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1

Bel ki de en iyi si, her þe yi ol du ðu gi bi, lafý do laþ-
týrma dan an lat mak.

Kýrk yaþýma gir di ðim günün ge ce sin de karým 
be ni terk et ti. Ya ni üç haf ta önce. Üste lik en bek le-
me  di ðim bi çim de.

Bir takým tu haflýklar ol du ðu nu göre bi li yor dum 
ha yatýmda. Ken di mi iþi me kaptýrmýþtým, kaptýrma-
ya da de vam edi yor dum. Aslýnda iþi mi bir sa va þa 
dö nüþtürme yi ba þarmýþtým. Ken dim ce bir sa va þa 
tabii. Ge nel de zen gin ço cuk larýnýn de vam et ti ði özel 
bir Fransýz Li se si’nde Türkçe öðret men li ði yapýyo-
rum. Yak laþýk on yýl ol du. Yo, ga li ba on bir yýl. Okul, 
ken tin güzel ve zen gin semt le rin den bi rin de. Es te-
tik açý dan çok iyi düzen len miþ ge niþ bir bah çe si 
olan, Le van ten ler den kal ma, per vaz larý mer mer oy-
malý bir bi na bu rasý. Yüksek ta vanlý aydýnlýk sýný-
flarýnda yir mi þer li öðren ci grup larýnýn ders gördüðü 
þýk ve seç kin bir okul. Fransýzca’nýn büyük bir öne-
mi var bu  ra da. Bazý in san lar için Fransýzca’nýn ken-
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di si baþ lý baþýna bir ya þam bi çi mi, bir gus toy du.
Þim di, böyle bir okul da, ço cuk larýn cep te le fon-

larýnýn ikide bir çaldýðý ya da tit reþ ti ði, bir bir le riy le 
me saj laþ ma ya her þey den da ha çok önem ver dik le ri 
bir okul da Türkçe’nin ne öne mi ola bi lir di? Ya da bir 
Türkçe öðret me ni böyle bir yer de ne öðre te bi lir di?

Bu so ru larý ken di me dert edin miþ tim. On la ra 
çok iyi bir prog ram çýkarmýþtým. Oku ma larý için çok 
iyi ya zar lar, çok iyi ki tap lar öne ri yor dum ken dim ce. 
Öner mek ten öte, ödev ve ri yor dum. Ba ki’yi, Fu zu-
lî’yi öðren mek zo run da ol duk larý ka dar, Füru zan’ý, 
Ada let Aða oð lu’nu da bil me liy di bu ço cuk lar. Ayrýca, 
örne ðin, dünya da hiç bir ço cuk, Sa lin ger’ý ve onun 
kah ra maný Hol den Ca ul fi eld’ý bil me den yaþ lanýp öl-
me me liy di. Bel ki o za man, dünya da ha güzel bir yer 
ola bi lir di. Ha ni bir takým ünlüle rin yýlbaþ larýnda, 
bay  ram lar da di le dik le ri gi bi bir dünya! Barýþ, hu zur, 
sev gi do lu. Aydýnlýk yarýnlarýna güven le bakýlan bir 
dünya!

Hem sürek li, ço cuk la ra öne re ce ðim ye ni ki tap-
larý oku mak, hem de ha yat ta hiç bir þey den zevk al-
ma yan, bir ge le cek olup ol madýðýndan da hi kuþ ku 
du yan ço cuk la ra o eði ti mi ver mek ger çek ten zor du. 
Mut suz bir ku þak ye ti þi yor du yarýnlar için. Ben de 
on larý mut lu ede mez dim el bet te. Böyle bir görev 
üst len me ye de ni ye tim yok tu açýkçasý. Ama mut lu-
lu ða gi den bir takým yol lar ol du ðu nu göste re bi lir-
dim. Se ver ler ya da sev mez ler, bir þey ya pa mam. 
Ama yi ne de on la ra karþý bir so rum lu luk du yu yor-
dum. Bir yan dan da ko mik ge li yor du bu duy gum 
ba na. Ýnsanýn içi ni acýta cak ka dar ko mik. Hiç bir 
so rum  lu luk duy ma yan ve üstlen me yen ye ni bir ku-
þa ða karþý so rum lu luk du yan es ki bir ku þaðýn üye si 
ol mak! Yaþ lanýyor muy dum ne?
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Üste lik ‘an dro poz’ de yip her þe yin hoþ karþýlan-
ma  ya baþ landýðý yaþ la ra da ha epey za maným var ken 
taþýyor dum bu duy gu larý.

Bu ço cuk larýn eði ti miy le, so run larýyla uð raþ-
mak  tan, baþ ka bir þe ye za maným kal mamýþtý. Ha-
yatýn di ðer alan larýndan, ger çek an lam da eð len mek-
ten, gez mek ten, hoþ ça va kit ge çir mek ten so yut la-
mýþ gi biy dim ken di mi. Ger çi ara da bir, ar ka daþ larý-
mýzla film ge ce le ri yapýyor duk. Ar ka daþ larýmýz Ha-
di ile Oya. Be nim okul dan, iki si de öðret men. Ara da 
bir ge lir ler, bir lik te film sey re de riz fi lan. Ama çok da 
bir yakýnlýðýmýz yok on dan öte. On lar dan da uzak 
bir kaç ki þi da ha ge lir ba zen. Sek sen li yýllar da ger-
çek ten ge ri le rek, kor ka rak iz le di ði miz bazý film le ri 
güle rek iz le riz. Vi deo yýllarýnýn vaz ge çil mez kor ku 
kla sik le ri ne re dey se bi rer oyu na dönüþtü, ga ze te le-
rin ver di ði üçüncü say fa ha ber le ri nin yanýnda. 
DVD’ ler bazý ge ce le ri mi zi güzel leþ ti ri yor artýk. Vi-
deo yýllarýndan DVD yýllarýna geç miþ tik! Ga li ba ýþýk 
hýzýyla ol muþ tu bu ge çiþ. Sýkýntýlarýmýzý, is tek le ri-
mi zi ve inanç larýmýzý býrakmýþtýk bir yer ler de; ama, 
bütün bun larý ne re le re sa vur du ðu mu zu artýk hatýr-
lamýyor duk.

Son ra larý düþündüðümde, ne den Ýpek’in be ni 
öy le ce terk et ti ði ni düþündüðümde, de fa lar ca ken-
di mi gözden ge çir me fýrsatýný bul dum. Ço cuk la ra 
oku ta caðým ki tap larý oku mayý bir ya na býrakýp ken-
di mi oku ma ya baþ ladým. Ye ni den. Bil di ðim ama 
unut  tu ðum en es ki ki tabý! 

Ken di mi gözden ge çir me fýrsatýný bu lun ca ken-
di me öyle çok suç yükle dim ki, için de ol du ðum bü-
tün oda lar ba na dar gel me ye baþ ladý.

Evet, onun la il gi len mi yor dum. Bir kadýn, hiç 
de   ðil se, saçýnýn ren gi ni ya da bi çi mi ni de ðiþ tir di ði 

11



12

za man fark edil mek is ter. Sürek li bir ara da ya þadýðý, 
sev di ði adamýn bu nu görme si ni is ter. Bu, rek lam fil-
mi ger çek li ðin den çok da ha öte de bir þey dir. Ýnsanî 
bir du rum dur. 

Yýllardýr fark et me miþ tim on da ki de ði þik lik le ri. 
Býrakýn iç sel olan larý, ara da bir de ne di ði saç mo del-
le ri ni, de ði þik ton larý, giy di ði ye ni el bi se le ri, hat ta 
ba na aldýðý ka zak larý bi le fark et me den yýllar ge çir-
dim onun la. 

Hiç bir za man çok dik kat li bir adam ol mamýþtým 
ama, hiç de ðil se, bi raz özen göster mem ge re kir di. 
Her iliþ ki ken din ce bir özen is ti yor biz den. Ba zen 
unu tu yo ruz bu nu. Evet, bir lik te ge zip eð len di ði miz 
za man lar da ol du el bet te. Ama yi ne de da ha çok za-
man ayýrmalýydým. Bu nu çok geç an ladým. 

Çok büyük bir aþ ka tu tu lup bir bi ri miz den vaz-
ge çe me ye cek ka dar sýkýntýlar, bunalýmlar ge çi rerek 
ev len me dik biz! Ama ger çek ten sev dim onu. Ýnsa-
nýn güzel bir ki tap tan hoþ lan masý, onu ba þu cu ki-
tabý yapýp ara da bir say fa larýnda ha ya ta da ir bir 
þey ler oku mak tan haz al masý gi bi bir duy guy la sa-
hip çýktým Ýpek’e. Za man la sev gi, aþ ka, der ken aþk, 
tut ku ya dönüþtü ga li ba. Þim di çok da net bir þey 
söyle ye me ye ce ðim si ze. Nasýl ol sa siz an larsýnýz ve 
ka rarýnýzý ve rir si niz bi zi tanýdýkça.

Üni ver si te de ben Türk Di li ve Ede bi yatý okur-
ken o, Ýþlet me Bölümü’ne de vam edi yor du. Ma te ma-
tik ka fasý iyi olan in san la ra her za man hay ranlýk 
bes le mi þim dir. Bel ki ilk dik ka ti mi çe ken buy du 
Ýpek’te. Ýkin ci sýnýfta okur ken tanýþtým onun la. Üni-
ver si te nin kan ti nin de. Bir bozkýr þeh rin de. 
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Ha cet te pe Üni ver si te si’nin Bey te pe Kam pu-
su’n da, kan tin dey dik.

Yanýmda ki ma sa da bir kýz ar ka daþýyla karþý 
karþýya otur muþ, eko no met ri den söz edi yor lardý. Ar-
ka daþýnýn adý Se vil’di. San ki an la madýðým bir li san-
da bam baþ ka þey ler an latýyor lardý. O sýra da, oku du-
ðum ki tap tan baþýmý kaldýrýp yüzüne baktým. Be-
nim farkýmda bi le de ðil ler di tabii. Ko nuþ ma ya dal-
mýþlardý. Eko no met ri nin, ülke eko no mi si nin gi di þa-
tý ný an la mak ta ne iþ le ri ne ya ra ya caðýný tartýþýyor lar-
dý. Son ra tartýþmayý býrakýp günde lik þey ler den söz 
et  me ye baþ ladýlar. Küçük ve güzel þey ler den. Bir 
gün önce Tu nalý’da ge zer ken, ay nalý küçük pa sajýn 
üst katýnda ki bir bu ti ðin vit ri nin de gördükle ri an go-
ra ka zak tan... Ha vanýn git gi de so ðu du ðun dan... 
Rüz gârýn Bey te pe’de ne ka dar sert es ti ðin den... Kar 
yol larý ka par sa, ara ba la ra otos top çek mek ten.... Ge-
çen yýlki kor kunç ti pi de her kes okul da mah sur kal-
dýðýnda ken di le ri nin bölüm baþ kanýnýn ara basýyla 
nasýl da ev le ri ne gi de bil dik le rin den... 

Da ha önce hiç düþünme miþ tim Bey te pe’de sert 
esen rüzgârý. San ki o sert lik, Bey te pe’nin ken di siy di 
so ðuk An ka ra kýþlarýnda. Ayrý bir rüzgâr düþün me-
miþ tim hiç. On larýn ko nuþ masýnda ki, kýrbaç gi bi 
þak la yan, de ri yi örse le yip ka na tan bir rüzgâr! Oy sa 
üç yýl ol muþ tu bu üni ver si te ye baþ la yalý. 

Ço cuk lu ðum, genç li ðim An ka ra’da geç miþ ti ve 
ge çi yor du. Sa de ce, için de ya þadýðým þe hir di An ka ra. 
Ku ru, bozkýra tes lim edil miþ, da ha doð ru su bozkýrýn 
göbe ðin de ku rul muþ büyük bir þe hir. Bi raz hüzünlü 
bir ta rafý vardýr. Kim se le re göster me di ði, sa de ce 
ken  di si ne sak ladýðý bir yüzü. Ýstan bul’dan ge len ler 
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sev mez bu þeh ri. De ni zi ol ma yan þe hir le ri sev mez di 
de niz âþýklarý. Ama bir alýþma ya görsünler, ayrýla-
maz lar bir da ha. Ýnsan bozkýra da âþýk ola bi lir. 

Ge niþ bul var larý vardýr. Ýki yanýnda aðaç lar. Bü-
tün yol lar Kýzýlay’a çýkar. Þeh rin mer ke zi ne. Kim se 
kay bo la maz san ki bu þe hir de. Her yaný ev gi bi dir. 
Ýn san ken di ni güven de his se der. El bet te gündüzle ri 
sa kin, ge ce le ri ise te kin ol ma yan yer le ri vardýr. Ama 
ge ce, in san ken di evin de hu zur luy ken, o te kin ol ma-
yan yer ler de olup bi ten le ri düþünmez bi le. Ko ca þe-
hir, sürek li bir uy ku ha li ni ya þatýr için de ki le re. 

Ýnsan ba zen, bir te pe nin ar kasýnda de niz ol du-
ðu nu zan ne der An ka ra’da. Ve bu sanrý oya lar onu 
yýllar ca. Ýste di ði za man yürüyüp de ni ze ba ka bi lir 
in san, An ka ra so kak larýnda. Bozkýrda ken di de ni zi-
ni ya ra ta bi lir in sa noð lu.

Ve son ba har hep yakýþýr An ka ra’ya.

Bütün za maným, iyi ve kötü olan her þey bu þe-
hir de, þim di çok da faz la ayrýntýlarýyla hatýrla ya ma-
dý ðým bir bi çim de ge çip gi di yor du. 

Bah çe li ev ler’de üç katlý bir apart manýn en üst 
katýnda otu ru yor duk. Kar de þim Si nan o yýl li se iki-
ye geç miþ ti. Ba bam henüz avu katlýðý býrak mamýþtý. 
An nem ise ken di mi bil dim bi le li hep aynýydý... Ar ka-
daþ larýna karþý çok iyi ye mek ler ya pan ku sur suz bir 
ev sa hi be si, ko casý için eði ti mi ni bi le yarýda býrak-
mýþ âþýk bir kadýn, müþfik bir eþ, ço cuk larý için at-
kýlarýný bo yun larýna sar mayý unut ma ma larýný söyle-
yen an ne! 

Yaz larý iki ayý aþkýn bir süre Mu dan ya’da bir 
yaz lýk si te de ki da ire le rin de ya þa yan kla sik an lam da 
An  ka ralý bir ai le. Ve on larýn her yaz Mu dan ya’da 

14



15

Mar  ma ra’nýn su larýna bakýp Ýstan bul’u, ora da ki ha-
yatý ar zu la yan oðul larý! 

Büyük oðul Ýhsan, ken di þe hir le rin de ki üni ver-
si te yi ka zanmýþtý. Do layýsýyla faz la mas raf çýkma ya-
caktý ai le ye. Za ten oku mayý se vi yor du oðul larý. Bel-
ki, ken di le rin den ha ber siz üç-beþ say fa ka ra la ya cak 
ka dar yaz mayý da sev miþ tir. Ama ye te nek siz ol du-
ðu nu görüp vaz geç miþ tir bel ki de. Ne re den bil sin 
ai le si?

Ýhsan adýný ba na, dayým koy muþ. Bon cuk gözlü 
Hil mi Dayým. “Bu ço cuk Al lah’ýn bir ih saný si ze. Ba-
kýn nasýl mýþýl mýþýl uyu yor. Bi zim ki le rin iki si de 
dünya da uyu maz lardý be bek ken. Son ra da böyle 
hay  laz ol du lar iþ te!” de yip, ku laðýma adýmý fýsýlda-
mýþ: “Ýhsan!”

Ba bam du rum dan pek hoþ nut ol mamýþ el bet te. 
Rah met li de de min adýný ver mek is ti yor muþ ba na. 
An nem de “Yap ma Sa it, el ka dar ço cu ða Sa dul lah 
adýný koy mak doð ru de ðil. Artýk kim se Sa dul lah adý-
ný kul lanmýyor,” de yin ce akan su lar dur muþ. 

Ney se, Ýhsan üni ver si te sýrasýnda da ai le siy le 
be  ra ber yaþýyor du. Li se de ki ede bi yat öðret me ni Þa-
hin Bey onu, oku ma ya yönlen dir miþ ti. Ýyi ya zar lar-
dan öyküler se çer di ede bi yat ders le rin de. Ge nel de 
Ýh san’a yüksek ses le oku tur du, ar ka daþ larý din le sin 
di ye. Kim se din le mez di el bet te. Hep si baþ ka baþ ka 
þey ler le meþ gul olur lardý ben öyküyü oku ma ya uð-
raþýrken.
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Þa hin Öðretmen sa ye sin de farklý ya zar larý ta-
nýdým, oku mak tan zevk aldým. Oku manýn zen gin lik 
ol du ðu  nu öðren dim. Nasýl ol sa ha yat ta hiç bir za man 
zen gin ola ma ya caktým. O tür hýrsým hiç ol madý. Do-
la yýsýyla da in san larýn ‘ba þarýlý’ saydýklarý ki þi ler den 
ol ma ya caktým. Ýste di ðim için de ðil, be ce re me di ðim 
için. Sýra dan bir ha yat Ýhsan’ýnki!

Þa hin Öðretmen li se so na gel di ðim de bir be yin 
þo kuy la bi zi terk et ti. Ýna na madýk. Çok iç ki içi yor du 
evet. Çok acý bir ha yat ya þamýþtý. Küçük kýzý bir ka-
za kur þu nuy la öldürülmüþ, karýsý ta rafýndan terk 
edil miþ mut suz bir adamdý. Ama in san mut suz luk
tan ölmez di. Tabii o za man lar öyle düþünüyor dum. 
Oy sa artýk in sanýn mut suz luk tan öle bil di ði ni bi li yo-
rum, tanýðým. Ýnsan her gün mut suz luk tan öle ce ði-
ne, bir gün, bir ke re de ge ber me yi is ti yor. Ol sun ve 
bit sin! Ger çek ten çok üzülmüþtük. Ga li ba o gün 
ka rar ver miþ tim üni ver si te de ede bi yat oku ma ya. 
Her in sanýn bir yo lu ol malýydý. Ben de sev di ðim bir 
þe yi yap malýydým. Yok sa ha yat çok da ha sýkýcý olur-
du. Ol masý ge rek ti ðin den ve ol du ðun dan çok da ha 
faz la sýkýcý!

Üni ver si te de is te di ðim bölümü ka zandým. Ma-
te ma tik le aram o ka dar kötüydü ki, ede bi yat aðýrlýk-
lý bir se çim yap mak ka de rim gi biy di. Yap mam ge re-
ke ni yaptým. Sanýrým kar de þim Si nan için de iyi bir 
örnek ol dum. Evet, “Nu mu ne lik abi!” 

Bir çok il ki An ka ra’da ya þa yan bir aða bey. Sün-
ne ti ni, ilk aþkýný, cin sel lik le ilk tanýþmasýný, ilk kav-
gasýný, ilk da yaðýný... Si nan’a ken di ge le ce ði nin bir 
öze ti ni su nar gi biy dim bütün ya þantýmla. Ama saný-
rým boy nuz ku laðý ge çe cek ve kar de þim ev rim ge çi-
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re rek bugünkü ha li ne, ya ni bir Türk pan dasýna dö-
nüþe cek ti!

Ha yat ger çek ten de rüzgâr gi bi ge çi yor du ve bu 
rüzgâr be ni çok üþütüyor du.

Bun ca kar ga þa da hiç düþünme miþ tim Bey te pe’-
nin rüzgârýný, onun kýrbaç gi bi þak ladýðýný, çat la yan 
ve yer yer ka na yan de rim de ki o sert leþ me yi, ko parýp 
ye ri ni tek rar ka nattýðým ka buk larý... 

Ka fe ter ya da, ev le ri nin sa lo nun daymýþ gi bi ra-
hat ça otu rup ko nu þan kýzla ra bak ma ya baþ lamýþtým. 

Be nim hi zam da otu ran kýzýn adý Ýpek’ti. Kum ral 
uzun saçlý, in ce zayýf yüzlü, el macýk ke mik le ri çýkýk, 
ko ca ko ca, yo sun tut muþ ha vuz lar gi bi ye þil gözle ri 
olan kýz Ýpek’ti iþ te. Karþýsýnda, ma sanýn saðýnda 
otu ran, ona göre da ha tom bul, þen görünse de, ge ce-
le ri giz li giz li að ladýðýný his se de ce ði niz ka dar ke der-
li yüz çiz gi le ri olan, ka ra gözlü kýzýn adýný ise za ten 
öðren miþ tim. Ama be ni on dan çok Ýpek il gi len di ri-
yor du. Bu Ýpek’i okul da ilk görüþümdü. Da ha doð ru-
su ilk fark edi þim. Bi ri o gün, bu kýzýn beþ yýl son ra 
karým ola caðýný söyle se inan mazdým el bet te!

Ýki kýz büyük bir iþ tah la de di ko du yap ma ya baþ-
lamýþlardý. De di ko du ko nu su na ge lin ce, yel pa ze le ri 
hay li ge niþ ti. Her þey den, her kes ten ko nu þu yor lar-
dý. 

Se vil’in kar de þi nin âþýk ol du ðu kýzýn sa kil li ðin-
den... Or ga ni zas yon der si ve ren pro fesörün, karýsý ný 
býrakýp ken di le ri nin sýnýf ar ka daþý olan bir kýzla ya-
þa ma ya baþ la masýndan... Ünlü bir türkücünün sev -
gi li si ni baþ ka bir kadýnla al dat masýndan... Ünlü bir 
fut bol cu nun karýsýný bir güzel lik kra li çe si ile al dat-
masýndan...
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Þaþkýn þaþkýn bakýyor dum yüzle ri ne. Önce Se-
vil gördü ha li mi. “Ne arsýz þey sin!” der ce si ne bu ruþ-
tur du yüzünü. Öyle ol madýðýmý göre bil di ði hal de 
bu  nu yaptý. Ben de inat la vaz geç me dim yüzle ri ne 
bak  mak tan. Tam o sýra da, bir þey ler an la tan Ýpek’in 
dik ka ti daðýlýr gi bi ol du, ar ka daþýnýn ki me bu run 
ký výrdýðýný görmek için ba na döndü. Ye þil ha vuz la-
rýn da yüzme ye baþlamýþtým ki Ýpek’in se si be ni ken-
di me ge tir di.

“Ne o? Ne ye tu tu na mamýþ on lar?” 
“An la madým?”
“Elin de ki ki tabý di yo rum.”
“Evet. ‘Tu tu na ma yan lar’. Güzel bir ki tap.”
“Çok kalýn. Bir þey an ladýn mý ba ri? Ne an latý-

yor?”
“Her hal de ka fan dan bi le kalýndýr o ki tap!” di-

yen Se vil’in kah ka hasý çýnladý, yanýmda ki pen ce re-
ye çarpýp daðýldý, tuz la buz, yer ler de.

Ýpek de gülümse di, ama tem kin li.
“Ha ki ka ten ne an latýyor?”
“Bi tir me dim da ha. Ama, kay bo lan bir adamýn 

hikâye si.”
“Ya zarý kim miþ? Oðuz Atay. Tanýnmýþ bi ri de ðil 

ga li ba.”
“Pek de ðil. Aslýnda ben ye ni tanýdým. Bel ki...”
Se vil, ar ka daþýnýn il gi si nin ba na yönel me sin den 

sýkýlmýþtý.
“Ýpek! Ha di der se geç ka la caðýz.”
“Kaçtýðýmýz der sin ne yi ne geç ka la caðýz Se-

vil’ci  ðim?”
Se vil bakýþlarýyla elin de ki ga zoz þi þe si ni Ýpek’in 

ka fasýnda par ça ladý; kýrýk kýsmýný da be nim alnýma 
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sap ladý. Son ra da ha in ce gülümse ye rek iki mi ze 
baktý.

“Canýn otur mak is ti yor ga li ba!”
“Evet! Bak sa na ar ka daþ tuð la gi bi ki tap oku yor. 

Her hal de bir þey ler öðren miþ tir ha yat tan. Ko nu-
þalým de rim!”

Son ra ba na döndü Ýpek.
“Adým Ýpek, bu da Se vil. Ba na en yakýn in san.”
“Ben Ýhsan!”
“Aa bak þi ir gi bi ol du. Ýnsan... Ýhsan!”
Güldü, ara da, bir gam ze göründü san ki sað ya-

naðýnda.
Karþýlýklý mem nun ol muþ tuk el bet te. So ru lar 

art ar da gel di. Hep okur muy dum, han gi bölümdey-
dim?.. El bet te bel liy di. Böyle kalýn bir ki tabý baþ ka 
han gi bölümden bi ri si oku ya bi lir di ki za ten!.. Bi zim 
bölüm bi raz faz la sayýda saðcýnýn ol du ðu bir bölüm 
de ðil miy di? Yok sa mil li yet çi miy di on lar?.. Ken di le-
ri nin bir il gi si yok tu el bet te!.. Laf ol sun di ye sor-
muþ  lardý... Ken di le ri iþlet me oku yor lardý... Se vil se-
vi yor du bölümünü. Ýpek pek hoþ nut de ðil di ama 
gir miþ ti bir de fa. Ai le si pek mem nun du kýzlarýnýn 
iþ let  me bölümünde tah sil görme sin den. Aslýnda ge-
le cek se ne... ya ni üçüncü sýnýf en zor sýnýftý. Ba raj 
gi bi. An lardým ya!.. Hep böyle yalnýz mý ge zer dim?.. 
Ee, ar ka daþ larým ne re dey di o za man?.. 

O gam ze yi bir tek o gün, o an gördüm ya na ðýn-
da. Sanrýydý sanýrým. Her þe yi da ha ma sum kýlan bir 
gam ze...

Bi zim der sin baþ la masýna bir sa at vardý ve Arif 
ile Ke rem ders lik le rin yakýnýnda kal mayý ter cih et-
miþ ler di. On larý unut muþ gi biy dim. Ar ka daþ larýmýn 
yanýna dönmem ge rek ti ði ni söyle dim. Der se on da-
ki ka kalmýþtý. Yi ne görüþe cek tik nasýl ol sa. 
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Ha fif bir þaþkýnlýkla yüzüme baktýlar. 
“Görüþe ce ðiz tabii. Al lah’ýn daðýndan ne re ye 

ka    ça bi li riz ki? So nuç ta bu ra da ya da þu ra da görüþe-
ce ðiz. Alt ta rafý Bey te pe!”

Ýpek de rin den baktý gözle ri me. Ha vuz la ra dalýp 
çýktým. Ben ku ru lanýrken o gülümse di.

Arif li se den be ri ar ka daþýmdý. Hay laz, huy suz, 
ne den siz ce hu zur suz. Be ni çýlgýnlýða yönlen di ren 
bir yapýsý vardý. Çýlgýnlýk de diy sem öyle in sanýn ak-
lýný baþýndan ala cak ka dar büyük þey ler de ðil el bet-
te. Bir bas ket maçýndan son ra, bi zi da vet eden kýz-
larýn evi ne git mek, bi rer ke yif si ga rasý tüttürmek, 
eð  len mek gez mek, ya da ak þam ba basýnýn ara basýný 
ödünç ala bi lir se, be ra ber ce þeh rin bel li yer le rin de 
do laþýp, Çan ka ya’ya çýkmak, Bo ta nik bah çe si nin ka-
ranlýk aðaç de ni zi ne karþý otu rup bi ra larýmýzý içip 
si ga ra larýmýzý tel len dir mek gi bi sözümo na çýlgýnlýk-
lar. Ya ni ma sum çýlgýnlýklar. Za ten An ka ra’da faz la 
çýlgýnlýk da yapýlmaz. 

Es mer, yakýþýklý bir ço cuk tu Arif. Ben den beþ 
san tim ka dar uzun du: 1.85 boy! Li se de ‘Sýrýk’ der-
dik. Ha ba bam Sýnýfý’mýzýn Fe rit’i oy du iþ te! Ama li-
se dey ken hem saðcýlar dan hem sol cu lar dan da yak 
ye mek iki mi ze de çok ko yu yor du. Yapýlý ol mamýza 
rað men, on lar ge nel de hep ka la balýk olu yor lardý. 
Biz de bir bi ri mi zi kol la ma ya çalýþýyor duk abi le ri mi-
zin da yaðýndan. Der ken on lar bi ze alýþtý. Sanýrým biz 
de on la ra alýþtýk is ter is te mez. ‘Sýrýk’ ile ‘Küçük Sý-
rýk’ da yak ye me den de adam gi bi dav ra na bi li yor-
lardý on la ra. 

Ben is te di ðim için bu bölümü seç miþ tim. Arif 
ise tem bel li ðin den. Baþ ka bir þey çalýþa cak ka dar 
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vak ti ol ma masýndan. Oy sa yýllar son ra ba na, Þa hin 
Bey’e duy du ðu saygýnýn da et ki si ol du ðu nu söyle-
miþ ti bu se çi min de. Pek inan mamýþtým.

Ke rem’e ge lin ce, onun la üni ver si te de tanýþýp ar-
ka daþ ol duk. Kayýtlarýmýzý yaptýrdýktan son ra ilk 
der si miz de. Arif ne ka dar yakýþýklý, dýþa dönük, sos-
yal bir in san sa, Ke rem de ak si ne o ka dar sýra dan, 
hat ta bu lun du ðu or tam lar da ken di si ni sil me ye ça lý-
þan, ne re dey se görülme mek için uð ra þan, içi ne ka-
palý, ken di ha lin de bir ço cuk tu. San ki Arif bir yö-
nümü ta mamlýyor du, Ke rem ise bir baþ ka yönümü. 
Þim di düþündükçe da ha iyi anlýyorum.

Bel ki de ben iki si nin karýþýmýndan olu þan bir 
in sandým. Bir bi ri miz de ki ek sik lik le ri örtüyor duk. 
Arif, Ke rem’de ken di si ne faz la ge len dur gun lu ðun 
ben de tam kývamýnda ol du ðu nu düþünüyor du. Ke-
rem ise Arif’te uç bo yut lar da gördüðü çýlgýnlýðý, be-
nim da ha sýnýrlý ve akýllý bir bi çim de yaptýðýmý dü-
þünüyor ol malý ki dost lu ðu muz yýllar ca sürdü ve 
ha len de de vam edi yor. Ya ni... Ga li ba, de vam edi yor. 
Bir  bi ri miz için bi rer den ge un su ru ol duk üçümüz.

Yýllar son ra Se vil ile Arif ev len dik le rin de ve An-
ka ra’da sözümo na mut lu bir bi çim de ya þadýklarýnda 
dost lu ðu muz sürdü. Ke rem, fel se fe bölümünden 
Þu    le ile ev le nip Ýzmir’e yer leþ ti ðin de, on lar la da ha-
ber leþ me miz de vam et ti.

Sek sen li yýllardý.
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