasalar da 
tanıştıkları belli olur ya, aynen öyle. Sanki ben girmeden önce 
konuşulmuş da susulmuş gibi.

Ayakta duran birisi gerinip “Of anam of” diyor. Dönüp ba-
kıyorum, dört kafa da bana bakıyor. Karşımdaki gülüyor, “İçeri 
girince selam vermezsen böyle olur işte” diyor. “Benziyorsun 
ama alnında yazmıyor ki ne olduğun.” Birlikte gülüyoruz, gü-
vensizliğim, kuşkularım dağılıyor. Kim olursa olsun konuşabi-
lecek insan bulmak gibisi yokmuş. Sonraki yıllarda iyi öğrene-
ceğim bir gerçekle ilk kez karşılaşıyorum: Avrupa’nın her büyük 
kentinin yabancılar polisi merkezinde mutlaka Türk bulunur. 
Beş kişi aynı masaya toplanıyoruz.

“Nerede yakalandın?”

Bir an şaşırıyorum ama öyle ya kaçak olmasam burada 
işim ne. Garda sabahleyin. Gülüyorlar. Henüz acemisin, öğre-
nirsin, diyor birisi. Türkiye’den çıkıp İtalya’ya geldiğimi, Sami’yi 
nasıl bulduğumu, İsviçre’ye girişimizi, burada iş bulamadığımı, 
dört gündür onu beklediğimi anlatıyorum. Öylece dinliyorlar, 
bir şey sormadan, şaşırmadan. İnanmadıklarını, yalan söyledi-
ğimi zannettiklerini düşünüyorum, sonra moralim bozuluyor. 
Anlattıklarımın değişik bir yanı olmadığını kavramaya başlıyo-
rum, çok yaşanmış çok anlatılmış bir şeyi bir kere de ben yaşa-
mışım anlaşılan.

“Kaç para verdin o herife?”

Rakamı düşük söylüyorum yine de birisi ıslık çalıyor.
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“Eh, enayiler olmasa uyanıklar ne yapacak değil mi?” 
Bunu söyleyen ardından, kusura bakma, diyor, hepimiz geçtik 
bu yollardan.

Konu dağılıyor. İkisinin çalıştığı inşaattan, birinin komşu-
suyla kavga ettiğinden, diğerinin rastlantı sonucu getirildiğini 
öğreniyorum. Hepsi de benim gibi kaçak. Nasıl iş bulduklarını 
soruyorum, gülüyorlar. Buraları öğrendikçe iş bulmasını da öğ-
renirsin, diyorlar. Girince benimle ters konuşan Salih altı yıldır 
Avrupa’daymış. Diğerlerinin mutlaka bildiklerini ama yine de 
dinlediklerini bana bakarak anlatıyor. Önce Almanya’ya gelmiş 
kaçak olarak, çalışırken polis yakalamış ama bir evlilik işi uydu-
rup kendini kurtarmış, sonra Fransa ama orası yaramaz, diyor. 
İş yoktu yine de biraz kaldım, orada burada biraz çalıştım der-
ken Belçika’ya sonra Hollanda’ya geçtim.

Her ülke polisinin özelliklerini, sınırlardan nasıl geçilece-
ğini, nerede ve nasıl iş bulunacağını biliyor. Biraz Almanca biraz 
Fransızca öğrenmiş, İsviçre’de bu ikinci yakalanışı ve kötü di-
yor. “Bu kez kötü! İhbar ettiler ondan yakalandım.”

İlkbahar gelince işler açılır, diyor. İnşaatlar canlanır, bahçe 
işleri başlar. Zaten biz büyük yerlerde çalışmayız, hem almazlar 
hem tehlikelidir. İsviçre’de çalışırsan, baktın iş bitti Almanya’ya 
geçersin, o da olmadı Fransa’ya gidersin. Şimdi iş çok olur. Eski-
den daha iyiydi ama çok insan geldi, hala da geliyor.

Kendimi suçlu hissediyorum, kimse istemediği halde 
kalkıp gelmişim, ne yapalım başka çare yoktu. Burası da çok 
zormuş, kaç yılda öğrenebilirim bu kadar şeyi, belki de hiçbir 
zaman. Bana ne yaparlar, diye soruyorum. Belli olmaz, diyor. 
Üzerinde Türkiye’ye gidecek kadar paran var mı? Yok. Bu iyi, 
diyor. Olsaydı paranla bilet alıp uçağa bindirirlerdi. İlk kez de 
yakalandığına göre seni yarın sabah trene bindirirler, kompar-
tıman kapısını da mühürlerler. Milano’da açarlar, inersin. Yine 
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de belli olmaz ha!

İtalya’ya gönderilecek olmama seviniyorum, ya sonra? 
Gelecek için düşüncelerimi, akrabalarımı anlatıyorum. Deney-
lerine bu kadar saygı göstermemden hoşnut anlatıyor ki, uzun 
zamandır görüşülmemiş akrabalara güven olmaz. Herkes kendi 
derdinde burada, babanın oğula hayrı yoktur. Ama yine de bir 
dene bakarsın yardım ederler. Kendisine de iş bulunabilir mi 
diye soruyor. Heyecanlanıyorum, hepimize iş bulabilsem keşke. 
Değişen tavırlardan, gösterilen ilgiden Avrupa’da yalnız benim 
akrabam bulunduğunu anlıyorum. Sınırı geçmekten de önem-
lisi sağlam ilişki anlaşılan. Salih nereli olduğumu, akrabaları-
mın kaç yıldır Fransa’da olduklarını, ne iş yaptıklarını soruyor. 
Anlatıyorum söyleşimiz yoğunlaştıkça da uyanıyorum, çok ko-
nuşuyormuşum gibi geliyor bana. Belki benden ayrı yanlarına 
gidecek, selam söyleyecek, iş veya para isteyecek. İtalya’da kar-
şılaştığım bir hemşerim anlatmıştı, beş yıl önce aynısı başına 
gelmiş. Marsilya’dalar diyorum. Salih’e bakıyorum, yalan söyle-
diğimi anladı. Üstelemiyor belki ötekilerin de öğrenmesini iste-
miyor. Ya İtalya’dan Fransa’ya nasıl geçeceğim?

Zor, diyor Salih. Orada sınırda bir demiryolu tüneli vardır. 
Eskiden karadan geçilirdi, şimdi jandarma bekliyormuş. Biraz 
duruyor, sen en iyisi buraya gel, diyor. Bir yolunu bulup gel, zor 
değildir. Zürih’te beni kime sorsan bulursun, sonra birlikte gi-
deriz Fransa’ya.

Belli belirsiz onaylıyorum. Aslında çok şey bilen, karşılaş-
tığı her olaydan çıkarı için yararlanmasını öğrenmiş bu adam-
dan çekiniyorum. Böylelerine elini ver kolunu geri alamazsın, 
ama başka da yol yok galiba en azından bir süre için.

Saat on deniyor. Zorunlu yatma saati, sabah yedide de 
kalkılıyormuş. Kapı açılıyor, elinde anahtarlarla bir polis giri-
yor. Duvara sıralanmış dolapların kilitlerini açıyor, iyi geceler 
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diyor, gidiyor. Dolapların içinden yatakları çekip çıkartıyoruz. 
Çarşaf, yastık, battaniye, şilte; rahat bir uykuyu öyle istiyorum 
ki. Giysiler için dolapta askılar var, herkes soyunup yatağa gi-
riyor. Gözlerim kapanıyor, kaçakta polisin elinde ilk gecem bu. 
Yarın Milano’dayım, sonrasını bilmiyorum, ama öğrenmeliyim. 
Bir yolunu bulmasını ben de öğrenmeliyim.

(1986)
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BİR İŞÇİNİN DÖNÜŞÜ

 

Grevler Mehmet Tokul’un hayatını derinden etkiledi. Ken-
disini hiç ilgilendirmeyen olayların yaşamını nasıl böyle etkile-
yebildiğini, ona yeni sevinçler, yeni umutlar verdiğini devamlı 
düşünüp durdu. Her keresinde biraz daha şaşırdı, sevindi. Fab-
rikasındaki grevi büyük bir şans, Tanrı’nın sonunda ona da gü-
len büyük bir iyiliği olarak görmeye başladı.

Altı aydır kısa aralıklarla hastalık izni alıyordu. Tembel-
likten değil gerçekten hastaydı. Bu Almanya on yedi yıldır onda 
can bırakmamıştı. Başlangıçta hastalık iznini kısa alıyordu. Bir-
kaç gün evde kalınca iyileşir gibi oluyor, o zaman hemen kal-
kıp çalışmaya davranıyordu. Ama daha ilk günün akşamında 
kollarında hele de belinde dayanılmaz ağrılar tekrar başlıyordu. 
Birkaç gün daha dişini sıkıyor sonra dayanamayıp doktora ko-
şuyordu. Hastalık izinleri gittikçe uzadı. Artık her an çıkış veril-
mesini bekliyordu.

On yıldır bu firmadaydı ve on yıldır bir dediğini iki etmedi-
ği için onu çok seven Meister’i yüzünü ekşitip duruyordu. Meh-
met Tokul bu yüzü iyi tanırdı. Konuşurken, bağırırken, sevecen 
bakarken, sabahları “Gut Morgen”, akşamları “bis Morgen” der-
ken sesinin tonunun, bakışlarının, kaşlarının biraz ya da çok 
çatık olmasının, gülmesinin ya da somurtmasının anlamını bi-
lirdi. İyi çalıştığı yıllarda her gün olmasa bile gün aşırı uygun bir 
zamanını kollar Meister’inin ta gözlerinin içine bakardı. Oradaki 
sevecen anlatımı görür içi rahat ederdi. Böylece yıllar geçmiş, 
nice arkadaşları işten çıkarılmış, o kalmıştı. Son zamanlarda 
gözlere bakmıyordu artık, kendini fabrikanın demirbaşı sayı-
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yordu. Birkaç yıl daha çalışacak, sonra bir gün, “Ben artık döne-
ceğim Meister’im” diyecek, vedalaşacak, ikramiyesini de cebine 
koyup memlekete dönecekti. Ama şu hastalık her şeyi berbat 
etmişti. Son aylarda yine gözlere birkaç kez bakmaya çalışmış, 
adam her keresinde bakışlarını kaçırmıştı. Artık bakmak da is-
temez olmuştu, göreceklerinden korkuyordu.

Her gün çıkışının verilmesini beklerken ne iyi olmuştu 
bu grev. Grev oylamasıyla ilgilenmemişti, oyunu kullanmaya 
da gitmemişti. Duyduklarına göre aralarında Türklerin de bu-
lunduğu işçiler greve büyük oranda “Evet” demişlerdi. İsteyen 
grev yapabilirdi, bu da Mehmet Tokul’u ilgilendirmezdi. Her 
yana yapıştırılmış üzerinde büyük 35 yazan afişlere ilgilenme-
den, içinde bir şey duymadan bakardı. Doğrusu bakmazdı, in-
san ister istemez görüyordu afişleri. Sendikalı değildi, olmayı 
da düşünmemişti. “Ne işe yarar sendika, her ay adamın yirmi 
markını kesmekten başka? On yedi yılda sendikaya bilmem kaç 
bin mark vereceğine, o parayla bir sürü şey alır insan.”

Grevin başladığı gün fabrika kapısındaki kalabalığı görün-
ce şaşırmıştı. Türklü Almanlı işçiler kapıyı tutmuşlar kimseyi 
bırakmıyorlardı. Personel müdürü bağırıp çağırıyor, yasalara 
aykırı davrandıklarını söylüyor ama bol bol ıslıklanıyordu. Kim-
se kapıyı boşaltmıyordu. Mehmet Tokul kalabalığın arasında 
öylece duruyordu. Görüyor, duyuyor ama anlamıyordu. Kafa-
sında tek düşünce vardı, kapı açılmalı ve çalışmalıydı. “Biz Al-
manya’ya çalışmaya gelmedik mi arkadaşlar, Alman grev yap-
sın, bize ne!”

Polisler geldi, tartışmalar oldu, sendika temsilcisi bir bu-
çuk metre genişliğinde bir yol açmaları gerektiğini belirtti. Pro-
testo sesleriyle işçiler yolu açtı. Ama öyle bir yoldu ki bu, sırat 
köprüsünden beterdi Mehmet Tokul’a göre. İşçiler bir buçuk 
metre aralık bırakarak iki sıra dizilmişlerdi. Dizinin uzunluğu 
yüz metreyi buluyordu. Fabrikaya girmek isteyenler bu koridor-
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dan geçmek zorundaydı.

Önce personel müdürü yürüdü kendinden emin ve sert 
adımlarla. Birkaç saniye sonra sataşmalar başladı. Kimisi hem 
bağırıyor hem de el-kol işaretleri yapıyordu. Sözler anlaşılmı-
yordu ama müdürün sert ve düzgün adımlarının yavaş bir koş-
maya dönüştüğü görülüyordu. Müdürün ardından muhasebede 
çalışan birkaç Alman da yürüyüp koşarak içeri girdiler.

“Kezban değil mi bu! Erkek karıymış vallahi!” İki ev öte-
lerinde oturan Kezban çantası kolunda ve dünyayı umursamaz 
havasıyla koridora girmişti. Bir an sessizlik oldu. Almanlar si-
yah saçlarına bakıp bir şey demediler. Bu kez sıra Türk arkadaş-
larındaydı.

“Utanmıyorsunuz değil mi? Burada bu kadar insan neden 
çalışmıyor, düşünmüyor musunuz?”

Kezban bu genç işçinin söylediklerini duymazlıktan gel-
di.

“Bu grev senin de, hepimizin de çıkarına. Yarın hepimiz 
işsiz kalmayalım diye grev yapıyoruz. Böyle günde birlik gere-
kir, birliği bozmayın.”

Kezban bunları söyleyen kır saçlı işçiyi de geçti salına sa-
lına. Koridorun sonuna gelmişti, doğruca yürüyecekti ama bir 
kadın işçinin “Çalımına bak kahpenin” demesine dayanamadı. 

“Siz ne sanıyorsunuz beni,” diye bağırdı iki elini yumruk 
yapıp beline koyarak. “Herifim işsiz. Beni de işten atsınlar da aç 
mı kalalım? Siz mi bakacaksınız bize o zaman?”

Ardından söylenenleri duymamak için hızla kendini kapı-
nın öbür yanına attı.

Hayır, Mehmet Tokul bu koridordan geçemezdi. Daha 
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şimdiden korkmuştu. O kimseyle dalaşmadan, sessizce ça-
lışmak istiyordu ama olanaksızdı. Bir an, yürüyüversem, diye 
düşündü. Başımı hiç kaldırmadan, bakmadan, konuşmadan so-
nuna kadar yürüyüversem… Ama olmazdı, tanımadığı insanlar 
arasında olsa yürüyüp geçerdi. Söylediklerini duymazdı. Duysa 
da cama vuran yağmur gibi olurdu bu sözler. Cam ıslanır, güneş 
açınca kurur, ıslandığını da unutur. Yıllardır mahalleden, fabri-
kadan tanıdığı insanlar arasından geçmek… Her söz bir anıyla 
birleşir, atılan bir taş olur. Ne cam kalır ne de başka bir şey.

Olmaz, geçemeyecekti. Kalabalıktan yavaşça ayrıldı, kafa-
sı boş ve dalgın yürümeye başladı. Biraz sonra durdu, vazgeçti 
geri döndü. Fabrikanın önü yine kalabalıktı, tekrar geriye döndü. 
Böyle birkaç kez gidip geldi. Son kez fabrikadan uzaklaştığın-
da birden iki kişi olduklarını gördü. Meister’i de onunla birlikte 
yürüyordu. Dalgınlığına kızdı. Meister’in yüzü karışıktı, o eski 
güvenli tavırları kalmamıştı, tedirgindi açıkçası. Mehmet gözle-
rinin içine baktı onun, nicedir özlediği sevecen bakışı yakalayıp 
yitirmemeye çalıştı ama adamın bakışacak zamanı yoktu.

“Çalışmak ister misin Mehmet? Grev bitinceye kadar çalı-
şanlara yüzde yirmi fazla verilecek.”

Yanıt vermedi, dönüp uzaktan görünen kalabalığa bak-
tı.

“Fabrikanın arkasındaki tel açık. Görünmeden oradan 
girebilirsin. Hastalığını da düşünüp seni kolay bir işe verecek-
ler.”

Bu kadarı fazlaydı Mehmet Tokul için. Yuvaya yerleşen 
piston gibi içini doldurdu sevinç. Çalışmak ve hem de… Aylar-
dır az mı dil dökmüştü işinin değiştirilmesi için? Sonunda ol-
muştu işte. Hızlı yürüdüğünü gizlemeye çalışarak ve geniş bir 
daire çizerek fabrikanın arkasına gitti. Adam boyundan yüksek 
tel örgü bir kişi geçebilecek kadar kesilmişti. Orada bekleyen bir 
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adam onu personel müdürüne götürdü. Müdür bir şey konuş-
madı yalnız adını önündeki kağıda yazdı. Sevinç güvene güven 
sevince dönüştü içinde. İkisi birleşip güvenli sevinç olup tüm 
bedenini doldurdu. Görsündü bu firma kimin karagün dostu ol-
duğunu, kimin iyi işçi olduğunu. İçinde bir adam, belki müdür, 
belki patron, belki de Meister onunla konuşuyordu: “Seni Meh-
met Tokul’u, firmamızı bu kara günde yalnız bırakmayan seni 
işten çıkaracağız ha! Olur mu öyle şey? Bu firma oldukça sen de 
olacaksın.”

Çalışacağı bölüme gelince daha da sevindi. İşi kolaydı ve 
dahası hemşerisi Cabbar, mahalle komşusu Eyüp, Ali, Yusuf ve 
daha birkaç kişi de buradaydı. O sevincin içinde bile kendini 
belli eden ama nereden geldiğini anlayamadığı yükten kurtu-
lur gibi oldu. Arkadaşlarıyla selamlaştı, tek tek hepsinin elini 
sıktı.

İş giysilerini giyerken aralarındaki soğukluğun, durgunlu-
ğun ilk kez farkına vardı. Her günkü şakalar, birbirine takılma-
lar yoktu. Sıkıcı, tedirgin bir sessizlik vardı. Olsun, diye düşün-
dü. Bugün değişik bir gün, herkesin morali bozuk. Yavaş yavaş 
alışırız.

Bu duygu ile işinin başına geçti ve rahatça, yorulmadan 
çalıştı.

Yemek arasında ilişkilerinin her günkü gibi olmadığını, 
olamayacağını iyice anladı. Diğer günlerde yemekten sonra her-
kes elinde birası ya da kahvesi grup grup toplanırdı. Akla gele-
bilecek her şey konuşulurdu. Yorgunluk, işyerindeki sorunlar, 
bankadan çekilen kredi, izne gidiş, kesin dönüş. Türkiye’de yeni 
alınan mallar, Meister’lerin pisliği, markların yatırılabileceği 
kazançlı iş alanları, yeni çıkışlar verilme endişesi, memlekette 
kamyonu çalıştırmaya veren birinin nasıl kazıklandığı, çocukla-
rın okul durumu, bazılarının Alman sevgilileri, her şey ama her 
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şey konuşulurdu. Öyle bir gürültü olurdu ki, insan karşısındaki-
ni duymakta zorluk çekerdi. Sesini duyurmak için herkes daha 
fazla bağırır, bağırdıkça da gürültü artardı. Biraz kafası şişerdi 
insanın ama o kısacık arada da hızlı çalışmanın yarattığı geri-
lim sönerdi. Biraz rahatlardı insan, sonra herkes işinin başına 
dönerdi.

Bugün hiç ses yoktu. Herkes birasını ya da kahvesini al-
mış, bir köşeye çekilmişti. Değil konuşmak birbirlerine bakmı-
yorlardı bile. Bir tedirginlik, sıkıntı, durgunluk vardı. Sayıları 
azdı da ondan mı acaba? Ama bizimkiler Almanlara benzemez. 
Bomboş bir otobüse birkaç Alman binse her biri bir köşeye otu-
rur. Biz ise bir araya toplanırız. Sayımız az doğru, çoğumuz kapı 
önünde. Onların orada olduğunu bilmek yaratıyor bu sessizliği. 
Kötü ama ne yapalım, biz çalışmak zorundayız. Greve katılsam 
hemen işten atarlardı beni. Ondan sonra rezilliğe bak sen. İşsiz 
kal, başla cepten yemeye, biriktirdiğin birkaç kuruşu da tüket. 
Sonra gelsin sınırdışı ve Türkiye’ye dön, neyine güvenip de dö-
neceksin? Demezler mi adama; gitmeden önce sürünüyordun, 
gittin Almanya’ya, on yedi yıl çalıştın, sağlığını yitirdin, sonra 
döndün yine sürünüyorsun. Sende hiç akıl yok muydu hemşe-
rim, demezler mi? Yoksa kim bozardı birliği, beraberliği? Kimse 
bozmazdı, ama zorunluluktandır tüm bunlar. Elimiz mahkum-
dur çalışmaya…

Ara bitmek üzereydi, önceki günlerden daha büyük bir 
ağırlık vardı hepsinde. Dinlenmemiş iyice yorulmuşlardı sanki. 
Mehmet Tokul birden herkesin bir köşeye çekilmesinin nedeni-
ni kavrayıverdi. Tüm işçiler, uzun ya da kısa saçlı, esmer veya 
beyaz tenli, zayıf ya da şişman, adı Yusuf veya Veli veya başka 
adı olan ama şu anda burada olmayan, çalışmayan, kapıda bek-
leyen, belki de grev gömleği giymiş bir arkadaşlarını karşılarına 
almışlar sessizce konuşuyorlardı. Neden çalıştıklarını anlatıyor-
lardı. Onlar inandıkça kendileri de rahatlıyordu.
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İnandırmak zordu bu arkadaşları. Arada inandırmışlar-
dı, sonra kapının önünde ne olduğunu anlamadıkları bağırışlar 
kulaklarına kadar gelince bir daha inandırmaya çalıştılar. Ak-
şama doğru tüm fabrikanın içine yayılan davul zurna sesi on-
larla yeniden konuşma gereğini getirdi. Eller iş yaparken kafa 
başka yerde olunca hemşerisi Cabbar parmağını ezdi. Hemen 
yetişip elini sardılar. En az on gün çalışamazdı. Cabbar’ın yü-
zünde eziğin acısına on günün mutluluğu karışmış gibi geldi 
Mehmet’e.

Paydosta tatsız tuzsuz ayrıldılar. Her günkünün tersine 
dikkat çekmemek için teker teker arkadan çıkıp evlerine gitti-
ler.

Mehmet Tokul yolda sabah doktora gitmeyi düşündü. 
Yine belinin ağrıdığını söyleyip en az bir hafta rapor alabilir-
di. Böylece hem çalışmış olmazdı, greve de katılmış sayılmaz-
dı. Çok çekici buldu bu düşünceyi. Eskiden beri hasta olduğunu 
herkes biliyordu, kimse onu uydurma rapor almakla suçlaya-
mazdı. Çalışanların sayısı iyice azalacaktı ama artık onlar da 
başlarının çaresine baksınlardı. Şu Ali neden çalışıyordu sanki? 
Fabrikada hiç sevmediği birisi varsa oydu, bir de hemşerisi Ka-
mil. Niye çalışır bunlar, kumar makinelerine para yetiştirmek 
için. Maaşlarını alınca doğru otomatların başına giderler, ne ev-
lerini düşünürler ne de geleceklerini. Çok kızardı böylelerine. 
Hele işe sarhoş gelmeleri iyice dayanılmazdı. İster misin bugün 
Meister’in gözüne girdiler diye bu akşam iyice kafaları çekip ya-
rın fitil gibi gelsinler. Yok, bu adamlara dayanamazdı; kalabalık 
olsalar neyse de birkaç kişi olunca hiç dayanamazdı. Sabah dok-
tora gitmekti en iyisi.

Bindiği otobüs eve yaklaşmıştı. Akşam nasıl da uğurla-
mıştı onları Meister. Hepsinin elini teker teker sıkmış, sonra hiç 
yapmadığı bir şeyi yapıp tümüne bira ısmarlamıştı. Cabbar’ın 
eline çok üzülmüştü. Böyle bir günde iyi bir işçisini kaybetmek 
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firma için ne kötüydü. Cabbar iyi işçiydi, hepsi iyi işçiydi. Bunla-
rı sonraki gün işe gelmeleri için yaptığını anlıyordu ama yine de 
iyi adamdı şu Meister. Yarın rapor aldığını öğrenince üzülme-
yecek miydi? Bugünkü sevecen bakışları bulanmayacak mıydı? 
“Senden bunu beklemezdik Herr Mehmet, söyleseydin daha da 
hafif bir işe verirdik. Önemli olan çalışmandı. Sen en güvendi-
ğimiz işçiydin,” demeyecek miydi? Birkaç gün sonra da çıkışını 
vereceklerdi. Şimdi kolay bir işte çalışarak hem de yüzde yir-
mi fazla ücret almak varken bu yapılacak iş miydi? Hem grevin 
başarı kazanacağı nereden belliydi? Bizim millet böyledir, hızlı 
başlar sonunu getiremez. Birkaç gün geçti mi çözülmeler baş-
lar. Patronlar kararlı, ödün yok diyorlar. Almanlar da baktılar ki 
sonuç alınamıyor, “Türkler ülkelerine dönselerdi işsizlik olmaz-
dı, biz de grev yapmak zorunda kalmazdık. Kendi ülkemizde si-
zin yüzünüzden perişan oluyoruz,” demeye başlarlar. Sataşma 
sonra da kavga. Birkaç güne kadar çalışanlar artar, bu kesin. O 
zaman grev yapanlar kafalarına vuracaklar, biz ne yaptık diye. 
Hem sonra bir gün veya on gün çalışmışım aynı şey, başladık 
bir kere.

Böylece on gün geçti. Mehmet Tokul her sabah işe gitmek 
için yeni bir gerekçe buluyordu. Her akşam işten çıkınca doktora 
gitmeye karar veriyor, yolda düşüncesini değiştiriyor, gece ya-
tınca çalışmamaya karar veriyor, sabah ise haklılığından kuşku 
duymadan fabrikaya gidiyordu. Ayağına gelen şansı, Tanrı’nın 
bu iyiliğini iyice değerlendirmeye karar vermişti.

Metal endüstrisinde lokavt ilan edildi. O gün personel 
şefi çalıştıkları bölüme geldi ve lokavtın onları kapsamadığını 
açıkladı. Gönül rahatlığıyla çalışabilirlerdi. Tekrar firma adına 
onlara teşekkür etti. Kararlıydı adamlar, ödün vermeyeceklerdi. 
Mehmet her gün grevin çözülmesini bekliyordu artık.

Grevciler çözülmediler. İşçiler arasında sürtüşme de olmu-
yordu. Tersine Almanlar Türkiyelilerin greve böylesine yoğun 
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katılmalarından mutlu, biraz da şaşkındılar. Halay çekilirken 
araya katılıp zıplayanlar az değildi. Biraz Türkçe biraz Alman-
ca biraz da el-kol işaretleriyle kolayca anlaşıyorlardı. Günlerdir 
kapıya bakan penceresinin önünden ayrılmadan her an çatışma 
bekleyen personel müdürü deli oluyordu. 

Lokavt havayı sertleştirdi. Ön kapıdan girenler itip kak-
malarla karşılaşıyorlardı artık. İşçi temsilcileri, “Bir yandan lo-
kavt, bir yandan üretim yapıyorsunuz. Bu yasalara aykırıdır,” 
diyorlardı. İşveren temsilcisi yanıtlıyordu: “İçeri girenler üretim 
değil temizlik yapıyorlar.”

“İçerde üretim yapıldığını biliyoruz. Bizi aldatamazsınız, 
mahkemeye başvuracağız.”

İşveren temsilcisi yüzünde küçümseyici bir anlatımla fab-
rikada üretim yapılmadığını yeniden açıklıyordu. Yalnızca yeni 
alınan makineler deneniyordu.

Taraflar arasındaki görüşmeler başlayıp kesiliyor, yeni-
den başlıyordu. Durum artık başlangıçtaki gibi değildi. Grevin 
süreceğinin belli olmasıyla birlikte işveren tarafında da uzlaş-
ma eğilimi belirmişti.

Mehmet Tokul grevin sürmesinden yanaydı. Grevin her 
an bitebileceğini düşünüyordu ve erken bir uzlaşmayı da hiç 
istemiyordu. Çalışmalarını teşvik için zamlı ücretlerini haftalık 
ödüyorlardı. Birkaç ay böyle çalışabilirse, uzun zamandır düşle-
diği Mercedes’i de alabilecekti. Sonra ver elini Türkiye… Önce-
den iki yıl daha çalışmayı düşünüyordu ama Almanya’nın tadı 
kalmamıştı artık. Neydi o fabrika kapılarındaki itişmeler… Yük-
sek ücretle biraz daha çalıştıktan sonra artık burada kalmanın 
gereği yoktu.

Almanya’ya geldiği günden beri tutumlu olmuştu. Kumar 
makinelerine, meyhanelere kapılmamış, sarı kızların peşinden 
koşmamıştı. Memleketinde arsa almış, altında iki dükkan olan 
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dört katlı bir apartman yaptırmıştı. Bir dairesi kendisinin öteki-
ler kiradaydı. İyi yerinden yüz dönüm toprak da almıştı, kaynı 
işletiyordu. Her çeşit otomatik ev eşyaları da tamamdı. Çıkışta 
iyi bir de ikramiye alabilirse bankadaki parası yetmiş bin mark 
kadar olacaktı. Tek Mercedes’i eksik kalmıştı. Onu da bankadaki 
paraya dokunmadan alınca işi bitiyordu. Artık kaynının istediği 
gibi seracılık mı yaparlardı yoksa başka bir iş mi kurarlardı, onu 
düşünecekti. Ne güzeldi insanın işinin efendisi olması. Meister 
ters baktı, hasta olunca işten atarlar mı korkusu, arkadaşlar ne 
düşünecek tedirginliği; hep birilerini kollayıp ona göre davran-
maktan bıkmıştı. Başkasının kapısında çalışmak sona erecek, 
kendi işinin efendisi olacaktı artık. On yedi yıllık uzun bir rüya-
nın gözler açıldığında gerçekleşmesiydi bu.

“Benimle gelenler çoktan köşeyi döndüler aslında, ben geç 
kaldım. Ne yapalım buna da şükür.”

22 Haziran Cuma! Mehmet Tokul beş yıl sonra toptancı 
tüccar düşük fiyat verdiğinden mahsul tarlada kalınca ve bü-
yük zarara uğrayınca, Almanya’dan yeterince para biriktirme-
den erken dönüp zamanında bir damperli kamyon alamadığına 
daha fazla yanacak, o günü, 22 Haziran’ı tekrar lanetle anacak-
tı.

O akşam zamlı haftalığını cebine koymuş, işten çıkar çık-
maz birahaneye gitmişti. Aslında masraf olacağını düşünerek 
ender gelirdi buraya ama o gün başkaydı. Gün boyu akşam içe-
ceği soğuk birayı düşlemişti. Hava sıcaktı, fabrikanın içi daha 
da sıcaktı. Meister de birkaç gündür kötü sıkıştırıyordu. Yavaş 
çalışıyorlarmış, bu ücrete bu tempoda çalışmak olmazmış. Son 
üç gündür üretim hızı devamlı yükseltiliyordu. Her gün daha 
hızlı, biraz daha hızlı… Artık eve iyice bitkin dönmeye başla-
mıştı. Namussuz adamlar grevcilerin çözülmeyeceklerini an-
layınca uğradıkları zararı biraz olsun azaltmak için çalışanlara 
yükleniyorlardı. Yumuşak sesli, gözlerinin içi gülen Meister git-



92 - Bir İşçinin Dönüşü

miş, yerine devamlı başlarında durup hata yapmaları kollayan 
bir herif gelmişti. “Bizim Meister’in yüzü barometre gibidir. İş-
ler iyi mi kötü mü bakınca anlarsın. Kötü sıkıştılar anlaşılan. 
Utanmaza bak, sabah hepimize nutuk çekip aldığımız ücreti 
hak etmediğimizi söyledi. Ya biz de çalışmasaydık ne olacaktı 
haliniz, hiç düşünmüyorlar. Çıkar dünyası birader, herkes kendi 
dümeninde. Grevin süreceği belli olduğuna göre bu ücretle işçi 
çalıştırmak karlı değil. Belki de artık çalışmayalım diye böyle 
yapıyorlar, dayanamayıp işi bırakalım istiyorlar. Biz bu kadar 
şeyi göze alıp çalışalım, sonra ihtiyaç kalmayınca, haydi gidin, 
deyin. Yağma yok! Biraz daha çalışmalı, belim de kötü ağrıyor 
ama biraz daha… Sonra şeytan görsün hepsinin yüzünü.”

Burası yalnızca Türklerin geldiği bir yerdi. Oldukça geniş-
ti, buna karşın her akşam özellikle de hafta sonları tıklım tık-
lım olurdu. Tümü de işçiydi gelenlerin. Hava sıcak oldu mu bir 
yandan biralar içilirken okey, 51 ya da 66 oynanırdı. Her oyun-
da küçük-büyük bir para dönerdi. Oyun masalarının çevresine 
seyirciler de sandalyelerini çekerler, böylece büyük kümeler 
oluşurdu. İçerde üç tane de kumar makinesi vardı. Bunların da 
hastası çoktu. Onlar oynar arkalarındaki seyirciler de kendileri 
kazanacakmış gibi heyecanlanırdı

Kalabalıkta kendine güçlükle yer buldu. Oturup birasını 
söyledi. Geçerken herkese selam vermişti ama aldıran olma-
mıştı. Önce nedenini anlayamadı, neden selam vermezler bun-
lar insana? Ama öyle ya, bu grev can bırakmadı kimsede. İzin 
zamanı geldi, kimsenin cebinde para yok. İzin parasını bırak, 
sendikanın verdiğiyle karınlarını bile doyuramıyorlar. Şuraya 
bak içerisi nasıl da duman. Sıkıntıdan herkes sigara içiyor. Ah 
benim akılsız kardeşlerim, kimin aklına uyup da yaptınız bu 
grevi?

Acımaya başlamıştı bu insanlara, onların durumunu gör-
dükçe çalışmakla ne iyi yaptığına iyice inanıyordu. Soğuk bira-
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sından büyük bir yudum aldı. Onlara yardım etse miydi acaba? 
Parası vardı, biraz borç verebilirdi, özellikle de iyi tanıdığı hem-
şerilerine. Kara günde yalnız bırakmazdı kimseyi, halden anlar-
dı o. Her an bir hemşerisinin ya da iyi konuştuğu bir arkadaşının 
gelip yanına oturmasını bekliyordu. Dertlerini dökecekler, sıkın-
tılarını anlatacaklardı. Onlar istemeden borç vermeyi önerecek-
ti. Artık bu eli açıklığı uzun zaman unutulmaz tüm meclislerde 
konuşulurdu. “Helal olsun Mehmet ağaya, halden anlarmış.” 
Yaşam bu işte kimin ne yapacağı belli olmuyor. Yıllarca sürün 
dur, herkesten kork, her şeyden çekin, sonra bir doğru karar ver, 
her yerde itibarın artsın. Aklınla bin yaşa oğlum Mehmet!

İşte birkaç yıldır aynı bölümde yan yana çalıştıkları ar-
kadaşı Rüstem kalabalık arasından iri gövdesini zorlukla geçi-
rerek ona doğru geliyordu. Birkaç metre kala durdu, bağırarak, 
“Vallahi helal olsun sana hemşerim,” dedi. Ona dönüp şöyle bir 
bakanlar başlarını yine çevirdiler. Yüreğinin derinliklerinden 
gelen sırıtma tüm yüzüne yayıldı, helal olsun ya!

Rüstem tekrar, helal olsun, dedi. “Doğrusu ya ben bunu 
yapamazdım, helal olsun sana.” Kafalar yine döndü, bu kez 
daha uzun baktılar. Mehmet bu bakışlarda sevincine uygun an-
lam bulamadı, yabancıydılar. Ne yapacağını bilmez bir şekilde 
huzursuzca kıpırdandı. Birasını içip bitirdi, gürültü iyice artmış-
tı. Gürültü, duman ve bira birleşince insan kendini kapıp koyu-
veriyor, bulunduğu yeri unutup düşler dünyasında dolaşmaya 
başlıyordu. Sonra bu dünya birden kesiliyor, insan dumanla bir-
leşmiş gürültünün ezen ağırlığını duyuyordu. Bir bira daha aldı. 
İçindeki bu sıkıntı da nereden çıkmıştı? Birkaç büyük yudum 
aldı biradan.

İnsan vardır sıcak bir günün içinden koşarak gelir, terle-
miştir. Buzdolabının kapağını açar, bir serinlik vurur. Ter hemen 
buz keser, insan iliklerine kadar soğuğu duyar. Başka bir soğuk-
tur bu, soğuk terin soğuğu. Hiçbir şey üşütemez insanı onun ka-
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dar, sadece bedeni değil kalbi, aklı, tüm benliği üşütür. Neden-
dir bilinmez soğuk ter sırtın üst bölümünden başlar ve birden 
yayılır. Çoğunlukla gelip geçer, devam ederse insan başka bir 
insan olur. Tüm yaşamı boyunca olduğu bütün insanları olur. 
Çocuk olur, yaşlanır, düşman olur, dost olur; en çılgın umutlar 
umutsuzluklara dönüşür. Hepsi birden peşpeşe olur. 

Mehmet Tokul da böyle oldu. Soğuk bira mı yoksa başka 
bir şey mi iyice üşüttü içini. Hafif bir ter bastı. On yedi yıl, sefa-
let, Meister, grev, çıkış verilmesi, Mercedes, zamlı dönüş; hepsi 
birden geçiverdiler aklından. Gözlerini hızla kalabalıkta dolaş-
tırdı. Grev boyunca çalışanlardan ondan başka kimse yoktu. 
Çalıştığı biliniyordu mutlaka. Her gün fabrikaya girenlere bağı-
ran, küfreden hatta dövmeye kalkan bu insanların kendisine iyi 
davranması olası mıydı? Tam kavrayamadığı kötü bir şeylerin 
korkusu içini doldurdu. Neden selam vermediklerini, ilgilen-
mediklerini anlıyordu. Ne halt etmeye gelmişti buraya? Kapıya 
baktı, durum daha da kötüleşmeden gitmek en iyisiydi. Kimse-
nin konuşmamasından yararlanıp kalkmaya davrandı, Rüstem 
bırakmadı. Sesi içinden yeni ürpertiler geçirdi.

“Senin bu yaptığını ben yapamazdım. Gerçekten yapa-
mazdım. Sende de ne yüz varmış yani. Biz de düşünüyorduk ki 
artık Mehmet insan içine çıkamaz.”

Yan masadan grevin ilk günü fabrika önünde gördüğü 
genç işçi Selahattin söze karıştı:

“Bırak bunlarla uğraşmayı Rüstem abi. Kezban bundan 
daha erkek! Her gün herkesin arasından geçip fabrikaya giri-
yor. Bunlar gibi yüreksiz değil, hırsız gibi arkadan tel kesmi-
yor.”

Biliyorlardı, her şey biliniyordu kim bilir ne kadar zaman-
dır. Nasıl gelebilmişti buraya? Açıkça belasını aramıştı. Şimdi 
gitmek de olanaksızdı. Terleyen bedeninin bulandırdığı içgü-
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düsüyle en iyisinin sessizce oturmak olacağını düşündü. Ama 
konu açılmıştı bir kere.

Selahattin, “Türkiye’de olacaktı,” diye sürdürdü sözünü, 
“böylelerini iyice döverdik, hastanelik ederdik. Patron uşağı, 
grev kırıcılar bunlar.”

Mehmet yerinden şöyle bir kıpırdadı ama konuşma-
dı.

“Koca fabrikada bunun gibi birkaç tane daha var. Meis-
ter bunları tek tek toplamış, yağcıları iyi tanıyor. Arkadaki teli 
kesmişler, her gün oradan girip çalışıyorlarmış. Bu kadar insan 
kapıda beklesin, birkaç kuruş para alsın, bunlar da fırsattan ya-
rarlanıp zamlı maaşla ceplerini doldursunlar.”

Çevre masalarda oyunlarını bırakanlar, ayaktakiler hepsi 
ona bakıyordu. Kimisi başını sallayıp onaylıyordu. Gittikçe da-
ralan bir çember içinde görüyordu kendini. Birkaç kişi de san-
dalyelerini iyice çekip yaklaşmıştı. Arkasına bakmak istemiyor-
du, orada da aynısı olduğu kesindi. “Allah belamı versin, sırası 
mıydı buraya gelmenin?”

“Türkiye’de olacaktı Türkiye’de. Çekeceksin bir köşeye, bi-
tireceksin işini. Bir daha ne kimse birliği bozmaya kalkar, ne de 
böyle bir halt ettiğinde insan içine çıkıp boyunu gösterir.”

Bir başkası, “Utanma yok bunda,” dedi. “Gelmiş yorgunluk 
birası içiyor. Dünya umurunda değil adamın. Ne oluyor, bu ka-
dar insan neden çalışmıyor, düşünmüyor bile.”

“Neden düşünsün” dedi başka biri. “Patron yağcılığı yeti-
yor ona. Ama dur bakalım, şu grev bir bitsin göstereceğiz bu dö-
neklere. Ne fabrikada ne de başka yerde kimse konuşmayacak 
bunun gibilerle, selam da vermeyecek. Yerin dibine girecekler 
ama yararı yok.”

“Sizin dünyadan haberiniz yok hemşerim, boşuna konu-
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şuyorsunuz.”

Sesinin nasıl bu kadar yüksek, güvenli çıktığına kendisi de 
şaştı. Ne konuşacağını düşünmüyordu. On yedi yıl önce kasaba-
sından yoksulluk içinde çıkıp gelen, o günden sonra durup din-
lenmeden didinen, düşlerinin gerçekleşmesi için çalışan birisi 
konuşuyordu, içindeki birisi.

“Sonunu düşünmeden bir işe giriştiniz, greve gittiniz. 
Şimdi ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, ona buna çatıp duruyor-
sunuz.”

“Ne yapsaydık, herkes greve giderken çalışsa mıydık, se-
nin gibi?”

Selahattin’in sözlerindeki alayı önemsemedi.

“Çalışmalıydık ya. Senin yaşın daha genç daha…” Genç 
derken özellikle vurguluyordu. “Ben buraya geldiğimde sen 
daha yeni doğmuştun. On yedi yıldır buradayım. Neden geldik 
buraya bilir misin? Çalışmak için. Yerleşmeye gelmedik, yoksul-
luktan kurtulup dönmek için geldik. Ben on yedi yıldır işçiyim. 
İzin zamanında bazen memlekete gitmedim, ailemle birlikte 
bahçelerde çalıştım. Hep para biriktirdim. Toprak aldım, ev al-
dım. Dönüşte açıkta kalıp da yine sefil olmayayım diye. Allaha 
şükür, iyice olmasa bile biraz durumu düzelttik.”

Sustu. İçinden taşan gerilim boğazını sıkıştırıyor, sözlerini 
boğuyordu. Hani insan haklılığının bilincinde olarak bunu bir 
türlü anlamayanlara birden çok şey söylemek ister de söyleye-
mez, ne anlatacağını bilemez; aynı o durumdaydı.

“Buraya çalışmaya geldik,” diye tekrarladı. “Çalışmamak, 
grev yapmak bize terstir. Alman grev yapsın ona bir şey demem. 
O buranın adamıdır. Bizden önce de buradaydı, bizden sonra da 
olacak. Ben de onun yerinde olsam aynı paraya daha az çalış-
mak isterdim. Bizim durumumuz ise başkadır. Memlekette bir 
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sürü şey aldık, yatırım yaptık, daha ödenmemiş borçlarımız var. 
Yaşımız da bir yandan geçiyor, güçten düşüyoruz. Bu Alman-
ya bizde can bırakmadı. Birkaç yıl sonra daha da kötü olacak. 
Memleket desen pahalılık almış yürümüş. On sene önce sıkıştık 
mı döneriz derdik, ama bu durumda bir eve ve de birkaç kuruşa 
güvenilip dönülmez. Daha çok biriktirmememiz gerek. Diyece-
ğim odur ki, 35 saat bize yaramaz. Bize para gerek, parasını ver-
sinler 48 saat bile çalışırım.”

Kendinden emin sustu. Konuştukça oturuşu da değişmiş, 
dikleşmişti.

Hep aynı kafa, diye düşündü Salim. Yıllardır bu kafa bizi 
her şeyin dışında tuttu. Birçok şeye sırtımızı döndük, dönünce 
kurtulacağımızı sandık, ama ne gezer. Gittik gidiyoruz derken 
yirmi yıl olacak, daha kalacağımızdan başka.

Selahattin lafın altında kalmıyordu. “İş bulursan çalışır-
sın,” dedi. “Hepimizden önce topun ağzında sen varsın. Artık 
yaşlandın, eskisi gibi çalışamıyorsun. Robotlar gelince çoğu-
muza yol görünecek, ama sana önceden çıkış verecekler. Grev 
kırıcılığı yapınca çalıştıracaklarını mı sanıyorsun? Eğer öyleyse 
gülerim senin on yedi yıllık işçiliğine. Bir şey anlayamamışsın 
bunca zamandır. Bugün ihtiyaçları vardır tutarlar, grev bitince 
de önce seni çıkarırlar.”

Sarsıldı Mehmet Tokul, iyice derinlere saklanmış, binbir 
gerekçeyle, inançla örtülmüş zayıf yerinden vurulmuştu. Meis-
ter geldi gözlerinin önüne, gerçekten grev bitince çıkışı verilir 
miydi? Ama olamazdı bu, kesinlikle olamazdı. Personel müdürü 
adını da yazmıştı üstelik

“Sen kendi derdine yan arkadaş,” dedi. “Ben çalışıyorum 
ve çalışacağım. Şimdi işsiz olan sensin. Çalışacağın belli de değil 
çünkü işveren lokavt yaptı. Grev bitince belki de seni işe almaz-
lar.”
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Selahattin elini bacağına vurdu hızla, bir kahkaha 
attı.

“Şuna bak şuna! Beni işe almazlarmış! Sen bizi kendin gibi 
mi sanıyorsun? Benim gibi binlercesi var. Bizi işe almayacaklar 
da kim çalışacak? Arkamızda sendika da var. Lokavt işin palav-
rası, sıkıştılar da böyle yapıyorlar. Grevi çözmeyi denediler ama 
olmadı. Biz kazanacağız, İşe de gireceğiz, çalışacağız.”

Güldü. Bu yeni yetme ciddi yüzlü, sürekli resmi giyimli 
personel müdürüne ve hiç görmediği ve onun da üstündekilere 
kafa tutuyordu. Yeniden güldü.

“Sen gül bakalım. Ya seni çıkardıklarında ne yapacaksın, 
kendin mi savunacaksın hakkını?”

“Kendim savunamam! Buna gerek de yok, çünkü beni çı-
karmayacaklar. Bunca yıl çalıştım, her dediklerini yaptım, grev 
de yapmadım. Neden çıkarsınlar beni?”

“Bilmiyormuş gibi konuşma. Yılbaşına doğru robotlar geli-
yor. Noel iznini uzun tutup onları monte edeceklermiş. Montaja 
da senin çalıştığın bölümden başlıyorlar. Bir robot on kişinin işi-
ni yapıyor. Her zaman önce kime çıkış verilir? Yaşlanana, sık sık 
hasta olana, iyi çalışmayana; sonra sıra gençlere gelir. Biz bunu 
bildiğimiz için çalışma saatini kısaltarak yeni işyerleri açılsın 
diye grev yapıyoruz. Bizden daha çok mücadele etmen gerekir-
ken sen patrona uşaklık yapıyorsun. Yarın ortada kalınca anlar-
sın bunu.”

“Güvendiğine bak, sendikaya güveniyor. Sendika da kapi-
talist, IG Metal bizim patrondan daha zengin.”

Selahattin iyice kızmıştı, neredeyse kalkıp üstüne yürüye-
cekti Mehmet’in.

“Senin gibilerin kafası hep böyledir,” diye bağırdı. Sesine 
hınç dolmuştu. “Her tarafa pislik saçarsınız. Güvensizlik yayar 
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bu arada da çıkarınızı kollarsınız. Sendikanın parası olmasa bu 
kez de, bunun kendine faydası yok bizi nasıl kurtaracak, diye-
cektin. Grevde hepimiz aç kalırız, diyecektin. Döneklik için hep 
bir şey bulursun. Sende değil seninle konuşunda suç!”

Hava gerginleşmişti. Mehmet’in pervasız konuşması Se-
lahattin’in sinirine dokunmuştu. Kavga çıkabilirdi. Salim karış-
mak gereğini duydu.

“Sen,” dedi, “bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun. Durumun 
herkesten ayrı zannediyorsun, bir sen varsın dönmeyi düşü-
nen, bir sen varsın borcu olan. Çoğumuz dönmeyi düşünüyoruz, 
hepimizin de memlekette bir şeyleri vardır. Borcumuz da yok 
değil. Bu grev nedeniyle çoğumuz izine de gidemeyeceğiz çün-
kü paramız yetmez. Sendikanın verdiği parayla zor geçiniyoruz 
ama yine de grevdeyiz. Hiç düşündün mü neden acaba?”

Mehmet yanıt vermedi. Uğursuz herif dediği, her sabah 
kapı önünde durup içeri girenleri bakmadan uyaran saçları iyi-
ce kırlaşmış Salim’in her konuşmasında olduğu gibi içini kötü 
şeylerin sıkıntısı sarıyordu. Eskiden de bu adama yanıt vermek 
ister ama bir türlü uygun sözcükleri bulamazdı.

“Senin bu yaptığını biz de yıllarca yaptık. Aman, dedik, 
burada yabancıyız, bir şeye karışmayalım. Buraya çalışmaya 
geldik, paramızı bir an önce biriktirelim ve dönelim. Böylece 
her şeye sırtımızı döndük, ne dedilerse yaptık. İzin alma dediler 
almadık, daha hızlı çalış dediler çalıştık, hakaret ettiler başımızı 
eğdik. Ne oldu sonra, böyle yaptık da değerimiz mi bilindi? Ne 
gezer… Kriz başlayınca ilk biz işten çıkarıldık, işsizliğin suçlusu 
da biz ilan edildik. Bizi yıllarca bir güzel kullandılar, sonra da 
fırlatıp atmaya başladılar. Baktık ki başımızı eğdikçe tepemize 
çıkıyorlar, her yandan sıkıştırıyorlar, mücadeleden başka yol ol-
madığını gördük. Bunun için en başta bizi tehdit eden işsizliğe 
karşı 35 saatten, onun için grevden yana olduk.”
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“Tam da dönüyorduk,” dedi Mehmet. “İşimizi bitirdik, dö-
nüyorduk. Biraz daha beklesek ne olurdu sanki?”

Gülüşmeler oldu. Salim de güldü ama acı bir gülüştü 
bu.

“Dönüyorduk ya, ne demezsin. Bu yıl gelecek yıl derken 
on beş, yirmi yılı geçirdik burada. Dönmüyoruz ama dönmek 
düşüncesinden de vazgeçmiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Her 
neyse döneriz ya da dönmeyiz. Bak, sen iyi hatırlarsın; 1975’te 
miydi yoksa sonraki yıl mı, fabrikada bir deneme yapmışlardı. 
Bandın hızını artıracaklardı. Alman arkadaşlar, eskisi gibi ça-
lışın, fazla gayret göstermeyin, dediler. Meister geldi; hadi gö-
reyim sizi, yüzümü kara çıkarmayın, dedi. Öyle bir çalıştık ki 
neredeyse iki kat iş çıktı. Sonra bandın hızı artırıldı, her gün 
yorgunluktan ölmek bir yana Almanlar da bize düşman oldular. 
O zaman anlayamadım bu düşmanlığı ama sonra hak verdim. 
Bizim gibi gönüllü enayilere kızılmaz da ne yapılır? İki ay geç-
meden bu hıza dayanamayan yaşlılara çıkış verdiler, aralarında 
Türkler de vardı. Hatırladın değil mi?”

Mehmet belli belirsiz başıyla onayladı. Kendini de çıka-
racaklar diye çok korkmuştu o zaman. Korkmuştu ve daha bir 
ay önce yanlarına gelip Alman işçileri gösteren, “Bunlar benim 
ülkemden ama sizi daha çok seviyorum” diyen Meister’in nasıl 
bu kadar çabuk değiştiğini düşünmüş, kavrayamamıştı.

“Şimdi çalışsak, robotlar geldiğinde Almanlara çıkış ve-
rip de bizi bırakacaklarını mı sanıyorsun? Bir gün bir mektup 
alırsın, “Siz, bunca yıllık işçimiz, firmada her zaman dürüstçe 
çalışmış filanca, içinde bulunduğumuz zorluklar nedeniyle çı-
kışınızı vermekten üzüntü duyuyoruz.” Sanırsın adam senden 
çok üzülmüş. Sonra da iş bulacağım diye dolaş bakalım.

Salim sustu. Konuşmayı sürdürmenin anlamı yoktu. Yüz 
aynı yüzdü, bakışlar aynıydı. Bunlar küçük dünyalarından çıka-
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mazlardı, yaşam o dünyayı ezip paramparça edinceye kadar. O 
zaman da ortalıkta kalırlar ve ne olup bittiğini anlayamadıkla-
rından herkese ve her şeye düşman olurlardı. Aslında bu dün-
yayı ve insanını severdi Salim. Yılları geçmişti orada ama günü 
bitiyordu bu dünyanın.

“Bırakacaksın bunu kendi kendisiyle,” diye düşündü. “El-
leri titremeye başlamış bile. Grevden sonra önce bunu atarlar. 
Ne sendikası var ne de sahip çıkanı. Kalsın ortalıkta biraz sü-
rünsün. Belki aklı başına gelir ama zor, çok zor.”

Sessizlik sürüyordu, kimse konuşmak gereğini duymuyor-
du. Öteki masalarda gürültülü oyunlar sürüyor, kumar makine-
lerinin ışıkları yanıp sönüyor, kadranları dönüyor, üstlerindeki 
sigara dumanı hafiften dalgalanıyordu. Bu konuşan sessizlik 
daha çok eziyordu insanı. Önceden kullanılan sözcükler yine 
karşılıklı gelip gidiyordu ama ses çıkarmadan. “Önce sana çı-
kış verecekler, kimsen de yok seni savunacak.” En çok duyduğu 
buydu. Yerinden kalktı, aslında kalkmayı düşünmemişti bile. 
Parayı ödedi. Eyvallah dedi, ses çıkmadı. Sessizliğin sözcükleri 
verdi yanıtı: önce seni, kimsen de yok…

Arkasından birisi konuşuyordu: “Ben bu işlerden anlamam 
hemşerim. Grevden falan anlamam. Bu yıl izne gidemiyorum 
diye de açıkçası canım sıkılıyor. Apartman bitmek üzereydi, ona 
mutlaka bakmam gerekir. Ama bu kadar insan grev yaparken 
de döneklik yapamam doğrusu. Dün bizim Meister’i gördüm. 
Suratı ne biçimdi ama, kuyruğu sıkışmış köpek gibi dolaşıyordu. 
İçimden, oh olsun ulan, dedim. Az mı çektirdin…”

Ötesini duyamadan dışarı çıktı. Hava gündüzden daha sı-
caktı. Işıklar yanmıştı, sokaklar insan doluydu her cuma gecesi 
gibi. “Önce ben, kimsem de yok.”

Dalgın yürümeye başladı. Yanından insanlar geçiyordu 
yaşamın dalgaları gibi. Yol veriyor, çarpıyor, bazısını görmü-
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yordu bile. Kafası dağınık kopuk kopuk insanlar, olaylar, düşler, 
geçmiş ve gelecek karmakarışık geçiyordu. Artık uzaklarda kal-
mış sefillik, yeniden sefil olmak korkusu, fabrika, kahvedekiler, 
çalışma arkadaşları, Meister, personel müdürü, cebindeki zamlı 
ücret, Mercedes, “önce beni, kimsem de yok”, “Kezban bundan 
daha erkek be”, “hele şu grev bir bitsin…”

Son anda durdu. Bir adım daha atsa yol boyunca kazılmış 
çukura düşecekti. Buraya nereden geldiğini anlamak için ba-
kındı. İnsanlar biraz uzaktan geçip gidiyorlardı. Yoldaki inşaat 
alanına girmiş ve çukurun başına kadar gelmişti. Koca alanın 
içinde yalnızdı. Çevreden geçenlerin bazısı gülüyormuş gibi gel-
di. Dönüp yeniden yola çıktı.

“Allah hepsinin belasını versin! Grevin de, Meister’in de 
belasını versin. Bu dünyada insana rahat yok. Şunun şurasında 
çalışıp gidiyorduk. Kimseye zararımız yoktur. İçkimiz, kumarı-
mız, karıya kıza askıntılığımız yoktur. Yine de rahat vermezler 
insana. Robotlarmış, grevmiş, 35 saatmiş, lokavtmış… Çalışsan 
olmuyor, çalışmasan hiç olmuyor. Mutlaka birileri düşman olu-
yor sana. Ne haliniz varsa görün, ne halt ederseniz edin ama 
beni rahat bırakın. Bırakmıyorlar ki, herkes kendi çıkarına bir 
şey tutturmuş gidiyor. Atarlar mı işten, kahvede renk vermedik 
ama olabilir. Bunlar para için babasını satar. ‘Greve katılmadın, 
iyi işçisin ama ne yapalım, zorunluluk. İnşallah ilerde işler açılır 
da…’ Rezilliğe bak o zaman. İşsiz kalmaktan çok bizim milletin 
çenesine dayanamam. Neler demezler neler!”

Durdu. Hemen karşısındaki duvar boydan boya afişlerle 
kaplıydı. 35’lere baktı ilk kez görüyormuş gibi. 35’in arkasından 
güneş doğuyordu. Önceden hiç dikkatini çekmemişti, hoşuna 
gitti. Bir an grevde olan binlerce insanı, aileleri, dayanışma grev-
lerini, gösterileri, peşpeşe açıklamaları aklından geçirdi. Büyük 
rakam 35, bu kadar şeyi taşıyordu içinde. Bizim dünkü köylüler 
bile ille de 35 diyorlardı. Güldü, 35 saat olsa ne yapar bizimkiler? 
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Kahveye beş saat daha fazla giderler ya da videoda beş film faz-
la bakarlar. Onun yerine çalışsalar ya, çalışmak isteyenleri bile 
çalıştırmıyorlar. Bundan sonra fabrikaya gidilmez, bu geceden 
sonra hiç gidilmez. Arka tarafta da beklerler. Selahattin geldi 
gözlerinin önüne. Fabrikaya girerken dövmeye kalkabilirlerdi. 
Dövmeseler de işin tadı kaçmıştı bir kere.

Haklı olduğuna kesinlikle inanmasına karşın yıllardır ta-
nıdığı, birlikte çalıştığı, hafta sonlarında birlikte bira içtiği ar-
kadaşlarına ters düşmek canını sıkmıştı. İçindeki sıkıntıyı iyice 
artırmıştı. “Almanya’nın tadı kaçtı,” diye düşündü. “Nerede o 
eski günler? Genç ve sağlıklıydık, her gün koşarcasına işe gi-
derdik. Robotmuş, grevmiş, hiç birisi yoktu. Durmadan çalışır 
biriktirirdik. Her yıl memlekette bir şeyler alırdık. Aldıkça hırs 
basardı içimizi, ek çalışmaya kalırdık. Şimdi zaman değişti, 
çalışmak zor, para biriktirmek daha da zor. Tadı kaçtı Alman-
ya’nın.”

İyice bitkin duydu kendini. Her şey üst üste binmişti. Yor-
gunluk, Meister’in asık suratı, kahvedeki tartışma ve amaçsız 
yürüyüp durması. Tüm bedeni, aklı, bugünü ve geleceği yor-
gundu. Ne yapacağını düşünemiyordu, düşünmeye gücü kal-
mamıştı. Yürürken birden aklına gelivermiş gibi, “Mercedes de 
eksik oluversin,” dedi. “Ne yapalım, olsa iyi olurdu, biraz daha 
çalışabilsem alırdım, ama o da eksik oluversin. Geriye kalan da 
bana yeter. Grevin de Meister’in de Allah belasını versin. Döne-
rim! Almanya çekilmez oldu artık.”

O hafta sonu Almanya’nın çeşitli kentlerinde yapılan da-
yanışma gösterileriyle geçti. Grev çözülmüyor, tersine yayılma 
eğilimi gösteriyordu. Patronlar ve sendika karşılıklı suçlamala-
rını sürdürdüler. Görünürde değişen bir şey yoktu ama herkes 
uzlaşmanın yaklaştığını düşünüyordu. 40 saat tabusu bozula-
caktı.
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25 Haziran Pazartesi günü içeri girenleri yuhalamak için 
fabrikanın arkasında bekleyen işçileri, çalışanlar cesaret alıp 
da girsinler diye orada dolaşan Meister’i ortak bir sürpriz bekli-
yordu: Mehmet Tokul gelmemişti. Hasta olduğunu, korktuğunu 
düşünenler oldu. Bazıları şaka yollu, “O da grevci oldu,” dedi-
ler.

Birkaç hafta ortalıkta gözükmedi. Onu bazen Yabancılar 
Polisi’nde, konsoloslukta ya da İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda 
görenler oldu. Önemli bir işi bir an önce bitirmek ister gibiydi. 
Havası boğucu bir salonda film izlemiş insan, sonunda nasıl bir 
an önce dışarı çıkmak için sabırsızlanır, kalabalıkta çevresini 
itip durursa, o da öyleydi. Kimse anlam veremedi bu duruma. 
Çeşitli söylentiler dolaştı ama hiçbiri kesinlik kazanmadı. 

Bir gün yine söz arasında adının anıldığı, kesin dönüş ya-
pacağından konuşulduğu bir akşam birahaneye girdi. Kimseye 
bakmadı, selam da vermedi, kimse de ona bir şey söylemedi. 
Küskün ve mağrur bir duruşu vardı. “Dönüş ne zaman,” diye 
sormak isteyenler, “Hayrola, ne oldu böyle birdenbire?” diye so-
ranlar onun azametli tavrına bakarak konuşmamayı uygun bul-
dular. O ise dünyayı umursamaz halde birasını içiyor ve arada 
bir kahvedekilere bakıp duruyordu. Eski yorgun, bezgin durumu 
kalmamıştı, dik, dimdikti.

“Almanya sizin olsun hemşerim. Gerçi tam yapamadık 
ama ben köşeyi dönmüş bir işçiyim. Dönüyorum artık. Sizin ol-
sun Almanya.”

(1984)
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KEDİ

Salih biraz hızlanıp biraz duran yağmura aldırmadan ke-
diye bakıyordu. “Kedi seviyorlar. Ne işe yarar bir kedi? Çalışmaz, 
sadece yer. Ne işe yarar bir kedi?”

İnsanlar gelip geçiyor, kediye bakıyorlar, kimisi para atı-
yor, kimisi gülüyor, kimisi durup biraz izliyordu. Kediyi okşa-
yanlar, sahibiyle konuşanlar da oluyordu. Yağmur hızlanınca 
biriken izleyiciler dağılıyor, yağmur kesilince bu kez başkaları 
kedinin önünde toplanıyordu. Salih bazen bir ayağının bazen 
ötekinin üzerinde durarak kediye bakıyordu. Ne kadar zamandır 
buradaydı, ayırdında değildi. İyice ıslanmıştı, arada bir sertleşen 
rüzgar onu iyice ürpertiyordu. Kedinin kırmızı yüzlü, iri yarı sa-
hibi sık sık başını ona çevirip garip garip bakmaya başlamıştı. Bu 
Türk hiç kedi görmemiş miydi acaba?

On iki yıldır her gün olmasa bile iki günde bir buradan 
geçerdi Salih. Almanya’ya ilk geldiği gün de buradan geçmişti. 
Almanya’da görüp görebileceğin her şey burada toplanmıştır. 
Frankfut’ta Hauptwache alanı küçük Almanya’dır. Alanda şar-
kı söyleyip dans edenleri görmüş, alışmıştı. Yarı çıplak dolaşan 
kızları görmüş, alışmıştı. Alanda öpüşenlere alışmıştı. Renkli 
saçlı gençler görmüş, onlara da alışmıştı. Köpeğini gezdirenlere, 
yürütmeye kıyamayıp kucağına alanlara, köpeğe sarılanlara, se-
pet içinde taşıyanlara, köpekle konuşanlara alışmıştı. “Ama ne 
işe yarar bir kedi? Almanya gibi faresi bulunmayan yerde kedi 
neye yarar? Köpek sahibini, evini korur. Bir şey yapamazsa da 
havlar. Kedi ne işe yarar?”

Kedi postanenin önünde yağmurun gelmediği bir yerde 
kalın bir minderin üzerine oturmuştu. Üstü kırmızı beyaz kalın 
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bir battaniye ile sarılıydı, yalnız kafası dışarıdaydı. Parlak tüylü 
büyük bir kediydi. Kafasını oynatıyor, izleyenlere, gelip geçen-
lere bakıyordu. Boynundan kahverengi bir kayışla bağlıydı. Ka-
yışın ucu yine kalın bir mindere oturmuş sahibinin elindeydi. 
Önlerinde içi boş kedi maması kutusu ve bir kap duruyordu. Kap 
yarıya kadar para doluydu.

Yağmur durdu. Karanlık basıyordu. Önce orta yaşlı bir 
adam durdu Salih’in yanında, kediye bakmaya başladı. Sonra 
orta yaşlı bir kadın geldi, ardından genç bir çift… İzleyiciler arttı. 
Kedinin sahibi saatlerdir tekrarladığı hareketleri yeniden yap-
maya başladı. Battaniyeyi kaldırdı, yavaşça ve özenle yeniden 
örttü, kenarlarını iyice kıvırıp bir çocuk gibi sarıp sarmaladı ke-
diyi. Yalnız başı ve boynu açıkta kalmıştı. Ellerini battaniyenin 
üzerinde ağır ağır gezdirerek kediyi okşamaya başladı. Kedi göz-
lerini yumdu, kendini bu okşayışlara bıraktı. İzleyicilerde mutlu 
bir gülümseme dolaştı. Bir kızla oğlan öpüştüler. Kalabalık kedi-
ye biraz daha yaklaştı.

“Şuna bak, nasıl da sokuluyorlar. Kedi seviyorlar. Kedi işte, 
nesi sevilir kedinin? Artık her şeyini bilirim diyordum ama yine 
utandırdın beni Alman.”

Sert bir rüzgar esti. Salih ürperdi, sağ bacağındaki eski 
kırık sızladı. Kassel otoyolu, hava yağmurlu, rüzgar da sert esi-
yor. Araba yoldan fırladı, bir takla, bir takla daha… Direksiyonla 
koltuğun arasına sıkışmış kıpırdayamıyordu, her yanı acıyor-
du. Düş gibi otoyola bir helikopter indi, adamlar geldiler, Salih’i 
özenle çıkardılar. Helikopter büyük bir hastaneye uçtu. Hemen 
ameliyata aldılar. Geniş tertemiz bir hastane odası, bembeyaz 
bir yatak. Her yanı sargılar içinde yatıyor. Doktorun biri gidiyor, 
öteki geliyor. Hemşire gülümsüyor, yatağı düzeltiyor. “Seni böyle 
bilmezdim Alman. Büyük, çok büyük insanlığın varmış.”

İzleyicilerden yaşlı bir kadın kediyi okşayan adama yaklaş-
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tı. Bastonuna dayanarak eğildi, gülümseyerek konuşmaya başla-
dı. Adam boş kedi mama kutusunu aldı, kadına gösterdi. Kadın 
başını salladı, markasını beğenmemişti. Kutuyu geri verirken 
yine bir şeyler söyledi. Adam cebinden bir kağıt çıkardı, daha 
iyi mamanın markasını yazdı. Kadın bastonuna iyice yaslanıp 
kediye eğildi.

Baston adamı dürtüyor. Adam belki sızmış belki uyuyor, 
tepki göstermiyor. Bir daha dürtüyor kadın, yüzü öfkeli bakışları 
sert. Kaldırıma oturmuş, sırtını duvara dayamış adam gözlerini 
aralıyor. Bir daha dürtüyor kadın bu kez daha sert. Koluna girmiş 
yine onun gibi birisi çekip uzaklaştırmaya çalışıyor. “Utanmıyor 
musun, sapasağlam adamsın. Çalış, dinlenme, kalk çalış.” Adam 
eliyle git başımdan gibi bir işaret yapıyor. Kadın daha da kızıyor 
öfkeyle para kutusunu deviriyor, birkaç sarı on feniklik yuvarla-
nıyor. Adam kalkmak gereğini duymuyor. Öfkeli ihtiyar kolun-
dan çeken arkadaşının yanında bastonunu sallayarak uzaklaşı-
yor. Dün müydü bu, yoksa önceki gün mü, yine burada.

İhtiyar kadın bastonuna iyice yapışarak yaptığı zorlu eğil-
meyi tamamladı. Elini uzatıp kedinin başını okşamaya başladı. 
Kırmızı yüzlü iri yarı adama memnuniyetini belirtti; parlak tüy-
leri, temizliği hoşuna gitmişti. Yüzünü kediye iyice yaklaştırdı, 
sevimli küçük bir bebekle konuşur gibi fısıltıyla konuşmaya baş-
ladı. Kalabalıkta bir gülümseyiş dalgalandı. Kızla oğlan bu kez 
uzun uzun öpüştüler. Yağmur durmuş hava iyice açmıştı. Kala-
balığı gören geliyordu. Birden birisi kutuya para attı. Ardından 
başkaları davrandı, kutu neredeyse doluyordu. Kedinin sahibi 
elindeki boş mama kutusuyla gülümsüyor, para atanlara teşek-
kür ediyordu. Kadın kediyle hala konuşuyordu. Adam arada bir 
onlara bakıp gülüyordu. Kedi de gülüyordu, sonunda kadın da 
güldü. Yine bastonuna tutunup zorlukla doğruldu. Çantasını 
açtı, damarlı beyaz elleri titreyerek beş mark çıkardı, eğilip ku-
tuya attı.
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Kadın dosyasını şırak diye masanın üstüne atmıştı. Göz-
lerini Salih’e dikip, “Ne zaman gideceksiniz siz?” demişti. “Sizi 
besleyemeyiz, anlıyor musunuz, çalışmayanı besleyemeyiz. Bir 
yıldır işsizsiniz, ya iş bulun ya da ülkenize dönün. Mendiniz yet-
miyormuş gibi karınız ve çocuğunuz da burada.” Sinirli hareket-
lerle dosyayı açıp karıştırmış, çıkardığı birkaç kağıdı masanın 
üzerine fırlatıp atmıştı. “İşte işsizlik parası hakkınız da bu ay bi-
tiyor. Bundan sonra bizden para yok. Sosyal yardıma gidersiniz 
artık. Yardım aldığınız için polis sizi sınırdışı eder. İşte kağıtları-
nız.” Elini masaya vurarak konuşuyordu. Bir sürü şey söylüyordu 
ama Salih anlamıyordu. İnip kalkan, yumruk olan, ona uzanıp 
çekilen beyaz damarlı ele bakıyordu.

Ellerinde çiçeklerle iki kadın geldi, kediye bakıp güldüler, 
para atıp gittiler. Yaşlı kadın da bastonuna dayanmış gidiyordu. 
Farkına varmadan hayli yorulmuştu. Üstünde bir ağırlık vardı, 
bir şey üstüne çıkmış bastırdıkça bastırıyordu. Adımlarını bu 
yükün altında yavaş, dikkatli atarak yürümeye başladı. Yağmur 
yine başlamış hava iyice kararmıştı. Frankfurt’un tüm duma-
nı yere inmişti sanki. Karanlık insanın üstüne üstüne geliyor-
du. Yağmur iyice bastırdı. Hızlı yürümek istedi ama yapamadı. 
Üstündeki ağırlık ıslandıkça artıyordu. Dumanıyla, dosyasıyla, 
kedisiyle her şeyiyle Almanya yağmur olmuş üstüne yağıyordu 
sanki. Yağmur başından, boynundan, gözlerinden ve kulakların-
dan içine sızıyor, pis tadını her yanında duyuyordu. Yanından 
hızla geçen insanların arasından caddeyi de ağır ağır geçti.

Birden kadını gördü. Kadın da başını kaldırmış sanki onu 
bekliyordu. Biraz uzaktan geçmek istedi, yapamadı, kadına doğ-
ru yürüdü.

Sinemanın önünde her gün bir kadın otururdu. Altında 
minderi yoktu, sırtını duvara dayar çömelirdi. Üzerinde eski ye-
şil bir manto olurdu. Ayaklarında yazlık ucuz ayakkabılar var-
dı. Bacakları çorapsızdı. Elinde Almanca “Açım” yazılı küçük bir 
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kartonu başının yüksekliğinde tutardı. Önünde küçük bir para 
kutusu dururdu. Belki Yugoslavdı belki başka ulustan ama ya-
bancıydı. Salih her gün buradan geçerken kutuya bir mark atar-
dı. Her defasında da kutuya bakar ve bir mark bile olmadığını gö-
rürdü. Kadın onu tanımıştı. Uzaktayken bile kalabalığın arasında 
onu bulur, yanına gelinceye kadar gözleriyle izlerdi. Bugün geç 
kalmıştı. Kadın belki de onu beklemişti yoksa bu saate kalmazdı. 
Cebinden bir mark çıkartıp kutuya attı. Gözleri karşılaştı. Kadı-
nın ıslanmış, rengi soluk, cılız saçlarına baktı. Elindeki karton da 
ıslanmıştı. “Senin kedin yok mu?” diye sordu. Kadın anlamadı, 
belki Almanca bilmiyordu, belki kediyi de bilmiyordu. “Bir kedi 
bul,” diyecekti, vazgeçti, yürüdü. Bir süre kadının bakışlarını sır-
tında duydu; üşümüş, çaresiz. Büzülmüş çıplak ayaklarını gördü 
önündeki yolda. Yağmur dindi, rüzgar da yok ama beni üşüten 
nedir böyle? Omuzları, sırtı, kolları, bacakları; her yanı üşüyor-
du. Bacağındaki kırık sızlamıyordu, sanki hiç kırılmamış gibiydi. 
Sızlamıyor ama üşüyordu. 

Süslü, parlak, güzel vitrinlere bakarak yürüyordu. Geldiği 
günden beri hayrandı bu vitrinlere. O ne temizlik, o ne düzen, 
her şey yerli yerinde; tıpkı Almanya gibi. Vitrinlerin ışıkları yan-
mıştı, hepsi pırıl pırıldı. Işık yoluna ulaşmıyordu, su birikintile-
rinde yansıyordu reklam ışıkları gibi, sonra kaybolup gidiyordu. 
Önü hep karanlıktı; vitrinler uzaktı, reklam ışıkları uzaktı, ışık 
uzaktaydı. Yağmur yeniden başladı. Bir metro çıkışının ağzına 
geldi, merdivenlerden inmeye başladı. Kalabalık bir grup şem-
siyelerini açmış yukarı çıkıyordu. Şemsiyelerin arasında sıkıştı, 
kimse yol vermiyordu. Şemsiyeler kalkıp indiler, Salih de sağa 
sola kıvrıldı, birkaçına çarptı. Şemsiyelerde birikmiş sular üstü-
ne döküldü, saçlarını, ensesini ıslattı. Yukarı çıkan şemsiyeler 
bitmiyordu, yol tıkandı, inemez oldu. Kenara çekilmek istedi 
ama yapamadı, döndü, onlarla birlikte yukarı çıktı. Aralarından 
ayrılıp bekledi, iyice ıslanmıştı. Beklerken nereden aklına geldiy-
se başını kaldırıp gökyüzüne baktı, hiç yıldız, hiç ışık yoktu. Ka-



110 - Kedi

ranlık tadı pis bir yağmur gibi olmuş durmadan yağıyordu.

Merdivenler şimdi boştu. Dalgın dalgın inmeye başladı, 
birkaç basamak sonra durdu. “Gitmeli,” dedi. “Buralarda daha 
fazla rezil olmadan gitmeli. Karıyı çocuğu alıp gitmeli.” Aylardır 
kafasını kurcalayan, geceleri uyku uyutmayan, her gün saatlerce 
onu aylak aylak dolaştıran sorunun çözülüvermesi onu şaşırt-
tı. Yükü kalkmış gibi oldu. Hızlı hızlı indi merdivenleri. “Döne-
lim bakalım, yarından tezi yok hazırlanmaya başlarız. Zaten bu 
durumda biz dönmezsek onlar bizi gönderecek. Polis yakında 
tepemize biner.” Metro istasyonu havadar ve sıcaktı, aydınlıktı 
da. Burada yüzler de sıcaktı, bakışlar daha sıcaktı, şemsiyeler de 
kapalıydı. Bilet makinesine beş mark attı, para geri geldi. Bir bu 
eksikti, nerde bozulur şimdi bu para? Ağır ağır gelen yaşlı bir 
kadına yaklaştı, parayı gösterdi. Kadın çantasına davrandı, acele 
ediyordu ama damarları çıkmış elleri titrediğinden çantayı zor-
lukla açtı. Parayı bozdu. Salih’in teşekkürüne önemli değil gibi 
bir işaret yaptı. Makinenin başına uzun sarı saçlı bir kızla birlik-
te geldi. Kız gülüp sırasını ona verdi. Koşarak merdivenleri indi. 
Herkes ona yol veriyordu. Rahatlıkla geçip gitti. Metro kalkmak 
üzereydi, makinist koştuğunu görünce bekledi. Vagon doluydu, 
içeriye giremedi, iyice sıkışıp ona yer açtılar. Biraz sıkılarak içeri 
girdi. Kapılar kapandı, metro kalktı. Salih kendini sıcak ve sıkı-
şık bir ortamda buldu. Arkasında iri yarı kırmızı yüzlü bir adam, 
yanında orta yaşlı saçlarına ak düşmüş bir kadın, öbür yanında 
mavi gözlü bir kız; sanki birbirlerine yapışmış gibiydiler. Kız gü-
lümsedi, kadın da ona sempatiyle baktı. Arkasındaki adam onu 
daha fazla sıkıştırmamak için çabalıyordu sanki. Sıcağa karşın 
ürperdi Salih, tüm bedeniyle ürperdi. Birden verdiği kararı her-
kes anlamış gibi geldi.

(1984)
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KİMSENİN KATILMADIĞI BİR YÜRÜYÜŞ

Hiç kimse gelmedi, tek kişi bile. O kadar uğraş, didinme 
boşa mı gitti. Yaklaşık iki yüz kişi varız. Küçük kentimiz için kötü 
bir sayı değil aslında. Ağzımdan kulağımın duymadığı sesler çı-
kıyor. Herkesle birlikte yabancı düşmanlığına, Zimmermann 
Yasalarına karşı bağırıyorum. Kafam başka yerde günler, hafta-
lar öncesinde dolaşıyor. Kimse katılmadı yürüyüşe; evlerini do-
laştığım, kahvelerinde konuştuğum, posta kutularına bildiriler 
attığım hiç kimse. Kendimi katabildim ancak ve başsız bir çift 
ayakla yürüyorum.

“Bu yürüyüş çok önemli,” diye başlıyordum. “Biz yabancı-
lar için bu kadar önemli bir eylem olmadı Almanya’da. Bugüne 
kadar kendi başımıza sayılırdık. Yapılan ırkçı saldırıları kendi-
miz karşılamak zorundaydık. Doğru, bazı Alman kuruluşları 
bize destek oldular ama sesleri güçlü çıkmadı. Şimdi ilk kez Al-
manya çapında bir eylem yapılıyor, Almanlar yürüyorlar bizler 
için.”

Beni dinleyen gözlerde beklediğim canlılığı göremezdim. 
Kendileri için bir şeyler yapılmasına hiç alışmamış insanların 
bakışlarında kuşku bulutları dolaşırdı.

“Kim düzenliyormuş bunu?”

“Frankfurter Appell.”

Bakışlar değişmezdi, tanımıyorlardı bu adı. Devam eder, 
yeni yabancılar yasasının getireceği yeni zorlukları açıklardım. 
Yürüyüşün kentimizden geçeceği tarihi birkaç kez belirtip biti-
rirdim.
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Heyecanla anlatan ve sözlerinin tümüne inanan bir ko-
nuşmacının dinleyicide beklediği etkiyi yaratamaması ne acıdır. 
Karşı çıksalar, başka şeyler söyleseler bu kadar etkilenmezdim. 
Bu ilgisizlik çemberi boğuyordu insanı. Anlamıyordum, anlaya-
mıyordum.

35 saat grevlerine katılanlar bunlar değil miydi? Herkesi 
şaşırtan kararlılığı bunlar göstermemiş miydi? Nedendi o halde, 
yabancı düşmanlığı grevden hoşlanmayanları bile ilgilendirmez 
miydi? Evet doğruydu, gerçek olan buydu.

Sigaraların ard arda içildiği uzun toplantılar… Önce hafta-
da bir sonra iki kere, derken gün aşırı. Ne yapmalı, herkes aynı 
görüşte: hareketli bir politik ortamda herkesi ilgilendiren bir 
konu bu. Buna da uzak kalan artık hiçbir şeyle ilgilenmez de-
mektir. Önünden akıp giden bir nehre bakar gibi olayları izleyen, 
yıllardır kenarında durup hiçbir şeye karışmamış insanları bile 
harekete geçirecek bir araç bu yürüyüş. O halde…

Bir bildiri hazırladık. Ufacık kentte beş bin dağıtılacak, ar-
kalı önlü, Türkçe ve Almanca. Örgütlerin adlarını göze batsın 
diye kalın yazmıştık. Tam sekiz satır tutuyordu bildiri sonunda-
ki imzalar. Almanya yıllardır bundan geniş birlik görmüş müy-
dü?

Coşkuyla işbölümü yaptık. Ev ev, kahve kahve dolaşılacak, 
gidilmedik, konuşulmadık yer kalmayacaktı.

Kimse gelmedi! İki yanında evler dizili bir sokakta yürüyo-
ruz. Bakkalları, kahveleri, lokantalarıyla bir İstanbul kenar ma-
hallesi gibi. Pencerelerden, aralık kapılardan kimileri başörtülü 
kadın kafaları uzanıyor, hemen geri çekiliyor. Biraz gizlenerek 
meraklı ve ürkek yürüyen kalabalığı izliyorlar. Çocuklar kaldı-
rımda Türkçe bağrışıp koşuyorlar. Yürüyüş ilginç bir eğlence on-
lar için. Kahvelerde, lokantalarda oturan erkekler bu ilginç olaya 
bakmak için başlarını bir an kaldırıyorlar, sonra yine yemekle-
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rine ve oyunlarına dalıyorlar. Birkaç kişi kapı önüne çıkıp ilgisiz 
bakışlarla izliyor. Sanki tekdüze yaşamlarından birkaç dakika 
daha alabilecek bir şey bu yürüyüş.

“Zimmerman Yasalarına Hayır!” diye bağırıyoruz iki dil-
den. Zimmerman kim, biliyorlar mı acaba?

Birden her şey çok anlamsız geldi. Tartışmalar, dağıtılan 
bildiriler, evlerde kahvelerde yaptığım konuşmalar… Bu yürü-
yüş bile anlamsız geliyor. Sınırdışı edilme tehlikesi olan kaç kişi 
var burada? Bu yürüyüşteki kaç kişi belki de artık çocuğunu Al-
manya’ya getiremeyecek? Hiçbiri. Asıl tehdit altında olanlardan 
kimse yürümüyor. Erkekler kahvede kadınlar evde, çocuklar da 
oynuyorlar. Kadınlar biz geçerken perdelerini kapatıyorlar evin 
içini görmeyelim diye. Nasıl oluyor bu, hiç anlamıyorum. Bu ka-
dar ilgisizlik, iletişimsizlik olabilir mi? Bilmiyor olamazlar, hayır 
olanaksız bu! Yeni Yabancılar Yasası’nı biliyorlar ama bir şey 
yapmıyorlar. 35 saat için neden yaptılar peki? İşsizlik kötü de 
sınırdışı edilmek iyi mi?

Bir alana geldik ve durduk. Burada kısa bir miting yapa-
cağız. Sırtlarını bize dönen insan görüntüleri uzaklaşınca biraz 
kendime gelir gibi oldum.

Alanı dolaşıyorum. Türkiyelilerin hepsi bir araya toplan-
mış. Sayıyorum, dokuz kişiyiz. Kentimizdeki her eyleme katı-
lan dokuz kişi. Bugün de biz bizeyiz işte. Yanlarına gidiyorum. 
Kimsenin neşesi yok. Konuşmak, içimdeki boğucu sıkıntıdan 
kurtulmak için konuşmak istiyorum. Ama kiminle, herkes kendi 
havasında yürüyüş öncesindeki tartışmalarımıza yaraşır bir cid-
diyet içindeyiz. Büyük umutlar böylesine çabuk yitirilince insan 
duyarsızlaşıyor demek ki.

Birkaç kişi mitingin sonunu beklemeden gitmek için hazır-
lanıyor. Gelmişler ve yürümüşlerdi ya, bu kadarı yeterdi. Adam-
lar da haklı, yeni yasanın onlara dokunan yanı yok ki.
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Ben de gitmek istiyorum, burada durmak için nedenim 
yok. Konuşmacıyı dinlemiyorum bile. Yabancıların olmadığı bir 
alanda yabancılar için miting yapıyoruz. Çevreme bakıyorum, 
görünmeden nasıl gitmeli?

İlk konuşma çok kısa sürüyor. Onlar da kendi kendilerine 
uzun konuşmanın anlamsızlığını gördüler anlaşılan. Birkaç alkış 
duyuluyor ve ardından ikinci konuşmacı başlıyor. Kiliseden bir 
papaz bu.

Kalabalığı adım adım geçerken Yusuf ile çarpışıyorum. 
Anlaşılan ikimiz kalmışız giderken de çarpışıyoruz. Birlikte gü-
lüyoruz. Konuşmadan o anda kalmaya karar veriyoruz. Politik 
düşüncelerimiz ayrıdır ama severim Yusuf’u. Şu günlerde aklı 
başında insan o kadar az bulunuyor ki!

“Ne oldu böyle,” dedim. “Kimse gelmedi.”

Omzunu silkti. “Bu millet adam olmaz,” dedi. Her başarısız 
eylemden sonra böyle derdi Yusuf.

“Görürsün bak, ilk toplantıda Almanlar bize nasıl teşekkür 
edecekler.”

“Neden?”

“Kentimizde yabancılar sorunu olmamasına karşın Türki-
yeli arkadaşlar dayanışmalarını esirgememişlerdir.”

Tekrar güldük. Ne olursa olsun gülünce biraz rahatlıyordu 
insan.

“Başka yerlerde nasıl olmuş acaba?”

“Galiba her yerde aynı. Dün Hamburg ile telefonda konuş-
tum, orada da perdelerin arkasından, kapı kenarlarından bakan-
lar çokmuş.”

Miting bitmek üzereydi, kapanış konuşması yapılıyor-
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du.

“İlericilerimiz bile bu işi pek ciddiye almadılar baksana,” 
dedim.

“Ne yaparsın, ilericilik bir takım gerekleri bir an önce yeri-
ne getirmek ve onlardan kurtulmak olarak görülünce böyle olu-
yor işte.”

“İnsanda moral da kalmıyor. Uğraş, didin, sonra da kendi 
kendine miting yap.”

Miting dağılıyordu. Serin hava insanların çoğunu biraha-
nelere götürüyordu. Doğrusu ne neşem ne de moralim vardı bir 
şeyler içmek için. Yürüdük, geldiğimiz yolu geriye gidiyorduk. 
Kapalı perdelerin ardında ışıklar yanıyordu şimdi, çocuklar da 
evlere çekilmişti. Kahvelerin de camları buğulanmış içerisi gö-
zükmüyordu. Ortalıkta kimse yoktu. Şimdi yemek saati, sonra 
da video veya oyun.

“Giremiyoruz bu dünyaya Yusuf, giremiyoruz. Hep ke-
narında dolaşıp duruyoruz. Bazen girdik sanıp umutlanıyoruz, 
sonra görüyoruz ki büsbütün dışarıdayız.”

“Sesini çıkarmadı. “35 saat grevlerinden sonra her şey 
daha kolay olacak diye düşünüyordum. Yılların soyutlanmışlığı 
bitiyor, insanlar harekete geçiyordu. Bu eyleme hepimiz büyük 
umut bağlamıştık, herkes katılabilirdi buna. Ama bizim için en 
zayıf eylem oldu neredeyse. Buna da katılmayan neye katılır ar-
tık?”

“Kim bilir,” dedi Yusuf, “kim bilir belki de biz ayaklarımızı 
yere iyice basamadık. Gerçeklerde değil düşlerimizde kurduğu-
muz dünyada yaşıyoruz. Düş kurmak iyi de düşleri gerçek san-
mak, işte bu kötü.”

“Ne düşü yahu,” dedim. “Bu kentte bu yürüyüş için daha 
geniş birlik sağlanamaz, daha iyi çalışma yapılamazdı.”
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“Sorun da bu ya! Bu bize göre böyle ama galiba o perdele-
rin, camların arkasında duranların başka beklentileri var.”

“Ne gibi?”

“Bak iyi bir soru sordun; neden 35 saate katıldılar? Üzerin-
de düşünmek gerek.”

Işıklı pencerelere baktım. “Bence,” dedim, “bunu açıkla-
mak oldukça zor. Yabancı düşmanlığına karşı eylem daha geniş 
kapsamlıdır. Grevden korkan, greve karşı olan olabilir ama ya-
bancı düşmanlığı taraftarı olamaz.”

“Belki de,” dedi Yusuf, “bu mantıklı düşünceye biz sahibiz. 
Ve inanıyoruz ki onlar da böyle düşünmelidir. Belki de onların 
başka düşüncesi, yönelimi vardır.”

“Nasıl yani?”

“Tam olarak bilemiyorum, sadece öyle hissediyorum. On-
lar ve biz olaylara çok değişik bakıyoruz gibi geliyor bana. Dü-
şünsene, sekiz satır tutan örgüt imzalarının bile etkisi olmadı, 
oysa biz tersini düşlemiştik.”

“Neden peki; birlikse birlik, öyle değil mi?”

“Görünürde öyle ama… Neden katıldılar grevlere, DGB 
güçlü örgüt bir, iş arkadaşlarının yani çevrelerinin çoğu katıldı 
iki. Biz sekiz satır imza attık, hangisini tanıyorlar imzalar içinde, 
hiç birini. Hiç biri güçlü örgüt değil, o zaman da istersen seksen 
satır yaz, anlamsız oluyor. Gelmiyorlar.”

“İyi bir şey mi bu?”

“İyi veya kötü ama gerçek. İnsanımız kendini güvencede 
duymadan kolay harekete geçmiyor, hele de yabancı bir ülkede. 
Önce sırtını iyi dayamak, kendini güvenceye almak istiyor. Ha-
tırlar mısın, iki yıl önce DGB’nin düzenlediği aynı amaçlı gösteri-
lere çok sayıda yabancı katılmıştı.”
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“Ne olursa olsun, hiçbir neden on beş-yirmi yıldır burada 
olanların bu ilgisizliğini haklı gösteremez. Kuşkusuz örgüt önem-
li, güçlülük ve çevre de önemli ama insanlar bunca yıldan sonra 
kendi sorunlarına daha fazla eğilmek zorundalar bence.”

“Galiba haklı veya haksızdan önce, yargılamadan önce 
gerçeğin ne olduğuna bakmamız gerekecek. Diyeceksin, gerçek 
bu ise ne yapalım? Ben de bilmiyorum. Bildiğim, suçlamalarla 
bir yere varamayacağımızdır. Bir de şu yaptıklarımızı biraz daha 
aklı başında yapalım derim.”

Durduk, burada ayrılacaktık. Gideceğimiz yollar ayrıydı 
bundan sonra. Bir an sustu, sonra “bak,” dedi, “kendini suçlama, 
bu anlamsız olur. Tarihin yıllardır yığdığı çöpü biz kaldıramayız. 
Hem de burada.”

Biraz daha konuşup ayrıldık. Yürüdüm. Konuştuklarımız 
üzerinde düşünmek istedim ama olmadı. Kafam dağınıktı ve de 
kabul edemezdim onları. Bir şeye emek vermiş, büyük umutlar 
bağlamış insan sonradan amaçlarının gerçekleşmemesini doğal 
görse bile kızmak ihtiyacı duyar. Ben de çatacak birilerini arıyor-
dum. “Hele çıksın şu yasa, yabancılar polisinin eline bir düşün, o 
zaman benim de söyleyeceklerim olacak.”

O kızgınlıkla bir kahveye girdim. Kimseye bakmadan dipte-
ki boş bir masaya oturdum. Herkes oyun oynuyordu kim bilir kaç 
saattir. Köln radyosunun Türkçe yayını da bitmek üzereydi. Bir 
kadın öğretmenle söyleşi vardı. Türk kadınlarının okuma-yaz-
ma öğrenmesi için fon ayrılmış, parasız kurs açılmış ama kimse 
gelmiyormuş. Öğretmen kızarak anlatıyordu. Sonunda, “bunlar 
beni deli edecekler,” dedi.

Birden kendimi tutamayıp o kadar sesli güldüm ki dö-
nüp bakanlar oldu. “Sadece onlar mı?” dedim, “sadece kadınlar 
mı?”

(1985)
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HEMŞERİ

Durmuyorlar! Çeşit çeşit arabalar birbirinin peşisıra geçi-
yor. İnsanla, yükle dolu yorgun arabalar. Almanya’dan çıktılar, 
Türkiye’ye gidiyorlar. Saatler değerli, dakikalar bile. Şu kadar 
gün izin alınmış, bunun şu kadarı yolda geçer. Akraba ziyaretle-
ri, getirilen hediyelerin dağıtılması, yapımına başlanan evin son 
durumunun denetlenmesi, para yatırılacak kazançlı iş alanları 
aranması derken zaman bitti bile. Birkaç gün önceden çıkıp gü-
nünde ve saatinde işbaşında olmak gerek, yoksa bu Alman hiç 
acımaz adama.

Durmuyorlar! Bozulan arabasını yolun kenarına çekmiş, 
her geçene durmaları için türlü işaretler yapan Samsunlu Re-
cep ile kim uğraşacak şimdi? Birisi gazı kesiyor, arabaya şöyle 
bir bakıyor ve tamirin uzun süreceğini düşünüp yoluna devam 
ediyor. Diğeri bakmıyor bile, gazlayıp geçiyor. Recep öfkeli ve 
çaresiz, kendinden başka kimseyi haklı görmeden her geçene 
küfrediyor. 

İzin yolunda başa gelebilecek en kötü şey Yugoslavya’nın 
ortasında kalmaktır. Almanya uzaktır geri dönülmez, Türkiye 
de onun kadar uzak. Tamir için küçük bir serveti gözden çıkar-
mak gerekir, o da ne kadar sürer belli değil.

Zaman geçiyor, dört saat gitti bile. Bir saat arabayla uğraş-
mış, yapamamıştı. Üç saattir de yolun kenarında dolaşıp duru-
yor, arabaları durdurmaya çalışıyordu. Burası da aksi gibi yokuş 
yukarı, adamın duracağı varsa da durmaz. Aşağıya yokuşun ba-
şına inse belki ama burası Yugoslavya. Arabadan uzaklaşmaya 
hiç gelmez, nasıl olduğunu anlamadan soyulursun. Durmadan 
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ünlü olay geliyor aklına: Adamın birinin babası ölmüş. Tabut 
yaptırmamış, cenazeyi halıya sarıp arabanın üzerine bağlamış. 
Yugoslavya’da bir saat uyuyayım demiş. Uyanınca bir de bak-
mış ki halı da yok ölü de. İkisini birlikte çalmışlar!

Recep’in gözü arabanın üzerindeki iki bavuldan ayrılmı-
yor bu nedenle. Hanımla çocuk da arabada ama belli olmaz yine 
de.

İşte bir Samsunlu daha geçiyor. Essen’de çalışan Mahmut, 
gazı bile kesmiyor. Gözünün içine baka baka durmadan gidiyor. 
Bir küfür daha sallıyor Recep. “Kaldık burada, karanlık basınca 
bakalım ne yapacağız? Bu gece arabada yattık diyelim, ya son-
ra?”

Üç saattir geçen on birinci Samsunlu bu. Kimisi kusura 
bakma dercesine ellerini açtı, kimisi görmezden geldi. Kimisi 
gerçekten görmedi ve hepsi geçti. Daha kaç tane Samsunlu kal-
dı Almanya’da? Çok var ama Recep’in umudu kalmadı, geçseler 
de durmazlar. Hemşerilik ölmüş artık, ölmüş hemşerilik. Eski-
den böyle miydi? Yabancı bir yere mi gittin, hemen hemşerini 
arardın. O bilinmezi bilir, yoku var ederdi. Bütün kapıları açar, 
tüm yolları bilirdi. Akrabadan bile değerliydi. Miras işi, kırgınlık 
ya da kız davası olur, akrabanla bozuşursun, hemşerinle asla. 
Şimdi ise öyle mi ya, insan hemşerisini yolun kenarında gö-
rür de geçer mi? Eskiden bütün Karadenizliler birbirine yardım 
ederdi, ne de olsa bölge hemşeriliği vardı. Sonra herkes kentli-
sine, köylüsüne yardıma başladı. Sonunda bu da bitti demek, 
belki çoktan bitmişti ama Recep bunu Yugoslavya’nın ortasında 
öğreniyordu.

Bir araba sağ işaretini yaktı, duracak mı ne? Gerçekten du-
ruyordu. Arabasının biraz ilerisinde park yaptı. İçinden kısa boy-
lu göbekli bir adam indi. Türk bu ama kim tanımıyordu.

“Geçmiş olsan hemşerim!”
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“Sağol.”

Şaşkınlığını göstermemeye çalıştı. Konuşmasından belli 
Samsunlu değildi. Nereden hemşeri olmuşlardı?

Birlikte arabanın yanına gelince kovdu bu düşünceleri ka-
fasından. Adam insanlık gösterdi durdu, hemşeri olması zorun-
lu mu yani?

Kısaca arızayı anlattı, alet çantasını getirdi. Adam motor-
dan anlıyormuş, hemen yaparız dedi. İşe alışkın elleriyle birkaç 
parçayı çabucak söktü. Ardından birkaç conta istedi, koşup ge-
tirdi Recep. Hiç konuşmuyordu. İçinde nedenini anlayamadığı 
bir kuşku vardı. Tanımadığı, hemşerisi olmayan bir adama pek 
güvenemiyordu ama araba da onarılıyordu işte. Dayanama-
dı.

“Nerelisin hemşerim?”

“Mersinliyim.”

Recep, “ben Samsunluyum,” dedi sesi zayıf çıkarak. Adam 
yanıt vermedi, işine devam etti. Söktüklerini takıyordu şim-
di.

“Arıza büyük değilmiş hemşerim. Türkiye’ye kadar gider. 
Dönmeden önce bir tamirciye gösterirsin artık.”

Recep bir şeyler söylemek için ağzını açtı ama öteki sür-
dürdü konuşmasını.

“İşe bak, yolda o kadar bozulmuş araba gördüm ama kıs-
met sanaymış. Bir baktım bizim Dortmund plaka, durayım da 
hemşerime yardım edeyim dedim.”

Sağol, çok iyi oldu.”

Hemen oracıkta evlerinin iki mahalle ötede olduğunu öğ-
rendi. Fabrikaları da yakın sayılırdı. Adresini aldı, aslında biraz 
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daha konuşmayı isterdi ama “buralarda oyalanmayalım,” dedi 
adam. “Yolcu yolunda gerek, dönünce görüşürüz.”

Sol işaretler yakıldı ve iki hemşeri arka arkaya yola çık-
tılar. Ayrı gitmek, ayrı insanları görmek, ayrı dönmek ve Dort-
mund’da buluşmak üzere…

(1985)
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EZAN

Hasan sıkılıyor. Dört duvar bir de tavan birleşip üstüne 
geliyor. Yataktan kalkıp dolaşmak, hiç geri dönmeyecekmiş gibi 
yürümek istiyor. Olabilir mi bu? Ayağa kalk! Öyle serbestçe de-
ğil, dimdik, gövdeni bükmeden; yoksa masaya çarparsın. Sağa 
veya sola dön! Önce sola gidelim. İki adım sonra kapı. Geriye 
dön, önce iki hızlı adım at sonra yatakla masa arasında yavaşla, 
bir adım, bir adım daha, ötekini atamazsın. Duvar geldi. Şimdi 
istersen sağa bak, tuvalet ve lavaboyu görmek istemezsen yu-
karı kaldır başını. Orada bir pencere var, içinden parçalanmış 
küçük bir gökyüzü görünen. Geri dön ve yat!

Hasan kalkmadan böyle dolaştı, yoruldu ve yattı. Dı-
şarıdan bakınca iş yok gibi görünüyor. Hasan ise içerdeki gibi 
düşünmeli artık. Burada çabuk yoruluyor insan, iş yapmadan 
yatarak yoruluyor. Aslında burada çok iş var, herşey iş! Kalkıp 
dolaşmak, sıçrayıp demirlere tutunup kendini yukarı çekip dı-
şarı bakmak. Yorulan kollarını yasak bir iş yapmanın sevincini 
ekleyerek boydan boya beyazlığını parçalara bölen küçük pen-
cerelerin bozduğu duvarlara bakmak. Dışarısı da içerisi aslında, 
cezaevi iç bahçesi. İçeriden içeriye bakınca gün hemen ikiye bö-
lünür; bakmadan önce, baktıktan sonra. Derken yemekten önce 
yemekten sonra, havalandırmadan bazen yıkanmadan önce ve 
sonra. Dışarıda bir insanın günü bu kadar bölünebilir mi?

Ziyaret, ziyaret dündü. Çok istediği, hiç beklemediği Anna 
geldi. Anna; tüm bunlar senin için, biliyorsun. Sana garip gele-
bilir, hata mıydı hiç önemli değil, senin içindi, hepsi bu. 

 Dışarıdan açılıp kapanan sürgü sesleri duyuluyor. Anna 
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ile dolu aklını her gün aynı saatte acıkmaya alışmış midesi uya-
rıyor. Kapının gözü açılıyor, bir tepsi uzanıyor. Çorba, et, kahve, 
iki dilim de ekmek. Ekmeği fazla istiyor, gardiyan veriyor. Göz 
kapanıyor, sürgü sesleri uzaklaşıyor.

Midesi haz duyarak zevksiz Alman yemeğini yiyor, ilk 
günler zordu ama iki haftada alışıyor insan, ekmeği de isteyince 
fazla veriyorlar artık.

Anna! Nereden çıktı birden bu kadın? Cumartesi akşamla-
rında sıkıntısını müziğe ve biraya vuran insanların doldurduğu 
bir birahanede yanında buluvermişti onu. Buraya çoğunlukla 
Türkler ve Almanlardan kaçan Almanlar gelirdi. Anna’yı önce-
den hiç görmemişti, başkaları da tanımıyordu galiba. Bu çev-
renin kadını değil demişti bu çevredeki tüm kadınları bilenler. 
Belki de böyle yerlere ilk kez geliyordu. Uzun boylu kısa sarı saç-
lıydı, sorar gibi bakan gözleri vardı. Erkeklerin çoğu kocaman 
göğüslerine bakmaktan mavi gözlü olduğunu bilmezdi. Biraha-
nedeki diğer kadınlardan ayrılan bir havası vardı. Önce onun 
yanına oturulur, önce ona bakılırdı. Öbür kadınlar kıskanırlardı, 
belki de Bekir’i onlar kışkırtmıştı.

Yine dumanlı bir cumartesi akşamıydı. Birahane dolup 
boşalıyor, Anna durmadan Hasan’ın ısmarladığı biraları içiyor-
du. Bekir sallana sallana gelmiş, geçerken de Anna’nın kalçası-
na bir çimdik atmıştı.

“Rahat dursana ulan!”

Bekir durup tezgaha yaslanmıştı.

“Sana ne oluyor be! Baksana karı ses çıkarıyor mu?”

“Bu kadın ellenmez!”

“Ohoo,” demişti Bekir gülerek, “bunun ellenmedik yanı mı 
kalmış.”

Peşpeşe kısa ve sert demir sürgü sesleri, havalandırma za-
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manı. Hasan yemekten sonra yeniden yattığı yataktan doğrulu-
yor. Üstünü başını, saçlarını düzeltiyor, açılan kapıdan çıkıyor. 
Birbirinin aynısı sekiz hücreden çıkmış sekiz değişik kişi demir 
parmaklıklı koridor kapısı önünde toplanıyorlar. Hasan çevre-
sindekileri süzüyor. İki haftada henüz hepsini tanıyamadı. Baş-
ka Türk yok! Bir Arap, iki İtalyan, bir Yugoslav var, diğer üçünü 
çıkaramıyor.

Kapı açılıyor. Önlerinde ve arkalarında birer gardiyan 
merdivenlerden iki kat iniyorlar. Her katta hücreler var, tam se-
kiz tane ayrı hücre. Kapalı koridor kapılarında birer gardiyan 
bekliyor. Yukarıdan inmeye başladın mı doğru bahçe kapısına 
ulaşırsın, başka her kapı kapalıdır. Bahçe kapısı da kapalı. Ön-
deki gardiyan açıyor ve hepsini tekrar sayıyor.

Bahçe, beyaz betonun içinde betondan kurtuluş demek. 
Yer toprak biraz da çakıl. Ortadaki kabartılmış toprağa çiçek 
ekilmiş. Durmak, konuşmak yasak. Yürüyüp çiçeklerin çevre-
sinde döneceksin, yarım saat.

Fırlayıp kafa atmamak için zor tutmuştu kendini. Bildiğin 
Türk işte ne olacak, kadına yılışmadan durabilir mi hiç! Anna 
bakışlarıyla teşekkür etmişti olay çıkarmadığı için. Efendi ka-
dındı, bütün Alman kadınları efendiydi. Kendileri için bile olsa 
olay çıkmasını istemezlerdi. Bayılıyordu bu kadınlara. Boyları, 
görünüşleri yerinde, oturup kalkmasını konuşmasını da bilirler. 
Kalçalarını döndüre döndüre çevrelerine düşman bakışlar fırla-
tarak yürümezler.

Aklına Gülseren geldi. Kadını özlediği, Anna’yı düşünme-
diği zamanlar Gülseren’i hatırlıyordu. Ziyarete gelmemiş haber 
bile yollamamıştı. Olayı mutlaka öğrenmişti. İlk olayı değildi 
ama en büyüğü olmuştu, üstelik kadın nedeniyle ama ne kadın! 
Ah Anna, ne olurdu bu kadar duygulu olmasaydın! Ben ötekiler 
gibi değilim, bir kere yatınca seni bırakmazdım. Herkes benim-
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le dalga geçiyor ama olsun, parayla herkes yapar amaç gönüllü 
olsun.

“Hasan hala yatamadın mı bu karıyla?”

“Aslanım aklını başına topla! Bu gidişle iyice yolunacak-
sın. Bastır bir yüzlük hemen at yatağa!”

“Vallahi bu kadın çok usta arkadaş! Nasıl da biliyor kime 
yapışacağını, bir ay oldu hala koklatmamıştır kendini.”

Aldırmıyordu Hasan! Bunlar karıdan ne anlar? On dört yıl-
dır Almanya’dayım, Anna gibisini görmedim. O ne bakışlar, o 
ne vücut, gitsin para helal olsun. Bu dünyada yaşayamadıktan 
sonra parayı ne yapayım? İşe git eşek gibi çalış, eve gel, bodur, 
etleri sarkmış bir karı. Karı değil memeli bir hayvan! Üç çocuk 
doğurdu, evin işini yapıyor arada bir de çalışıyor ama bakılacak 
surat kalmamış ki! Erkek gibi bıyıkları çıkmış! Kötü karı değildir 
aslında ama geçkinleşti, kendine de hiç bakmaz! Allah var ama 
hakkını hiç yemedim bugüne kadar. Köyden getirdiğimin ayı 
dolmadan evini tuttum, üstünü başını düzdüm. Her yıl bayram-
da hediyesini, altınını alırım. İki yılda bir köyüne götürürüm 
arabayla. Daha ne ister; elin oğlu hem Almanla oynaşır hem 
evdeki karıyı döver. Benim gibisine düştüğüne şükretsin!

Bacakları yorulmuştu, dolaşmaktan da bıkıyor insan. Se-
kiz adam ayrı ayrı, kimi yavaş kimi hızlı yürüyüp duruyorlardı. 
Şurada bir Türk olsaydı, konuşmasak bile selamlaşır, işaret-
leşirdik. Bu hapishanede mutlaka vardır, hapishane olsun da 
Türksüz kalsın, olur mu?

Havalandırma bitti. Kapıda sayılıp içeri girdiler, yeni aynı 
merdivenler. Ne kadar yorulsa da içeri girince içini karanlık ba-
sardı. Sıkılıyordu artık iyice sıkılıyordu. Avukat bugün gelir mi? 
En geç yarın gelmesi gerek. Ne ceza alırım acaba, fazla verme-
meleri gerek. Bekir ölmemiş, yarası da ağır değilmiş. Böyle oldu-
ğu daha iyi! Açıkça tahrik var zaten. O gün yine sarhoştu hakim 
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bey! Çimdik neyse ama Anna’nın memesine el atmaz mı? Çekti-
ğim gibi sapladım, oracığa düştü. Bizim de şerefimiz var hakim 
bey! Üstelik de bir Alman kadınını saldırıdan korudum. Durumu 
dikkatinize sunarım hakim bey!

Hücresine girerken fazla ceza almayacağına iyice inan-
mıştı. Çıkınca doğru Anna, tuttuğum gibi yatağa. Anna dün 
gelmişti. Ziyarette karşısında görünce birden şaşırmış, dili tu-
tulmuştu. Çok güzeldi yine. İki haftada gözlerinin altındaki si-
yahlar artmış gibiydi, belli ki üzülmüştü. Öyle bakışarak konuş-
madan oturmuşlardı. Garip bakıyordu Anna, ilk kez gördüğü 
değişik bir canlıyı anlamak istercesine bakıyordu. Gelişmiş bir 
profesyonel amatör heyecanı görür, düşünür, kavramak ister ve 
kavrayamaz ya, öyle bakıyordu. Giderken gülümsemişti. Hasan 
batan güneşin karanlıklaştırdığı odada gözleri tavanda gülüm-
semeyi görüyor. İnşallah her şeyi berbat etmedim. Ya çok ceza 
verirlerse, Anna da bir daha gelmezse. O adamı vurmam gere-
kiyordu, düşünmedim vurdum işte! Yanımdaki karıyı elletmem 
ben!

Kim haklı, Türk-Danış Ahmet mi, ben mi, Bekir mi? Bekir 
haklı olamaz! Ahmet tutuklandıktan üç gün sonra gelmişti, sa-
ğolsun arkadaşlar rica etmiş de gelmiş.

“Nedir bu yaptığınız kardeşim? İçer içer elin orospusu için 
birbirinizi bıçaklarsınız. Ne olacak şimdi? İşten de atıyorlar seni, 
kim bakacak evdekilere?”

Ahmet içini boşaltırken anlatmıştı ki, mahkemede sarhoş 
olduğunu söylerse, Anna da lehine ifade verirse cezası azalır-
dı. Başka şahitler de bulmalıydı yoksa işin sonu kötüydü. Bekir, 
beni öldürmek istedi, zor kurtuldum, diye ifade vermişti.

Kim uğraşacak şimdi bu işlerle? Ahmet yapar, iyi çocuk-
tur, üstelik çıkınca biraz para da veririm.

Sinirlendi, o kadar sinirlendi ki yatamadı, kalkıp masay-
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la kapı arasında iki adımda gidip gelmeye başladı. Kahpe karı! 
Görüyor musun şunun yaptığını, bir kere gelmedi be! Haber bile 
yollamadı. Haram olsun aldıklarım! Ama dur sen, elbet çıka-
rım buradan. Hapse düşmüş adamı aramamak nedir gösteririm 
sana ben.

Akşam yemeği geldi, kahvaltılık yiyecekler ve kahve. Tep-
siyi masaya koydu ama oturmadı. Kahveden iki yudum aldı. 
Bunlarla da adam mı doyar be!

Güneş batmış ama karanlık tam çökmemişti. Hapishane-
de hüzünlendirici bir aydınlık vardı daha. Günün en zor zama-
nı, sabaha kadar yapacak bir şey bulamadan, kimseyi, gardiyanı 
bile göremeden buradasın. Böyle çok günler görecek olmak da 
var. Ya büyük ceza alırsa, işten de atmışlar, ailesi ortada kala-
cak ve belki Anna da gidecek. Güzel kadın için dünyada adam 
mı kalmadı?

Oturdu. Yiyemeden, dokunamadan yiyeceklere bakıyor 
öyle dalgın. Karanlık odaya doluyor. Ne yapar insan, ne yapabi-
lir? Ağlamak, bağırmak, duvarları yumruklamak! Sonra, sonrası 
sessizlik. Hiçbir şey yok, bekle ve gör, hepsi bu.

Gözlerini pencereye dikti, eline ne zaman aldığını hatır-
lamadığı yemeyi düşündüğü ekmekle öylece baktı. Kalktı. San-
dalyesini aldı. Evinde sokağa inen akşamı daha iyi görmek iste-
yen biri gibi pencereye gitti telaşsız. Sandalyesinin üzerine çıktı, 
camı açtı. Parmak uçlarında yükselip parmaklıklara tutundu, 
kendini yukarı çekti.

İç bahçe, bahçeye bakan hücreler ve karanlık anlayama-
dıkları bir sesle doldu: Allahu Ekber, Allahu Ekber! Hasan sesi-
nin tüm gücü ve yanıklığıyla boşluğa kendini boşaltır gibi ezan 
okuyordu.

 (1986)
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SOYGUN

Işık alttan başlıyor hızla rakamları tek tek aydınlatarak 
yukarı çıkıyor, sağdan ve soldan. Sonra garip bir müzik çağı-
rıyor. Yarı karanlık salonda sabahın bu erken saatinde pek az 
insan var. Renkli ışıklar boşlukta parlıyor, müzik yankılanarak 
sönüyor. 

Bugün şans yok! Üç kez riziko geldi ama olmadı. Murat on 
markını yiyen makineye bakıyor. İçindeki dayanılmaz istekle 
cebindeki beşliğe dokunuyor, sonra vazgeçiyor. Bunu da verdik 
mi akşama kadar ne yapacağız? Şans yok! Dün akşam ne güzel-
di; dört kişi tavukçuya gitmişler, hemen orada bir mark atmış, 
birkaç oyunda kırk mark almıştı sonra hesapları ödeyip hava-
sını atarak. Dışarı çıkıp sıkıntıyla biraz duruyor. Gidip kahveye 
oturmalı, diye düşünüyor harcanması gerekli zamanın sıkıcı 
ağırlığını duyarak. Evde oturmaya da dayanamıyor; anne, baba, 
büyük kardeş işte, küçüğü okulda akşama kadar otur yalnız ba-
şına. İş ara demeyi de bıraktılar artık, iş yok ki! Havalar ısınıyor 
yine bahçe işleri çıkar. Onlarda da çalışmak istemiyor, harcanıp 
hemen bitiveren paraya hayvan gibi çalış.

Yaşı yirmi iki olmuştu daha zamanı vardı ama büyük iş-
lerin sıkıntısı sarıyordu içini yavaş yavaş. Evlenmek, düğün, ev 
tutmak, bir sürü masraf, derken askerlik. Sıkıntıyla nefesini dı-
şarı verdi, abisi çalışıyordu da ne oluyordu sanki. Bir yılda üç 
bini zor biriktirmiş, pöh!

Vitrinlere bakarak yürüyordu, her yer dolu, canlıydı. Kış 
sonu indirimli satışlar, ucuz bir deri ceket düşürebilsem alı-
rım, akşam para istemeli biraderden. Ne kadar kalabalık bu-
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gün!

Adamın biri çarparak yolundan itti onu sonra koşmaya 
başladı. Manyak mı ne! Koşma, mal çok daha! Birkaç saniye 
sonra biraz önce önünden geçtiği bankanın kapısında adamlar 
belirdi, önce çevreye ürkekçe bakıp bağırarak kollarıyla işaretler 
yapmaya başladılar. Soydular bankayı!

Murat birden fırladı köşeye ulaştı. Buradan sağa dönmüş-
tü adam ama nerede? Kalabalıkta yitip gitmiş bile! Bir süre hızlı 
hızlı yürüdü gelip geçenlere çarparak. Ne vardı bu herifin üze-
rinde, eski siyah bir palto. Öyle ya, paltolar bitecek gibi koşu-
yordu. Kalabalıktan ayrılıp ara sokağa saparken gördü siyahı. 
Caddeye inip koşmaya başladı korna seslerinin, meraklı bakış-
ların farkına varmadan. Yine gördü siyahı, doğruca üzerine koş-
tu.

Adam da izlendiğini anlayıp koşmaya başlamıştı. Orta-
dan uzun boylu orta yaşlıydı, hızlı koşamıyordu. İkinci köşeyi 
dönünce duvara yaslanmış buldu onu Murat. Birden durama-
dı çekilmiş silahın karşısında durması gerektiğini düşünürken. 
Kollarını açarken çarptı adama, karnı aralarında kalan silahın 
namlusundan acırken patlamayı bekledi. Birlikte yere düştüler. 
Elleri gırtlağına sarıldı, adam iki eliyle yüzüne vurup geriye it-
meye çalışırken iyice sıktı.

Soluk soluğaydılar. Murat dudaklarının arasından dili-
ne bulaşan kanın tadını aldığında adamın direncinin azaldığı-
nı duydu. Dili dudaklarını yalarken parmaklarını gevşetti ama 
bırakmadı. Bir an duymadığı patlamanın acısını hemen duya-
cakmış gibi irkildi, başını çevirdi. Tabanca biraz ileride yerde 
duruyordu. Kalkıp hemen aldı, sık sık soluyan adam daha sır-
tüstü yatıyordu. Başlarına insanlar toplanmaya başladı. Boğuş-
ma, tabanca, saçları dökük sarışın bir adam ve siyah saçlı bir 
genç, elinde ürkütücü tabanca, kavga mı, onu mu yakaladı, ne 
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yapmış! Adam yattığı yerden kıpırdıyor doğrulmaya çalışıyor, 
başına geleni anlamış gibi. İnsanlar adama ve onu izleyen nam-
luya öylece bakıyor, ikisinin geçmişlerinde bağlantı arayarak. 
Tam kalkmadan sırtını duvara dayıyor, yorgun. Kimseye bak-
mıyor.

Polis geliyor yanında banka kapısının önüne çıkan adam, 
kalabalık aralanıyor, kollarına girip kaldırıyorlar, silahı bir poli-
se uzatıyor. Birkaç kişi heyecanla gördüklerini aktarıyor polise. 
Birisi mendil uzatıyor, burnu kanıyor, giysilerine bulaşmış bile. 
Mendille tampon yaparken polis arabasına biniyor. İnsanlar yol 
açıyor siren sesi ve ana cadde, kalabalık, her yan kalabalık.

“Manyak mısın sen?”

Polis kafasını göstererek soruyor. “Silahlı adamın üzerine 
gidilir mi, ya ateş etseydi?”

Karakolun sıcağında ürperiyor, etseydi şimdi yoktu. Kan 
durdu ama burnu sızlıyor. Korkuyor! Her şey bittikten sonra 
korku bir garip, dönüp olmamışı yaşıyor. Başını kaldırıp bakı-
yor, adam orada, oturtulmuş. Kızgınlık arıyor bakışlarında, yok! 
Yorgunluk yalnızca, omuzları düşük ve dalgın öylece duruyor. 
Heyecanı azaldıkça dikkatli bakıyor. Adam vuracak birine ben-
zemiyor, her gün patates yemekten bıkıp canı biftek istemiş de 
banka soymuş gibi. Acıyor, kaç yıl verirler acaba?

İçinden dalgalanarak yükselen sevinçle daha bir yakınlık 
duyuyor adama. Şans işte! Biraz daha uzun ya da kısa oynasaydı 
tam o çıkarken orada olmayacaktı. Belki kaçacaktı belki başka-
sı ya da polis yakalayacaktı. Bir an yazıklanır gibi oldu, aranan 
ünlü bir teröriste hiç benzemiyordu. Karnında namlunun yeri 
acırken çabucak unuttu bunu. İşte, bir soyguncuyu yakalamıştı. 
Tek başına yaşamını tehlikeye atarak hem de. Banka mutlaka 
para verirdi ona; para o kadar önemli değil harcanır biter, iş ve-
rirlerdi. Evet iş isteyecekti, parayı da bir kenara koyup evliliği 
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kurtarırdı en azından. Ne iyi, ne iyi olmuştu bugün!

Adamda belirginleşen yalnızlığa karşın sevincini saklaya-
mıyor. Yalnız olsalar yanına gider, geçmiş olsun deyip konuşur-
du onunla. Kötü birine, soyguncuya da hiç benzemiyor, belli ki 
silahlı kendinden bile korkmuş.

Bir polis gelip adamı götürüyor. Güle güle hemşerim, iste-
mezdim ama ne yapalım! Ben olmasam bir başkası…

Gitmek için kalkıyor, kimliğini adresini aldılar artık ötesi 
kendiliğinden gelir. Torbası bile yokmuş, paraları cebine doldur-
muş. Polisler aralarında konuşup gülüşüyorlar. Bazıları ilginç 
bir yaratıkmış gibi bakıyor. Çıkarken olay yerindeki birisi, şan-
sın varmış, diyor. Acemi bu! Sakın bir daha böyle yapma!

Aklına gelmiş gibi soruyor: “Kaç para?”

“On bin. Veznedekini alıp çıkmış.”

Birden başı dönüyor, on bin! Beceriksiz herif! Ulan adam 
bankaya girer de on binle çıkar mı? Alacaktın, hepsini alacak-
tın! Sallanarak çıkıyor, bir banka memurunun gülümseyerek 
uzattığı eli görmeden. On bin! İş vermezler adama belki biraz 
para.

Caddeler kalabalık, her yan yine kalabalık!

(1986)
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LEJYON

Burada ne işim var? Gece bile azalmayan bu sıcakta, Af-
rika’nın bir yerinde ağzımda Fransız şarabının tadı, omzumda 
Fransız otomatiği neden ve kimi bekliyorum?

Geriden, karanlığın içinden zayıf kahkahalar geliyor. Işık-
ların olduğu yerde içiyorlar. Her gece içiyoruz. Tam sarhoş değil 
ama bir hoş olunca insan, nöbet kolay geçiyor. Her şey kolay 
geçiyor. Askeri eğitim, dinlenme, devriye, başka günlük işler o 
kadar sıkmıyor insanı. Bir de sıcak var, içmesen hiç dayanılmaz. 
O zaman her yanından ter akarken bile uyuyabiliyorsun. Hep-
si beş yıl, bir buçuk gitti kaldı üç buçuk. Yaşar mıyım acaba? 
Burası sakin çatışma yok, olacağı da yok. Sürekli burada bırak-
mazlar, bir gün bir bakarsın Beyrut’a gönderilmişiz. Zaten çok 
adam öldü, boşluk var. Asker mi gönderelim yoksa çekilelim mi 
diye düşünüyorlar. Ne olacak o zaman, ne yapacağım ben o za-
man? 

Görüntüler geçiyor. Üç yıl bile olmadı daha. Türkiye’den 
çıkış, Filistin kampları. Genç kadınlar, erkeklerle dolu. Bu ka-
dar genç yaşta ölüme bu kadar umursamaz olmak, nasıl olur? 
Ben de yaşadım bu duyguyu kaç kez, düşünmeden, bilincine 
varmadan da olsa. Girdiğim eylemlerde ölebileceğimi önceden 
düşünürdüm sürekli ama bunlarınki başka şey. Kesinlikle öle-
ceğini, hiçbir kurtuluş olmadığını bilerek gitmek, hem de böyle 
sakin ve neşeli. Zor kavrar bunu insan, hayran olur ve dehşete 
düşer.

O zamanlar yeni başlamıştı bu eylemler. Bir araba veya 
kamyona kilolarca patlayıcı yüklemek, direksiyona geçip İsra-
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il askerlerinin arasına dalarken arabayı kendinle birlikte uçur-
mak, artık kaç kişi ölürse. Böyle iki eylem şimdi de Beyrut’taki 
Fransız birliklerinin gözünü korkutmuştu. Herkesi kamyonların 
dehşeti sarmıştı. Çok adam öldü. Garnizonu yerle bir etmişler 
ve şimdi biz mi gideceğiz onların yerine?

Fransız garnizonu kapı nöbetçiliği, bir kamyon geliyor 
uzaktan. Tetiktesin, kamyonlara dikkat edin denilmiş önceden. 
Girişin hemen arkasında barikat kurulmuş ama herkes yine de 
çok korkuyor. Beş yüz kilo dinamit bir patladı mı ne barikat kalır 
ne bina. Yaklaşıyor. Şoför Filistinli bir kız, kamplarda gördükle-
rimden bir tanesi. Yanında kimse yok. Her şey belli, neden geli-
yor ve ne olacak. Bir anlık bakış, gözgöze geliş ve üç yıla sığışmış 
yüzlerce çehrenin arasından tanıyorsun birbirini. Karşılıklı şaş-
kınlık ama kamyon gidiyor, işte geçmek üzere. Vurabilir miyim, 
böyle olursa vurabilecek miyim?

Fransa’da deniz yakınındaki eğitim kampında komutan-
lar her gün aynı şeyi söylerdi: “Kuşku yok! Düşünmeyeceksin! 
Düşündün mü vuramazsın. Önce ateş et, düşünmek için sonra 
çok zamanın olur.”

Kuşku yok! Geç bacım geç, sen öl ben de öleyim. Yeter ar-
tık!

Şiddetli bir patlama, bir an basıncı duyarsın; sonra taşı-
namayan geçmiş olmayan gelecekle birlikte gider, her şey bi-
ter.

Şu nöbet bir bitse! Hep böyle oluyor, bitmiyor, uzun geli-
yor nöbetler. Beklediğim bir şey yok, tehlike de yok, gün boyun-
ca yaptığımız fazla bir şey de yok; ama nedir bu yorgunluk? Çok 
yorgunum. Yirmi altı yılıma o kadar çok şey sığmış ki taşınmı-
yor. Her şey karmakarışık. Küçük bir odaya elli kişi dolarsa ne 
olur; kimin kolu nerde başlıyor bacağı nerde bitiyor bulamazsın. 
Her şey üst üste geldi, altında kaldık. Hepimiz altında kaldık. 
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Barakalardan müzik sesi geliyor. Karanlığa dalga dalga yayılan 
Mirelle Mathieu içinde Paris geçen bir şarkı söylüyor. Sesi Pa-
ris gibi; hüzünlü, romantik ve acımasız. Şimdi çok uzak! Paris, 
hangi kentte umut ve umutsuzluk bu kadar birlikte bulunabi-
lir?

Strasbourg St. Denis sokakları göçmenlerle dolu. Türki-
ye’den bir yolunu bulup çıkmışlar. Yunanistan’a, Suriye’ye, Al-
manya’ya veya İtalya’ya gelmişler, sonra buraya. Bir göçmen 
için yemekten, yatmaktan önce güvence gereklidir. Bir kimlik, 
pasaport. Politik sığınma isteği kabul edilince herkes rahatlıyor. 
Değişik ve güzel bir kent Paris. Ters geliyor ama hoşa da gidiyor. 
Günler gezmekle geçiyor. Saint-Michel Bulvarı, Eiffel Kulesi, Les 
Halles’in çeşitli turistlerle dolu gürültülü kalabalığı, beton kulla-
nılmadan yapılmış Pompidou Kültür Merkezi… Akşam yorulun-
ca Champs-Elysee’nin parlak vitrinlerle dolu bulvarından gelip 
geçen birbirinden güzel kadınlara bakarak ağır ağır yürümek. 
Sonra dön dolaş yine Strasbourg St. Denis. Türklerin yoğun 
olduğu bir yer burası, bir sürü de işyerleri var. İrili ufaklı kon-
feksiyon atölyeleri, dernekler, bakkallar, kahveler. Başka yerde 
Türkçe gazeteyi zor bulursun. Duvarlar şimdiden çeşitli göçmen 
politik hareketlerinin afişleriyle dolmuş. Bulvar üzerindeki kah-
veler yeni toplantı, tartışma yerleri oluyor. Kimisi hiç gezmiyor, 
sabahtan akşama kadar bu kahvelerde oturuyor.

“Çözülmek yok arkadaşlar! Avrupa bir bataklıktır bunu 
kimse unutmasın. Kısa bir süre için burada kalmak zorundayız, 
hepsi o kadar. Ülkemizi unutmayalım, mücadeleyi unutmaya-
lım.”

Teorik tartışmalar, mücadelenin nasıl yürütüldüğü tar-
tışmaları, haberlerin öğrenildiği, anıların anlatıldığı kahve ve 
dernek söyleşileri. İstanbul’da bulamadığın adamı Paris’te gö-
rüyorsun. Kimler gelmiş kimler! Örgütler arası toplantılar, ör-
güt içi toplantılar, politik eylemler, bir sürü yasaklar. Çözülmek, 
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yozlaşmak yok!

Gecenin geç bir saatiydi. Strasbourg St. Denis’de yarı çıp-
lak kadınların müşteri beklediği sokakta yürüyordum. Haftada 
birkaç kez işim olsun olmasın buradan geçerim. Yalnız ben de-
ğil, görünmemeye çalışarak birçok insan geçer. Bu kadar çok, 
çeşitli renklerde, çıplak ve bekleyen kadını hiç görmemişiz ne 
yapalım! Birden bir evin kapısından çıkan Osman’la karşılaş-
tım. Karanlık gizleyemedi yüzünün nasıl kızardığını. Birinin 
atölyesini arıyormuş yanlışlıkla buraya girmiş falan filan. Son-
ra hemen gidiyor. Hep uyamayacağı yasaklar koyan bir örgüt 
önderiydi. Önderliği burada da bırakmadı, Paris önce onu çarp-
tı.

Mirelle Mathieu sustu, Paris aklımdan gitmiyor ama. Baş-
ka bir kente gelmiş olsaydım yine burada olur muydum acaba? 
Paris başkadır. Orada uzun bir yolu kısa zamanda alabilir in-
san.

Necdet tam bir gerillaydı, nerden para buldu nasıl yaptı 
bir atölye açtı, patron oldu. Birkaç ay sonra az ücret verdiğin-
den işçiler grev yaptı. Çok şaşırdı. Onun gibi bir adama bu nasıl 
yapılırdı, birkaç gün çevresindekilere hep bunu sordu. O ki tüm 
yaşamını işçilerin çıkarlarını savunmaya adamıştı. Şimdi grev-
cilerin işyerine sokmaya çalıştığı sendikanın karşısında patron 
gibi oturmak, patron konumuna sokulmak zoruna gidiyordu. 
Sürekli, “bana patron gibi davranmayın,” derdi. Anlatmaya ça-
lıştılar, patron gibi değildi o, patrondu. Anlamıyordu. Limonatalı 
bira içtiğimiz uzun bir kahve söyleşisinde numara yapmadığını, 
gerçekten anlamadığını gördüm. Yıllardır yoksulluk çekmiş, pa-
rasızlığını sürekli vurgulamış bir insanın cebinden tomarla para 
çıkınca çevresindekilere dönerek, “bunları kim koydu buraya?” 
demesindeki şaşkınlık içindeydi. Belki şimdi anlamıştır ne ol-
duğunu, tıpkı benim gibi.
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Hikmet Türkiye’de her türden pasifizmin amansız düş-
manıydı. İlerici gençleri yakalar, zorla masaya oturturdu. Belin-
deki ondörtlüyü göstererek eylem dersleri verirdi onlara. Paris’e 
geldi, ortalıkta kaldı. Mültecilik işlemlerinde yardımcı oldular, 
kalacak yer buldular. Bizim Hikmet öğrencilerinin militanı oldu. 
Dünyanın en doğru görüşünü bulmuştu artık, onun temel ihti-
yaçlarını karşılayan bir görüş. Ayrı düşünenlere karşı o kadar 
acımasızdı ki rahatsız oluyordu herkes. Bir gün tartıştık, uzun 
süre dinledim, konuşmadan yüzüne bakarak ve yapmacık bir 
coşkunun nasıl bu kadar inandırıcı olabileceğine şaşarak. Aya-
ğa kalkarken, “ucuza gitmişsin Hikmet,” dedim. “Senin gibi bir 
yeteneğe fazlası verilmeliydi.” Yürüyüp çıktım. Arkamdan küf-
rettiğini duydum.

Paris bir pazar. Yeni mülteciler eşyalarını satıyorlar. Ün-
vanlar, kariyerler, yetenekler ve görüşler. Gezinti günleri bitti ar-
tık. Para gerek, iş gerek, ev gerek. Kirası yüksek küçük bir odayla 
sıradan bir işe dünya görüşü verilir! Sessiz bir ilandı bu. Kimse 
yazmamış kimse de okumamıştı ama biliyordu herkes.

Zaman yasakları çözüyor. Yozlaşma nedir, sağlam durmak 
nedir; aradaki sınır sürekli değişiyor. İlk günler Fransız kızları-
na bakanlar bile yozlaşırdı, sonra herkes bakmaya başladı. Os-
man’ı çok sert eleştirenler altı ay sonra işçi yurtlarına gelen ka-
dınların daha ucuz olduğunu anlatıyorlardı birbirlerine. Derken 
kız arkadaşı olmak da olağanlaştı. Peşpeşe sevgili değiştirenler 
daha az garipsenir oldu. Bu işleri yapan yaptı, yapmak isteyip 
yapamayanlar da “yapmamak gerek” diye teori yaptı.

Ardından çalışmak geldi. Bir yıl sona erdi, devletin verdiği 
yardım kesiliyor. Herkeste bir tedirginlik. İnşaatlarda, konfek-
siyon atölyelerinde iş bulan birkaç kişiye garip garip bakılıyor. 
“Bunlar Türkiye’yi unuttular, geri dönmeyecekler. Baksana işe 
bile girdiler.”
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Saat geceyarısını biraz geçti. Şimdi gecenin en güzel za-
manı, sıcaklık azaldı. Hava açık. Dolunay var. Soluk ışığın altın-
da her yandan gelen binlerce küçük sesi dinliyorum. Uzaktaki 
derenin sesi de hafiften ulaşıyor buraya. Düzgün pürüzsüz bir 
ses, hep bir yöne akıyor. Ama biz, sürekli akıntıya karşı yüzdük 
biz. Her seferinde bizi kaldırıp attı, yorulduk ve sonunda akıntı-
ya teslim olduk.

Çalışmak! Birçok politik insan bu sözcüğü Paris’te öğren-
di. Düzensiz işlerde, az ücretle günde on iki saat hayvan gibi 
çalışmak. Ücreti zamanında alamamak, Türkiye’de ciddiye bile 
almadığın küçük patronlarla iyi geçinmek zorunda olmak. Para 
istersin vermez, bazen iflas eder gizlice kaçar, ara dur. Grev ya-
parsın; tozlu, basık tavanlı konfeksiyon atölyesini işgal edersin, 
karşına polis, mahkeme çıkar. Yüzde yüz haklısın, parasızlıktan 
kıvranıyorsun, sendika gelir akıl verir. Bilmem nereye dilekçe 
yaz, yanıt bekle, beklerken grevden kaytaranlarla uğraş. İşsizlik 
sigortasına git, bilmem kaç ay beklemek zorundasın. Tüm bun-
lar birkaç yüz frank için. Kim uğraşacak bunlarla hem de yeni 
bir toplumda yeni bir yaşamın eşiğinde. Eskiden silahı dayadık 
mı alırdık.

Hepimiz denedik çalışmayı. Kimi çalışarak kimi çalışa-
mayarak beceremedi bu işi. Öyle bir bindi ki yaşam, çalışanlar 
günlük sorunlarından öte her şeyi unuttular. Atölyelerde politik 
konuşmalar yerini bugün kaç parça diktim, ne alırım, ne zaman 
alırıma bıraktı. Eskiyi tümden bırakarak yeniye girdiler, ikisini 
taşımak zor geldi. Sıradan bir işçiden beter oldular. İçlerinden 
atölye açanlar, patronlarından öğrendikleri her türlü numarayı 
işçilere uygulayanlar çıktı.

Ben yapamadım. Fazla çalışamadım, her işyerinde en 
fazla bir hafta. Bir haftada bu yeni dünya, hiç bilmediğim dü-
şünmediğim sorunlar beni ben yapan eski dünyayı ezmeye 
başladı. Hep kendimi korumak için çıktım işten. Yaşamdan ne 
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kadar uzak bir yaşamda yaşamışız bunca zaman. Ne olursa ol-
sun bir zamanlar bütün varlığımla teslim olduğum ilk gençlik 
amaçlarımı satmak istemedim, onlar artık işe yaramasalar da. 
İnançlarım için ölmeye hazırdım. Ne kadar güzel bir duygudur 
bu, ölebilmek. Olabilecek en iyi şekilde, en güzel ölebilmek, sı-
ğınabilmek ölüme. Ölüm yanıbaşında olunca yaşam daha güzel 
oluyor. 1984 yazında Paris’in sıkıcı havasında kimse ölmemi is-
temiyordu benden. Ben de ölünebilecek bir şey sulamıyordum 
burada.

Yabancılar lejyonu! Lejyon seni çağırıyor! Özellikle yaban-
cıların oturduğu semtlerin duvarlarında yeni bir afiş bu. Altında 
başvuru adresi. Gittim, yeni bir atölyede iş arar gibi. “Fransız-
canız iyi. Şunları doldurun. Bir yıl eğitim sonra dört yıl görev. 
Burada değil uzakta. Ayda beş bin frank. Dönüşte isterseniz he-
men Fransız vatandaşlığı. Şurayı imzalayın, tamam. Bir hafta 
sonra gelin.”

Çıktım! Ne yaptığımı düşünmedim burada Afrika’nın or-
tasına gelinceye kadar. Zaten önce yapmak, dönülemeyecek 
kadar ileri gitmek, sonra ne yaptığını düşünmek ve öğrenmek 
bizim kuşağın yazgısı değil midir?

Kuşağımı çok sevdim, şimdi burada onun amaçlarına kar-
şı nöbet tutarken yine seviyorum. Ölüyor bu kuşak. Mezarlarda, 
hapishanelerde, sürgünde ölüyor. Kendimi onunla öldüreme-
dim bütün sorun bu.

Lejyona yazıldıktan birkaç gün sonra St. Michel Bulvarı’n-
da Sami ile karşılaştık. Onunla Türkiyemiz ortak Fransamız ay-
rıydı. İnsanı şaşırtan bir değişim göstermiş ve her şeyi reddet-
meden işçi olabilmişti. Birlikte bulvar kahvelerinden birine girip 
kapıyı gören ama pencerenin karşısında olmayan bir masaya 
oturduk. İkimiz de güldük.

- Burada kahveleri taramıyorlar ama eski alışkanlık, de-
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dim.

- Alışkanlıklardan kurtulmak zordur.

- Sen iyi kurtuldun ama.

Alay edip etmediğimi anlamak için yüzüme baktı.

-Kurtuldum sanıyordum ama insan geçmişini raftaki ki-
tap gibi kaldırıp atamıyor.

- Nasıl yani?

Kahvelerimizi içer ve aydınlık bir Paris akşamının dışarı-
dan geçen görüntülerine bakarken anlattı ki, bizim geçmişimiz 
modern bir hurdalığa benzer. İşe yarayanı arayıp bulup yeniyi 
yapmak zorundasın. Fazla bir şey bulacağından da umutlanma. 
Çok büyük özveri her zaman çok şey yaratmak olmuyormuş. 
Aşırı derecede fazla şey yaşadık. Bazılarını unut, unutmaya ça-
lış özellikle de mezarları. Yirmi yedi yaşındayım ve anılarımı 
mezarlar dolduruyor. İnsanı dehşete düşürecek kadar basit şey-
ler için çok kişi öldü. Unutmaya çalışıyorum olmuyor ama on-
larla da yaşanmıyor.

Benim ne düşündüğümü, ne yaptığımı sordu. Çalışama-
dığımı biliyordu. Ben de mi İsveç’e gidecektim yoksa? İsveç’te 
sığınmacılara yaşam boyu aylık veriliyormuş, çalışmak hiç ge-
rekmiyormuş. Birçok kişi oraya gidiyor.

- Hayır, dedim. İsveç’e gitmeyeceğim. Ne yapacağımı söy-
lemedim. Bir gün birdenbire ortadan kaybolacaktım. İsteyen is-
tediğine inansındı artık.

- Umarım kötü şeyler yapmazsın, dedi. Bir şeyler yapa-
bilmek gücüyle birleşmiş yalnızlık büyük bir trajedi, büyük bir 
tehlikedir.

Sustuk. Gece yavaş yavaş Paris’e iniyordu. Kalabalık iyi-
ce artmıştı, içinde kimseleri bilmediğim, bildiklerimi yitirdiğim 
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kalabalık.

- Yeniden üniversiteye başlasan, ciddi olarak ama. Burs 
da alabilirsin.

Başımı salladım. “Gerek yok Sami,” dedim. “Hiç gerek yok. 
Bugüne kadar hangi dala el attık da kurumadı? Burada bir şey 
öğrendim: devrimin vazgeçilmez militanı olan ben bir işe yara-
mıyorum, ölmekten ve öldürmekten başka.”

- Burada öldürülecek kimse yok, dedi ağır ağır. Burada 
yok.

Bir an sustu. Caddede gezinen bakışlarını çevirip yüzüme 
dikti. “Söylemek istemiyorum ama,” dedi, “insan bu kadar yakın 
olunca ölüme kendini de öldürebilir. İki işe de yarar böylece, 
ölmeye de öldürmeye de.”

- Şimdilik yaşamak istiyorum.

- Buna sevindim.

Kalktık. Işıklar altında St. Michel alanına doğru yürüdük. 
Capcanlı bir yaşam vardı her yanda; renkli vitrinler, ardı ardına 
geçen arabalar, gülen, konuşan insanlar, sevgililer, kahkaha-
lar… Konuşmuyorduk. Ölüm önce sessizlik demektir belki de 
ondan. Onu bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Beş yıl sonra 
kimbilir ne kadar uzaklaşmış olacaktık, karşılaşmış olsak bile. 
Birden nedenini bilmediğim bir neşe sardı içimi, eskiden eyle-
me giderken de böyle olurdu.

- Demek ikimiz de öleceğiz Sami, dedim gülerek. O da gül-
dü.

- Evet ama ben tekrar doğacağım. Başarabilir miyim bilmi-
yorum ama deniyorum.

- Boşver! Geleceğin iyi olacağını inanmak yetmez mi, şöy-
le ya da böyle iyi olacak. Metronun girişinde durduk, burada 
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ayrılacaktık. Elimi sıkarken, “Evet,” dedi, “gelecek iyi olacak. İn-
sanlığı güzel bir gelecek bekliyor, insanlığın yazgısı güzel. Ama 
tek tek insanların özellikle de bizlerin yazgısı kötü. İşte buna 
dayanmak zor, çok zor.”

O metroyu indi, ben yürüdüm. Biraz ilerde nehir vardı, 
öyle sessiz ve karanlık. Hayret, yollarımız çok ayrıydı ama Sa-
mi’yle birbirimize benziyorduk. İnsan çektiği acıya benzermiş 
belki de ondan.

Seine’in kıyısında uzanan cadde boyunca yürümeye baş-
ladım. Lokantalar, kahveler, kaldırımlar her yan insan doluydu. 
Kıyıdaki eski kitap sergileri kapanmış, yerlerini küçük hediyelik 
eşya satan çoğunluğu siyah adamlar almıştı. Bir açıklıkta du-
rup nehre baktım. Karanlık, onca ışığa, gürültüye karşın kendi 
yolunda akıp gidiyor. Parlak ışıklar içinde küçük bir gemi turist-
leri gezdiriyor. Herkes başını kaldırmış Notre Dame kilisesine 
bakıyor. Gemi gidiyor ve yine de aydınlanmamış nehir eski ka-
ranlığına dönüyor. Benim yaşantım da hiçbir ışığın aydınlata-
mayacağı bir karanlık gibi, nasıl girdim, nasıl geldim buraya bil-
miyorum. Tek bildiğim çıkamıyorum, çıkmak da istemiyorum. 
Aydınlık artık unuttuğum, yabancısı olduğum, uzaktan bakma-
yı sevdiğim bir düş gibi. Ne kötü, eskiden hüzünlenince ölmeyi 
isterdim. Burada onu da yapamıyorum, bu ışıklar içinde ölüm 
de öyle anlamsız ki. 

Dönüp ara sokaklara saptım, küçük meyhanelerin önün-
den yukarıya, iyice yukarıya yürüdüm. Sonra yine bulvara çık-
tım. Paris tüm ışıklarını renkleriyle yakmış pırıl pırıldı. Amaçsız-
ca yürüdüm vitrinlere, insanlara ilgisizce bakarak. Önce aşağı, 
sonra yukarı, tekrar aşağı. Şu Fransız kızları ne kadar güzel. 
Hepsi de çok sempatik. Burada kalsam bir kızı severek, nereye 
harcayacağımı bilmediğim her şeyimi ona vererek yeniden baş-
lasam. Olur mu, yaşantıma aydınlık girer mi acaba?
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Galiba birkaç saat bu düşünceyle dolaştım. Tenhalaşan 
kaldırımlar bana olmaz dedi. Sami haklı, bizim yazgımızın iyi 
olması çok zor. İnsan önce kuvvetle inanabilmeli ama neye ger-
çekten inanabiliyorum ki ben? Yeni gelmeyince eski kalıyor, es-
kinin kalması ona inanmak olmuyor. Beş yıl önceki gibi kendimi 
duygulara, inançlara bırakıversem, yüzülmesi gerekmeyen bir 
ırmağa bırakır gibi… Olmuyor, sonsuz sandığım o kadar çok şey 
yıkılıp gitti ki artık neye inanabilirim ben?

Dolunay battı. Önünü bir bulut kapladı, ortalık karardı. 
Serinlik iyi geliyor insana özellikle de düşüncelerinden terledi-
ğinde. Kolumla alnımı siliyorum omzumdaki otomatiğin kayışı 
düşerken. Tutup düzeltiyorum. Bunlar da verecek başka silah 
bulamazlar. O kadar yeni silahlar çıktı yine bunu kullanırlar. 
Çevremde her şey hışırdıyor. Rüzgar hızlanır gibi, terim soğu-
yor. Serinleyen bilincim birden ayak sesleri duyuyor. Dikkat ke-
siliyorum. Gece nöbetçiliğinde kolay yanılır insan, sesleri kendi 
beklediklerine benzetir. Nöbet değişimi mi, değil. Az kaldı ama 
daha zamanı var, sesler de önden geliyor. Birisi yürüyor bu ke-
sin. Gizlenmeye gerek görmeden, adımlarını gürültüyle atarak 
dosdoğru bana geliyor. Tam seçemiyorum ama görüyorum ar-
tık, iki yana hafif sallanarak benim gibi yürüyor. İyice yaklaştı 
artık, seçebiliyorum, tanıyorum da.

Afrika’nın bu köşesindeki bir gecede kendimle karşılaşı-
yorum. Beş yıl önceki ben ne geziyor burada? O da silahlı, aynı 
Fransız otomatiği onda da var. Türkiye’de eylemlere hep bu 
silahla giderdim. Karşımda öylece dururken adını soruyorum. 
Benim sesimle benim adımı söylüyor, burada ne yaptığımı so-
ruyor. Seni bekliyorum, diyorum. Anlamıyor, beş yıl sonraki ben 
bana karşı nasıl bekler, diyor. Yok, başka çözüm yoktu. Bir bu-
çuk gitti üç buçuk kaldı… Sonra, sonrası yok…

Burada çözüm yok, diyor. O uzaklarda! Senin kadar uzak-
larda mı, diye soruyorum. Sesi garip, çok net ama sanki çok 
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uzaktan geliyor, bir çağrı gibi. Beyaz taşlar arasında dolaşan bir 
adam gibi konuşuyor. Orada geçmişim yatıyor: ölüler, ölüler, 
ölüler… Gereğinden çok yaşamak ne kadar zormuş. İnsan öl-
meli veya geçmişi öldürmeli, bir çiçek alıp kendi mezarına ko-
yabilmeli. Evet, çözüm burada değil, uzaklarda.

Gitti. Her şey hiç gelmemiş gibi oldu, belki de bana dön-
dü.

Nöbet de bitti. Nöbetçi subayının ardından barakalara yü-
rüyorum. Işık, müzik ve şarap yakınlaşıyor. Bir gün daha geçti 
böylece.

Yarın dilekçe verip Beyrut’a gönderilmemi isteyece-
ğim.

(1986)
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ÖLÜ

-III-

Uyandım! İnsan uzun zaman uyur ve yalnızca bu neden-
le uyanır ya, ondan. Gözler açılır kendiliğinden ve boşluktaymış 
gibi yatılır bir an. Gece olmuş, gözlerim kapandığında akşamdı 
oysa, ne kadar uzakta kaldığını bilmediğim bir akşam. Siyah ka-
dar lacivert gökyüzünde yıldızlar. Mevsim yaza geçemeyen ba-
har gibi, çarpıcı ve soğuk biraz. Toprak ıslak, çim kokulu. Hışır-
tılar geliyor yukardan, göremediğim uzun ağaçlardan. Kalktım. 
Birden yüzüme vurdu kent; ışık, her yan ışık. İstanbul değil mi 
burası, yoksa bu kadar çok mu oldu uyuyalı? Işıklar; tepelerden 
inerken yoğunlaşıp azalan, bazıları hareketli ışıklar. Sonra be-
nekli bir karanlık –deniz var orada- ardından yine küçük siyah-
larla ayrılan ışıklar. O evi arıyorum. Karşıda, yükseklerde olmalı, 
soluk ışıklı bir mahallede. Yok! Bambaşka bir yer gibi görünüyor 
olması gereken yer. Gündüz bakarım, uyanırsam eğer. Yine de 
sevdim burasını, manzaralı yerde yatıyorum.

Arkamdan, karanlığın içinden, hemen susan ama kendini 
tanıtacak kadar uzun bir ses geldi. Birden hatırladım, duymuş-
tum bunu, uykumda belli belirsiz. Rüzgar, bir vapur düdüğü, 
aşağılardan gelen anlaşılmaz gürültüler, bir uçak geçiyor yükse-
lerek ve yine duyuldu o ses. İyice zayıf ama ardarda çağırıyor bu 
kez; gel, gel haydi! Garip, Müslüman mezarlığı değil mi burası? O 
yana bakıyorum karanlığın içinden. Sözcüklerini anlayamadığım 
sesler de duyuluyor artık, ilahi söyleniyor sanki. Karanlık küçük 
ışıkları çevreliyor şimdi, bazıları sönüyor rüzgara dayanamadan. 
Gitmeliyim! Yerler çamur. Kayarak, elimle bulduğum ağaçlara 
tutunarak ilerliyorum. Sürekli çalıyor çan. İlahi bu söyledikleri, 
anlamadığım bir dilden. Garip, çok garip. Yürürken bir şeyleri 
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eziyor ayaklarım. Eğilip alıyorum. Buruşturulmuş sigara paket-
leri ve içecek kutuları, ellerimin gördüğü kadarıyla. Duruyorum. 
Geri dönebilir miyim bu karanlıkta? Yatmak yeniden, hayat üze-
rimden akıp giderken. Şimşek çakıyor. Elimdekileri görüyorum. 
Tanımıyorum. Yoktu bu markalar o zaman. Yıllar geçmiş olma-
lı, ne zaman kopmuştu hayat? Dönüp kente bakmalıyım, o evi 
bulmalıyım. Korkuyorum birden; kötü şeyler olacak, olmuş. Ar-
kamda karanlık var yalnız, birkaç adımda görülmez olmuş kent. 
Işıklar ilerde kıpırdayarak çağırıyorlar beni.

Beklediğimden daha kalabalık burası. Yüzlerce gölge var, 
sıkışarak ve zorlukla ilerliyorlar. Yine de uzaklar birbirlerine, 
kimse bakmıyor ötekine. Öne ulaşmaya çalışıyorum kenardan 
yürüyüp ağaç köklerine çarparak. Yerler kağıt dolu, gazete par-
çaları ve yırtılmış kitaplar. Elinde fener taşıyan bir adamı dur-
duruyorum. Işıkta kağıtlara bakıyorum. Bu dili biliyorum, benim 
dilim ama okunamayacak kadar yabancı bana. Ne oluyor bu-
rada? Neredeyim ben? Adam kolunu kurtarıyor elimden soran 
bakışlarıma yanıt vermeden. Uzaklaşıyor. Sonrakini durdurmak 
istiyorum, vazgeçiyorum. Aynı adam, arkadan gelenler de aynı. 
Şaşılacak derecede benziyorlar birbirlerine soluk yüzlü, bitkin 
denecek kadar yorgun ve gözleriyle boşluğa bakar gibiler; bir ha-
yatı bitirip neye başlayacağına karar veremeyenler gibi. 

Ne kadar yürüdüm, bilmiyorum. Öndeyim artık. Süslü, 
ağır giysili bir rahip mırıldanarak yürüyor çevresinde kendisine 
benzeyenlerle birlikte. Yüzündeki anlam şaşırtıyor beni, kendini 
tutmasa kahkahalarla gülecek gibi. Çevresinde fenerler, elinde 
asa durup bana bakıyor bir an. Neşeli bir ezan başlıyor o sırada. 
Şaşırıyorum öndeki ağır giysililer de kendi ilahilerini okumaya 
başlayınca. Ezana karşı değil, onunla birlikte söylüyorlar. Nasıl 
bir tören bu! Başrahibe bakıyorum ısrarla. Ezan bitince yaklaşı-
yor gülümseyerek. Sesi yumuşak emreder gibi sorarken:

“Siz geçmiyor musunuz sıraya?”
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Eliyle kalabalığı gösteriyor ve yürüyor. Konuşamıyorum 
şaşkınlık içinde bakarken, çan çalıyor yine gölgeler geçerken. 
Karanlıkta insanları ayıramıyorum artık, o kadar belirsizleşti-
ler.

Birden kısa boylu, kaşları bile beyazlaşmış bir adam dikildi 
karşıma. Elindeki parlak feneri yukarı kaldırdı yüzümü görebil-
mek için. Başımı çevirdim biraz korkarak. İskelet gibi kemikli bir 
yüz, gözler iki çukurdan bakar gibi ama dayanılmaz parlaklıkta. 
Durdu orada; o bana bakar, ben ona bakamazken.

“Neden farklısın sen?”

Başımı çevirdim. Çelimsiz denilebilecek kadar zayıf ama 
küçük bir dev gibiydi. Gölgeler azalmaksınız geçiyordu yanımız-
dan.

“Sen de farklısın.”

Hışırtılı bir sessizlik. Sözcükler geliyor uzaktan; bitti, bit-
ti… Yanımdan geçen bir gölge artık bittiğini ve konuşmamam 
gerektiğini söyledi. Sus ve uy, sus ve uy… Acıyarak bakıyor bana 
konuşurken sesi hırs dolu: “Hayatımı bunun için harcadım, şu 
gördüğün tören için.” İyice uzaklaşmış rahipleri hatırlıyorum; 
giysiler, süsler, ilahiler… Müslüman mezarlığında Ortodoks tö-
reni ya da neredeyim ben?

“Babam ve dedem gibi yapacaktı çocuklarım ve torunla-
rım. Hapishane ve mezarlıkla dolu tarihimiz sürecekti. Ben de 
düşünmüyordum görebileceğimi. O kadar uğraş ve acıdan sonra 
her yanında bir hastalıkla beklerken ölümü, birden önce o öldü.” 
Durdu. “Anlıyor musun, öldü o! Yok artık!”

Nefesi kesildi, tıkanır gibi oldu. Ardından öksürüklere bo-
ğuldu. Yankı mı yapıyordu yoksa yüzlerce insan da birlikte mi 
öksürmeye çalışıyordu? Birkaç gölge geldi ona yardım etmek 
için, hiçbir şey yapmayan bana kızgınlıkla bakarak. Gittiler. Ka-
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labalığa bakıyorum dalgın. Mezarların, hapishanelerin ve bü-
yük özverilerin adamı; kim için, ne için? Önümden geçenlerden 
birisini durduruyorum; göğsü madalyalarla dolu ama yaşı çok 
genç. Eğilip bakıyorum: Kızıl Ordu madalyası, emek kahraman-
lığı madalyası ve ne için olduğunu anlayamadığım başkaları. 
Yanındakilerde de var benzerlerinden. Madalyon, rozet, kolye 
gibi taşıyorlar. Ne oldu, ne oldu? Yanıt vermeden uzaklaşıyorlar, 
beklenen olmuş ve unutulmuş gibi, hala hatırlayanı garipseye-
rek.

Öne doğru koşuyorum; ölü, ölüyü bulmalıyım. Nefesim ke-
siliyor, bitmiyor insanlar. Bir ağaç köküne takılıp yuvarlanıyo-
rum sonunda. Başım acıyor yumuşaklığa düşmeme karşın. Kağıt 
dolu burası; yırtılmış kitaplar, dergiler, gazeteler. Birisi gelip ışık 
tutuyor okumamı ister gibi. Rastgele karıştırıyorum. Duvar git-
ti, bitti; tarihin sonu; heyecanlı kalabalıklar, mutlu yüzler, yan 
yana yatan öldürülmüş bir kadın ve erkek; adamın birisi dünya 
haritalı ceket giymiş… Işık çekiliyor gördüklerimi anlamamdan 
umudu kesmiş gibi. 

Ölü nerede, hangi yıldayız biz?

-II-

Evi buldum! Karşıda, yeni yapıldığı belli blok apartmanla-
rın arasında kalmış küçük bir mahallede. Orada olduğuna ina-
nıyorum daha doğrusu. Belki yıkıldı, belki de hiç olmadı o ev. 
Önemli değil; bir ev vardı orada, bugün ve hatırlayabildiğim 
geçmişte olmasa da. Kapısı önünde hayatımın birden değiştiği 
ev. Oraya gitmemeliydim; bilmiyorum, belki de iyi oldu gitmem, 
yoksa o cenaze törenine katılanlardan birisi de olabilirdim; ne 
yaşayan ne ölü; herkes biraz ölü, ölüyü parça parça içinde taşı-
maktan.
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Birden, karşıdan, o evden gelir gibi bir kız geldi. Uzun boy-
lu, zayıf, beyaz giysili. Bana bakıp gülümsedi, karşıma oturdu. 
Çantasından adını göremediğim bir kitap çıkardı, okumaya baş-
ladı. Elleri ve ayakları iri, burnu da biraz büyüktü. Saçları düz 
kısaydı, teni çok beyaz. Her yanı kusurlu ama sonuçta güzel bir 
kız. Yanına koyduğu çantasında bir gazete görünüyor. Adını 
okuyorum, benim zamanımda yoktu bu gazete. Hangi yıldayız 
biz? Ne olacağım, düşüneceğim, inanacağım buna bağlı. Kıza 
sorsam mı, garip karşılamaz mı? Gazete katlanmış, tarihini gö-
remiyorum, belki sonra.

Okumuyor artık, bana bakıyor göz ucuyla. Kapatırken oku-
yorum kitabın adını, “Sosyalizmin Alfabesi”. “Söylediğin kitaba 
başlamıştım ama ağır geldi, önce bunu okuyorum,” diyor. Gü-
lümsüyorum. Nasıl bir kız bu? Hemen aşık olduğu bir erkek ne-
deniyle solculukla tanışan ve yalnız onun yanında inançlarını 
paylaşan bir kız mı? Gülümsüyorum yeniden. 

Birden ağlayınca şaşırdım. Hazırlık yapmadan, gözleri dol-
madan, yüzü ne yapacağını belli etmeden birdenbire ağladı. İyice 
yaklaştı bana, yaslandı. Boğaz’dan kocaman bir tanker geçiyor-
du gölgesi denizi karartan. Necdet, tanımıyorum, ben olmalıyım; 
kısa yanıtlar veriyorum sorularına; anne-baba, abiler, akrabalar, 
herkes karşıymış aşkımıza. Ve bunca sorunun ortasında ben, iki 
gündür konuşmuyormuşum onunla. 

Dün gece uyandığımı söyleyemedim ona; tören, bulama-
dığım ölü, sonra koşarak dönmeye çalıştım yerime nefes nefese, 
hayatı mezarlık ve hapishane dolu adamın beni izlediğini hisse-
derek. Korktum, ne olduğunu anlamaktan korktum. Sıkıca sarıl-
dım ona. Duyamadığım sözler fısıldadım kulağına.

Elimi gazeteye uzattım. Dokundum. Kağıt acıttı parmak-
larımı. Bırak dursun. Tarih sayıdan başka nedir ki ve birden çok 
iyi hissettim kendimi. Beni çok aradığını söyledi önce ve sonra, 
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herkesin bize karşı olmasının verdiği kuşku ve cesaretle. Fısıl-
daştık sonra, sözcükleri anlamadan ama söylediklerimizi anla-
yarak.

Uzakta bir adam belirdi, kayboldu hemen. Gitmedi ama, 
orada saklandı bir yerde. Görmeden anladık bunu ikimiz de. Saç-
larını düzeltti. “Kalkmalıyım, deli sanacaklar beni,” dedi telaşla. 
Uzaklaşırken durdu, geri döndü: “Abimle tartışabiliyorum artık. 
Hayretler içinde kalıyor sen nasıl öğreniyorsun bunları diye. 
Dün, ‘iyi ki yıkıldı, aklımızın üzerindeki baskı kalktı’ dedi. Ne 
dersin, konuşuruz değil mi?” 

Gitti. Gölge de saklandığı yerden çıkıp peşinden gitti. İzli-
yor, polis olmalı, onu değil, onunla konuşacak öteki canlıları, ben 
olmayan Necdet’ten dolayı. Kim bu Necdet? Neden beni O sanı-
yor? Dayanamayıp peşinden gitmek istedim. Otların, ağaçların 
ve taşların arasında koştum biraz. Aşağıda gördüm onu gözden 
kaybolmak üzereyken, peşinde o gölge. Yarın yine gelir, sonrası 
günlerde de, başka bir Necdet’e kadar. Gülümsedim, umutla dol-
du içim. Kolay mı Necdet bulmak; o zaman bile zordu, ben o eve 
giderken Necdet’i bulmak umuduyla.

Hep Necdet kalır mıyım, bilmiyorum. Yerime döndüm. O 
zaman dikkatimi çekti, yerim adsız. Rastgele yığılmış gibi duran 
toprak ve üzerinde her anlama gelecek işaretlerle dolu küçük bir 
taş. Beni Necdet yapan taş. Gülümsüyorum, Çamurlanmış taşı 
temizlemek istiyor, vazgeçiyorum; belki ortaya çıkabilecek yeni 
işaretleri görmek istemeyerek. 

Anladım o kızı, adı belki yalnız Necdet için önemli olan 
kızı. Onu yeni hayata taşıyan kişi birden ölmüş. Kız ve erkek ta-
nışır, birbirini sever, yakın ve uzak gelecek için planlar yapar ve 
hatta onları gerçekleştirmeye başlarken, ailelerin ve akrabaların 
tavrı sürerken bu arada, erkek birden ölür. Neden ve nasıl ol-
duğu bile anlaşılamadan kaybolur ortadan, arkasında ölümüne 
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inanmayı zorlaştıran soru işaretleriyle. Arıyor onu bir ölümden 
ötekine giderek.

Karşıya baktım. Akşamın o garip zamanı şimdi. Güneşin 
batmasıyla ışıkların yanması arasındaki aydınlık karanlığın za-
manı. O evi aradım, kapısında hayatımın birden değiştiği, hayır, 
hiç değişmediği evi.

-I-

Domatesin yararları nelerdir ve nasıl yetiştirilir?

Domates yemeklerde çok kullanılır. Sindirilmesi kolaydır. 
Ayrıca çiğ olarak da yenilebilir. İçerdiği vitamin ve mineral tuz-
lar… Duvarda tam karşımda Stalin’in büyük bir portresi var, ma-
reşal üniforması ve heybetli bıyıklarıyla. Her anlama gelebilecek 
gibi bakıyor. Sert, kıyıcı, ilkeli, sevecen. Bir baba gibi. Domatesin 
genellikle kırmızısı kullanılmakla birlikte yeşili ve ikisi arasın-
daki renklerde olanları da vardır. Domates turşusu yeşilinden 
yapılır. Yandaki cam dolapta kalın ve ciltli kitaplar dizili. Kiril 
alfabesini zorlukla okumaya çalışıyorum. Stalin’in toplu yapıt-
ları olmalı. Alt gözde Lenin dizili. Nazlı bir bitki olan domates 
yetişmek için sıcaklık ister. Bakımı da zordur. Dalını kırmaması 
için çubukla desteklenmesi gerekir.

Dinlemediğimi anladı birden. Durdu. Benimle birlikte port-
reye baktı.

“Tanır mısın?”

Güldüm. Yanıt yerine Lenin’den başlayıp Sverdlov, Luna-
çarski’ye kadar devrimin kadrosunu saydım, hala nasıl bu kadar 
iyi hatırladığıma şaşarak.

“Tarihimizi iyi biliyorsunuz.”
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Gözlerini bana dikip sustu. Sessizlik. Saatime baktım. Te-
laşlandı. Bir saat olmuş. Bu yeni bağımsızlaştırılmış fabrika yö-
neticisiyle salça alımı hakkında konuşmak istiyorum. Domate-
sin ekiminden başlayarak adım adım amaca yaklaşıyoruz. Belki 
bir saat daha, dinlemeli miyim?

Kararını vermiş gibi kalktı. Odada çok sayıda bulunan do-
laplardan birinin kapağını açtı. Konuşmadan içindekileri ma-
saya taşımaya başladı. Sovyet bayrağı, Kızıl Ordu üniforması, 
subay kasketi, çeşitli nişan ve madalyalar, irili ufaklı Lenin büst-
leri, rozetler, flamalar… Masa doldu, dolap boşalmadı yine de. 
Bakmadım, bilip hatırlamak istemediklerime. Ucuz, dedi, ve çok 
var. Durdu, bilmediğini göstermekten hoşlanmaz gibi. “Ülkeniz-
de, Batı’da meraklıları yok mu?” Bir adam vardı, tanımıyorum, 
meraklıydı bunlara; daha doğrusu Che, Castro, Ho Chi Minh ve 
onlara benzeyenlere. Bunları da alırdı herhalde. “Yazık,” diyor, 
“yazık, kaçırdık biz. Ben değil yalnız, bu ülkedeki herkes. Kolay 
değil kapitalizm; neyin, ne zaman para getireceğini bileceksin. 
Biz bir türlü ikisini birden doğru seçemedik. Berlin Duvarı kapa-
nın elinde kaldı. İnanır mısınız, burada bile Duvar taşı satmaya 
çalışanlar var. Batılılar neden böyle, kaynağı biz olanı bizden al-
mıyorlar?”

Rafları dolduran ciltlere bakarken ben, “bunlar da olabilir,” 
dedi. “Ucuz ve çok var elimizde.” İlgilenmediğimi ve sıkıldığımı 
göstermek istedim, anlamadı. Odadaki tek gazeteyi bana uzattı. 
İlk sayfasındaki bir yazı ve fotoğraf için iyice katlanmıştı. Yalnız 
onlardı görülen ve yalnız onlar için alınmış ve orası okunmuş gi-
biydi. Kocaman bir Lenin heykeli ve ayaklarının ucunda yüksele-
rek ancak onun parmağını tutabilen bir adam. Çekoslovakya’da 
bir alanda dikili olan yedi ton ağırlığında ve altı metre yüksekli-
ğinde bu bronz heykel bir Amerikalı tarafından evinin bahçesi-
ne dikilmek için satın alınmış. Lenin bıyıklı, kasketli, pardösülü, 
yelek ve kravatlı. Yüzünde kararlı bir anlatımla yürüyor gibi. Gi-



152 - Ölü

yimi modern ama yüzü ve genel görünümüyle köylü; aydın köy-
lü, aydınlatılmış köylü, yüksek köylü. Çekoslovakya’nın doğu-
sundaki köylüler için köylü yapılmış Lenin’in elini hasır şapkalı 
Amerikalı bir köylü tutuyor. Gurur, beğeni, küçümseme olmalı 
bakışlarında Leninli bahçesi olan adamın.

“Kaç para eder dersiniz bu?”

Anlamsız baktım yüzüne; bilmiyorum, ilgilendirmiyor da 
beni. Kendisiyle konuşur gibi hesapladı: kullanılan bronzun fi-
yatı ve işçilik de var, vazgeçti sonra üzüntüyle bana bakarken. 
“Kullanılan malzemeye göre hesaplanmaz bu heykelin fiyatı, 
çok daha yüksek olmalı. İyi iş yapmışlar. Yapan biziz, en azından 
adam ve düşünce bizim, satan onlar. Satan onlar!”

Akşam oluyordu. Saatlerdir buradaydım. Güneş alçalırken 
odadan da geçti. Toz, her yan toz. Güneş tozları gösteriyor. Ro-
zetler, büstler ve ötekiler ölgün ışıklı tozun altında. Hiç birine 
dokunmuyorum, tozun tozlaşıp hepsinin dağılacağından korka-
rak.

Işıklı toz, ben, o ve Stalin oturduk; bütün Leninler de ora-
daydı; kitap Lenin, büst Lenin, heykel Lenin. Satılan heykel. Sa-
bah uyandım, pencereyi açtım ve bahçede Lenin. İşlerimi en 
yetkin hangi yöntemle yürütebileceğimi öğrenebilirim ondan. 
Birden o Amerikalının Lenin’i sevdiği için aldığını düşünüyo-
rum. Lenin gibi bir taktikçiden görüş alabilmek kıyasıya rekabet 
ortamında büyük önceliktir. Heykele mutlaka çok iyi bakacaktır, 
tozlandırmadan.

Konumuza döndük: toplanan domateslerin fabrikaya gel-
mesi ve seçilmesi. Anlatımı hızlanmıştı. Kısa zamanda konser-
veleme tekniklerine geldi. Isı derecesinin önemi, kutunun ön-
ceden hazırlanması ve özellikleri; buradan seçilmiş bekleyen 
domateslere geçtik.

Sözünü kesmek istedim, durmadı. İkinci denememde su-
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sup bekleyerek baktı yüzüme.

“Salçanın kilosunu kaça vereceğinizi söylemeyecek misi-
niz?”

Yüzünün karışmasından yanıtını öğrenmek için saatlerdir 
oturduğum soruyu anlamadığını hissettim. Yinelemedim. Öyle-
ce baktık birbirimize. Adı çok kelimeli bir komitenin kararını ile-
tecek gibi iyice ciddileşti ve bir fiyat söyledi. Birden anlamadım 
bildiklerimden çok farklı olduğundan. Yine baktık birbirimize. 
Yanıt vermedim ama anladı olmaz’ı. Şaşırdı. Şaşırmasına şaşır-
dım. Hayatında olmaz olmamış mıydı? Yüz kilo için fiyat söy-
ledi bu kez, yüzünde benim için indirim yaptığını söyleyen bir 
anlatımla. Pahalı mı ucuz mu olduğunu düşündüm birden. Ko-
nuşmadım. Anladı. Kalktım. İkimizin de anlamadığı sözler mı-
rıldandık; haftaya, şu kadar ton, teslim… Çıktım. Gece olmuştu. 
Karanlık sokaklarda değişik, ölü ışıklı arabalar. Büyük, kalabalık 
ve ilk gördüğüm andan beri bana ölü gibi gelen bu kent; Mosko-
va. Neyi arıyorum bu ülkede? Bıraktığım düşlerin bir zamanlar 
güzel olan gerçeğini mi? Bir yolunu bulup kolay ticaretle kısa za-
manda çok para kazanmayı mı; yoksa düne kadar dünyanın (ve 
bizim) efendimiz olanların bu işten hiç anlamadıklarını zevkle 
izlemeyi mi? Ne olursa olsun satabilmek için beceriksizce çaba-
lıyorlar. Önce eğleniyor, sonra sıkılıyor insan. Kızmayı denedim, 
olmadı. Kızılmıyor onlara. Gülünür, ağlanır, netleşen bir aynaya 
bakılır şaşkınlıkla; unutulur. Ucuz veya pahalı, bir daha görme-
yeceğim o adamı.

Hızlandım. Kent içinde bu kadar büyük olur mu; hiç bit-
meyecekmiş kadar uzun bir mezarlık. Taşları geçiyorum hızla, 
görünmeden hışırdayan ağaçlara ve uzakta neyi aydınlattığı be-
lirsiz ışıklara bakarak.

(1995)
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OTOYOL

BMW inanılmaz bir hızla gidiyor. Yol çizgileri kesiksiz, 
ağaçlar yan yana. O duruyor da dünya hızla ona doğru geliyor 
sanki. En solda gidiyor ama gözü hep sağda. Beklediğini göre-
meyecek, bakıyor yine de. Şimdi gündüz, trafik yoğun sayılır 
ama belli olmaz. Yavaşlıyor dolan yolda sıkılırken.

Üç dakika erken geldi buraya, arabanın saatine göre dört, 
düzeltmeli, acele ediyorum, hızlı, daha hızlı, asfalt bitiyor, taze 
toprak kokusu, çamur mu olmuştu üstü, toprağı hiç bu kadar 
sevdiğini hatırlamıyor, parmaklarıyla oymuştu onu birkaç tır-
nağının kırılmasına aldırmadan, vardım, kurtuldum. Sonra kı-
mıldayamamıştı yerinden, bir belki birkaç saat. Otomobiller, 
kamyonlar geçiyordu iki yanından, arasında yattığı kısa çalılar 
hışırdar ve kısa ama sert rüzgar yüzüne vururken; geç saatte 
yoğun trafik.

Gerilim ve uyuşma bacaklarından yukarıya doğru yayıldı, 
Selma da ilk günlerdeki gibi –şimdi işten gelmiş duş yapıyor ve 
uzun aynada artık sarkmaya başlayan etlerine aldırmadan ken-
dine bakıyordur- birden ve düşünülebilecek her şeyi yapmak is-
terken kıpırdayamamıştı. Yarım metre ve uzakta değildi teker-
lekler, görünmeyen ve sanki bitişikmiş gibi geçen, boğuk sesi ve 
rüzgarını birlikte taşıyan. Sonra sessizlik, büyük gürültü bitince 
hiçbir şey duyulmuyor bir an. Yavaş yavaş konuşmaya başlıyor 
asfalt, kalkan tozlar ve su damlaları yerlerine konarken.

Bitti, eve gelmişti. Arabadan indi, binada üçüncü kat, 
asansör, başka Türk kalmıyor burada, belirsiz selamlaşıp unut-
malar, kapıyı açıyor; güzel ev, girince karanlık karşılamıyor 
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insanı dışarıda kış olsa bile, borcu bitiyor gelecek yıl, Selma 
duymadı geldiğimi yemek yaparken mutfakta, kızlar odaların-
da. Salonda oturuyor. Masanın üzeri mektup dolu yine. Elekt-
rik faturası, biraz artmış harcamaları; geçen yılın ısınma parası 
hesabı, rakamlı uzun liste; Selma anlar bundan, kuruşları bile 
hesaplar, varsa yanlış bulur; sonuca bakıyor, biraz daha öde-
meleri gerekiyor; kredi kartı faturalarına bakmıyor, hatırlamak 
istemiyor nereden ne aldıklarını ve hata olmaz hesaplarda ya 
da bulur Selma. Kazançları yetiyor ne kadar harcasalar da, yine 
de hesaplıyor durmadan. Bankadan gelen mektubu açıyor ilgi-
siz; özel hayat sigortası hesabı; kaç yıl olmuş, ne kadar ödemiş, 
faizler ve biriken, yirmi beş yıl daha ödeyecek, sonra emeklilik 
aylığı, önceden ölürse şu kadar toplu ödeme…

Balkona çıktı. Ağaçlar, evler, balkonlarda şezlonglar ve çi-
çekler, bazılarında çamaşırlar. Çiçekleri sevmezdi, Selma diki-
yor, bakıyor –birden aralarına girince kollarını çizip kanatmıştı, 
dikenli ve garip renkli bir bitkiydi, belki çiçek. Uzun kollu bir-
kaç gömlek almıştı daha sonra. Kot pantolon, spor ayakkabı ve 
uzun kollu; Selma’ya az akşamları neden böyle giyindiğini açık-
lamakta zorlansa da. Önce sormuş, sonra garipseyerek bakar ol-
muştu. Düşünmüş müdür, sanmam. Belki kendisini aldattığımı, 
ama bu giyimle, olmaz ya da belli mi olur. Saatler sonra gele-
bilmişti o gece eve. Selma uyumamıştı salonda sigara içerek ve 
hiçbir şey söylememişti soran gözlerine karşı; susmadı asfalt, 
bekledim, ilkti ve belki de bitti. Yatıp uyumuştu hemen sonraki 
geceye kadar.

Unutmak istedim sonra. Otoyol yok ve uzaktan parlak 
ışıklar yaklaşırken hızla, inanılmayacak kadar geniş şeritler de 
yok. Hızla ulaşmak ve durabilmek o daracık toprakta. Hep bir 
şeyler yetişirdi orada; tozlu, sert yapraklı, bazen dikenli küçük 
ve şekilsiz bitkiler; çalı bile denilemezdi onlara iki yanlarından 
akan dehşetin ortasında. Birkaç ay kullandım arabayı; otobüs, 



156 - Otoyol

tren. Başkalarının kullandığı arabalarda sık sık gözlerimi ka-
pardım otoyolda; birisi birden fırlayacak ve biz toprağın ya da 
onun ezilişini göreceğiz gerçek olamayacak kadar kısa bir za-
manda.

Yemek, Selma ve kızlar, konuşmalar, okuldan ve alışve-
rişten, bana mı soruluyor, az yemeliyim, çok az. Selma yine 
öyle bakıyor bana; kuşkulu, inanmıyor, soramadan. Büyük kız 
sevinçle yeni bir tekrara başlarken kalktım; deneme dönemi bit-
miş, işyerine sürekli alıyorlar, birkaç yıl sonra Amerika gezisi, 
şu kadar yıl sonra bölüm şefi, yıllara göre artan izinler, yakında 
ayrı ev tutup çıkar, Selma da bunu düşünüyor olmalı ama en-
dişeyle; evlilik, çocuklar, tek araba yetmez ve ev alırlar sonra; 
Selma biraz ilerideki mezarlıkta yer bakmaya gittiğini söyledi 
dün gece, fısıltıyla, artık bunu da düşünmek gerek der gibi; ne 
garip!

Traş oldum, dişlerimi fırçaladım arkamda Selma’yı hisse-
derek, devamlı dolaşıyor olduğum yerlerde. Erken döneceğim, 
diyorum uzun kollu gömleği giyerken, bir en fazla iki saat; ba-
kışları yumuşuyor inanmaya yaklaşırken; aldatmıyorum, bili-
yorum beni bekleyecek, yatakta ve gözlerinde ışıltılarla.

Çıktım. Dolunay vardı, onun ışığının soluklaştırdığı yıldız-
lar. Kolay olacak ve zevksiz. İçimde heyecan, aylar sonra yine. 
Üçüncü, aslında öncekini saymamak gerek. O kadar boştu ki, 
durarak yürüdüm, sonra ortada ayakta ellerim cebimde birinin 
geçmesini bekledim. Yoktu, boştu, gelmedi. Geçse de görmez, 
dikkat etmezdi ya da. Yatakta korkarak –elim Selma’yı ararken- 
BMW şoförünü düşündüm; yüksek hızdan hafif yan yatarak dö-
nemeçten çıkıyor ve ortada öylece duran bir … adam, kadın, bir 
şey ve çok geç her şey için, yalnız dehşet.

Geldim. Burada sessizlik ama uzaklardan garip sesler, 
motorlar geliyor büyüklüğü belirsiz. Her yan ayışığı, tam döne-
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meçteyim, gelen görünmüyor, ışığı da; yalnız gittiği yön belirsiz 
sesler var havada. Birden –öyle sanıyorum- bir BMW geçti uğul-
tularla, ardından bir kamyon yavaş ve homurdanarak. Asfalta 
sesli tozlar konuyor sonra ortadaki o garip bitkiler hala sallanır-
ken. Hazırlanıyorum, spor ayakkabılarım bağlı, durmayacağım 
karşıya kadar, yolda ayağımın takılması olanaksız, ortada sert 
olmalı toprak ve üç şerit daha ve birden doluyor yol; orası sonra 
burası. Karışan ışıklar, kamyonların yanından gizlenerek gelen 
ve birden fırlayan küçük arabalar, sol şeritlerde vahşi uğultu-
lar. Zaman ilerliyor, düşünmüyorum dönmeyi (dönemem), geç-
meliyim, söz verdim Selma’ya ve korkuyorum saate bakmaya, 
azalıyor, nerden çıktı bu kalabalık, azalıyor… Selma, sigorta, 
kızlar, kanında alkol bulunamadı -ender içerdi, o gece hiç ve 
az yedi, rahatsız gibiydi, kızlar sordular çıkınca ardından, hayır, 
garip bir durumu yoktu- sigorta araştırması, kaza ya da şaşırma 
olmalı mutlaka, her şeyi zamanında yapardı o, düzenli, dakik; 
hayır, hiç sorunumuz yoktu –şu kadar yıl, şu kadar ödenmiş 
ve size verilecek olan, yılların kazanılan güvencesi, güvence… 
Seviyor muyum onu, onları; yapmalıyım, evet; içimde o garip 
heyecan, terliyor muyum ve yeter artık, uzaklardan yaklaşan 
gözlerindeki ışıltılar.

Birden fırladım.

(1995)
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Edebiyatın zamanı yoktur. 
Zamanlar, insanlar, olaylar değişir; 
insanlık halleri kalır. 
Somut değil, soyutlanabilen içerik pek 
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