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Dur iþa re ti ne uy madýn. Üze rin de yap ma kürk ce ke-
tin, walk man’in ku laklýklarý sýkýca ku lak larýnda, hýzla 
geç  tin. Da ha ye ni yað mur yaðmýþtý ve bi raz dan yi ne 
ya ða  caktý. Çýnar aðaç larýnýn son yap rak larýnýn ve an ten-
le rin öte sin de, sýðýrcýklar kül ren gi ýþýða üþüþüyor lardý; 
tüy ve cývýltý esin ti le ri, uçu þan ka ra le ke ler çarp ma dan 
bir bir  le ri ni sýyýrýp ge çi yor, son ra açýlýp ye ni den uçu þa 
geç mek için bir leþ me den önce kay bo lu yor lardý. Yol dan 
ge çen ler gökyüzünden ya ðan ve aðaç lar dan dökülmüþ 
ýs lak yap rak lar la bir lik te as fal ta bi ri ken hay van pis li ðin-
den ko run mak için baþ larýný ga ze tey le ya da yalnýzca 
el le  riy le örtmüþler di, çev re de tik sin di ri ci ve iç bayýltýcý 
bir ko  ku olduðundan her kes ora dan kaç mak ta ace le edi-
yor  du.

Cad de nin ucun dan kav þa ða uça rak gel din. Kýl payý 
kur  tu la caktýn, oto mo bil de ki de sen den kaç mayý ne re-
dey se ba þa ra caktý. Ama yer de ça mur, sürüyle sýðýrcýðýn 
yað lý pis li ði vardý. Oto mo bi lin te ker lek le ri o kay gan 
ka bu  ðun için de pa ti naj yaptý, ha fif çe, ama ha fif çe de ol sa 
sco oter’ýný sýyýrma ya yet ti. Yu karý kuþ la ra doð ru git tin ve 
aþa ðý bok larýnýn içi ne ge ri döndün, se nin le bir lik te 
çý kart  malý sýrt çan tan da düþtü. Def ter le rin den iki ta ne si 
ya   ya kaldýrýmýnýn  ke narýnda ki ka ra bir su bi ri kin ti si nin 
içi ne gömüldü. Kask boþ bir ka fa gi bi yol da sek ti, bað la-
ma mýþtýn onu. Bi ri le ri nin adýmlarý he men sa na ulaþtý. 
Göz le rin açýk, aðzýn kir liy di, ke si ci diþ le rin yok tu artýk. 
As  falt, ya nak larýný bir er ke ðin sa kalý gi bi de lik deþik 
ederek, de ri ne sap lanmýþtý. Müzik dur muþ, walk man’in 
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ku  laklýklarý saç larýnýn içi ne kaymýþtý. Oto mo bil de ki 
adam oto mo bi lin kapýsýný ardýna ka dar açýk býrakýp sa na 
doð  ru gel di, açýlmýþ alnýna baktý ve cep te le fo nu nu ara-
mak için eli ni ce bi ne daldýrdý; bul du ama elin den dü þür-
dü. Bir genç aldý te le fo nu yer den, ilkyardýmý is te yen o 
ol  du. Bu ara da tra fik akamýyor du. Çünkü sa na çar pan 
oto  mo bil ray larýn üze rin de yan dur muþ tu, tram vay ge çe-
mez  di. Þoförü aþaðý in di, pek çok inen ol du, sa na doð ru 
yü rüdüler. As la görme di ðin in san lar sa na bakýþlarýyla 
yak  laþtýlar. Du dak larýndan pem bem si bir köpük ko za sýy-
la bir lik te ha fif bir inil ti çýktý te tik te du ran ya þam dan 
çe kip gi der ken. Tra fik vardý, am bu lans ge cik ti, se nin 
artýk ace  len yok tu. Kürk ce ke ti nin için de ha re ket siz din, 
týpký rüz gârsýz bir kuþ gi bi.

Son ra var gücüyle öten si ren ler le tra fi ði aþtýlar. Oto-
mo  bil ler kor ku lu ða doð ru sýkýþtýlar, ne hir kýyýsýnda ki 
ya  ya kaldýrýmýna çýktýlar, se rum þi þe si baþýnýn üze rin de 
sal  lanýyor, bir el ci ðer le ri ne so luk pom pa la mak için 
am bu ci hazýný sýkýyor du. Ýlkyardýmda se ni tes lim alan 
re ani  mas yon uz maný çe ne ve dil ke mi ði nin arasýna, bir 
acý nok  tasýna par maðýný sok tu. Be de nin çok az tep ki ver-
di. Gaz lý bez alýp alnýndan akan kaný te miz le di. Gözbe-
bek le ri ne baktý, ha re ket siz ve farklýydýlar. So lu ðun bra-
dip ney di. Ge ri ye ka yan di li ni düzelt mek için aðzýna bir 
gue del ka nülü sok tu lar, son ra em me son dasýný yer leþ tir-
di ler. Kan, kat ran, sümük ve bir diþ çýkardýlar. Kan da ki 
ok si je ni ölçmek için par maðýna ok si met re klip si ni taktý-
lar, ok si  he mog lo bin oraný çok düþüktü: yüzde sek sen 
beþ. Bu nun üze ri ne so lu num yo lu na bo ru sok tu lar. 
La ren gos kop so  ðuk ýþýðýyla aðzýna kaydý. Bir has ta bakýcý 
kalp mo ni to raj ko lo nu nu ite rek içe ri gir di, fi þi taktý ama 
ma ki ne ça lýþ madý. Yan ta rafýna bir kez, ha fif çe vur du ve 
mo nitör yan dý. Tiþörtünü kaldýrdýlar, göðsüne elek trot-
larý ya pýþ týr dýlar. To mog ra fi odasý boþ ol madýðýndan bi raz 
bek le din, son ra se ni ýþýn tüne li ne sok tu lar. Trav ma þa kak 
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böl ge  sin dey di. Camýn öte sin de, re ani mas yon uz maný 
rad yo log  dan da ha yakýn, ye ni ke sit ler çek me si ni is te di. 
He ma to  mun be yin pa ran ki masý dýþýnda ki de rin li ði ni ve 
yayý lý mý ný gördüler. Çarp ma so nu cu he ma tom mey da  na 
gel diy se de, henüz görüle mi yor du. Ama da ma ra kon trast 
mad de si ver me di ler, böbrek te komp li kas yon lar dan kor-
ku yor lardý. He men üçüncü katý arayýp ame li yat ha  ne nin 
hazýrlan masýný is te di ler. Re ani mas yon uz maný “Nöro þi-
rur ji de kim var?” di ye sor du.

Böyle ce, se ni hazýrla ma ya ko yul du lar. Bir hem þi re, 
giy  si le ri ni ma kas la ke se rek se ni ya vaþ ça soy ma ya baþ la-
dý. Ai le ne nasýl ha ber ve re cek le ri ni bil mi yor lardý. Üze-
rin  de bir kim lik bul mayý umu yor lardý, ama yok tu. Sýrt 
çan  tan vardý, için de günlük not def te ri ni bul du lar. Re ani-
 mas yon uz maný adýný, son ra so yadýný oku du. So y adý na 
takýldý, bir süre son ra adýna ye ni den baktý. Bir sýcak dal-
 gasý yüzünü yaktý, so luk al mak is te di ve san ki kötü bir 
lok ma ha vanýn iler le yi þi ni ke ser miþ gi bi, güçlükle so lu -
du. Bu nun üze ri ne aðýr göre vi ni unu tup se nin yüzüne 
sýra dan bir kadýn ola rak baktý. O düþünce nin þaþkýnlý ðý-
ný uzak  laþtýrmak için þi þik yüz çiz gi le ri ni ta radý. Sen 
ba na ben  zer sin, Ada bu nu fark et me mez lik ede me di. 
Hem þi re ka faný kazýyor du, saç larýn ye re düþüyor du. Ada 
dü þen o kah ve ren gi saç tu tam larýna doð ru bir ko lu nu 
oy nattý. “Ya vaþ, ya vaþ ol!” di ye fýsýldadý. Re ani mas yo na 
doð  ru, nö bet  çi be yin cer rahýna doð ru yürüdü.

“Genç kýz, ye ni ge tir dik le ri...”
“Mas ken yok, dýþarý çýkalým.”
Has ta yakýnlarýnýn gi re me dik le ri, has ta larýn çýplak 

hal  de, ya pay so lu num larýnýn üfle me si nin yanýnda yat-
týklarý o mik rop suz yer den ayrýldýlar ve bir lik te hem þi re-
nin se ni hazýrladýðý oda ya döndüler. Be yin cer rahý 
mo nitörde elek tro kar di yog ra ma ve kan basýncýna baktý. 
“Hi po tan si yon du ru mu var,” de di, “göðüs ya da karýnda 
ezik lik ler ol  madýðýný mý düþünüyor su nuz?” Son ra sa na 
baktý, ale l a  ce  le. Hýzlý bir par mak ha re ke tiy le göz ka pak-
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larýný ardýna ka dar açtý.
“Ne di yor sun?” de di Ada.
“Ame li yat sa lo nu nu hazýrladýlar mý?” di ye sor du 

hem  þi re ye.
“Hazýrlýyor lar.”
Ada üste le di: “Sen ce ona ben ze mi yor mu?”
Be yin cer rahý döndü ve be yin to mog ra fi si rad yog ra-

mý ný pen ce re den gi ren ýþýða doð ru tut tu: “He ma tom 
be yin  le be yin zarý arasýnda...”

Ada el le ri ni bir leþ tir di, se si ni yükselt ti: “Ona ben zi-
yor, de ðil mi?”

“...Ýntra du ral da ola bi lir.”

Dýþarýda yað mur yaðýyor du. Ada ilk yardýmý has ta ne 
bi  nasýndan ayýran ka ro döþe li dýþ alan dan geç ti, kol larý 
ya rým kol lu gömle ði nin üze rin de sýkýca bir leþ miþ, adým-
larý ye þil las tik ter lik le rin için de ses siz di. Cer ra hi ye çýk-
mak için asansöre bin me di, yürüdü. Ha re ket et me ye, bir 
þey ler yap ma ya ih ti yacý vardý. Onu yir mi beþ yýldýr ta ný-
yo  rum. Ev len me den önce, kýsa bir süre, ona oyun la 
iç ten  lik arasýnda gi dip ge len bir kur yapmýþtým. Kapýyý 
ar dý na ka dar açtý. Dok tor larýn odasýnda kah ve fin can-
larýný top  layýp götürmek te olan bir has ta bakýcý vardý. 
Ku tu lar dan bir baþlýk ve bir mas ke aldý, ace ley le taktý, 
son ra içe ri gir di.

Ada’yý bir süre son ra, klem me ri ver mek için baký þý-
mý ame li yat hem þi re si ne doð ru çe vir di ðim de görmüþ 
ol ma lýyým. Onu ora da görme nin tu haf ol du ðu nu dü þün-
düm, sürek li re ani mas yon bölümünde dir, sey rek ola rak 
ge  nel lik le bod rum katýnda ki ka fe de karþýlaþýrýz. Ada’ya 
özel bir dik kat göster me dim, baþýmla bir se lam bi le ver-
me  dim, baþ ka bir klem mer alýp elim de ki ni ge ri ver dim. 
Ada el le ri mi ame li yat bölgesinden çek me mi bek le di. 
“Pro fe sör, gel me niz ge re ki yor,” di ye fýsýldadý. Ame li yat 
hem þi  re si lan ce ti ste ril kabýndan çýkarýyor du, bakýþýmý 
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Ada’ nýn gözle ri nin içi ne çe vi rir ken plas tik kaplý kâðýdýn 
se si ni duy dum. Çok yakýnýmdaydý, bu nu fark et me miþ-
tim bi le. Çýplak, mak yajsýz, bir ýþýltýnýn için de tit rek iki 
kadýn gözü bul dum karþýmda. Re ani mas yon bölümüne 
geç me den önce has ta ne nin en iyi anes te zist le rin den 
bi riy di, bir çok has tamýn içi ne azot pro tok si tio üfle miþ tir. 
En güç an lar da bi le he ye can landýðýný görme mi þim dir ve 
bu nun için onu her za man tak dir et mi þim dir, çünkü ken-
di ni ye þil gömle ði nin altýna gömme nin ona ne ka dar 
pa halýya mal ol du ðu nu bi li yo rum.

“Son ra,” de dim.
“Hayýr, çok önem li, pro fesör, lütfen.”
Ada’nýn ses to nu tu haf bir oto ri tey le de ðiþ miþ ti. Hiç-

bir þey düþünme di ði mi sanýyo rum, ama el le rim aðýrlaþtý. 
Ame  li yat hem þi re si ba na ið ne kabýný uzatýyor du. Bir 
ame   li yat tan as la bi tir me den ayrýlmadým. Eli sýktým ve 
tep   ki nin geç gel di ði ni fark et tim. Karýn kasý gru bu nu 
dik   me ye hazýrlanýyor dum. Has ta dan uzak laþ mak için 
ge   ri ye bir adým attým ve ar kam da du ran bi ri ne çarptým. 
“Sen bi tir,” de dim asis tanýma. Ame li yat hem þi re si ið ne 
ka býný ona uzattý. De mi rin el di ven li ele çar pan gü rül tü-
sü nü duy dum, gürle þe rek ku laðýma ula þan saðýr bir ses-
ti. Ora da bu lu nan her kes Ada’ya baktý.

Ame li yat sa lo nu nun kapýsý ar kamýzdan ses siz ve 
de rin ka pandý. Anes te zi önce si odasýnda karþý karþýya 
du ru  yor duk.

“Ne ol du?”
Ada’nýn göðsü gömle ði nin altýnda te dir gin di, çýplak 

kol  larý so ðuk tan be nek be nek ol muþ tu.
“Biz de aþaðýda, genç bir kýz var, pro fesör, bir ka fa tasý 

trav masý...”
Ne re dey se fark et me den, oto ma tik bir ha re ket le el di-

ven  le ri mi çýkarmýþtým.
“Evet.”
“Günlük not def te ri ni bul dum... si zin so yadýnýz var-

dý, pro fesör.”
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Bir eli mi kaldýrdým, Ada’nýn yüzünden mas ke si ni 
çý kar dým. Artýk se sin de te laþ yok tu, ce sa re ti so na er miþ-
ti. Sa  kin ve ses siz bir yardým is te ði vardý.

“Kýzýnýzýn adý ne pro fesör?”
Ona da ha iyi bak mak, gözle ri nin için de se nin ol ma-

yan bir ad ara mak için üze ri ne eðil di ði mi sanýyo rum.
“An ge la,” di ye gözle ri nin içi ne üfle dim ve yayýldýkla-

rý ný gördüm.

Mer di ven ler den aþaðý inip yað mur altýnda dýþarýya 
koþ tum, son sürat ge len, ba cak larýma iki adým ka la acý 
bir fren yapýp du ran am bu lan sa koþ tum, bek le me oda sý-
nýn cam lý kapýsýnýn ka nat larý içi ne, has ta bakýcýlarýn oda-
sýna koþ  tum, kol ya da ba caðý kýrýk bi ri nin baðýrdýðý oda-
da, ya nýnda ki boþ ve daðýnýk oda da koþ tum. Dur dum. 
Yer de se  nin saç larýn vardý. Kanlý bir kaç gazlý bez le bir lik-
te du ran kes ta ne ren gi ve dal galý saç larýn.

Bir an da yürüyen bir toz ol dum. Re ani mas yon bö lü-
münün için de, ko ri dor bo yun ca, cam bölme ye ka dar 
sü rük len dim. Ora dasýn, saç larýn kazýnmýþ, bo ru takýl-
mýþ, þiþ miþ ve ka rarmýþ yüzünün çev re sin de açýk renk 
ya ra bant larý var. Sen sin. Camý ge çi yo rum ve yanýn-
dayým. Sý ra  dan bir ba bayým, acýdan çökmüþ, aðzý ku ru-
muþ, saç larýnýn arasý ter li ve so ðuk, za vallý bir ba ba. 
Ýçim den ata madýðým bir þey, bi lin ci min be lir siz bir ye rin-
de ha va da ka lýyor. Yýkýldým, acý am bo li si ge çi ri yo rum. 
Gözle ri mi ka  patýyo rum ve o acýyý red de di yo rum. Sen 
ora da de ðil sin, okul dasýn. Gözle ri mi açtýðýmda se ni 
görme ye ce ðim. Baþ ka bi ri ni göre ce ðim, kim ol du ðu 
önem li de ðil, dünya da her han gi bi ri. Ama se ni de ðil, 
An ge la. Gözle ri mi fal taþý gi bi açýyo rum ve sen sin, 
dünya da ki her han gi bi ri.

Yer de üze rin de teh li ke li çöpler ya zan bir ku tu var, 
içim de ki in saný alýyo rum ve onun içi ne atýyo rum. Bu nu 
yap  malýyým, be nim göre vim bu, tek ça rem. Sa na, san ki 
ba  na ait de ðil miþ sin gi bi bak mam ge rek. Bir elek trot kö tü 
bir bi çim de me me ucu na de ði yor, çýkarýp da ha iyi yer leþ -
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ti ri yo rum. Mo nitöre bakýyo rum: kalp atýþý el li dört. Þim    di 
da ha az: el li iki. Gözka pak larýný kaldýrýyo rum, göz   be bek-
le rin de ani zo ko ri var, sað da ki ta ma men bü yü müþ. En dok-
ran da ki lez yon o yarýmküre de. Bey ni ne, he ma  to mun 
oy nattýðý o kütle ye so luk aldýrmak için he men ame  li yat 
et mek ge re ki yor se ni, he ma tom þu an da sert, ge  niþ le me-
yen ka fa tasýna baský yapýp tüm be de ni nin si nir sis te mi 
mer kez le ri ni bo ðu yor ve her ge çen an sa na ait bir þey den 
se ni yok sun býrakýyor. Ada’ya dönüyo rum:

“Kor ti zon yaptýnýz mý ona?”
“Evet, pro fesör, bir mi de ko ru yu cu da.”
“Baþ ka lez yon lar var mý?”
“Bir da lak yýrtýlmasýndan þüphe edi yo ruz.”
“He mog lo bin?”
“On iki.”
“Be yin cer ra hi de kim var?”
“Ben, ben varým. Mer ha ba, Ti mo teo.”
Al fre do bir eli ni om zu ma ko yu yor, gömle ði nin düð-

me  le ri ni ilik le me miþ, yüzü ve saç larý ýslak.
“Ada te le fon et ti, da ha ye ni çýkmýþtým.”
Al fre do bölümünün en iyi si dir, yi ne de kim se ona 

faz  la önem ver mez, ka rarsýz dav ranýþlar da bu lu nur, ço ðu 
kez se vim siz dir, gözle görünür ye te nek le ri yok tur; baþ-
he  ki min gölge sin de ame li yat eder, onu sey re der ken caný 
çý kar. Yýllar önce ona öðütler ver dim, ama be ni din le me-
di, ki þi li ði ye te ne ði nin gücünde de ðil. Karýsýndan ayrýldý 
ve aþaðý yu karý se nin yaþýnda ye ni yet me bir oð lu ol du ðu-
nu bi li yo rum. Nöbet çi de ðil di, bu iþ ten ka ça bi lir di, bir 
mes  lek taþýnýn yakýnýný ame li yat et mek ten hiç bir cer rah 
hoþ  lan maz. Oy sa o bir tak si ye at ladý, tra fi ðin or tasýnda 
inip da ha önce gel mek için oto mo bil le ri yað mur altýnda 
yü rüye rek aþtý. Ben ayný þe yi ya par mýydým, bil mi yo rum.

“Yu karýsý hazýr mý?” di yor Al fre do.
“Evet,” di ye yanýtlýyor hem þi re.
“He men çýkalým.”
Ada sa na yak laþýyor, se ni oto ma tik so lu num dan ayý-
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rý yor ve götürmek için ye ni den am bu ci hazýna baðlýyor. 
Son  ra se ni yo la çýkarýyor lar. Se ni asansöre bin di rir ler ken 
sed  ye nin öte si ne düþen bir ko lu nu görüyo rum, Ada eði-
lip düzel ti yor.

Al fre do ile kalýyo rum, re ani mas yo nun yanýnda ki 
oda  da otu ru yo ruz. Al fre do di ya fa nos kop ýþýðýný yakýyor, 
be  yin to mog ra fi si ni onun üze ri ne ko yu yor ve çok yakýn-
dan bakýyor ona. Bir nok ta da du ru yor, kaþ larý çatýlýp alný 
ký  rýþýyor, bakýþýný zor lu yor. Bir rad yog ra fi de sa na yardým 
ede  bi le cek bir iz ara manýn ne de mek ol du ðu nu bi li rim.

“Bak,” di yor, “esas he ma tom bu, he men be yin zarý-
nýn üze rin de, ko laylýkla ulaþýrým ona... Bey nin ne ka dar 
acý çek ti ði ni an la mak ge rek, bu nu öngöre mem. Ayrýca 
þu  ra da bir nok ta var, da ha iç te, bil mi yo rum, bel ki dar be 
akýn týsý...”

Ar kamýzda bey ni ni yansýtan o so luk ýþýðýn içi ne 
ba ký yo ruz. Bir bi ri mi ze ya lan söyle ye me ye ce ði mi zi bi li-
yo ruz.

“Þu an da bi le is ke mi komp li kas yon larý ola bi lir,” di ye 
fý sýldýyo rum.

“Aç mak ge rek, an larýz böyle ce.”
“On dört yaþýnda.”
“Da ha iyi, kal bi güçlü.”
“O güçlü de ðil... küçük.”
Diz le ri min üze ri ne çöküyo rum ve aðlýyo rum, utanç 

duy  ma dan, el le ri mi ýslak yüzüme bastýra rak.
“Öle cek, de ðil mi? Ýki miz de bi li yo ruz bu nu, baþý 

kap lý.”
“Bir bok bil di ði miz yok, Ti mo teo.”
Diz çöküyor, kol larýmdan tu tup sarsýyor be ni ve bu 

ara da ken di ni sarsýyor:
“Açýp göre lim. He ma to mu alýp bey ni ra hat la ta caðým, 

ba  kalým ne ola cak.”
Kalkýyor.
“Be nim le ge le cek sin içe ri ye, de ðil mi?”
Aya ða kalk ma dan önce eli min ter siy le bur nu mu ve 
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göz le ri mi si li yo rum. Kýllarýmýn üze rin de par lak bir 
sü mük izi kalýyor.

“Hayýr, be yin le il gi li hiç bir þey hatýrlamýyo rum, hiç-
bir iþi ne ya ra mam...”

Al fre do o so ðuk kanlý bakýþýyla ba na bakýyor, ya lan 
söy le di ði mi bi li yor.

Asansörde hiç ko nuþ mu yo ruz, yu karýya, yok olan 
kat  larýn ýþýklý nu ma ra larýna bakýyo ruz. Tek ke li me et me-
den, bir bi ri mi ze do kun ma dan ayrýlýyo ruz. Bi raz gi dip 
dok  tor lar odasýna otu ru yo rum. Al fre do hazýrlanýyor. 
Dü þün cem le ha re ket le ri ni, öyle si ne iyi bil di ðim o töre ni 
iz li  yo rum. Kol larý dir sek le ri ne ka dar çe lik ten büyük 
la va bo  ya kayýyor, el le ri de zen fek te edil miþ sünge ri pa ke-
tin den çýkarýyor, bur nun da amon yum ko ku su var... Hem-
þi re ku ru lan masý için la pa ra oto mik bez le ri ve ri yor, ame-
li yat hem þi re si gömle ði ni ilik li yor. Bu ra da ola ðandýþý bir 
ses  siz lik var, aðzýna ki lit vu rul muþ in san larýn ses siz li ði. 
Ýyi tanýdýðým bir has ta bakýcý açýk kapýnýn önünden ge çi-
yor, bakýþlarýmýz karþýlaþýyor: He men ye re, kau çuk adým-
 la  ra çev ri len bir bakýþ bu. Þim di kapýda Ada var. Hiç 
ev len  me miþ, kom þu larýnýn ça maþýrlarýnýn düþtüðü bir 
bah çe  si olan bir ze min kat ta otu ran Ada.

“Baþlýyo ruz, gel mek is te me di ði niz den emin mi si-
niz?”

“Evet.”
“Bir þe ye ih ti yacýnýz var mý?”
“Hayýr.”
Pe ki der miþ çe si ne baþýný eði yor, gülümse me ye ça lý-

þý yor.
“Ada, ba kar mýsýn?” Onu dur du ru yo rum.
Ye ni den ba na dönüyor: “Bu y run pro fesör?”
“Bir þey ola cak olur sa, her ke si dýþarý çýkar ve be ni 

ça ðýrma ya gel me den önce, aðzýndan so lu num ale ti ni, 
ið ne  le ri çýkar, her þe yi çýkar, þey olan bölümü ka pat... 
Ya ni onu ba na uy gun bi çim de tes lim edin.”
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