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Cemil Kavukçu, 1951 yýlýnda Ýnegöl’de doðdu. Ýstanbul Üni-
versitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü’nü bi-
tirdi (1976). Öyküleri, 1980 yýlýndan bu yana çeþitli dergilerde 
yayýmlandý. Patika adlý yapýtýyla 1987 yýlýnda Yaþar Nabi Na-
yýr Öykü Ödülü’nü ve 1996 yýlýnda Uzak Noktalara Doðru adlý 
öykü kitabýyla Sait Faik Abasýyanýk Hikâye Armaðaný’ný ka-
zandý.
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At las lar da, coð raf ya ki tap larýnda, ha ri ta lar da 
adý ne olur sa ol sun, ‘Kýrat’ di yor ona Tarýk; çünkü 
adý nýn ters ten oku nu þu. Bütün akar su lar da ol du ðu 
gi bi, ya taðý ge niþ le dik çe du ru lup ya vaþlýyor, ya vaþ-
ladýkça ölümü hýzlanýyor ve öyküsü büyüyor. 

Doð du ðu yer, Su lak Daðý’nýn ku zeydo ðu sun da 
bir yer; en le mi boy lamý bel li bir nok ta. Ama, o nok-
ta dan ilk ne za man çýkýp ken di ne bir yol bu la rak 
aþa ðýla ra doð ru aktýðý bel li de ðil. Ýnsan larýn bu böl-
ge ye yer leþ me den önce ki bir döne mi ne uzan malý 
se rüve ni. Bu da önem li de ðil Tarýk için; ne za man 
doð muþ olur sa ol sun, ak masý ve ova ya ka dar öm-
rünün çok kýsa ol masý önem li. Daðýn ya maç larýndan 
kýv rýla büküle, coþ kuy la, ka ya lar dan at layýp çav lan-
lar oluþ tu ra rak, küçük gölet ler de din le ne rek 
sürdürü yor yol cu lu ðu nu. Hep gi di len, hiç bit me yen 
bir yol cu luk bu. Vu raþ Ovasý’nýn en gin düzlükle ri ne 
ula þýnca bi raz du ru lu yor. Son ra ver eli ni ku zey. Bo-
ðaz larýn ür kütücü ses siz li ðin den se rin kanlýlýkla ge-
çi yor. Baþ  ka akar su lar la bes le nip büyüye rek sürdü-
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rü yor yol cu lu ðu nu. Dar ve de rin bir va di yi aþtýktan 
son ra en öldürücü dar be yi yi ye ce ði coð raf ya ya ula þý-
yor. Ya ni, bu ra ya, bu ken tin yayýldýðý düzlüðe... Yol-
cu lu ðun bun dan son rasý hüzün; kent ler den ge çen 
bü tün ne hir le rin, akar su larýn, çay larýn, de re le rin 
or tak yaz  gýsýyla, men de res le rin aðýrlaþtýrdýðý bir 
akýþ la de ni ze doð ru sürükle ni yor.

Su lak Daðý’nýn ku zeydo ðu sun da hâlâ coþ ku lu 
Kýrat, çünkü her gün ye ni den do ðu yor; ova da ise sü-
rek li ölüyor. Ken tin bütün pis li ði ni, eri mez-çürümez 
çöple ri ni ve fab ri ka larýn atýklarýný sýrtla ya rak, du ru-
lup aðýrla þa rak, balýksýzlaþýp kur ba ðasýzla þa rak de-
ni ze taþýnýyor. Ge niþ su la ra ulaþtýðýnda ise, güzel lik 
ve do ðallýðýnýn öldürücü gücü yol ar ka daþ larýyla 
kay   na þa rak baþ ka bir ölümün hazýrlayýcýsý olu yor.

Kýrat’ta balýklar, iri baþ lar, kur ba ða lar, yýlan lar, 
kap lum ba ða lar ya þamýyor. Çürümüþ su yuy la, için de 
kay na yan mil yon lar ca bak te ri siy le, yaz ay larýnda 
siv ri si nek le rin cen ne ti, ken tin yüzka rasý bir ka na li-
zas yon artýk.

Ýþte, gönlüm gi bi bu lanýk su lar, di yor Tarýk. Za-
man  dý, ya þamdý, ge çi yor iþ te gözünün önünden; 
boz  bu  lanýk, utan maz ca. Ce se di sürükle ni yor du Ký-
rat’ýn su larýnda; bir, cam do nu ðu gözle ri ni, þiþ miþ 
karnýný or ta ya çýka ra rak; bir, baþýný su la ra göme rek 
genç be de ni ni –ama bir kadýnla hâlâ ya ta mamýþ, 
karþý cins ta rafýndan bi li ne me miþ be de ni ni– bok tan 
bo ka çar pa rak akýp gi di yor du.

za man ve su
gönül ve bok

Kýrat ne bil sin Ge nel Kim ya’yý, Nüme rik’i.
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Dur ma dan not ge çi yor du. Dur ma dan düþünü-
yor ve dur ma dan üþüyor du. Ge ce yi ve uy ku suz lu ðu 
ilk kez bu ka dar yakýndan tanýyor du; ses siz li ði ve 
din gin li ði. Uyu yan larý düþünüyor du, uyu ya ma yan-
larý, acý çe ken le ri, has ta larý, yol cu larý, kuy tu la ra sin-
miþ uy gun za maný kol la yan hýrsýzlarý, güzel geç ti ði-
ni sandýðý bir ge ce yi ku san sar hoþ larý, do ðu mev le ri-
ni, acil ser vis le ri, kam yon þoförle ri ni, pav yon larý, 
iç ki nin bi tir di ði ya þam larý, mah kûm larý, du var la ra 
yazý ya zan mi li tan larý, si lahlý çatýþma ya gi ren le ri, 
vu  ru lup düþen le ri... Or man larýn kuy tu larýný, in san-
lar âle mi nin bütün kar ma þasýndan uzak, küçük ya-
þam sal he sap larýný bi le bir ke na ra býrakýp uy ku ya 
geç miþ hay van larý, bozkýrlarýn din gin li ði ni düþünü-
yor du. Ama en çok da o an da se vi þen le ri düþünüyor-
du. Düþünürken üþüyor du. Üþürken not ge çi yor du.

Ge ce baþ kaydý. Bam baþ kaydý. Ürkütücüydü.
Þu ra da, in san lar ko þu þu yor du baðýra çaðýra... 

Þu  ra da, ma sa pis lik için de yüzüyor du. Üze ri tüken-
mez ka lem le ka ra lanmýþ bir si ga ra pa ke ti (14 ya zýl-
mýþ, ka lem bir çok kez gi dip gel miþ ra kam larýn üze-
rin de; ya ni, bugün on dört si ga ra içi le cek; ya ni, di-
sip  lin; ya ni, sýkýntý) de bu ruþ tu ru lup kül tablasýna, 
küller ve ezil miþ iz ma rit le rin arasýna sýkýþtýrýlmýþ. 
On dört si ga ra dan faz lasý içil miþ; öz de  ne tim, ya ni 
özle nen de ne tim sað la na mamýþ bu gün. Yi ne sýnýfta 
kalýnmýþ.

 Ka lem ler, def ter ler, Nüme rik tek sir le ri, Ge nel 
Kim ya not larý, sa manlý kâðýtlar, kâðýtlarýn üze rin de 
im za lar, çi çek re sim le ri, an lamsýz ka ra la ma lar, kur-
tu luþ lar, kur tu la mayýþlar, BEN DELÝ MÝYÝM, son ra 
DEVRÝM, son ra DELÝYÝM, he men altýnda GÜÇ LÜ-
YÜM ve ek mek kýrýntýlarý ak þam dan kal ma. Bir 
uya rý yazýsý: Bu ka dar otuz bir çe ker sen er ken ölür
sün!
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Açtý þu nun þu rasýnda. Mut fak su için dey di. Pat-
lamýþ bir bo ru, pis su larý mut faðýn ze mi ni ne yay-
mýþtý. Bi raz da ha yükse lin ce kapý eþi ði ni aþýp ho le, 
ora dan sa lo na ve öbür oda la ra yayýla caktý.

Kýrat ayak larýnýn altýnda ola caktý o za man.
Sa bah kalktýklarýnda görmüþler di fe la ke ti. Ya-

þar’la bir lik te, pa ça larýný diz le ri ne ka dar kývýra rak 
mut  fa ða gir miþ ler di. Ýðrenç bir duy guy du. Ya þar’ýn 
kapýcýdan bul du ðu boþ bir te ne ke ku tu yu (üze rin de 
bir pey nir mar kasý vardý) ze mi ne sürte rek ve sü-
pürgey le su larý içi ne doð ru süpüre rek, an cak yarýsý-
na ka dar do la bi len te ne ke yi götürüp helaya döke rek 
bo þalt ma ya çalýþmýþlar, ama her þey den ol du ðu gi bi 
kýsa süre de bun dan da yýlmýþlardý. Ba þa çýkýlýr gi bi 
de ðil di. En iyi si, de miþ ler di, du ru mu yöne ti ci ye bil-
dir mek. Ya ni, o ka bak ka falý, kaþ larýný her sa bah 
diþ le ri ni fýrça ladýðý diþ fýrçasýyla ta ra yan, ya nak larý 
sarkmýþ yaþlý ‘cins’le, ‘ta le be mil le ti’ni bir ca na var-
mýþ gi bi gören emek li al bay la yüz yüze gel mek.

Kar ma karýþýk bir yüzle in miþ ti aþaðý emek li al-
bay. Diz bölümle rin den ba lon ver miþ so luk la ci vert 
bir pi ja ma altý, ki re mit ren gi ep ri miþ bir ka zak vardý 
üze rin de. Kaþ larýný ta ra ma ya bi le za man bu la ma-
mýþtý. Ast larý, üstle ri, si lah ar ka daþ larý, yok ye re to-
kat ladýðý er ler onu bu hal de görseler ne düþünürler-
di? Mut faðý ba san su dan çok oda larý (so run oda lar da 
de ðil efen dim, mut fak ta), du var larý, du var lar da ki 
pos ter le ri, kar ton la ra yazýlýp asýlmýþ þi ir le ri in ce le-
miþ ti; hem de tükürdü tüküre cek bir yüzle...

Kapýcý Ali Rýza (o da az de ðil di), alt kat ta ki ‘ta le-
be mil le ti’nin otur du ðu da ire de ki ak si li ði ha ber ver-
di ðin de, hiç bir za man ta mam la ya madýðý ga ze te bul-
ma ca larýndan bi ri ne baþ lamýþ ol malýydý emek li al-
bay; müstah kem mev ki, ‘or’; bir renk, ‘al’ da olur 
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‘ak’ da, a’sýný yaz; es ki dil de su, ‘ma’ da olur ‘ab’ da, 
geç. Sa bah kah ve si, ci lasý dökülmüþ seh panýn üze -
rin de. Höpürde te rek bir yu dum içi yor; ohh, eli ne 
saðlýk haným. Es ki Mýsýr’da Güneþ Tanrýsý, ‘Ra’. 
Ney   miþ haným? Gözlüðünün üstünden bakýyor. Ka-
pýcýnýn de di ði ne göre ta le be le rin da ire si ni su basmýþ. 
Eli, da ha iyi iþi te bil mek için ku laðýnda, bir süre öyle 
kalýyor. Karýsý se si ni bi raz yüksel te rek yi ne le yin ce 
de kýzýyor: Duy dum haným... Duy dum! Saðýr de ði-
lim. Ra sim Bey’e si nir le ni yor. Ne di ye ai le or tamýna 
bu ta le be mil le ti ni so kar ki. Ney miþ, ço cuk lar mem-
le ket li siy miþ. Bi ri nin ba basýný çok iyi tanýrmýþ. Ken-
di ayný apart man da otur mu yor ya... Ýçip sýç týlar ta-
bii. Ga ze te si ni kat layýp seh pa ya ko yu yor. Koy mu yor 
da, öfke si ni bel li ede cek bi çim de, ama yi ne de bir 
sa katlýk çýkar ma ma ya dik kat ede rek atý yor. 
Gözlüðünü, kah ve fin canýnýn yanýna býrakýyor. 
Gününü re zil et ti ler iþ te. Ýþin yok sa uð raþ. Doð ru lur-
ken eliy le be li ne des tek olu yor. Bu bel aðrýlarý baþý-
na bir iþ aça caktý ya, hayýrlýsý... Kapýcý Ali Rýza, bü-
tün olan lar da payý varmýþ gi bi suç lu suç lu önüne 
ba kýyor ol malýydý. Ney miþ, di ye bir kez da ha gürle-
miþ ti kuþ ku suz emek li al bay. Son ra da onu din le me-
den sa vaþ alanýna iner gi bi in miþ ti alt ka ta.

Bi lir ki þi edasýyla bakmýþ, en se si ni kaþýyýp baþý-
ný aðýr aðýr sal lamýþtý. Du rup du rur ken bir bo ru na-
sýl pat lar? Ne den bi zim ev de ki ya da karþý kom þu-
muz Ýhsan Bey le rin bo ru su pat lamýyor da bu zi bi di-
le rin ki patlýyor. Ya pa cak bir þey yok, te le fon edip 
Ra  sim Bey’e ha ber ve re cek. Gel, di ye cek, se nin 
hem   þeh ri le rin evi nin bo ru larýný pat latmýþ. Gel de 
ça  re si ne bak, içi ne sýçmýþlar evi nin. O ka dar ta mah-
kâr olur san baþýna bi le yýkar lar. Ya on larýn üstünde-
ki da i re de otur saydý bu zi bi di ler de, bo ru larý pat la-

15



say dý... Bok larý püsürle ri yu karýdan aþaðý ak saydý... 
Ký ya me ti ko parýrdý. Can larýna okur du.

Þu an da mut fak kapýsýnýn eþi ði ni zor la yan su 
Tarýk’ý hiç il gi len dir mi yor. Öyle ki, sa bah, ayak la rýn-
da ki ýslaklýðýn tik sin ti si ni þim di duy mu yor. Yalýna-
yak gir me miþ ler di, pis lik le re bas mamýþlardý, sözde 
ter lik giy miþ ler di ama, bi lek le ri ne ka dar batmýþ lar-
dý su ya. Son ra, mun dar laþmýþ ter lik ler güzel ce yý ka-
nýp bal ko na çýkarýla rak böcek ölüle ri gi bi ters dön-
dü rülmüþtü. 

O pis su lar çe ne si ne ka dar yüksel se bi le umu-
run da ol ma ya caktý.

Bi zi bu Kýrat ve onun pis su larý bo ða cak!

Acýkmýþtý ve açlýðý yalnýzca mi de sin den yükse-
len çýðlýklar la sýnýrlý de ðil di. Þu ra da, ba cak ara larý 
cayýr cayýr ya na rak kýzlar do laþýyor du ve o hiç bir þey 
ya pamýyor du. Ya pa mazdý da, YAN LIÞ OLUR DU. On 
dört si ga ra di sip li ni gi bi ‘o þim di yoz laþtý’dan önce 
alýnan bir yýðýn ka rar dan bi ri bu: YAN LIÞ OLUR! 
Kalýn býyýklý, gür ses li, de li ci bakýþlý bi ri kýzlarý iki ye 
ayýrmýþtý: bacýlar ve bacý ol ma yan lar. Bacýlar bi zim 
müca de le ar ka daþýmýzdý, on la ra ‘cin sel ob je’ ola rak 
ba ka mazdýk. Bacý ol ma yan lar ise bur ju va kýz larýydý 
ve on lar la bir iþi miz ola mazdý. Þim di aþk za maný de-
ðil di. Ya ni, her iki du rum da da karýdan kýzdan uzak 
du ru la caktý. Aþk, dev rim ci müca de le nin önünde bir 
en gel di. Âþýk olun ma ya caktý. Yok sa yanlýþ olur du. 

Býrak ol sun. Ne yin doð ru ki, bir de bu yanlýþýn 
ol sun. Yarýn fýrtýna lar ko pa cak, sa bah altý on beþ te, 
tam pen ce re si nin altýnda si mit sa tan se kiz yaþýnda 
bir ço cuk “Sýca ak!” di ye baðýra cak, be le di ye otobü-
sünde býyýklarý, ku lak larý ve kaþ larý sarkmýþ bi let çi 
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bez gin ce pa so so ra cak, ko ca man bir ka fa, yaptýðý iþi 
çok önem se ye rek ha va ra po ru nu su na cak te le viz-
yon  da, ma vi gözlü bir kýz sakýz çið ne ye cek, rüzgâr 
da ha da þid det le ne cek, etek ler ha va la na cak, tom bul 
be yaz ba cak lar or ta ya çýka cak, bakýlýrsa bi le çak týr-
ma dan bakýla cak, yað mur ya ða cak bel ki ve so kak 
köpek le ri mah zun gözler le süze cek ge lip ge çe ni. Pe-
ki sen ne ya pa caksýn? Bir sev gi lin bi le yok.

Þu ra da, pek bir þey an la madýðý, bir türlü öðre-
ne me di ði ders le rin sýnav larý bek li yor du onu. Ki tap-
lar, sa manlý kâðýtlar, ka lem ler, pis men dil ler, tütün 
döküntüle ri, küller, ek mek kýrýntýlarýyla do lu kar-
ma karýþýk bir ma sa. Çalýþamýyor du. Bir türlü ken di-
ni ders le ri ne ve re mi yor du. Kýrat, gönlü gi biy di... 
Her þe yi kökünden çözümle ye cek dev rim ise yapýl-
mamýþtý da ha.

Ço ðu kez ken di bi le du yum sa mazdý için de ki 
büyük vol kanýn ate þi ni. Yalnýzca ya na rak koþ tu ðu, 
bir de alnýný so ðuk du va ra yas layýp ge le cek üze ri ne 
dü þündüðü za man lar du yardý o cýlýz se si; ken di ni 
sor gu ya çek ti ði o se si... Kim sin lan, der di, ne iþin var 
bu kent te, bu ev de... Oku lu bi ti re bi le cek mi sin? Bi-
tir sen ne ola cak? Kim ya’yý se vi yor mu sun, bu bölü-
me se ve rek mi gir din? Yalnýzsýn. Evet, yalnýzým. 
Aç sýn. Evet, açým. Eþek ka dar ol dun ama bir kadýnla 
ya ta madýn da ha. Ar ka daþ larýna ya lan söylüyor sun, 
yattýðýn kadýnlarý an latýrken ken di ne olan saygýný 
da ha da yi ti ri yor sun ama ger çe ði bir türlü söyle ye-
mi yor sun.

Kim se nin ba na aldýrdýðý yok. Na zan’la mek tup
laþýyo rum, bir bi ri mi zi se vi yo ruz.  Ama hâlâ otuz bir 
çe ki yor sun.

Evet, çe ki yo rum, baþ ka bir çözümüm yok.
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Er tan da çe ki yor mu dur? Hayýr. Li der ler her 
türlü açlýða, iþ ken ce ye da ya na cak bi çim de eðit miþ-
ler dir ken di le ri ni.

Mýrýltýlar dan, aþk fýsýltýlarýndan, ders ler den 
uzak si ga ra içi yor. Karþý apart man da ki kadýn (onun 
da ire si ne göre bir kat da ha aþaðýda otu ran, ara da 
per de nin ar kasýndan gözle yip onun la se viþ ti ði ni ha-
yal ede rek do yu ma ulaþtýðý kýsa boy lu, tom bul ka-
dýn) te miz lik yapýyor. Ço cu ðu nu oku la, ko casýný iþe 
gönder miþ. Yalnýz. Tarýk gi bi genç ve do yum suz bi-
ri ni düþlüyor. Kalýn bi lek li el le riy le örtüler sil ke li yor 
bal kon dan. Ýri me me le ri da ya namýyor bu sarsýntýya. 
Tarýk da da ya namýyor. Renk li ça maþýrlar uçu þu yor 
bir baþ ka bal kon da.

Bir si ga ra da ha yakýyor.
Bir tren düþle miþ ti hep; elin de ba vu lu ile koþ tu-

ðu, ama bir türlü bi ne me di ði, te ker lek le ri nin týkýr tý-
sý nýn git tik çe zayýfladýðý bir tren. Ne za man sap sarý 
bir yüzle, so luk so lu ða o is tas yo na ulaþ sa, çe lik ýþýl-
tý lar la uzayan de mir yo lu nu göste ri yor lardý: Tren 
çok  tan git ti.

Karþýsýnda ki du var da bir re sim var. Ga ze te den 
ke sip bant la du va ra yapýþtýrdýðý bir re sim. Acý çe-
ken, bu acýyý ya þamýn bir ge re ði gi bi ka bul len miþ 
bir yüzün fo toð rafý. Onun he men altýnda da bu sa-
bah yazdýklarý:

þu an da ayak larým tit re se
gözle rim ka pan sa
ma sa pis men dil ler
mut fak ta ki laðým ko ku su
baþýmda aðrý
bi le ti mi aldým gi di yo rum 
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Onun he men altýnda Ho ra ti us’tan bir in ci:

“Fýrtýna ne re ye at sa be ni, ora da bir yer vardýr 
ya þa na cak.”

Bi ri, “Ders le re küstüm, oku la git me ye ce ðim ar-
týk,” de miþ ti. Hem de on dan üç yaþ büyük bi ri; ya-
na ðýnda zey tin çe kir de ði büyüklüðünde be ni olan, 
kalýn býyýklý bi ri... Bir baþ kasý da, “Ders çalýþmanýn 
za maný mý, bi zi büyük görev ler bek li yor,” de miþ ti. 
Çünkü bun lar bur ju va zi nin uyut ma yöntem le riy di.

Zi... Zi... Bur ju va zi!
Kýsacýk etek li kýzlar kal ça larýný sallýyor ve el le-

riy le ol ma yan bir ki lim par çasýný sil ki yor muþ gi bi 
ya  pa rak tem po lu bir þarký söylüyor lar: Zi...zi...zi di-
yor lar müzik eþ li ðin de. Son ra da dönüp po po larýný 
göste ri yor lar: BUR JU VAZÝ! Alkýþ ve ýslýktan yer gök 
in li yor. Çünkü don larý yok.

Tarýk gýrtlaðýna ka dar ‘bur ju va zi’ ol muþ tu. Kâ-
ðýda alt al ta BUR JU VAZÝ di ye yazýyor du. Duy mak 
istemiyordu, söyle me si ge rek ti ðin de ise, ken di ne 
ya  bancý bir ses to nuy la bu sözcüðü mýrýldan mak tan 
sý kýntý du yu yor du. Bur ju va zi. Sýkýldýðý için de yazý-
yor du. Tüken mez ka le min ma vi si ‘B’yi saç ör güsü 
gi bi kalýnlaþtýrýyor du.

Ma sa pis ti. Çok pis.
Bir an için ken di ni ele ver miþ, aklýndan ge çen-

le ri karþýsýnda ki an lamýþ gi bi gülümse di. Kýsacýk 
etek giy miþ don suz kýzlar kal ça larýný sallýyor: Zi... 
zi...

Ay na lar da sýnanmýþ, ölçülüp bi çil dik ten son ra 
be nim sen miþ bir gülüþ yayýlýyor yüzüne. Þim di Er-
tan’ý, ders le rin den çok da ha önem li görev le ri sýrtlan-
mýþ, Emek Ka fe’de, ken di si ne hay ran bir ka la balýðýn 
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çev re le di ði ma sa da, boy nu nu kýsmýþ, býyý ðý ný çe kiþ-
ti re çe kiþ ti re ‘pro le tar ya dik ta tor yasýndan’ söz eder-
ken görüyor. Sýk sýk yum ru ðu nu ma sa ya vu ru yor 
Er tan. Öfke ve þid det do lu gözle ri deð di ði her nes ne-
yi de lip ge çi yor. Par maðýný bir ‘bacý’nýn bur nu na 
dek yak laþtýra rak haykýrýyor: Ar ka daþým (her kes 
onun ar ka daþýydý), önce þu küçük bur ju va has-
talýklarýndan kur tul malýyýz.

Zi... zi... zi ii, di yor kýzlar ve dönüp po po larýný 
gös te ri yorlar.

Çünkü iþ çi sýnýfý on larsýz bir þey ya pa ma ya caktý 
ve bu bahtsýz sýnýf, yýllardýr ya tak larýnda de be le nip 
du ran, göðüsle ri ni yum ruk la yan, ken di le ri ni bi raz 
iyi his set tik le rin de ise býyýklarýný çe kiþ ti ren bu 
‘müz min’ has ta larýn iyi le þe rek on la ra öncülük et me-
si ni bek li yor du. Dok tor larýn elin den bir þey gel mi-
yor du. Has ta lar sürek li ko nu þu yor, tartýþýyor ve bir-
bir le riy le dövüþüyor du.

Tarýk has ta ne ye kaldýrýlmýþ, acil ser vis te yatý-
yor. Çok ive di, dünyayý vel ve le ye ve ren bir can kur-
ta ran, ya ya kaldýrýmýna top lanmýþ me raklýla ra ça-
mur lu su larý sýçratýp te pe den týrna ða ýsla ta rak has-
ta ne ye ye tiþ tir miþ ti az önce. Yað mur lu bir gündü, 
üste lik Kýrat da taþmýþtý. Ken ti laðým su larý basmýþ-
tý. Ge mi batýyor du. Du daðýnda so ba bo ru su gi bi bir 
si ga ray la acil ser vis te ya tan Tarýk da batýyor du. Ne 
tu haf; ko þuþ tu rup du ran hem þi re ler de, asýk yüzlü 
dok tor lar da karýþmýyor du si ga ra iç me si ne. Bu, hem 
iyiy di, hem kötü. Za man ge çi ril me den býçak altýna 
yatýrýla cak ve bey nin de ki ‘Küçük Bur ju va Tümörü’ 
alýna caktý. Dok tor lar bu na kýsa ca KBT di yor. Te ker-
lek li sed  ye de, ko ri dor lar dan þim þek hýzýyla ge çe rek, 
dönüþler de du va ra çarp mak tan kýlpayý kur tu la rak 
asansöre doð ru yol alýyor . Te ker lek li sed ye yi yaþlý 
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ama dinç bir has tabakýcý kul lanýyor. Mak yaj la yaþ-
landýrýlmýþ bir oyun cu ya ben zi yor. Hat ta, Türk si ne-
masýnda ‘sütçü’ di ye ünle nen, kötü adam rol le ri ne 
çýkan Süheyl Eð ri boz’un kop yasý bi le de ne bi lir. Ama 
bu film de kötü adam de ðil. Ýyi adam da sayýlmaz, 
çün kü yüzünde hiç bir an lam yok. Acil ser vis ten 
KBT’ye çýkarýlýyor; beþ kat yu karýsý. Hiç bir þey 
umu   run da de ðil Tarýk’ýn. De rin de rin çe ki yor si ga-
ra  sýndan. Yo lun so nu. Si ga rasýnýn külü uzu yor, bü-
külüp ak çar þaf la ra dökülüyor. Ar zu Okay’a ben ze-
yen hem þi re çapkýn çapkýn gülüyor.

“Has tanýn ya þamýný kur ta ra bi li riz ama, kör ka-
la bi lir...”

Bu nu söyle yen TV di zi le rin den tanýdýk bir dok-
tor. Aslýnda, yüzünden çok se si tanýdýk. Ken di ne son 
de re ce güven li, sert, bir o ka dar da inatçý bir he rif. 
Ama Tarýk, o güzel ba yan dok to run (o da Ar zu Okay, 
hay ret) bu katý tu tum lu soy tarýya karþý çýka caðýný ve 
an la ya ma ya caðý bir çok La tin ce sözcükle tartýþa caðý-
ný bi li yor. Bir uyarý: Ya þamýn bo yun ca rast lantýlar ve 
se ni ko ru ya cak bi ri le ri ola caktýr; kor ku la cak bir þey 
yok, nok ta! Ken di ni o güzel dok to run el le ri ne býra-
kýyor Tarýk. Çünkü güven ce de. Bir gün ya tak tan 
kal  ka caðýný, has ta ne nin bah çe sin de, iki yanýnda tý-
raþ lanmýþ þim þir le rin yer aldýðý ses siz ve ürkütücü 
bir yol da bir lik te yürüye cek le ri ni, akas ya aðaç larý-
nýn altýnda ki bank larýn bi ri ne otu rup (‘Düþünen 
Adam’ hey ke li de he men ar ka larýnda ola cak mý?) 
hiç ko nuþ ma dan uzak la ra ba ka cak larýný bi li yor. Gü-
zel ba caklý ba yan dok tor ara da içi ni çe ke cek, onu 
bý rakýp gi den ikiyüzlü, çýkarcý sev gi li si ni düþüne-
cek. Son ra göz göze ge le cek ler. Ola naksýz bir aþkýn 
ilk adýmlarý mý?

Adýmlarý Tarýk. Zi...zi...
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