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ÖFKEMİN DANSI 

Kaçışlarım kendimdendi. Dönüşlerim yakınlarıma. Kayboluşlarım içimin dehlizinden. 

Arayışlarım sancılarımdandı.  

Zamanı şehrin saat kulesinde dondurup, beynimdeki gece kuşlarının gagalarında 

parça parça edişim öfkemin dansı için bir direnişti. Çabucak tükenen film şeridinin 

tam ortasından kopuvermesi yok mu, kalemimi konuşturan da o işte. Sevgiye, aşka 

açlığım; çocukluğumun Samsun yolu kenarından yuvarlanan misketlerinin 

kayboluşundandı.  Bunca yıl geçti aradan, gönderdiğin kenarı süslü bayram tebriği 

kartı, küçümen titrek ellerimde durmakta. Bilenler çoktan unuttu, bel ki sen dahi 

unuttun o süt aklığı kenarı süslü tebrikde yazdıklarını. Beni dertten derde salışın, 

futbol sahası yanındaki evinizden adresini bilmediğim yere göçüşünüzle başladı. 

Göç kaderim olup çıkmıştı. Onu alnımın çizgilerine nakışlayan sendin. 

Hayatım boyunca göç olgusu ile kucak kucağa yaşadım. Bana yakın olanlar da aynı 

olgunun mıknatısından etkilendiler. Bu yüzden “otogar, garaj veya terminal” adı 

verilen kentsel gerçeğin akrebine tutulu kaldım hep.  

Terminallere koşan veya terminallerden çıkan otobüslerin gürültüsü içinde toz olup 

gittim. Umutlarımı susuz ve uykusuz bıraktı terminaller.  

Ömür otobüsünün çılgın yolculuğu sırasında nice öyküler yaşadım uçsuz, bucaksız. 

Size, onlardan birisini takdim etmek istiyorum. 

* 

Kaçarlar köylerinden. Yazgılarını yeniden ve istedikleri gibi yazmak için. Çocuklukları 

birlikte geçen bu kızların içtikleri su ayrı gitmezdi. Sanki ikiz kardeştiler. İki 

sırdaştılar... Köylerindeki ilkokuldan sonra kasabada bulunan orta okul ve liseyi de 

aynı sınıfta, aynı sırada bitirdiler. 

Kaçış planlarını da birlikte yaptılar ve uygulamaya koydular. 

Köyden sonra, ilk işleri Akinon’ a gelip, bir otelde iş bulmak oldu. Böylece, hem 

ikametgâh konusunu çözmüşler, hem de ellerine üç beş kuruş para geçiyordu. 
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Bu öykünün kahramanı olan iki genç kızın birincisi söz dinlemez, insanlara saygısız. 

Dik kafalı, dediğim dedik diyen birisi. Pişmanlık duyduğu zamanlarda kendini sokan 

akrep misali ağlar da, gözyaşlarını kimseye göstermez. Gene de egosunu ön planda 

tutar. Hiç başını aşağı eğmez. Tatminkâr olamadı hiç. Kirli ve pasaklı bir kız. Aklının 

önüne öfkesi ve duyguları geçmiştir hep. İsyankâr. İkincisi ise, karıncaya bile saygılı. 

Ağır başlı, sevecen. Güler yüzlü. Utangaç. Kendinden yaşça büyük olanların öğütlerini 

dinler. Aklını ve mantığını kullanır. Çalışkan, titiz ve temiz. 

Kahramanlarımızın birisi hayatın en acımasız tarafıyla, ötekisi de efendi ve saygın 

kişiliğiyle en güzel tarafıyla karşılaşır. Birisi büyük kentin canavar dişlileri arasında yok 

olup giderken, ötekisi de zirvelerin üstüne çıkar. 

Gelin bu iki genç kızın muhteşem öyküsünü birlikte okuyalım. 

Ama, önce o genç kızlardan birisine olan öfkemin dansı ile söze başlamalıyım. 

* 

Önce sana güzel ve kutlu bir isim vermiştim. Hep o isim çerçevesinde filizlenen 

duygularımla hitap etmiş, ölçülerimi ona göre boyutlandırmıştım. Yanıldığımı nihayet 

anladım. Gece sabaha kadar uyumayıp, düşündüm. Geçen yılları ölçtüm, biçtim 

tarttım. Vardığım karara göre silmeliyim o güzel adını ve sana lâyık olan adını 

vermeliyim. En kötü, en argo ve en iğrenç bir isim vermeliyim. 

Başka bir isim de yakışmaz sana. Tam, sana göre olsun istiyorum. 

Tıpkı isimsiz terminaller gibisin. Taka otobüslerin terminali veya kokmuş, yağ yakan, 

makası kırık kamyonların garajı. 

Seni düşündükçe, çenem düşüyor. Duvara, kâğıda veya bilgisayar sayfasına 

yaslanıyor, öfkemin zakkumlamasına çiçek açışıyla keyifleniyorum. 

Sahi, seni neden terminallerle birlikte düşünürüm hep. Bir anlam veremiyorum buna 

da, ben de bir alışkanlık yaptığı da gerçeklerin gerçeği. 

Gündüzleri, İstanbul’un, Başkent Ankara’nın ya da İzmir’in terminallerini pek sevmem. 

Oldum olası rahatsızlık duymuşumdur bu üç şehrin terminallerinin gündüzünden. 

Gelen, giden ve sürekli oradan oraya koşanlar. İnsan, insan, insan… İnsanlığını 

unutmuş insanlarla yığılı. Şaşkın solumalarıyla bilet satış noktalarına insanları zorla 

çekip götürmek isteyen “ayakçı turizmciler”… 

Geceleri bu üç şehrin terminalleri, yorgun düşer ve horul horul uyumak ister. Bolca da 

esnerler. 
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Kamuda gelenektir bilirsin, yapılan hep beton yatırımlarına “abide eser” gözüyle 

bakarlar da yerel yönetimler o beton yatırıma bir isim verirler. Son senelerde moda 

oldu, yağ beklenen yerden isim esirgenmez anlayışı da, ödenek beklenecek, 

“hükümet üyesi, bakan vb’lerinin isimleri” ni vermek. Nedense, terminallere isim 

vermiyor bu belediyeciler. Hava alanlarına isim veriyorlar da, otobüs terminallerine ve 

limanlara vermiyorlar. Hadi, diyelim limanların idaresi belediyeye ait değil, ya otobüs 

terminalleri? 

Ama, varsın olsun; o şehrin adıyla anılsın ve anılmaya devam edilsin terminallerimiz. 

Elimden gelse, ben de senin adını unutayım diye sileceğim silmesine, ama, neylersin 

gücüm yetmiyor. 

Köy minübüsü gibiyim son zamanlarda. Pikaba şöyle babalardan acılı bir arabesk 

atmalı ve tozlu yollar boyunca köy yollarına düşmeliyim. Gün öğlesinden ikindiye köy 

tavuğu şapşallamasında, ağustos böceği nakaratını duya duya uçmalıyım yollardan 

tepelere… 

Lastikçi Hüsnü Dayı’nın mecburiyeti var sanki köy dolmuşu işletmeye. Benim gibi 

şöförü olursa yandı demektir. Hüsnü Dayı, geçenlerde iki yakamdan tutup, “bana bak 

mektepli !” dedikten sonra, “ikide bir mektepli oluşunu kulağımızdan fısıldayıp durma, 

ne şöförü, şofor aslanım şofor” demişti. 

Anlıyorum Hüsnü Baba’yı. Ö ve o arasında erkeklemesine bir ağız söyleyişini işaret 

etmiş adam. “Şofor” derken, “böyük adam” der gibi anlayacağınız. 

Yolcular gelir Almeria terminaline. Yorgun, baygın ve uykulu köy yolcuları. 

Seneden seneye gelenleri bilirim ben. Bebelerine varıncaya kadar avucumun içi gibi 

anlayacağınız. 

Kırk yılda bir de, düğüne veya cenazeye gelen köy yolcularını gördüğümde, 

bakışlarından okurum içlerini.. 

Bakıştan okumak, önemli bir yetenek. 

İyi bir okuyucu sanıyorken kendimi, sadece senin gözlerinde yanılmışım. Sarıya çalan 

yeşili belirsiz gözler. Büyülü, planlı, tedirgin.. 

Günü geldiğinde “çözeriz be” demiştim. 

İstatistikçiler, araştırmacılar veya anketçiler diyelim, onlara da Hüsnü Baba’yı 

tanıtmak şart. Almeria terminaline girip çıkan o kadar otobüs var, “en fazla trafik 

kazası yapmış, firma veya firmalar hangisi?” diye sorup öğrenmek ister Hüsnü Baba. 

Yapılan kazaların yüzde yüzünün de “sürücü hatası”ndan kaynaklandığını tespit 
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edecek olur isek, şehirler arası otobüs şoförlerinin, bu ülkede planlı ve kalıcı-etkili bir 

eğitime tabi tutulması sonucuna varırsın mekteplim der hep Hüsnü Baba. 

Bence doğru der. 

“Şoför değdin, yolcusunu şıp diye anlamalı. Günde ne kadar kız  evlâdı kaçıp geliyor 

bu azgın şehrin kollarına biliyor musunuz?” 

“Önce şöfor, engel olmalı. Anında, terminal emniyeti ile dirsek temasında 

bulunabilmeli. Nerdee, o günler? Gerçi, terminal de özelleştirilmiştir. Öyle ahım-şahım 

bir karakol falan kalmamıştır” 

“Öyle değil mi, mektepli?” 

Hüsnü Baba bu, ne derse doğru der valla. 

Bir de “bakmakla görmek aynı şey değildir oğul!” der ihtiyar. Ancak, ben daha fazla 

derine inip yüzme bilmezdim. Anlamazdım yani. 

Şimdi gerçeğin aynası yüzümde ateş topu gibi yakıcı olmaya başladığında bu sözün 

dip koçanını anlıyorum… 

Bakmak ve görmek, evet! 

Sana bakmak… Senden sana varmak… En zor iş. İçini dışına yansıtmadığından 

anlamak imkânsız. 

Sana Bakan seni anlamaz… Gören de evliyâ sanır… 

Menfaatin olduğunda çelikleşmiş havanın nasıl yumuşayıp ince sırma tel gibi 

büküldüğünü görmüştüm. Para, dayanamadığın tek varlık. Ölüm bile sana göre 

para’dır. Arkadaş da öyle.. 

Arkadaş dedim de yine aklıma düştü senin arkadaşların… 

Arkadaşmış. Sen onu gel, kelimin külâhına anlat ! Anında satarsın en yakın 

arkadaşını, hem de üç otuz paraya. Yuvarlak ağzından dökülen sözcüklerin her 

harfinin gramajı kadar lânet üstü lânet sana diyorum şimdi. 

Bütün vücudunu gram gram et olarak kasapta satar gibi satan ve geçimini ondan 

sağlayanlar bile senden daha dürüst. 

Nicesiyle karşılaştım. Senin gibi yapmadı bana. Hayatımdan bir gölge misali çekilip 

gittiler. Sen öyle yapmadın.  

Hem gururunu en üst seviyede korumaya çalışıyor, hem burnundan kıl aldırmıyorsun. 

Hem de bana göre sefih, sana göre muhteşem yaşamını övünerek sürdürmeye gayret 
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ediyorsun. Ancak, yaptıklarına ve yaşadıklarınla, yaşattıklarına bir bak. Bak bakalım. 

Ne göreceksin ? 

Peki canım, şu soruma yanıt ver bakim ? Adam, akşam gece saat 23 sularında 

pavyondaki işine gidiyor. Sabaha karşı sıfır dört sularında geliyor. Öyle ya, adamın 

odasında tek bir yatağı var. “Yok, tek yatak değil iki yatak var, iki ayrı oda var” 

dediğini de duydum. Oda mı, yatak mı ? Hangisi çift, hangisi ? Ne fark eder ki ?.. Sen 

yerde yatmaya mahkumsun. 

Zira o rezil gecekonduda ve o nereden peydahladığını bilemediğim o “adam 

müsveddesi” nin yanındasın... 

Adam benim göğsümde mi yatıyor ? Yoksa sen yerde mi yatıyorsun? 

Külahıma anlat derken bunu söylemekteyim. 

O “kılçık” değil mi benim yanımdayken sana bilmem 3044 sokağındaki lokantada 

yemek ısmarlayan ? Hatırla bir, o gün de seninle kavga çıkarmıştım. Bir güzel kavga 

ettikten sonra koltukta yatarken çantanı kurcalamış, perakende satış fişinden senin 

hangi satışlarda olduğunu öğrenmiş, fişin arkasına da imza atmış idim. Bir de “yeni 

romanımın adı” diye yazıp, çantanın yanına bir kâğıt bırakmıştım. O şerefsiz, gece 

kuşuna söyle, onun kanatlarını koparacağım. Göreceksin !!! Aynen böyle seslenmiş, 

feryat etmiştim. Hatırlıyor musun? 

Söyle bakim ? Sana “derecelerin en düşüğüsün” dememde haksız mıyım ? 

Hani, nerede seninle beraber köyden kaçan kız arkadaşın ? Hani nerede? Şimdi 

nerelerde o zavallı acaba? En büyük sırdaşın olan, can ciğer kardeşin olan o güzelim 

kızı bile canından bezdirdin değil mi? 

Bak bugün, sana en kötü sıfatları lâyık gören ben, o kız arkadaşına tek kelime 

söyleyemiyorum. En küçük bir isnatta bulunmuyor ve ona saygı duyuyorum. Neden 

dersin?  

Aradan bunca zaman geçmesine karşın, öfkeme mağlûp olmaya devam ediyorum. 

Kendimi tutamıyor, sinirlerime hakim olamıyorum. Senin adını aklıma getirdiğimde 

vücudumun kimyası değişiyor, tansiyonum misket oynamaya başlıyor. O nedenle de 

sana en kötü isnatlarla hitap ediyorum.   

Dün gece havuzun başındaki banklara oturmuş, tansiyonumun düzelmesini 

bekliyordum. Gözlerime inanamadım. Gene sen vardın, o güzelim şehrin güzelim 

kalabalık yolundan kirli kirli geçen. Düştüm mü peşine... Gözlerim ve aklım dünya 

kupasında penaltıdan gol yiyen kalecilere dönmüştü. Canım kadar sevdiğim, bir 

dostum, kardeşimle salına salına o günah yüklü gecekonduna doğru gidiyordunuz. 

Kolunun birisinin sürekli yan tarafa doğru açılmasından beni konuştuğunuzu, belinin 
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ve vücudunun kamburundan da, benim için hiç de ipe sapa gelmez şeyler söylediğini 

anladım. 

İçimden, “Rabb’ im ben haklıysam bir yağmur yağdır, şu mübârek gökyüzünden. Sen 
herşeye kadirsin” diye dua ettim. Ettim ve birkaç dakika sonra, ilk damlaların kelime 
düşüverdiğini hissettim. İçim bayram yerine döndü ve canım kardeşim, dostum, 
arkadaşımın cep telefonuna “Yanındakinin adam olması imkânsız !” diye bir mesaj 
yazdım. 
Şu işe bak, belki de beni, sürekli  takip eden bir hafiye zannedecek, peşimden 

koşuyor diye işkembenle böbürleneceksin. Asla ve asla seni takip etmiyordum. 

Aramayacak ve sormayacağım zaten. Unutmak istiyorum. Elbette unutamam, ama 

olsun, öfkemin ihtilâl bayraklarını gönül kalemin burçlarında dalgalandırıyorum ya sen 

ona bak. 

Seninle birlikte köyünüzden kaçan o kız arkadaşınla arada bir görüşüyorum. Senden 

hiç mi söz açmıyoruz.  

Kim bilir, belki de bir batakhane gülü olarak bu satırları okurken hıçkıra hıçkıra 

ağlayacaksın.  

Umurumdaydı sanki ? 

İstesem şu an cep telefonuna bir mesaj çeker ve desem ki : “Yanımda 200 Milyon 

var. Bir gecelik buluşalım  bunu sana vereceğim.” Koşa koşa gelmezsen Allah canımı 

alsın. Zıplaya zıplaya gelirsin… 

Zerre kadar menfaate her şeyi değişirsin. Aklın, fikrin para. Yaşamak paradır sana 

göre. İskender Öğretmenle kurgulayıp uyguladığımız “lotodan zengin oldum” 

oyunuma nasıl inanmıştın? Paranın kokusu taptaze, etkili. İçin dipten bucağa para ve 

çıkar dolu… 

Daha yeni duyuyorum. Benimle güya  aşk oyunları oynarken, arada bir surat asıp, 

nokta kadar meseleleri bahane edip “bayan asık surat” olmanın arkasında yatan 

nedenlerin birisini. Zaten ruhunla, aklınla arkadaşım olmadın. Olamazdın da. Çünkü, 

ekmek parası kazansın, el âleme muhtaç olmasın diye soktuğumuz otelde çevirdiğin 

dümenler ve küstahlığın bir tarafa, demek; Suriçi’’ nde adamın birisiyle bar açmaya 

kalkıyordun ha ? Suriçi’ nde bar patroniçesi olmak da senin gibi bir kişiye yakışır 

doğrusu. Hem bayan barmenlerin çalışırken sen de otellerden arakladığın günü birlik 

müşterilerine “kons” çekersin. 

Ne oldu da, bar açma sevdasından vaz geçtin ? Birlikte yola çıkacağın adama bir şey 

mi yaptın da tekme yedin ? Yoksa, bunu duyan dostlarımın tavsiyelerine mi uydun ? 

Pek tavsiyelere uyacak cins değilsin sen. 

Bunca zaman bu konuyu benden nasıl gizledin ? 
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Hani nefret ettiğim ve iğrendiğim hamam böcekleri var ya,…  En iyisi susayım artık… 

Ballı börek olan bu para lâfı sadece ağzının suyunu akıtmaz. Gerçek yüzünü gösterir 

civanım. 

Zira, seni çok iyi tanıyorum. 

Bar açacağın adamı dahi canından bezdirmiş olmalısın ki, kiranı ödeyemedin de, o tek 

odalı evden sepetlendin. Bal gibi biliyorsun bunu. 

* 

Terminal, karınca solumasında nefes alıyor, olanca yorgunluğunu otobüs firmalarının 

çığırtkan görevlilerinin kulak tırmalayan, insanı rahatsız eden haykırışlarıyla gidermeye 

çalışıyordu. Bütün ülkenin göğsünden kopup gelenlerin iniş peronlarındaki ürkek 

bakışları ve “Servisler nerede? Nereden kalkıyor?” sorularına yanıt aramalarıyla 

bütünleşip, gün kararmasındaki koyuluğa takılıyordu. Yolcuları karşılamaya gelenlerin 

bekledikleri otobüsün gelmesiyle, otobüs kapılarına yanaşmaları, inen yolcuların 

otobüsün yan tarafında bulunan bagaj bölümünde birikmeleri, bir leş, bir ölü misali 

valizlerin kulaklarından tutup sürüklemeleri, acele acele hareket etmeleri seyre 

değerdi. 

Hergün, saat başlarında ve yarımlarda onlarca otobüs yığınla yolcuyu getirip, 

terminalin soluk almakta güçlük çeken göğsüne döküyor; bir o kadar da insanı bu 

koca kentten ötelere götürüyordu. Memleket taşınıyor, doğudan batıya; kuzeyden 

güneye... Yükünü, yatağı, yorganı veya valizini kapan düşüyor yollara... Göçler küçük 

kentlerin duraklarından toplanarak, orta boyuttaki kentlerin otogarlarında 

soluklanarak, yıkılıyorlar büyük kentlerin terminallerine... 

Akşamın alaca karanlığında Akinon’ dan binmişlerdi otobüse. Kendilerinden ve 

mazilerinden kaçıyor, yeni, yepyeni umutlarla azgın bir kente düşüyorlardı. 

“Kurtulduk, yaşasın, dediğimizi yaptık!” diye bağırmak istiyorlar, ama içlerinde belli 

belirsiz kımıldayan korku, dillerini ağız zindanlarına hapsediyordu. 

Türlü eziyet ve sıkıntılarla dolu maziyi kilometrelerce uzayan yol boyunca, oturdukları 

koltuktan, otobüsün camından aşağıya ata ata gelmişlerdi. 

En son çalıştıkları otelde tanışmışlardı Sedat’la. Sedat onlara kartını verirken, “Bir 

yolunuz düşer de, Almeria’ ya gelirseniz beklerim, mutlaka beklerim” demişti. 

“Almeria’ da sizleri işsiz ve sahipsiz bırakmam, kolum uzundur, yapamayacağım hiçbir 

şey yok. Alimallah elimizden her bir şey gelir. Konuğum olursunuz. Beğenmezseniz en 

azından bir tatil yapmış olursunuz” demişti. Güvenleri tamdı Sedat’ a... 

İçlerindeki belli belirsiz olan korku da, “Ya onu bulamazsak ? Ya terminale bizi 

karşılamaya gelmemişse ? Acaba, gerçekten bu yaptığımız doğru mu ?” dedikten 
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sonra; “Adam sende ! Oldu bir kere. Kırılan kolu kestik attık. Acısına katlanmalıyız. 

Yeni bir el, yeni bir kol Sedat. İnşallah sözünün eridir !” 

“Kararımızı verdik. Bunca acı ve elemden kaçtık işte. Aç kollarını güzelim Almeria ve 

Büyük deniz. Biz geliyoruz, biz ! Yayla havasını, kekik kokusunu, horoz sesini, buzağı 

bakışını, kuzu melemesini derleyip toparladık, yürek çıkınımızda onların 

masumiyetleri. Çıktık geldik işte... Çıktık geldik !!!” 

Birisi; 

“Ben bu deli fişeğe uyamam. Çenesine sahip çıkamaz. Lâfının nereye gideceğini 

bilmez. Az mı yaptı ? Taa okul yıllarından beri elin heriflerine ? Hadi hayırlısı. Bir yola 

çıktık. Kaçtık, koptuk... Ne yapalım ? Zaten öksüz büyüdüm. Kimim var ki ? Kendi 

yazımızı kendimiz şekillendireceğiz. İnşallah bu deli fişeğe uymam da, kendime bu 

Almeria’ da  iyi bir yol çizerim.” diye düşünüyor ve bir taraftan da saçlarını başında 

topuz etmeye çalışıyordu. 

Ötekisi; 

“Gayri sarhoş sazcı ağabeyim Birol’ un dayakları, yumrukları olmayacak. Sabahlara 

dek süren hıçkırıklarım son bulacak. Bana diyemeyecek artık, her akşam: Sen 

orospusun ! Orospu ! Bu giyim, kuşam ne ? Bu açık kollar ? Bu etek ? Fingirdemeye 

mi gittin ? Timur Bey denen o ihtiyarın evinde yatıp kalkarak, güya okumaya, diploma 

almaya çalışıyorsun ha? O pezevenk moruğa ben gösterirdim, ama, neyse ? Çoluk 

çocuğuna bağışladım. Dürzü ! Bak bak ! Bizim şuncağızı, şu kendini bilmez kızımızı 

okutmak için çalışıyormuş ? Ulan o evde sen nasıl yatarsın ? Köyüne, evine gelmezsin 

de ! Köyde lise yokmuş. Kızımız okuyacakmış. Adliyeye kâtip, başımıza komiser 

olacaksın ha?” 

Gözleri ateş kızıllığında, alkol kokan ağzından çıkanları kulakları duymayan bir ağabey 

zulmünden kaçıştı bu onun için. Ama yanındaki kız arkadaşı içinse, yetimlikten 

kurtuluş, kendini ispatlamak ve yaşamla mücadele ederek yeni bir hedef tutturmaktı. 

Birisi; 

“Nereye gittiğimi, ne yaptığımı ve nasıl yaşadığımı demeyecek, hiç mi hiç 

bildirmeyeceğim. Arasın da bulsun bakalım sarhoş ağabey ! Bana, gene ardımdan kim 

bilir ne iftiralar ve küfürler savuracak. O zavallı babam ve anneme ne eziyetler 

yapacak ? Bel ki de “Ben size dememiş miydim ?  Bu kız kahpe oldu. Kendini sattı elin 

heriflerine. O yetim, o piç kız kandırdı onu. Kaç kere söyledim, kaç kere size ?! Bunun 

sebebi de sizin suskunluğunuz !” diyerek, o zavallı anne ve babamın yakasına 

yapışacak diye düşündükten sonra; 

“Ne derse desin. Ne yaparsa yapsın. Kulaklarımdaki uğultu azalıyor işte. Kendime yeni 

bir ben yaratmaya geliyorum. Güzel sular şehrine... Yeni, yepyeni bir ben. 
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Hem sonra “Açık Öğretim” in bir bölümünü de kazandık ya. Buraya naklederiz, 

imtihanlara gireriz. Diploma da aldık mı, değme keyfimize... Şu yanımdaki sümsük kız 

bakalım ne yapacak ? 

Almeria ! Sadece sarhoş Birol’ dan değil, beni yanlış kararlarımla ördüğüm sahte ve 

tutarsız duvarlarla örülmüş dünyadan da kurtarıyorsun. Gözünü seveyim Almeria şehri 

senin. Gül bana ! Gülmeye çok ihtiyacım var ! 

Akinon’ da “Zirve Otel” inde çalışırken, tanıştığım aşçı Mahmut’ un yarım kalan, 

kekeme ve topal aşkından da kurtarıyorsun. Mahmut’ un anne ve babasının bana 

“Alevisin ! Kızılbaşsın ! Siz mum söndü mü yapıyorsunuz ?” demeleri ve nişanımızın 

birinci haftasında evlerinden tasımı tarağımı toplayıp terk etmem nedeniyle, hicranımı 

taşıdığım vücut hücrelerimi serin, güneşli havanla tazele ne olur ! Ne olur ey denizler 

kenti, mavi güzelliğine al beni. 

Akinon’ un o sucuk kokan, köhne evinde bıraktım kızlığımı... Biliyorsun bunu sen. 

Kimse bilmese sen biliyorsun... 

Mahmut’ la evlenip, mutlu bir yaşam sürecektim. Bebeğimiz, hattâ bebeklerimiz 

olacaktı. Evimiz olacaktı. Mutluluktan uçacak, kendi dünyamızı kendimiz kuracaktık. O 

nedenle aklımı, vücudumu ve kızlığımı Mahmut’ a teslim ettim. Pişman mıyım ? Vallahi 

değilim ! Ama,  pişmanlığım şundan. Davul dengi dengine demişler. O hain ailesi, o 

insanlık erdeminden uzak anne ve babasının sözleri. Bu sözler yenilir, yutulur 

cinsinden değil. Nişanda takılan tüm altın, askılarını da suratlarına fırlattım. Hiçbir 

şeylerine de tenezzül etmedim ya ! Oh olsun ! Alsınlar aşçı oğullarını, tepe tepe 

kullansınlar. 

Her neyse, şu an aklıma gelenlere bak. Aklımda çıfıt çarşısına döndü be ! Unutmalısın 

kızım, bu kahrolası maziyi !. Unut gitsin ! Şu yanımdaki kıza da defalarca söyledim, 

dinlemedi. Çok tutucu. Kendince namusluymuş. Pöh ! Pöh ! Adamlar otelde kaç kere 

söyledi. Niye suskunsun diye. Titredi salak da yanıt veremedi. İnsan kaçkını bu kız. 

Onunla ne yaparım bilmiyorum ? Olsun, kimsesiz. Yetimlikten kurtuluyor be ! 

Sahi, Sedat terminale gelip bekleyecekti. Otobüs durmak üzere. Şu bekleşenlerin 

içinde mi ? 

“Ha tamam ! Tamam ! İşte orada. El sallıyor. Gördü bizi. Sözünün eriymiş meğer ! 

Korkularımız, endişelerimiz boşunaymış !” 

Her ikisi de,hayatlarının baharında ve 22 yaşındaydı. Genç ve güzeldiler. Birisi uzun 

ipek saçlarını omzundan beline kadar salıvermiş; ötekisi de başında topuz yapmış, 

aydınlık ve beyaz yüzünü ortaya çıkarmıştı. Genç yaşlarına rağmen çok çile çekmişler, 

çile teknesinde hamur olup, hem de birlikte yoğrulmuşlardı. 
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Birisi, bebeklik döneminde üzerine devrilen çaydanlığın kızgın suyuyla yakmıştı kaşını. 

Hastanede geçirdiği operasyonla kaşına doku nakli yapılmıştı. Bu dokunun elmamsı 

kızarıklığı da olmasaydı, kendisini rahatsız eden, bir vücut organı yoktu. Bir de Afyon’ 

da aşçı Mahmut’ a teslim ettiği o şeyi... Onların dışında kendini güzel ve alımlı 

buluyordu. 

Ötekisi, çocukluk döneminin bitiminde komşunun bir çocuğu tarafından tecavüze 

uğramış, hayatı kararmıştı. Fakat, bu olayı kimseye, can ciğer arkadaşına da 

söylememişti. Annesi onu doğururken ölmüş, babası da, bir başkasıyla evlenmiş, üvey 

annenin hışmından kaçarak ihtiyar babaannesinin yanında büyümüştü. Gözleri 

görmeyen babaannenin evinde geçirdiği senelerden kaçıyor ve suskunluğunun flu 

perdesinin altına kendini gizliyordu. 

Otobüsten inmişler, Sedat’ la kucaklaşmışlardı. Sedat; “Hoş geldiniz güzellerim !” 

dedikten sonra, valizleri almışlar, terminalin otoparkında  bekleyen  lâcivert mersedes 

taksiye binmişler ve oradan ayrılmışlardı. 

Terminaller bazen korkunç olurlar. Korku filmi gibi abanırlar insanın üstüne. Bazen 

hıçkırık ve gözyaşının sel olduğu mekân olurlar. Bazen de sevinç gözyaşlarının esintisi 

ve ışıltısı... Bu kere, Almeria terminali, her ikisinden ikincisini, yani inceden, hafif bir 

mutluluğu sunmuştu Dilara’ ya... Fidan’ a ise sadece susup öylece donup kalmak. 

Lâcivert Mersedes, kentin akşam karanlığında asvalt caddeleri titreyerek 

aydınlatmaya çalışan elektrik direklerinin ışıltısından uçarcasına geçiyordu. Sedat, 

arabayı sürüyor; konuklarından Dilara, ön koltukta oturuyor, Fidan ise arka koltukta 

ürkek ve korkak... 

-“Bi tanelerim ! Önce, bu gece sizin konuk olacağınız otele şu bagajdaki valizleri 

bırakalım. Sonra da, bir yerde yemek yeriz. İyi ki geldiniz ! Bakın, dünyanız nasıl 

değişecek. Hiç merak etmeyiniz ! Gücüm her şeye yeter. Afyon’ da, otelde söylediğim 

her şeyi yapacağım. Görün bakın !” 

Otele geldiler. İkinci katta 212 nolu odaya valizleri koydular. Deniz kıyısı’ nda bir 

lokantaya oturup yemek yediler. Sedat, şaka üstüne şakalar yaparak, konuklarını 

memnun etmeye gayret ediyordu Dilara, kahkaha üstüne kahkaha atarak Sedat’a 

eşlik etmeye çalışıyor, Fidan, şaşkın ve suskun... Lokantanın garsonları Sedat’a 

“Baba” diye hitap ediyor ve büyük saygı gösteriyorlar, neredeyse yerlere kadar 

eğiliyorlardı. 

Sedat, Dilara’ ya otelde çalışan nişanlısı aşçı Mahmut’ u sordu. Ama, yanıtını alamadı 

Dilara; 

-“Bırak gitsin ! Ayrıldık ! Unuttum !” dedi Açılan bu konuyu ustalıkla değiştirdi. 

-“Bu garsonlar, gelip gidip baba diyorlar sana. Dikkatimi çekti de?” 
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Sedat; 

-“Elbette diyecekler. Ben onların atasıyım, babasıyım. Onlara kim ekmek verir ki ? Ben 

olmasam açlıktan nefesleri kokar be ! Başları derde girse, kim kurtarır ? Ben tabii ki ! 

Almeria bizden sorulur canım ! Öyle derler hani !” 

“Büyük Deniz akşamları bir başka olurmuş.” Şarkılar da öyle der. Gökyüzünde 

milyonlarca parlak yıldız ve suların karanlık avuçlarında ay ışığının yakamozları... 

Dilara; 

-“Bizim oralarda bu kadar parlak yıldız yok. Ay, bu kadar güzel değil. Sulardaki 

görüntüsüne bak.” diyor, gözlerini denizdeki yansımalardan ve gökteki yıldızlardan 

ayıramıyordu. 

Bu arada Fidan da zavallıcık, dilini yutmuş, yıldızların dünyasına dalmıştı. Sedat 

Fidan’a ; 

-“Bu kadar dalma ! Büyük deniz yıldızlarından birisini yakala, al eline ve içinden bir 

dilek tut. Sizin oralardaki yıldızlara benzemez bunlar. Dileyene dilediğini verirmiş.” 

-“Tamam ! Tuttum birini. Elimde işte. Kapıyorum gözlerimi ve dileğimi o yıldızın 

kulaklarına söylüyorum.”demez mi ? Bunun üzerine Dilara’ nın kahkahalarına öteki 

masalardan bakışanlar oldu. 

* 

Kayıp gittin. 

Ayıp ettin... 

Bu kadar basit olamazsın. Bu kadar aşağıya inip şehrin en rezil mahallesinde taş 

duvarlarla örülü, sırtında “yüz rakamı” bulunan köhne bir gecekonduya kanat takmanı 

şimdi çok daha iyi anlıyorum. O gecekonduda, seni yemeğe götüren, aynı otelde aynı 

mesaiyi paylaştığın arkadaşın var ha, öyle mi ? Sevsinler seni ve onu. Sevsinler 

canım! 

Var var !!! Sana fincanlar alan, ayakkabı alan ve de giysiler alan “arkadaki taşın” olan 

arkadaşın var. Arkadaki taşlar bazen öndeki taşları geçermiş. Doğru demiş kim 

demişse.  

En kıymetli varlıkların aşçı Mahmut’ ta emanet kalmış, Akinon’da. Sıkıntın ondan. 

Aşçın “pilâvdan dönenin kaşığı kırılsın” deyip gezer şimdilerde. 

Yazık ! Yazıklar olsun !!! Dilara... 

Biliyorsun adını da, satılığa çıkardın. Satılıksa kaç para ? Biz ne geometriler gördük 

cananım ! Bak en iyisi mi, sen uzay araştırma merkezine gönder kendini. Yahut da, 
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Gönlümün binlerce kelebek kanatlarında nice hassasiyetlerimle besleyip 
büyüttüğüm, en bakir ışıklarla yürüttüğüm insan, kendini bu kadar sıfırlayamaz. 
Daracık sokakların, izbe fısıltısı içinde erim erim eriyip giden, yoksulluk türkülerine 
benziyorsun. Hem öyle bir ezgi ki; kimsenin duymadığı, kimsenin asla söylemediği... 

Taksilerle bile zor geçilen, yaşamakta olduğun o yıkılası günah dolu sokaklarda, kim 
bilir bu azgın şehrin, hangi yıkılmış abideleri konaklar ? 

Tıpkı sen gibi Dilara... 

Yorgun senelerin titrek avuçlarında soluyan örümcek nefesindeyiz . Örümcek ağının 
çelikten sağlam ve tunçtan dirençli dokusu var, göz bebeklerimde... Ya seninkiler 
de ? 

Bilmiyor. Bilemiyorum... Kaçıncı hüznüm ? 

Saymadım, sayamadım. 

Hepiniz, ama gerçekten hepiniz sadece hüzün yığdınız gölgemin üstüne. Gölgem; 

-“Of ! Aman !” bile demez ki. 

Ama yanıldınız. Yanılmaya da devam etmektesiniz.  

Yanılın bakalım. Hepinizin yüzündeki makyajı düşürmeye, yalan aynalarınızı kırmaya 
kararlıyım bu kez... 

“Sen de mi Brütüs? Sende mi Neron ?”  demeyiniz... Derseniz ki; çok dediniz, alın 
size güzelim öyküleriniz. Öykü içinde öykü. Mukayese yapın. Yapın da anlayın gayri ! 

Hele hele yüreğimi tuz buz eden, son serüven, sen al bakalım, sana da bir kırbaç bu 
sanırım. Sığındığın, saklandığın gecekondunun camında duran klimaya benzeyen ve 
hiçbir zaman çalışmayacak olan aletin düğmesine benden selâm olsun. Bahçede, 
kapının karşısında, giriş duvarının yıkılmış taşlarının ardına gizlenmiş bu çağın utanç 
belgeseli WC’ ye gir de, kokunu dışarıya yayma ! 

Ve sonra; 

“Yandım Allah !” çekersen umurumda bile değil. 
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Yaptıkların karşısında şaşkına döndüm. Sen ki, canımın çekirdeği. Can evimin 

bahçesinin en son ve en taze çiçeğiydin. 

Ama şimdi, yaban gülüsün. Hangi yaban elde ve hangi bahçede açmaktasın ? Onu 

sorar, soruştururum. 

Sonunda dayanamadı gönlüm. 

Söz geçmeyen deli fişek gönlümün tutup kulağından, düştüm peşine... 

Adım adım dolaştım koca kentin sokaklarını. Yoldan gelip geçen rüzgârların ipek 

saçlarına takıldım. O saçlar, rüzgârıyla en akıl almaz doruklara fırlattı beni. Ya da, en 

karanlık uçurumlarda parça parça eyledi de sonunda, sabrım taştı ve yaktım, yıktım 

seni... 

Yıktım ya, oh olsun ! 

* 

Devasa betonarme binalar şeklinde, kentlerin en nadide yerlerine dikilerek yapılan 

terminallerde gayri mendiller sallanmıyor. Gidenlerin arkasından sallanan mendillerin 

rüzgârının yerini, kâğıttan “sümük mendilleri”nin aldığını mı sanıyorsunuz? Mümkün 

müdür bu? Kâğıttan mendiller, ceplerin en diplerinde köleler gibi burunların nezlelerin 

bekleşirler. Mektup gibi mendillerimizi de çaldılar, dünyamızdan yok edip aldılar. Bu 

yüzden terminaller rüzgârsız. Terminaller hoşgörüsüz. Gidenin ardı sıra dökülen bir 

tas suyumuz da yok. Zehirli eksoz gazlarının patlamaya hazır asık surat dumanları 

terminallerimizi ağzına kadar doldurmuş durumda. Ne “güle güle” var, ne de “hoş 

geldiniz” zerafeti… 

Gelenler geldiğine, gidenler gittiğine pişman. Gelenleri dev şehrin canavar dişlileri 

bekliyor. Gidenleri, kahır dolu ayrılık türküleri… 

Almeria terminali, Akinon terminalinin üç misli büyüklüğünde. Akinon ara bir istasyon 

olduğundan ve nüfusu da az olduğundan böyle küçük sanıyorum. Almeria, ise deniz 

kenti, kıyı şehri, büyük şehir… 

Almeria terminali yel değirmeni, su değirmeni sanki. İnsan öğüten bir değirmen. Ezip 

un eden, gürültüsü bile insanlık düşmanı… 

Akinon’dan bin umutla yola çıkanlar Almeria’da zincirden kurtulmuşa dönerler, lâkin, 

daha büyük, daha acımasız zincire bağlandıklarının farkında değildirler. 

Dilara ve Fidan Akinon’dan kopup gelen iki ırmak koluydular. Almeria, açmış korkunç 

ağzını her ikisini beklemekteydi. Önce dişleri arasında parçaladı Almeria terminali her 

ikisini. Sonra, bir posa gibi tükürdü şehrin sokaklarına ikisini. Herkes kaderini 

yaşamaktaydı. Zakkum filizinden biber çıkmıyordu işte.  Dilara, ruhsal topoğrafyasının 
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sıyrıklarıyla, yaralarla, berelerle büyümeye devam ediyordu. Sert, bencil ve maddeci 

duruşu; geçen her zaman diliminde daha bir acımasız büyüyordu. Fidan ise onun 

tersi… 

* 

Dilara’ya gelince; 

Dilara sen; ağlasan ağlayamazdın. Gururun göz yaşının üstündeydi. Yüreğin yağmur 

yüklü bulut ama, kin öfke ve nefretin dağlardan yüceydi. Hem gururun, hem de 

öfken-kin ve nefretinin tüm kaynağı kendinin sebep olduğu olaylardandı. Hakim 

olamadığın dilinden, şüpheler ve tereddütlerle dolu mazinden kaynaklanıyordu. Buna 

rağmen, kendi çıkmazlarının ve hatalarının görünmesini istemiyor, kendine anlayışlı 

davranılsın istiyordun. Zaten kara kaderinin çizdiği karanlık saatlerin zikzakındaydın. 

Lâkin, beklediğin her şeyin tersi oluyordu şimdi. 

”-Olmaz, olamaz !!! Beni buralardan kovamazsın. Ben senin her şeyinim nasıl olur ?  

Nasıl ?” diyordun ve bir taraftan da için için ağlıyordun. 

Korkunç katılığımla yüreğimi kilitlerle kapamış, zincirlere vurmuş, 

-“Defol git ! Bırak beni ! Kurtulmam gerek senden, yeter düş başımdan, yıkıl 

boynumdan, yıkıl be !!!”diyor; oturduğum sandalyeden sana, suratına öfkeler 

yağdırıyor, duyduklarım karşısında cebimden çıkardığım bir avuç bozuk demir parayı 

başına fırlatıyordum.... 

“Daha dün kadar yakın bir zaman önce -satılık ressam- ilânı veren sen değil miydin ? 

Ya da bana buralarda süründürüyorsun beni” diyordun. “Ben buna lâyık değilim. Ben 

saraylara yakışırım.” diyen sen değil miydin ? 

Sendin, evet sendin yavru, sarı civciv... 

Unutmadın değil mi ? 

Şimdi bakıyorum da, maşallah sarayın içindesin. Ressam’ mı sattın ? Yoksa ? Evet, 

evet yoksa başka bir şeyi mi ?  

Ne sattığını bilemiyorum, ama, belli ki bir şeyleri satmışsın. Unutmuşsun. Unutmak 

istemişsin. Silgi yeterli değil. 

Öyle görünüyor, ancak, en son yaptığım tabloyu sana armağan ederken arka tarafına 

ne yazmıştım ? Oku da gör. Demiştim ki ; “ Unutma beni ! Unutama e mi ?” 

Elbette unutamazsın ! Unutman olanaksız! 



17 

17 

Acıyı birlikte büyüttük dilimizden dökülen sözcüklerle. Elem filizlerini ikimiz yeşerttik. 

Tatlıyı, güzeli ve hoş olanı herkes büyütür; fakat, senin gibi ıstırabı yumak edip 

göğsüne yerleştiren var mı ki ? 

Acıyı paylaşanlar kader çizgisinde topal yürüyenlerdir. Asansörler her zaman yukarı 

gitmez. Bazen yanlış düğmeye basarsan aşağıya, apartmanın bodrumuna inersin 

güzelim. 

Sen bu defa yanlış düğmeye bastın. Tüm yaşantında olduğu gibi. Peki ya Fidan ? O 

birlikte kaçıp Almeria’ ya geldiğin kız ? O Fidan, hiç yanlış yapmadı. Yapmıyor da. O 

yüzden o sırdaşından ayrıldın. Sen, şimdi aşağıdan aşağıdasın. Ya Fidan? Ya o 

beraber kaçtığınız can yoldaşın ? 

Peki, tüm bu olanlara, sen, sen nasıl katlanıyorsun ? Ressamn satışından elde ettiğin 

gelir yeterli mi ? 

Bir sigara daha içmeli, bira üstüne bir bira daha eklemeliyim. Maceranı, o terminalle 

başlayan ve nice masalarda devam eden öykünü yazmak için. Kapalı perdelerin 

arkasında, günah dutlarının koyu gölgesinden geçerken sen, ben, saatin akrebiyle 

yelkovanının arasından dans ederek süzülüyor ve Fidan’ ı düşünüyorum. Gönül 

sazımın tellerine acemi parmaklarımla vurmalı, yeni, yepyeni bir heyecan dalgasına 

kendimi rüzgârın önündeki kâğıt gibi bırakmalı. Pembe kaldırımlarda yürüyen her 

yuvarlak topuğun kendince pembe düşleri olmayabilir. Ben, sizin efsunkâr öykünüzü 

kaleme alırken şimşek taylarımı topuklamalı, sonsuz ovalarda kanat açmalıyım. 

Fidan’ a, can arkadaşına, o kıza söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece tebriklerimi ve 

takdirlerimi sunuyorum. Ama sana ? Sana diyeceğim o kadar çok şey var ki... 

Biliyorum. Hem de çok iyi... Boşunadır benden saklaman. Ondan saklayabilirsin ama 

benden asla gizleyemezsin. Küçücük taş duvarlı bahçe içinde tek gözlü bir 

gecekondudasın. Hani saraylarda yaşayacaktın. Öyle diyordun ya ?! Burnun Kaf 

dağından yukardaydı. Ne oldu ? Yüksek dağlardan aşağıya düşenler, gökteki yıldızları 

göremezler. Güven dolu ellerimi bıraktığın anda böyle kayıp gidersin işte. Böyle rezil 

olursun. 

Yerdeki kırık-dökük, eskimiş merdivenlerin basamakları yükseklere eriştiremez seni. 

Merdiveni bir yere dayaman ve yerden sırtını kaldırman gerekir gülüm. 

Fidan öyle yaptı. Sen yapmadın. Yapmadığın için de dar sokakların pasaklı örümceği 

olmaya devam edersin böyle. Edersin de, bir gün bir keskin bıçak sırtına saplanır, 

feryadın arşı tutar, ama, kimse duymaz. Anlıyor musun ? 

Kaçıncı kapıdan kovuluşundur bu ? Ardına bakmadan sert ve kararlı adımlarla 

yanımdan, kokumdan, tenimden, havamdan, deliliklerimden, içki şişelerimden, 

kıskançlık ve kaprislerimden  çekip giderken yüreğinin derinliklerinde kopan fırtınalara 
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kulak tıkamana şaşırıyorum. Ya kader arkadaşın Fidan’ ın sabırlı olmasına ne dersin ? 

O geleceğe emin adımlarla yol alıyor. Sense, beni çileden çıkarana kadar, suratına söz 

kırbacını yiyene kadar ettiğini bırakmadın. Ne oldu ? Sonra ne oldu ? Ha söyle, söyle! 

Bundan sonra bilmiyorsun, daha kaç kapıdan kovulacaksın? Kapılar kapandıkça 

yüzüne, içindeki dağlardan kopan çığların altında isyankâr başın ezilecek. Merak 

etme, göreceksin, dediğim gibi olacak ! Fidan’ a nice mutlu ve başarı dolu kapılar 

açıldıkça, sana da hepsi birer birer kapanacak ve rezaletleri oynayacaksın. 

Leş kargalarının avı olmaya devam edeceksin. Zaten, kargaların gagaladığı bir semtte 

oturmaya başlayışın da bunun ilk işaretidir. 

Sosyete mahallesinden geçerken topuklarının çıkardığı sesi, pop müziğinin en moda 

parçası sanıyor, ağzında çiğnediğin sakızı dişlerinin arasında ezmeye gayret 

ediyorsun. Neredeyse beline kadar uzanan saçını görenler, bütün vücudunu elbisenin 

altından kıvrımları görülesi bir şekilde sergilemene bakanlar, seni aynı mahallede 

yaşayan zengin bir aile kızı mı sanacaklar ? 

Soğuk suyla ütülemeye çalıştığın, göğsünde bir aşağı, bir yukarı salladıklarının 

köklerini ve ayırtmaç noktasını gösteren ipince pembe gömleğini saklayamazsın ki... 

Ağzında çiğnediğin sakızı yere atarak mı entel olacaksın ? 

Fidan’ a, o sırdaşına hiç bakmadın. Onu hep görmezlikten geldin. Sen, onun-bunun 

kucağında güya bir matah gibi onurunu ayaklar altına alarak sergilerken, o, gecesini 

gündüzüne katarak, saygın ve sabırlı kişiliğiyle kozasını örüyordu. 

Ömrü boyunca göçmen kuşların yuvası olan omzum sızım sızım sızladı. Sızladı da, 

yüreğimin milyon kilo tonluk sızısını geçemedi, senin bıraktığın sızılar. Yükleseler 

dağları taşıyan omzum, bir kelebek kanadını taşıyamayan içimdeki teraziye yenildi. 

Önce dilim sustu. Cümle zerrelerin, görünür görünmez tüm varlıkların çıkardığı o 

müthiş seremoniyi dinledim. Uğuldadı kulaklarım. Ağzımı bıçak açmadı. Sonra 

beynimin tam ortasında kurduğum pazarda çığırtkanlarla kavgaya tutuştum. 

Pazardaki tezgâhların etiketlerini değiştirdim. Akıl zabıtalarıyla hırsızları kovaladım. 

Kilo fırlattım suratlara. Kimi yüzleri kan çanağına çevirdim. 

Sonra da ne yaptım biliyor musun ? Beynimdeki bu curcunayı sonlandırıp gönül 

dağlarımın gün ışımasında çiçek çiçek gülmeye başladım. Affettim. Bağışladım seni. 

Olur böyle vakalar dedim. Başka ne diyebilirdim ki ? 

Başka bir diyeceği olmayanlar, sepetlerindeki pamukları savururlar önce. Tut ki, Hoca 

Nasrettin’ in telini çekmişsin pamukların önüne. Topla da ip olsun seni asmaya... Ya 

da bir türlü olmayan yatağın olsun pamuktan...Belki de kirden, pasaktan geçilmeyen 

yastığının içinde taşlaşan yünleri değiştirirsin o pamuklarla. Gerekeni yaparsın 

vesselâm... 
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Affettim dersem de bana inanma ! Affı mümkün olmayan tek insan benim. 

Affetmesine affederim ama, hak edeni... Affı olanaksız olanı da, bağışlamam !.. 

Sahi, “satılık Ressam” benzetmene bile gülüp geçmiştim. Beni bu kadar 

sinirlendirecek, öfke küplerine bindirecek ne yapmıştın ki ? Seni azarlayacak, sana 

bağırıp çağıracak ve “Def ol ! Düş sırtımdan ! Yok ol, git gayri !” diye ortalığı yıkacak 

kadar çıldırtan ne söylemiştin ki ? Benim bir yıldır sana ardına kadar açtığım ve her 

imkânını sunduğum içli, duygulu ve sevgi-saygı dolu kapıdan kovularak, kentin en 

pespaye evini mekân tutmana sebep olan neydi ? 

Anlamadın, anlayamadın... Arkadaşın Fidan’ ı da dinlemedin. Tıkadın kepçe kulaklarını 

ona. 

Kulak memelerinin ve bir de ötekilerin sana verdiği zevkin kaynağını ne sanıyorsun ? 

O sende yok ! 

O gecelerin hatırına, senin için düşlediğim muhteşem geleceği fark edemedin. Kaç 

kere söylemiştim, kaç kere plan çizmiştim madde madde, gün gün...İçindeki büyük 

şehrin kırık dişlilerinin izinden ve takvimlerin sefil seslenişlerinden azat olamadın. 

Düşeceğin yere düştün. Bu düşüş son düşüşün de değil. Daha daha nerelere, hangi 

derelere düşeceksin? Aldın ya bedduayı, aldın ya Ressamınn ah’ını... Taş duvarın 

sırtında açan beyaz yaban çiçekleri bil ki bu Ressamın yüreğinden. Senden değil. 

Bütün bunlar yeşertmez seni. Uçuruma yuvarlandın. Uçurum içinde uçurum var, 

debelenip durma bir tanem ! Bundan böyle sen ne kadar düşersen, Fidan’ da onun iki 

misli yükselecek. Bilmiş ol ! 

Balkona bıraktığın çiçeklerin yaprakları bir bir sararmaya başlamış. Taş duvara 

yaslanmış, adı belirsiz akça çiçekli bitkinin “su !” çığlıklarını duymadan horultun 

dışarıya, sokaklara yansımakta... Ressamın balkonda solmaya yüz tutan çiçekleri 

sulasa nafile. Kurumaya başlamış çiçeklerin saksılarının çıkardığı sesleri duymaktayım 

şu an...Senin kepçe kulakların duyamaz çiçeklerin çığlığını... 

Karşı balkonlarda adını bilemediğim çiçeklerin çıkardığı mütebessim sesleri işittikçe, 

sana beddua üstüne beddua postalayıp; kendi balkonumda ağlaşan çiçeklerin 

yaralarını sarmaya çalışıyorum. Saksıların toprağındaki hüznü giderme gayreti 

içindeyim...Toprak böyledir, bir gün seni de alacaktır yorgun sinesine, işte o gün 

mutlu olacaktır. 

 Aşık Veysel’ in kazma ve bel ile göğsünü delik deşik ettiği toprak... 

Hani, senin şu an yaşadığın o gecekondunun bahçe duvarındaki taşlardan da kabir, 

etrafına iyi taş örülür yani... Akça çiçekleri de hazır... Ben olsam, onlardan birkaçını 

bundan sonra gideceğin kapının önüne götürür, orada muhafaza ederim. Ne olur, ne 

olmaz. Konu komşu kabrine taş bile bulamayabilir. Yahut da ah’larım nedeniyle, 

kabrin olmayabilir ha ! Unutma olur mu ? 
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Kapat perdelerini. Kapat ki, utanacağın şeyler görünmesin. Kan kırmızı çiçekler açsın 

perdelerinde. Kan kırmızı ve limon sarısı renklerle ve kocaman güllerle bezeli 

çarşafını, Fenerbahçeli yastığınla birlikte yatağına uzat. Uzan boylu boyunca ve 

sabaha kadar, gün ışıyana kadar sancılar içinde kıvran. Sana yakışan bu ! 

Sevdamı, sihirli ve güçlü ellerimi, kıllı vücudumu, aşkımı anlatan yürek gümbürtüsü 

tablolarımı, muştularla dolu sözcüklerimi özle. Alev alev yanan dudaklarımın çıkardığı 

ince fısıltıyı duymaya çalış. Kapat gözlerini. Kulakların biteviye açık kalsın. 

Bulamayacaksın bütün bunları. Fenerbahçeli yastığından acılarla kıvranan başını kaldır 

üstüne birkaç şey giy. Sessizce çık o köhne evden dışarı. Karanlık günah dutlarının 

dalına yapış ve yıldızlarla birlikte ağla... 

“Sadece tek bir dut tanesiyle bir yetmişlik rakı içerim ben !” diye övünen Ressam, 

gayri dut yemez oldu. Dut yemiş bülbül oldu. Varsın olsun. 

Şu an, ne mi yapıyorum? Fidan’ ı koskoca bir ağaç, hattâ bir orman yapmakla 

meşgulüm. Senin terminallerde başlayan ve kapılarla devam edip yine terminallerde 

son bulan öykünü düşündükçe, o kendini bilmez, frensiz, bir genç kıza ve bir kadına 

yakışmayan tutum ve davranışlarını gözümün önüne getirdikçe bana bir tabak dut 

gibi geliyor. İnan ! 

“İnanmam !” dediğini duyar gibi oldum. İnanmazsan inanma be ! Dutların yere 

düşenleri çürür. Çürüyenler de senin misâl yani... Dalında duran ve çürümeyen, 

düşmeyen dut ise can kardeşin Fidan... 

“Ressamım sen bırak o sefil baykuşu ! Anlat hele yaşadıklarını !” diyorum. Diyorum da 

seninle ve sensiz yaşadığım hiçbir zaman dilimini saklamadan dilimin döndüğünce 

anlatıyorum işte 

Gizli saklı ve utanılacak hiçbir şeyi olamayan, Yunusun odunu gibi dümdüz olan 

insanlar böyledir. Neleri varsa, ne yaşamışlarsa, hattâ ne düşünüyorlarsa, delisi 

dışınadırlar, döküverirler ortaya. Sen, bunu yapmadın hiçbir zaman. Hep sakladın ve 

saklandın. Heyecandan kalbinin durmak üzere olduğu zamanlarda veya öfkeden 

sinirlerinin havada olduğu zamanlarda bile, kendini tutamadığın anlarda bile sakladın, 

gizlendin. Gizlenmeye de devam ediyorsun. Bir projektör, bir dedektif benzeri peşine 

düşüldüğünün farkına varmadın. Hakkında ne var ne yoksa topladım, derledim ve o 

deli gönlümle kaleme almaktayım. 

Oku da gör. Ne yapmışsın ? Nerelerde nasıl yaşamışsın ? Sen bile şaşıracaksın. 

Unuttuğun nice takvim yapraklarının tozları arasından çekip çıkardığım bu anıların 

acısı seni yaşatmayacak. Bir ömür boyu süründürmeye yetecek. 
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Nefretin en siyah görüntüsüyle dokunmuş yüreğinin, sadece “para” adını verdiğimiz 

lânet şey karşısında yok oluverdiğini görüyorum. Bu da, ne kadar iki yüzlü olduğunu 

ve para için, menfaat için her konuda satışı yapacağını işaret etmektedir. 

Çıkarının peşinde, uzun ve sivri gaganla leş kargalarının dolanışınca dolanman, senin 

hakikat aynasındaki görüntündür. Saygısız, seviyesiz çenenin leş kargalarının 

gagasına benzediğini şu an öğreniyorsun değil mi ? Küçücük kırıntıların peşinde takla 

atmanı içimin balkonlarından katıla katıla gülerek seyre dalmışım. Oh be ! Ne güzel ! 

Ne güzel! Gene de dikkat etmen gerekir, zira bazı kırıntılar demir veya çelikten 

oluşur. O da boğazını yırtar, mideni deler. Yutmanın verdiği zevkten “dört köşe 

olmalıyım” derken, acı ve sancılardan kıvrılır kalıverirsin... 

Bir de havandan yanına yaklaşılmıyor. Hele şuna bak ! Ressamını sanat âleminden 

silermişsin. Elindeki belgeler neyse ? O bildiklerini söylersen, bunca yıl yolculuk 

yapmış birisinin kervanını takla attırırmışsın. Öyle demen yok mu ? 

Senin, Ressamın köyünde yaşarken çocukluk yıllarında yaptığı maceralarını anlatman, 

“yelin kayadan ne götürebileceğini işaret eder.” 

Bizim köy çocuklarının fantezisini söyleyecekmişsin. Söylemene gerek kalmadı. 

Yazıverdik işte. 

Duydum ki senin aşçılardan birisi sana iş bulmuş. Karşı Kıyı’ da bir otelde. Onunla 

övünürmüşsün. Kimseye gereksinimin olmayacak, o tarafta bir ev de tutacakmışsın. O 

yıkık, taş duvarlı gecekondu seni mutlu etmedi mi cicim ? 

Tutmayın da güleyim bari... 

Demem şu ki, kılavuzu karga olanın... 

Anlarsınız hani ? 

Aşçının birisi Akinon’ da ne yapmıştı sana ? O boynundaki altınlar ? Ya o resimlerdeki 

yaşlı kadın da kaynanan mıydı yoksa ? 

Aşçı, bekçi Hamza veya başka birisi. Hiç fark etmez. Sadece sen farklısın. Yüzünü, 

ama gerçek yüzünü gören bir daha görmek istemiyor. Sadece benim, en candan 

dostlarım hariç. Neden acaba ? Onlar gerçek yüzünü göremediler daha. Şu an, 

biliyorum ki, onlar sana dert anlatmaktalar. Faruk ve Yunus... 

Kesin öyle... Onlar gideli şu kadar zaman oldu. Yazık değil mi? Bari onların bir 

cümlesinin bir harfi etsen. Vallahi de, billahi de etmezsin! Güya, sen adamsın, güya 

lâf anlarsın. Güya seni ikna edebilecekler ? Mümkün değil. Kıçı yaban sularda ıslanmış 

bebelerin ana kuzusu olması olanaksız. Dostlarım bunu bilmiyorlar. Bel ki de biliyorlar 

da “bir deneyelim” düşüncesindeler. Senin adam olmadığını ve olamayacağını anlayıp, 

onlar da ayak uçlarına baka baka dönecekler. 
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Fidan’ ı bilmiyor dostlarım. İyi ki bilmiyorlar. Öyle dürüst ve saygılı bir genç kızın 

yükselişini hayranlıkla izleyecekler. Senin rezil oluşunu izledikleri gibi... 

Öyle değilse, şu an, sana bir şeyler anlatma gayreti içinde değillerse kahrolayım. 

Bak canımı sıkma, gene yağmur isterim çok sevdiğim Rabb’ imden haaaa!.. 

Dostlarımın uğraşısı boşuna. 

Sen en iyisi mi, giy o süslü frapan elbiseni, köhne gecekondusunda konuk eden 

pezevenk’ in peşine düş de pavyonlarda “kons” çekmeye başla. 

Dostlarımdan birisi de bana; 

“İyi günler yakında. Bu kötü günler geçecek” deyip duruyor. Ne kadar iyi niyetli adam 

! Ben, zaten hiçbir zaman onun kötü niyetli olacağını aklıma bile getirmedim.

Kangren olmuş ve tedavisi olanaksız olan bir kolsun. Koparmalıyım seni. Dostlarım da 

benim hakiki dostumsa sana selâm bile vermemeli. Yoksa dostlarımın,“Bütün, her 

şeyiyle güzel olan Dilara’ ya” deyip saygılarını kitap imzalarken sundukları gibi 

sunmaya devam edeceklerse, “Bana eyvallah !” 

Dostlara da güle güle... Hep beraber mektup yazın ! Diyeceğimi dedim işte. 

Aynı şekilde Fidan ‘ dan da alsınlar alacaklarını... 

Senin gibi, beni ve Fidan’ ı sefih, rezil bir yaşantıya tercih eden, basit, basit olduğu 

kadar iğrenç bir kişiye tercih eden dostların ortasında isem; bana da yazıklar olsun ! 

Milyar kere hem de !!! 

Dostlarımdan birisi has dostumdu. O yaşlı has dostum Fahri’ yi en sonunda çileden 

çıkardın. Oydu susuz kaldığın günlerde Muratpaşa Camisi’ nden su çeken. Komşudan 

yüzünü kızartarak bidon bidon su alıp, senin kokmanı önleyen. Cebindeki üç kuruşla 

sana pide alan, çatal kaşık alan, pazara gittiğinizde aç ve gariban kalmasın, canı bir 

şeye çeker de el âleme muhtaç olmasın diyerek, o üç kuruşu da harcayan dostum 

Fahri. Cebinde para bittiğinde kimseye bir şey demeden Lâra’ daki evine kadar 

kilometrelerce yayan yürüyen. O biliyordu içimin girdaplarını. Ben ağlardım, o ağlardı. 

Şiirler okurduk birbirimize. “Tram tram” diye besteler yapardı Sana “kızım” diyordu. 

Sen de ona “baba”. Hattâ köyünden geldiğinde evine kadar götürmüş, eşiyle 

çocuklarıyla seni tanıştırmıştı. Bir ev bulalım, buralardan kurtaralım diye beni 

sıkıştırıyordu. Ona ne yaptın ? 

Oturduğun koltuktan kıçını kıpırdatmadan, elinde tuttuğun pastayı öteki dostlara, 

iğreti ve gösterişli bir halde verirken, ona dudak bükerek, tepeden bakışın, o dostuma 

yetti. Senin gerçek yüzünü gösterdi. Baba dediğin insanı nasıl da harcayıverdin ? 
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Kızım benim diye kaygını çeken birisinden, bir menfaat temin edemeyeceğini anladın 

da ondan mı ?. 

Hayatınla kumar oynuyorsun… Bu günleri, beni, Fidan’ ı ve dostluk ortamını çok 

arayacaksın. 

Kumar dedim de, başka borcun var mıydı ödenecek ? Benim ödemediğim borcun ? 

Hadi söyle ! Bak Fidan’ da dinliyor. Sen paradan ve maddeden anlarsın. Başkasından 

asla ! O sebeple bu para bahsini açıyorum. 

Var mı ödenecek ? 

Varsa, o mide bulandırıcı gecekondusunda seni konuk eden “dingil” e veya, Karşı Kıyı’ 

da sana “Zırtlak Hotel’ te sıradan iş bulan “aşçı efendi”ye veya minik kuşun Bekçi 

Sülo’na söyle. Ben zırnık ödemem gayri! Ödediklerim yeter ! 

Köyüne yolladığın, su ve elektrik bulunmaması nedeniyle çalışmayan ve ailenin “bu da 

neyin nesi ? Bizim kızın çeyizi mi ki ?” diye müzelik bir “yapıt” olarak korudukları 

çamaşır makinanı ve kıçını yaya yaya seyrettiğin küçük televizyonunun parasını beyaz 

eşyacıya ödeyerek kurtaran kim ? 

Daha sonrakiler ? Ya daha sonrakiler ? 

Para uğruna veremeyeceğin, teslim edemeyeceğin bir şey mi var ? Zavallı yaratık! 

Cebimdeki iki buçuk milyon lirayı kapıp alırken, “yapma, bekle” diye ben söylenirken, 

yanımdaki birkaç dosta yüzünün çirkefliğini göstererek yırtınan kim ? 

Köyünden dönüşünde Ankaralı bir müfettiş ayağı tutturmuştun. Evlilik teklifini kabul 

etmeyi düşünüyordun. Öyle söylüyordun bana. Ne müfettişi dediğimde, Deniz 

kenarında çalıştığım otele gelen bir müşteriydi, “orada tanışmıştık” demiştin. Yuttum 

sanki. O adam gitmeden seni hangi lokantaya götürüp yemek ısmarladığını, sana 

hangi hediyeler aldığını gayet iyi biliyorum. Onunla beraber olduktan sonra, 

gözlerinde ve yüzündeki ifadeyle teninin iğrenç kokusundan manzarayı anlamış ve iyi 

bir kavga çıkarmış, sana bir sürü bağırmıştım. 

Adam olmayacağını, bu tutum ve davranışla devam edersen, mahvolacağını açık açık 

söylemiştim. 

Eline el, gözüne göz değse hissederdim. 

Anlardın anladığımı. Kaçacak delik arardın. 

O hediye faslından sonra ahlâkın eski günlere döndü. Deforme çehreni gösterdin. 

Zaten, aşağıya doğru kayışının hız kazanması otel müşterileriyle senli benli olup, 

yemeklere gidişinle başladı. Sabrının son noktası orada bitti. Seviyenin düşüklüğünü o 

esnada göstermeye başladın. Para en önemli varlık olup çıktı. Otelden aldığın ve 



24 

24 

müşteriden kopardığın paraları bankaya repo ettiğin gün, çekinerek banka cüzdanını 

gösteriyordun. Oysa o gün, sınav harcı için yatması gereken yüz elli milyonu ben, 

kredi kartından faizle çekip sana vermiş, evime tüp almamış, bakkala borç bile 

ödememiştim. Fedakârlıklarım gözüne,  dizine dursun. 

Para amacın, ilâhın oldu. Onun için yapamayacağın ne kaldı ki ? 

Yatakta iken bile para lâfını ortaya sürmene delirdim işte. 

“Beni bunca zaman kullandın. Ver bakalım parasını. Ver karşılığını !” dediğinde, 

yüzünde ve kafanda patlayan bozuk-demir paraların şakırtısı ve ağır hakaretlerime 

dayanamayıp gecenin bir yerinde “burası kendi evim oldu” dediğin mekânı terk edip, 

o çingene mahallesindeki gecekonduda sabahlayan kim ?.

Korkum, kara para aklayıcılar veya vatan hainleri, ne bileyim meselâ bir örgüt, sen 

gibi bir tetikçiyi rahat kullanır. Öyle olmandan korkuyorum. Yoksa, para için, kendini, 

tenini, vicdanını pazarlaman ne kadar kötü...  

İnşallah dostlarımdan “borç” adı altında bir şeyler yürütmezsin. Bu benim fikrim değil. 

Fidan da öyle diyor. Beraber çalıştığınız her ortamda hep aynı “nane”yi yemişsin de... 

Allah şahittir ! 

Okuman ve bu koca kentte ikamet etmen için seni bizim mahallenin muhtarına, hem 

de kendi kütüğüme kaydettirmedim mi ? Yarın sabah ilk işim, o kütükten sildirip 

köyüne seni bir güzel postalamayı düşünüyorum. 

Bak bunları güzel kız Fidan, hani şu büyük kent Almeria’ ya birlikte kaçtığınız, 

çocukluk arkadaşın bilmiyordu. Okuyunca öğrenecek. 

Köpek bile yemek yediği tabağa “şey” etmez. Sen, ondan da betermişsin. Daha ne 

diyeyim ? Bir gün, bir an teşekkür etmedin. Toplu iğnenin ucu kadar iyiliğin dahi 

gökler kadar hatırı vardır. Hatır, gönül nedir bilmezsin ki... 

Yabansın tek kelimeyle. Yontulmamış bir ağaç parçası. Milimetrenin milyonda biri 

etmezsin. O ne de olsa bir varlık. Sanal varlıkların ağırlığı ya da etkisinden de 

yoksunsun. Şeytanın avukatısın herhalde. Şeytanın koluna girmiş, ona pabucunu ters 

giydirmişsin. En son bana da giydirme çabası içindeyken, farkına vardım da, 

sepetledim. Arada bir, “Nereye gidiyorsun. Gidemezsin! Bana ne senden !” deyip, ipe 

un sermeye gayret etmeni hatırlıyorum. Bahaneler içinde bahaneler icat edişinin 

temelinde, kaçıp gidişinin gerekçeleri yatıyordu. Bunu bilmemek için avanak olmak 

lâzım. Bunca saçı değirmenin çarkında döküp ağartmadık ya... Biliriz herhalde, 

serçenin kanat çırpmasından niyetini. 
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Bak sana bir sırrımı daha söyleyeyim. Senin en çok makarna ve pilâvlarına 

düşkündüm. Biliyorsun. Biraz önce, telefonuna mesaj çektim. Ne dedim ? “Öğrendim 

makarna yemeği pişirmesini, ancak varırsın” diye. 

Evet doğrusu da bu. 

Sen ancak varırsın ! Mektup yazma istemem! 

Belki de “birisini mi buldu” diye içinden konuşmaya başlamışsındır. Kudur istersen ! 

Bunca zamandır, beni “büyülü makarna” yemeklerinle besledin. Zaten o makarnanın 

tadını unutmadığımdan, arar olmuştum seni. Şükür can dostlarımdan birisi olan 

Yunus’ un meğer müthiş bir yemek-mutfak kültürü varmış. Adam koskoca SSK’ nın 

yemek bölümünü yönetmiş de haberimiz yok. Yunus dostumun üstüne üstüne gittim. 

Sen, toz olup giderken, mutfakta neyin var neyin yok toplayıp def olurken bıraktığın 

makarna ve mısır özü yağı, tuz ve domatesle bana enfes bir makarna pişirdi. Ben de 

tek tek not aldım. 

Yemek dedim de aklıma geldi. 

Terminalden terminale uzanan yollar boyunca, firmaların duraklama yaptığı, 

yolcularını sanki yorulmuşlar da dinlenmeleri için veya sigara içenler varsa molada 

tüttürmeleri için, çay, gözleme, çorba, vs bulunan tesisler vardır bilirsin. Nedense, bu 

yerlerdeki “küçükten daha küçük çay bardaklarına kocaman ücret almaları” na hep 

itiraz etmişimdir. Aklıma geldikçe de firmalar yolcuları “satışa getiriyor” diye 

söylenmişimdir. 

Senin makarnaların burnumun üçüncü boyutunda misler gibi kokmaya başladığında, 

ben de mola yerinde fırsatını bulduğumda çorba, çay ve makarna istemişimdir sürekli. 

Bu hastalık, bu tiryakilik senden bana yapışan bir hadise… 

Neyse; 

Çok şükür şimdi, şu an saat 21.00 sularında ve senden kurtuluşumun, büyülü 

makarnalarından firarımın bayramını yaşamaktayım. 

Gayri, ancak varırsın ! Ancak ! Mektup yaz. Yok yok ! Yazma ! Gel sana bir makarna 

pişireyim de, yemek nasıl lezzetli olurmuş öğren.! 

Yunus’ tan öğrendiğim kadarıyla, bana makarna diye yutturduğun şeyin de, makarna 

olmayıp, mantı olduğunu da öğrendim. 

Sahi Dilara, sen bu makarnanı niye götürmedin ki ? Mutfakta bile neyin varsa alıp 

götürürken, bu makarna mıdır, mantı mıdır nedir ? Onu niye götürmedin ? İyi ki 

götürmemişsin. Senden ve büyülü makarna yemeklerinden kurtulmamın bayramını 

yapıyorum işte. Oh beeee!!! 
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Ancak varırsın gayri ! 

Yavru civciv, gel de sana bir makarna yemeği pişireyim olur mu ? 

Yemek meselem halloldu artık. Bundan böyle aç kalmam ve sana muhtaç olmam. 

Bunu öğren yavru ! 

Dün gece cep telefonuna “sensiz olmuyor” diye mesaj çekmiştim. Şu an geri alıyorum 

o mesajımı. Hep büyülü makarnalarının ağzımdaki lezzetindendi o. Var bundan böyle

sen istersen Zırtlak Otel’ de bal-baklava ye. Bana kardeşimden öğrendiğim ve senin

büyülerinden kurtulduğum makarnanın lezzeti yeter şimdi.

Daha senin beni etkileyen çok şeylerinden teker teker kurtulmanın yollarını 

bulacağım. Zırtlak otelin kâtibi seni. Ya da Şınanay Otel’ in kat görevlisi. Şınanay da 

yavrum şınanay ! 

Ha aklıma geldi. Bugün gündüz can ciğer ağabeyim, şefim geldi. Hani sana ehliyet 

veren var ya. Ha işte o ! Unutmadın değil mi ? 

 Beni ziyaret etti. Yüzümden içimi okumaya gayret etti. Allah’ tan başkaları da vardı 

da yüzüm ve gözüm renk vermedi sanıyorum. 

Profesör Hocam’ la ufak bir votka kırmış, sohbetin ortasındaydık. Şefim geldi. Karşı 

koltuğa oturdu. Bir şeyler diyecekti her hal ? Diyemedi. Ben de, içim sana öfke dolu 

ya, üstüne gitmedim. Milli şefimden dem vurup, vaziyeti idare etmeye çalıştım. 

Haa ? Dur aklıma geldi. O ehliyet alman için de bir miktar para veren kim ? O kapıdan 

ismini ve imzasını yerlere attığın adam, yani ben değil miyim? Nasıl da unuttun ? 

Ehliyet alman için şefimin karşısında ter döken beni, unutamazsın. Unuttum diyorsan, 

o ehliyeti alır ve inşallah ilk araba sürdüğün gün önemli bir trafik kazası yaparsın ve

bir tarafın sakat kalır ! Burnundan her kan gelişinde için yanar ve beni hatırlarsın.

Senin için yaptığım fedakârlıklar aklını bombalar.

“Senin sürdüğün arabaya binenin taa bilmem neyine limonata ısmarlayayım be !” 

Sonra, gecenin bir yerinde ağustos böceği gibi konu komşuyu düşünmeden cırtlak 

sesinle ortalığı birbirine katmak istediğini bir kenara yazmıştım. Arada çıkarıp, o 

suratının halini seyrediyorum karşımda. Gözümün önünden gitmiyor göz bebeklerinin 

yuvasından fırlamaya niyet ettiği anlar. Ağzını yırtık pabuç açıklığında açman ve 

avazın çıktığınca gecenin göğsüne hançer saplaman... 

Ben kaçıncı çizgiyim alnındaki ? Çizdiğim çizgi zaman olarak kısa. Lâkin, sanırım çok 

derin oldu. Kara saban oldum da alnını sürdüm. Demirimin en sert kesekli toprağı bile 

yırtmaya gücü yeterdi. Benden öncekilerinin demirinden farkını hissettin, yaşadın... 

Sımsıcak toprağını, sımsıcak, alev alev demirimle delik deşik ettim. Alimallah, 

toprağında zararlı bir şey de koymadım. Ya kesip öldürdüm. Ya da yaktım gitti. 
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Ateşime dayanamadılar. Saban demirim toprağının içinde görev yaparken, içini 

halletti de, dışarıdan gelenlere, dış etkilenmeler ve güçlere gücü yetmedi. Sonunda 

toz olup gidişinin sebebi bundan. İçindeki iç’e sor, sözlerimin doğru olduğunu 

göreceksin. 

Gün doğmayacak omzundan gayri. Güneşle uyanamayacaksın. Hep zulmette ve hep 

karanlıklar içinde sümüklü böcek benzeri yaşamaya devam edeceksin. 

İstasyonda kader trenini yönlendiren makas memuru kim ? Benden başkası değil 

tabii... 

* 

Demiryollarında makas başlarında “makasçı”lar vardır. Onların görevi tren katarının 

yolunu değiştirmek, ray değiştirmektir. Peki, denizde, peki otobüste yol değiştiren ne 

vardır? Onlarda “sürücü iradesi” vardır gülüm. Terminalleri girişinden severim ben. 

Uzun kilometrelerin ip büklümü vaktidir oralar. Giriş yolunu kaybeden otobüsler, 

terminal etrafında birkaç tur atmak zorunda kalabilirler. Hele bayram günlerinde, 

çıkışlarda peşpeşe çıkan onca otobüse karşı durup, çıkıştan giriş yapmak tamamen 

olanaksızdır. 

Almeria terminali Büyükşehir terminali olduğundan, ana terminalin yanında bir de 

ilçeler terminali vardır. Her ne kadar ayrı ayrı konaklama-bekleme yerleri varsa da, 

tek giriş ve çıkış yolu vardır. 

Çoğunda yol alt yapısı, kaldırım oluşumu; girişi ve çıkışları yönlendirse de, hem girişte 

ve hem de çıkışta “belediye” nin “narh kesen” kulübeleri ve camekanları 

bulunmaktadır. Oldum olası sevemedim camekanları. Boyumun zor yetiştiği camekan 

deliklerinin ardında kesinlikle bir “hortum” olduğuna inanmışım. Hangi vezneye 

varırsanız varın, cümle vezne camları arkasında muhakkak hortumlar ve 

hortumlamalar vardır. 

Benim vergilerimle, fert başına milli gelirden kente düşen gelirden gerçekleştirilen 

terminal yatırımının asıl sahbi vatandaşken-benken-benden-vatandaştan konaklama, 

giriş-çıkış bedeli adı atında “gelir elde etme çabaları”na bir türlü içim ısınmadı 

diyebilirim. 

Ben böyle düşünüp böyle konuşsam da, olacak olacağına varmakta. Akan kanı, çıkan 

suyu durduramamaktayım. 

Tıpkı Dilara’nın çileden çıkartan hareketleri veya Fidan’ın olağan gelişimi gibi. Gücüm 

yetmiyor, dilediğim çizgiye çekmeye. Söylenişim ondan.. Kader bu demekle 

yetiniyorum. Kader çizgisi demekle… 
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Fidan’ ın kader çizgisi ışıktan ışığa yükselirken, senin ki Dilara, uçurumlarda sona 

erecek. “Birinden kurtuldum derken”, daha derin ve daha zifiri uçurumlarda can 

vereceksin. 

Büyük kentin lâğımlarında kıvranan farelerden farkın ne? Gecekondun ve yaşantın 

tıpkısının aynısı değil mi ? 

Çalgıcı sarhoşların önünde para toplamak için şarkı söyleyip kıvırtan ağzı “cık ! cık !” 

sakızlı kadınlara benzediğin günler yakında. Falcılardan medet umduğun ve 

baklalarda figanını aradığın saniyeleri mumla arayacaksın. Üç taş atsan kuyuya, 

kuyunun dibinin dibi mıknatısıyla çekecek içine. Yılanlar, akrepler ve çıyanların 

önünde mucize bekleyeceksin. Kentin kanalizasyon lâbirentlerinde yol ve ışık için 

dualar edeceksin de, sesini duyan olmayacak. Tam yakıştığın ortamın sürüngeni 

oldun. Kımıldama, öylece devam et. Kımıldarsan daha kötü durumlara düşersin. 

Sahildeki otelden ayrılışını hatırla bakıyım. Seni oradan, eşyalarını kim alıp getirdi ? Ya 

Hülya ile kavgana ne demeli ? Büronun girişinde sille tokat birbirinize girmeniz. 

Her geçen dakika, seni yanımda ve yöremde görmediğim müddetçe öfkem iyice 

artmakta. Tansiyonum fırlamakta. Kinim, nefretim bir kılıç gibi tepende 

sallanmaktadır. Öylesine öfke basıyor ki içimi, kendi ellerimle vücudumu yarıp kalbimi 

kanlar içinde çıkarıp, sokağa, köpeklerin önüne fırlatmak istiyorum. Ya da sana 

aldanan beynimi, kafatasımı balyozla kırıp, üzerine gaz döküp yakmak istiyorum. 

Ellerim titriyor. Vücudum alevler içinde kalıyor. Seni yakalayıp kanatlarını çatır çatır 

kırmak istiyorum. Vaz geçtim derini santim santim yüzmek istiyorum. Ağzını, burnunu 

kan revan içinde bırakıp, kafatasında balyoz gibi yumruklarımı patlatmak istiyorum.  

Offf ya !... Nereden musallat oldu bana, bu çılgın, bu ipe sapa gelmez düşünceler. 

Sakın ola beni bir “kadın düşmanı”, “şiddet uygulayıcısı” olarak algılamayın. Bunlar, 

bu tasvip etmediğim öfkemin mor ve ateşin konumu vücut kimyamı zorlamakta. 

Şekerimi tavana vurdurmakta.. 

Neyse; 

Benim işim gücüm Dilara… 

Terminalleri Dilara’dan ayrı düşünemez oldum. 

Hep terminaller onu benden ayırdığı için olsa gerek. Gittiğinde bir gün “ya gelmezse” 

diye kaygılanmışımdır hep. Ama, şu son zamanlarda, terminaller hele ki Almeria 

Terminali onu asla bana getirmiyor. 

Dilara neredesin, nerede? 



29 

29 

Gene beynimin en yukarılarına Dilara yüklü ateş sıcaklıkları yürümekte… 

Bak sana söyleyeyim, var, o sonradan kilit vurduğun tüm çamaşırlarını, giysilerini 

şimdiden değiştir. Hangisini giyersen benim izim ve kokumu hissedeceksin. Her 

birinde bir izim var. Gel sen bu satırları okuduktan sonra, her şeyini yenile. 

Vücudunu, tenini saran şeyleri yenileyebilirsin ama, ruhunu yenileyemezsin. 

Biliyor musun? 

Bir gün çantanın dibinde bir tomar kartvizit gördüm. Aldım onları. Almeria sanayisinde 

ne kadar dükkân varsa hepsinin kartıydı. Sinirimden odanın ortasına fırlattım. 

Ardından teker teker yırttım. Sen bunu hatırlamazsın bile. Mübarek, terminalde 

çalışan otobüs muavini misin? Ne kadar tamirci varsa, hepsinin kartını almışsın. Ne 

olur ne olmaz, lastiği patlar gönül otobüsünün ve o kartlardaki bazı adresler sana 

lazım olabilir değil mi? Ben dinler miyim hiç bunu? Elbette, dinlemem… 

Bir de defterlerine kitaplarına yazdığın tüm telefon numaralarını teker teker karaladım 

ve bozdum. Bunu da bilmezsin. 

“İkinci Mevsim” adındaki müzikli yere elimden tutarak gecenin ortasında, koskoca 

Almeria’ nın kaldırımlarına basa basa, miniden mini eteğinle ve benimle gidişimizi ve 

oradan dönüşte, bana aşk oyunları yapmanı acaba neden unutuyorsun ? 

Az kalsın ben unutacaktım. 

Ben bilirim buz gibi soğuk su ile banyo sefasını. Bir de sen civanım. Unutman olası 

değil. 

Dostum Fahri dert ortağındı. İkide bir beni şikâyet ederdin. “Beni azarlıyor, boğazımı 

sıktı, pencereden atmaya kalktı, toplum içinde bozuyor, değer vermiyor “ der 

dururdun. 

“İğrenç yaratık Dilara diyorum sana...” 

Haydi, kızsana bana! Durma, haydi !  

Öfkemin dansını seyretmelisin gelip. Çıkıp saklandığın yerden damarlarımda 

zonklayan öfkemin musikisini dinlemelisin… Delilik bu olsa gerek. İnce zar üstünde 

yangın çıkarmak yani. İpince zar. Yağlı, sıvaşık bir kâğıt parçası işte… 

Açlıktan nefesin kokarken Deniz kıyısı’ ndaki otele işe girebilmen için, Rezzan Abla’ ya 

ricalarda bulunan, dert ortağın Fahri Baba değil miydi ? 
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Rezzan Abla, her hafta sonu buluşmamızda sürekli senden şikâyetler sıralıyordu. 

Önceleri seni dürüst sanmış, yalnızlığını gidermek için yanına almak, seni kurtarmak, 

ev almak bile düşünmüştü. Ama, o otelde yaptıklarını öğrendiğinde ve senin Suriçi’ 

nde bar açmaya kalkıştığını duyduğunda Allah’ tan vaz geçmiş. 

Yaşlı dostumu sanki uşak yerine kullanmaya kalkıştın. Ona emirler yağdırdın. Onun 

zoruna giden hareketler sergiledin. O baban yaşındaki insana, “herkes bardağını 

yıkasın. Buraları pis etmeyin. Bana ne ?” deyip, saygısızlık ettiğin zamanı hatırla. 

Her Cuma cami yakınındaki pazara resmi görevli gibi seninle giden Fahri dostumun 

yanında, bir seferinde Pazar çıkışında fıstıkçıyla kavga edişin dile destandı. Sokakta, 

caddede onun yanında açık saçık giyiminle, sallana sallana, ağzında sakızı çiğneye 

çiğneye, ayak topuklarının gürültüsüyle dolaşman yok mu ? 

Hani kızımız olacaktı ? Nerede kızımız ? Getir kızımızı ! Bekliyorum bak ! 

Şimdi, sinirden kuduruyorum. Hiçbir ilâç bu sinirimi teskin etmeye gücü yetmez. Bunu 

çok iyi biliyorum. Elime kör – paslı bir bağ bıçağı veya kertişikli bağ bıçkısı almış 

gibiyim. Öfkem, derin uçurumlara kanatsız, paraşütsüz yuvarlıyor beni, görmüyor 

musun? 

Dile düşürdün beni. Duygularımı ve en temiz yüreğimi yere düşürdün. Çöplük böceği. 

Gecekonduların lâğım suyunda yetişen su çiçeği seni !.. 

Yalancı, sahtekâr, dilenci diye bağıra bağıra koca şehrin mor bulutlarını tepeme alıp 

dolaşmaya çıkıyorum yapayalnız…  

Bende kusur bulmaya başladığın dönemlerde bile, omuzlarımdaki ve sırtımdaki kıllara 

kafayı takmıştın. Kaç kez söyledim, ten ölücü… İnsan, sadece ten değildir. Ten 

maddedir. İnsanı insan yapan mânadır diye. Sana duyuramadım hiç. Başımdan uçup 

giden tüy – kıl omuzlarımda ve sırtımda çimlenmişse kabahat benim mi? 

“Terminal havuzunun yanındaki çim neyse, ben oyum” demiştim bir keresinde, boş 

gözlerle bakmıştın yüzüme. İnsan çim’in içine nasıl sığar diye düşüne kalmıştın. Çim 

kokusu, insan kokusuna benzer. Terminaldeki eksoz gazlarının kokusu zehirdir. 

Öldürücüdür. Gridir, zift siyahıdır. Çim, yeşiliyle bile yaşamayı simgeler. Terminal 

projesi çizecek bir mimara rastlarsam birgün, “çimenliği olmayan terminal kadar 

beton düşer başına, çiz şu çimenliği, önce ben göreyim” diyeceğim. 

Güleyim bari... 

Bak şu soruma cevap ver de göreyim : Hastanede yatan mafya sevgilini hiç ziyaret 

ettin mi ? “Etmedim” diyeceksin ve tabii ki yalan söyleyeceksin... Sana, o tek odalı 

evine üç ay boyunca kira veren kim ? Adam ceza evine girince, adamdan kaçtın. 

Haydi yalan söyleme bana. Karnım doydu yalanlarına. Ziyaret etmişsindir mafyanı... 
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Çünkü sen def olup gittikten sonra foyaların meydana çıkmaya başladı. 

Dün Deniz Kenarıı’ nda çalıştığın oteli gezdim baştan sona. Görev yaptığın 

resepsiyondan telefonla görüştüm. Terasa çıkıp, deniz manzarasını seyrederek bir 

duble rakı içtim. Sana karşı kıyı tarafında iş bulan o bıyıklı, kokmuş aşçı ile görüştüm. 

Seni sordu. Oradaki diğer garsonlara, hattâ otelin işletmecilerine bile sordum. Bir bir 

anlattılar marifetlerini. Otel müşterilerinden cebi dolu olanları, ağına nasıl 

düşürdüğünü teker teker gözümde canlandırdım. 

* 

Terminal boyalarında hakim renk turuncu ve beyaz. Grinin tonları sonra. İnsan 

trafiğinin sıkış tepiş top oynadığı bu alanlar rengârenk olsun diye düşlemişimdir. 

Buluşma alanları, terminaller içlerindeki mahaller, hastalık ve hüzün kokmasın isterim. 

Yağmur damlalarına teslim olan bekleme yerleri, geceleri ıssızlığın akrebiyle sokulup 

sesiz, izbe, terk edilmiş kalmasın isterim. 

Acenta çığırtkanlarının yol kesme olayları; milleti canından bezdirmiştir. Çoğunluğu 

elinde tesbihi, yumurta topuk ayakkabısıyla, yelekli, köstekli, gür bıyıklı bu yiğitlerin, 

turizme veya firmalara fayda sağladığı sanılıyorsa yandık demektir. 

Çelik konstrüksiyon çatıların makas olayları ve çelik kolonlarına hesabi açıdan proje 

yapımcılarının ve yapı denetçilerinin ayrı bir hassasiyet göstermesi gereklidir. Boru 

kolonların et kalınlığı ve çatı yükü emniyet katsayısı ve iklimin en olumsuz şartları 

dikkate alınarak değerlendirmeye alınmalıdır. 

Terminalleri, sadece “gelip gitme” hadisesinden projelendirmek yerine, rekreasyon ve 

sosyal donatı alanları açısından da değerlendirmek şarttır. Elbette, insani gereklerin 

“yaşam alanları” da. Mesela, bazı terminallerde “kuaför veya berber” esnafına yer 

ayrılmamış, “internet” hadisesi “yasak savma” şeklinde ele alınmışa benzemekte. 

Terminal İşletme Müdürlükleri, halkın gözünden ırakta ve hiçbir fonksiyonu olmayan, 

halktan kaçan, statükocu bir yapıdan kurtarılarak, halkla ilişkileri aktif hale 

getirilmelidir kanaatindeyim. 

Terminal temizliği ve yük taşımacılığı, sonra servis hizmetleri, diğer ulaşım hizmetleri 

çağdaş normların istediği noktalara yükseltilmelidir. 

Yeme, dinlenme, bekleme ve okuma hususları ihmal edilmemeli. 

Emniyet ve güvenlik meselenin en başıdır zaten. 

* 

Başta Almeria Terminali olmak üzere, büyük şehirlerin oto terminalleri ayrı bir 

objektiften incelenmeli, hayati öneme haiz olan unsurlar süratle giderilmelidir. Yığınla 
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insan dolu terminaller, mikrop yuvası olma manzarasından, güvenliksiz ve kontrolsüz 

manzaradan acilen kurtarılmalı ve adeta beş yıldızlı otel ışıltısına kavuşturulmalıdır. 

Terminaller, şehrin ilk ve çok önemli vitrinleridir. Der misiniz bana, “hangi şehrin 

terminali o şehri anlatmaktadır?” Maalesef öyle bir yapı, köşe-unsur yoktur. 

Betonarme, soğuk, “çürük diş” terminallerden kurtulmalıyız. 

Kollarını ve ağzını sonuna kadar açmış bekleyen ve gelen her otobüsün yolcularını 

sünger gibi içine çeken, giden her yolcuyu kovalayan terminaller, kentlerden kopuk 

ve naylon suratlıdırlar. 

* 

Terminaller bilirim ince uzun. Terminaller bilirim koca karınlı, yüksek. Nedense onların 

projesini üstlenen mimarları mahkemeye veresim gelir. Alanı, yolu, bekleme yeri, bilet 

yeri, geliş ve gidiş noktaları tamamiyle soğuk, şekilsiz beton yüzlü terminaller içimi 

üşütmüştür hep… 

Almeria Terminalinin objelerinden olan giriş ve çıkış kulübelerinin neden dört köşe, 

derme çanta, gecekondu tipi bir şekille resmedildiğini şaşkınlıkla izlemekteyim. Bu 

kulübelerden girişler “portakal”, çıkışlar “nar” şeklinde olamaz mıydı? 

* 

Seni bilmediğim yerlerden çekip bana getiren Almeria Terminaline ne desem az. 

Arada, elime alıp kazma küreği yıkmaya gidesim geliyor, seni bana armağan getiren 

terminali.  

Geceleri beton şehrin, çileden çıkıp, cümle sakinlerini terminale kovalayışını 

yaşıyorum. Bu şehri, insanlığa ve dünyaya yakışmayan bir hale getiren, yaşanılmaz 

kılan insanların kentten terminale bağıra çağıra, ağlaya sızlaya kaçışını görüyorum. 

* 

Yağmuru gözlerimden daha ılıman bu şehrin. Bardaktan boşalırcasına yağar. Hem de 

gök gürültülü. Dağ eteklerinde boy aynalarında şarkılar söyleyen ardıç ve çam 

ağaçlarının su bekleşen dualarını duyan gökler, vakitli vakitsiz sular ormanları. Oradan 

denize doğru koşar ve şehrin betonlaşan çehresini yalar geçer. Şehir, bıkmıştır 

insanlarının kendisine yaptığı zulümden. Falezler sırtlarına yığılmış beton kütle 

ağırlıklarından bel vermekte, binalar kıyılarda küpeli çiçekler gibi suya eğile eğile 

yürümekte. İnsanlar maalesef bunun farkında değiller. 

Denizden yakamozların pullaşan güzelliğiyle ısınarak buharlaşıp yükselen sular, her 

seferinde batı rüzgârlarıyla el ele tutuşarak şehri yıkamaya gelmekte ise de, suyun 

şelalelerdeki canhıraş feryadına tıkalı insan kulakları habersiz enaniyetin nefret ağına 

takılı kalmıştır. 
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Denizleri acımasızca kirleten kişilerle yarışan, sanayi ve çevresel atık üreticileri, 

derelerden yer altına sızan ve yeraltında zehir zemberek, vaktin zembereğini koparan 

sular, amansız bir kavga içindedirler. Yeşili taş ocaklarıyla kemirilmiş yamaçlarda 

ağlaşan orman kuşlarına dönmüşüz. Bütün bunları yapan insanoğlu. 

Gürültü cabası. Eksoz gazları bal kaymağı. Naylon ve poşet atıkları, yüzyıllarca yok 

olmayan öldürücü bu zehirleri atan eller bizim. Toprağı erozyona teslim eden biziz. 

Toprağı kirleten de biz…Havayı, suyu, yaşatan her şeyi yok eden, darma duman eden 

biziz. Bu şehir kovalayacak bir gün ansızın hepimizi.  

İçinde yaşadığımız kutu evlerin dikey alçılı beton duvarlarının hüzün nağmelerini 

alkışlayan da gene biziz… 

Şehrin kanalizasyonunun denizin içine deşarj edilmesini bir katliam olarak gören bu 

yer, bu su, bu gök; bu dertli kent; hepimizi kestiremediğimiz bir zaman diliminde 

terminale doğru kovalayacak, biliyor musunuz?... 

O kıyamet günü geldiğinde Almeria Terminali dahi kabul etmeyecek bizi. O durumda 

ne yaparız bilemiyorum… 

O gün geldiğinde Almeria Terminali’ne işte suçlu diye kopya vereceğim. Vereceğim 

kopyada senin, Dilara senin adını vereceğim.  

Doğaya ve bana ne kadar acımasızca davrandığını anlatacağım. Kırdığın dalları, 

yaktığın umutlarımı noksansız anlatacağım. Deterjanlı suları, kent kanalizasyonuna 

değil de, toprağa verişini; suyu israflamasına kullanışını söyleyeceğim. Yemediğin 

ekmek parçalarını veya yemek artıklarını naylon poşetlere doldurup, yeşil bahçelerin 

köşelerine atışını söyleyeceğim. Bir de kent ormanında seni bu yüzden uyaran 

görevliyle ettiğin kavgayı ve torpil koyup, o görevliyi kent ormanından, işinden edişini 

aynen anlatacağım. Kurtar bakalım kendini. Kurtar Dilara ! 
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