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Çe kip git mek is te me min ne den le ri çok ve 
kar maþýk; yüzey sel olan lar ol duk ça açýk ama 
de  rin de gö mülü olan larý açýkla mak an latýla maz 
öl çüde zor, hem de ke li me ler ko nu sun da göre ce li 
ola rak tecrübe li ol ma ma karþýn.

Law ren ce Dur rell
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O rüyayý en son ne za man gördüðünü anýmsamýyor; 
ara dan uzun yýllar geç miþ. Ýnsan ço cuk lu ðun da ki bir 
kor ku suy la ile ri yaþ larýnda karþýlaþýnca ne ya par ya da 
böyle bir kor kuy la karþýlaþ ma olasýlýðý var mýdýr? Bu 
so ru nun yanýtýný ver mek te zor lanmýyor Asým: Vardýr ve 
her olasýlýða açýk ol malýdýr, çünkü ha yat bu dur. Þaþýrtýcý 
olan, kýrk, bel ki de kýrk beþ yýl son ra o ya ratýk rüyasýna 
gir di ðin de ayný bi çim de kork masýydý.

Ço cuk lu ðu nun ka ra ba san larýndandý, has ta lanýp ate-
þi yüksel di ðin de karþýlaþýrdý o kor kunç ya ratýkla. Yaþý 
bü yüdükçe bu karþýlaþ ma lar da azal ma ya baþ lamýþ, ilk-
genç lik yýllarýnda ise rüya larýndan ta ma men çýkýp git-
miþ ti. Yalnýzca ona görünen, onun ya rattýðý, ben ze ri 
ol ma  yan ga rip bir ya ratýktý. Uzun pal to lu, ka ranlýk bir 
kor kuy du o. Adýný Gam ba koy muþ tu. Böyle bir sözcük 
duy mamýþtý, bir an lamý olup ol madýðýný da bil mi yor du 
ama o Gam ba’ydý. Ço cuk ken uzun pal to lu adam lar dan 
kor kar  dý. Her bi ri Gam ba’nýn ger çek ya þam da ki karþýlý-
ðýy mýþ gi bi ge lir di. Onu giz li ce iz le dik le ri ni, yanlýþlarýný 
ve doð ru larýný not et tik le ri ni, ge ce rüyasýna gi rip he sap 
so ra cak larýný düþünürdü. Ba basý onu ilk kez bir bay ram 
sa bahý ca mi ye götürdüðünde si yah cüppe li imamý 
görünce he men gözle ri ni ka pamýþ, “Gam ba!” di ye mýrýl-
danmýþtý. Baþýnýn ar kasýnda da görünme yen gözle ri olan 
bir kö tü lüktü o. Sýrtý ona dönük bi le ol sa bütün ha re ket-
le ri ni iz le di ði ni, yüzüne o kor kunç gülümse me nin 
yayýldýðýný bi li yor du. Ýmam dan kork tu ðu nu, o yüzden 
bir da ha ca mi ye git mek is te me di ði ni söyle ye me miþ ti 
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ba basýna. Çünkü onu an la ma ya caðýný, böyle saç ma sa pan 
þey ler uy du rur sa dok to ra götüre ce ði ni söyle me sin den 
çe ki ni yor du. Dok to ra git mek de mek, canýný çok ya kan 
ið ne ler de mek ti. Ba basý, Gam ba’nýn nasýl bir be la ol du-
ðu nu bil mi yor du, bil se bi le onu ko ru ya mazdý. O bir ha ya-
let ti, bir vardý, bir yok tu! Büyük eniþ te si ni de Gam ba’yý 
anýmsattýðý için sev me miþ, on dan hep çe kin miþ ti. Uzun 
boy lu bir adamdý eniþ te si. Kýþ ay larýnda imamýn cüppe-
si ne ben zer bir pal to gi yer di. Ko ca man bur nu, de li ci 
bakýþlarýyla o ya ratýða çok ben zer di. Oy sa bay ram lar da 
en çok harçlýðý büyük eniþ te si ve rir, eli ni öptürdükten 
son ra saç larýný ok þayýp gülümser, hatýrýný so rardý. Ama 
bu gülümse me de Asým’a hiç sýcak ve se ve cen gel mez di. 
O görünüþün ardýnda he sap sor ma ya hazýr baþ ka bir 
yüzün ol du ðu nu bi lir di. Uzun pal to bir takýntýydý on da, 
hiç bir za man öyle bir giy si si ol mamýþtý.

Yo ru cu, bir o ka dar da ke yif li ge çen bir günün ge ce si 
(üste lik üç sað lam dub le de raký iç miþ ti), or man da, Tur-
gay’la pay laþtýðý küçük çadýrda uyur ken, uzun pal to lu 
kor ku rüyasýna gir miþ ve onu sýçra ta rak uyandýrmýþtý. 
Þim di, ge ce nin bu sa ati (han gi sa ati? Sa at taþýmadýðý için 
za maný kes tir me si güç; ama ol duk ça ile ri bir sa ati) sýrtýný 
bir aðacýn gövde si ne yas lamýþ otu ru yor. Tatlý bir se rin lik 
var, içi ürpe ri yor. Oy sa çadýrýn içi çok sýcaktý. Bir kül 
yý ðýnýna dönmüþ kamp ate þi nin ol du ðu ye re, top lan-
mamýþ bu laþýkla ra, bir kaç dam la da ha içi lir umu duy la 
yatýrýlmýþ boþ raký þi þe le ri ne ba kar ken bir kez da ha 
þaþýyor; ola cak iþ de ðil, di yor, yýllar son ra Gam ba’yý 
gördüm. Üste lik, ço cuk lu ðum da ol du ðu gi bi kor ka rak 
uyandým. 

Ýçin de tu haf bir ürper ti, Gam ba ta rafýndan iz le ni yor-
muþ gi bi bir kor ku var. Yer de ki yap rak larý eze rek, ku ru-
muþ çalýlarý çýtýrda ta rak yak la þan bir canlýnýn ayak ses-
le ri ni du ya cakmýþ gi bi te dir gin. Az son ra or manýn 
ka ranlýklarýndan uzun pal to lu bir ka rartý çýka cak ve 
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yüzü se çil me ye cek bir uzaklýkta du rup kýpýrda ma dan, 
ko nuþ ma dan Asým’a ba ka caktý. Gam ba, di ye baðýrmak 
is te ye cek ti ama, rüya lar da ol du ðu gi bi se si çýkma ya caktý 
yi ne. Ürpe ri yor. Ýnsanýn ken di ni yatýþtýrmasý kor kut-
masýndan da ha zor du. Tu haftý, çok tu haf. Ye re ser dik le ri 
sof ra be zi nin üze rin de ki si ga ra pa ke ti ne bakýyor. Tur-
gay’ýn ol malý. O ka dar kýþkýrtýcý bir du ru þu var ki, caný 
is te me di ði hal de pa ke te uzanýyor. Ça tal la külle ri 
karýþtýrýp ateþ arýyor. Oy sa ne büyük bir ateþ yakmýþ, dal-
lar, ko za lak lar ve kü tükler le sürek li bes le miþ ler di. Sa ba-
ha ka dar sönme me si ge re ki yor du. Ola ðanüstü bir ge cey-
di. Tur gay omuz larýný sar sa sar sa çok gülmüþtü Ce vat’ýn 
an lattýklarýna. Gül mek ona çok yakýþýyor du. Ýnsan lar la 
arasýna koy du ðu me  sa fe, iþ ye rin de ki so ðuk lu ðu kalkýy-
or, ço cuk laþýve ri yor du. Her kes, ken di si olu yor du aslýnda. 
Nur bay’ýn an lattýðý ka sa ba öyküle ri de çok þaþýrtýcýydý. 
Bir bi rin den il ginç tip ler, bi re bin ka ta rak an lattýðý 
serüven ler... Ger çek dýþý bir dünya dan ak tarýlan ke sit ler 
gi bi, yer yer fýkra gi bi. Birço ðu hayal ürünüydü kuþ ku-
suz, atýyor du, ama Nur  bay hem din let me si ni hem de 
inandýrmasýný be ce ri yor du. Mi mik le riy le, el kol ha re ket-
le riy le, ar go suy la göz le ri nin önünde can lanýyor du 
an lattýklarý. Böyle ye te nek li in san la ra hay randý Asým. 
Nur bay, baþ ka dünya larý süs le yip gülünçleþ ti re rek 
an latýrken ken din den kaç ma ya çalý þý yor du. Bu du rum 
Asým’a hiç de ya bancý de ðil di. Sak lan manýn tek yo lu 
buy du.

Her þey iyiy di de, çok içil miþ ti. “Ýçe ce ði miz ka dar 
içe riz, ka lan kalýr abi,” yak laþýmý yanlýþtý. Bun dan ders 
alýna ma masý ise ayrý bir sos yo lo jik araþtýrma ko nu su 
ol malýydý. Ce vat’ýn son ra dan çýkardýðý otuz beþ lik rakýyý 
aç ma sa lardý ka rarýnda iç miþ ola cak lardý. Her ke sin key fi 
ye rin dey ken, o ke yif bir an da uçup gi de cek miþ gi bi bir 
te la þa kapýlmýþlardý. Her za man bu ha ta ya düþülürdü. 
Ma sa da iç ki ol du ðu süre ce içi lir di. Çünkü, nasýl içi le ce ði 
bir türlü öðre ni le me miþ ti ya da so nu na ka dar iç mek için 
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her ke sin bir ne de ni vardý ya da her þey için çok geç 
ka lýnmýþtý. Ne olur sa ol sun, ko lay ko lay unu tu la ma ya cak 
bir ge cey di. Bütün ça ba larý böyle özel an larý ya ka la mak 
için de ðil miy di? 

No hut büyüklüðünde kalmýþ bir kor dan si ga rasýný 
yakýyor. Baþýnýn üze rin de, yýldýzlarýn baþ tan çýkardýðý, 
ýþýl ýþýl kum ta ne le riy le be zen miþ bir gökyüzü. Onu 
bü yü le yen, yer çe ki mi ni or ta dan kaldýran bir âlem. Ýçi ni 
çe ki yor. Ya þamýn an lamý ya da an lamsýzlýðý sor gu la na-
cak sa, in san ken di siy le yüz yüze ge le bi le cek gücü ken-
din de bu la bi le cek se, bu he sap laþ ma böyle bir ge ce de, 
her kes ten, her þey den uzak bir yer de ol malýydý. Do ða da, 
ýssýz lýðýn or tasýnda, tek baþýna... Oy sa böyle ge ce le ri çok 
ol muþ tu Asým’ýn. Ay lar süren sa ha çalýþma larýnda, ka ra-
van lar da, za man za man da çadýrlar da kalýrlardý. Sýcak, 
toz  lu, yapýþ yapýþ yaz günle ri... Ak þam larý, je ne ratör se si-
nin tekdüze hýrýltýsý eþ li ðin de içi len rakýlar. Geç sa at le re 
ka dar süren ma çakýzý ya da el li bir par ti le ri. Kýrlar da, tar-
la larý bir bi rin den ayýran hen dek sýnýrlarý bo yun ca ya da 
de re boy larýnda yürürken, yýldýzlarýn altýnda sýrtüstü 
ya týp bin bir böce ðin cayýrtýsýný din le yip sar hoþ lu ðun 
sý nýrlarýnda do laþýrken de ken di siy le yüzleþ me ye çalýþýr, 
ama bir türlü o nok ta ya ge le mez, çiz gi nin öte si ne ge çe-
mez di. Can sýkýntýsýndan ne ya pa caðýný bi le mez di. Sa ha-
da ki iþ ler le il gi li günlük ko nuþ ma lar, yöne ti ci le re duy-
duk larý öfke, bir bir le ri ne takýlma lar, þa ka laþ ma lar... Hiç-
bi ri yalnýzlýklarýný gi de re mez di. Ken di ni yarý açýk ce za-
evin dey miþ gi bi his se der di. Gökyüzü yi ne böyle ýþýl ýþýl 
ya nardý. An ka ra’yý, ka la balýklarý özler, Ne za hat’ý düþü-
nürdü. 

Ne o yýllar da ne önce sin de ne de da ha son ra ki 
dö nem  de Gam ba karþýsýna çýkmamýþ, ço cuk lu ðun da 
ol du ðu gi bi o kor kunç gülüþüyle ona bak mamýþtý. Ne 
olu yor du?

Ýþ ya þamý bo yun ca, ara zi de kaldýðý dönem ler de de 
yýldýzlarýn altýnda çok otur muþ tu ama gökyüzü, bu ge ce-
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ki ka dar çarpýcý gel me miþ ti. Ka ranlýðý ve ses siz li ði se ven 
bazý böcek ler ile, ara da uður suz ses le ri du yu lan ge ce 
kuþ larýnýn dýþýnda bütün ya ratýklar de rin bir uy ku daydý. 
Ka ra ba san la uyan mak kötüydü, ama, ge ce nin din gin bir 
saa tin de, or man da otu rup si ga ra iç mek ko lay ko lay ya ka-
la na ma ya cak bir güzellikti. Ge ce nin kýy me ti ni bi len 
ya ratýklar la pay laþýlan ger çeküstü an lardý bun lar. Uyu-
ma yan ya ratýklarýn ya karýþlarý ya da þarkýlarý ge ce yi 
gi zem li yap mak la kalmýyor, mekâný da ger çeküstü bir 
uza ma taþýyor du. Günlük ya þam, so run lar, so rum lu luk-
lar, sýkýntýlar, ge le cek kaygýlarý, po li tik-eko no mik-
kültürel kir li lik, ha ber ler, ga ze te ler, terör, sa vaþ, her 
þe yin, ama her þe yin üze ri ni örtüyor du ge ce. Çýp lak göz le 
hiç bir za man göre me ye ce ði, ses le rin den yo la çýka rak 
fi zik sel yapý la rý ný can landýra ma ya caðý giz li or man ya -
ratýklarý da kar ma karýþýk cývýltýlarýyla bu örtüyü 
kalýnlaþtýrýyor lardý.

 Gökyüzünde hýzla kayýp gi den par lak ýþýk çiz gi si nin 
ardýndan bakýyor bir süre. Küçükken “yýldýz kaydý” der-
ler di. Bu, dünyanýn bir ye rin de bi ri nin öldüðünün iþa re-
tiy miþ ve ke sin lik le par mak la göste ril mez miþ; yok sa o 
par mak ku rur muþ. Bir kez, bütün ço cuk lar gi bi bu ha ta-
ya düþtüðünü anýmsýyor. “Aaa, bak bak!” di ye ar ka daþýný 
dürtükle ye rek göster miþ ti. Bir yýldýz kayýyor du. Bil me-
dik le ri bir yer de bi ri ölüyor du. Ar ka daþý he men eli ne 
vur muþ, “Ne yapýyor sun,” de miþ ti, “ya par maðýn ku rur-
sa!” Son ra çok kork muþ tu. O ge ce sýk sýk uyanmýþ, par-
maðýný kon trol et miþ ti. Mum ale vin den si ga ra yakýnca 
da bir ge mi ci ölürmüþ.

 Bu ge ce de bi ri öldü. Oy sa þu an da kimbi lir kaç ki þi 
son ne fe si ni ve ri yor, kaç ço cuk dünya ya ge li yor ve kaç 
çift se vi þi yor du... Pav yon lar da yalnýz adam lar la yalnýz 
ka dýnlar acýklý acýklý dans edi yor lardý, büyük kent le rin 
ka ranlýk so kak larýnda üst üste yýðýlmýþ kim se siz ço cuk-
lar uyu yor du, sar hoþ lar köþe baþ larýnda ku su yor du, ci na-
yet ler iþ le ni yor du. Or man da, ken di si gi bi sýrtýný bir aða-
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cýn gövde si ne yas la ya rak si ga ra içen le rin sayýsý ise çok 
az ol malýydý. 

 
 Gam ba! 
Du rup du rur ken ner den çýkmýþtý o rüya? Ço cuk luk 

yýllarýnda ol du ðu ka dar canlý ve ürkütücüydü. Yi ne kork-
muþ tu. Gam ba’yý hort la tan ne ola bi lir di ki? Rakýdan 
mýydý, yok sa aþýrý yor gun luk tan mý? Ýlk kez raký iç me di-
ði ne ve ilk kez bu ka dar yo rul madýðýna göre bu nun baþ-
ka bir açýkla masý ol malýydý.

 Gam ba, di ye baðýrmýþtý. Se si nin çýkýp çýkmadýðýný 
bil mi yor du; çünkü ilk an da, uy ku tu lu mu nun için de 
ol du ðu nu an la ya mamýþ, kýskývrak bað lanmýþ ya da ke fe-
ne sarýlmýþ, ka ranlýk bir ta but ta yattýðýný sanmýþtý. Bel ki 
rüyanýn ge li þi böyley di, Gam ba’yý görmüþtü ama ne den 
ve nasýl kýskývrak bað landýðýný anýmsamýyor du. Di ri di ri 
gömüle cek ti bel ki. Bel ki de Gam ba göme cek ti onu. 
Ba ðýrmýþ ol saydý Tur gay mut la ka uyanýrdý. Ne ka dar yor-
gun olur sa ol sun, ne ka dar içer se iç sin hep tav þan uy ku-
sun daydý Tur gay. “Ben de Kýzýlde ri li kaný var abi,” di yor-
du, “þu su ratýma bakýn. Su uyur düþman uyu maz de miþ 
ata larýmýz. Ek sik söyle miþ ler, Tur gay da uyu maz...” Doð-
ruy du, hep tav þan uy ku sun daydý.

 Ne re de ol du ðu nu çýka ra mamýþtý önce. Zi fi ri bir 
ka ranlýk. Çadýrda ol du ðu nu ne den son ra an lamýþtý. Ter 
için  dey di. Tu lu mun fer mu arýný bu lup açmýþ, el le ri iki 
ya nýnda, dir sek le ri üze rin de doð rul ma ya çalýþa rak ken-
di ni ge ri ye çek miþ, çadýrýn için de bir süre öyle otur muþ-
tu. Tur gay’ýn tekdüze so luk larý za man za man bir hýrýltýy-
la bo zu lu yor; hor la ya cakmýþ da, bir türlü hor la yamýyor-
muþ gi bi ga rip ses ler çýkarýyor, son ra yi ne ayný tekdüze-
li ðe dönüyor du. Baðýrmamýþtý de mek. Onu uyandýrma-
ma ya çalýþa rak çadýrýn kapýsýnýn fer mu arýný ya vaþ ça 
açmýþtý. Ýçe ri si ol duk ça sýcaktý; onu bu nal tan, ipe sa pa 
gel mez rüya lar görme si ne ne den olan da bu ol malýydý. 
Sýcak. Bel ki de ye me ði çok kaçýrmýþtý. Ye dik le ri ek me-
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ðin he sabý yok tu. Ener ji harcýyor lardý, doð ruy du. Ama 
genç de ðil di artýk, ken di ni zor ladýðýnýn farkýndaydý. 
On la ra uy ma malýydý. Çadýrdan çýkýnca te miz ha vayý 
uzun uzun so lu du. Din gin, hiç bir þey den so rum lu ol ma-
yan bir yaz ge ce siy di. Su bi do nu nu bu lup ka na ka na iç ti.

Bu düþ kötü bir ha ber miy di? Yýllardýr bek le di ði, 
sü rek li er te le mek zo run da kaldýðý bir serüve nin 
baþýnday ken film ko pa cak mýydý? Ne müthiþ bir hazýr-
lýktý o; ha ri ta lar in ce len miþ, iz le ne cek yol lar, ko nak la na-
cak nok ta lar be lir len miþ ti. Hem de bir bölü yir mi beþ 
bin lik ha ri ta lar dan. Bu ha ri ta lar iþ ne de niy le, izin le 
alýna bi lir ve ki þi ye zim met le nir di. Kaybý du ru mun da 
ha pis ce zasý vardý ama, bu ne den le hap se gir miþ bir 
mühen dis ya da to poð raf anýmsamýyor lardý. Ha ri ta larý 
ala bi le cek le ri tek ki þi, yýllardýr ayný ara zi ler de çalýþtýklarý, 
mes le ði ni ken di ni ve ha yatý sev me yen Hik met’ti. On lar 
ha ri ta is te ye cek ler di de, ver me ye cek ti; bu düþünüle mez-
di bi le. Asým te le fon et miþ, paf ta larýn fo to ko pi le ri bir sa at 
son ra oda larýna gel miþ ti. Yakýn gözlük kul lan ma mak ta 
di re nen Ce vat gözle ri ni kýsmýþ, kur þun ka le mi diþ le ri nin 
arasýnda, son daj ye ri ve re cek mühen dis cid di ye tiy le 
ha ri ta da kamp yer le ri ni be lir le me ye çalýþmýþtý. Yer le þim 
bi rim le ri ne uzaklýðý ney se ney di de, ko nak la ya cak larý 
yer de mut la ka su kay na ðý, ar tez yen ya da çeþ me 
ol malýydý. Atatürk Or man Çift li ði’n de, öðle ta ti lin de bi ra 
içer ler ken hep bu ko nu ko nu þul muþ tu. Git mek ka dar 
ke yif liy di bu hazýrlýklar. Artýk iþin þa kasý yok tu. Her kes 
ha vasýna gir miþ ti. Götü rüle cek le rin lis te len me si bir 
türlü ta mam la namýyor du. Yi ne de bir çok ek sik le ri vardý. 
Düþle di ðin den çok farklý (hep tek baþýna düþünmüþtü bu 
yol cu lu ðu), çok da ha ke yif liy di.

Gam ba!
Ço cuk lu ðun da pe þi ni hiç býrak ma yan ka ra ba saný. 

Yalnýzca ate þi yüksel di ðin de görürdü onu. Bu adý ona 
nasýl yakýþtýrdýðýný bil mi yor. Uður suz bir ha ber ci gi biy di 
Gam ba. Görüntü hiç de ðiþ mi yor du, bir film hep ayný yer-
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den baþlýyor du san ki. Güçsüz bir lam banýn aydýnlat ma-
ya çalýþtýðý pus lu bir so kak ta görürdü ken di ni. Hiç taný-
madýðý, bil me di ði, da ha önce geç me di ði bir so kaktý 
bu rasý ama, ora da ya þamýþ gi bi her ayrýntýsýný bi lir di. 
Çok sev di ði çiz gi ro man Tek sas’ta ki ka sa ba la ra ben ze-
yen bir yer di. Hiç kim se nin ya þa madýðý bir ka sa ba gi biy-
di. Bir hýzarýn tom ruk bi çer ken çýkardýðý se se ben zer bir 
se sin al çalýp yüksel me si du yu lur du. O so ka ða gi rer gir-
mez Gam ba’nýn karþýsýna çýka caðýný bi lir di rüyasýnda. 
Ama yi ne de yürürdü. Çünkü, ge ri dönse de Gam ba ile 
karþýla þa caðýný bi lir di. Bütün çýkýþ yol larýnýn ka pandýðý 
bir tu za ða düþmüþtür artýk. Son ra bir den karþýsýna di ki-
lir di. To puk larýna ka dar inen si yah bir pal to su vardý. 
Ýnce, uzun bi riy di. Onu görür görmez kor kar, ge ri dönüp 
kaç mak is ter di. Ne ka dar ça ba la sa da ka ça maz, eli ayaðý 
bað lanmýþ gi bi ol du ðu yer de çýrpýnýr du rur du. Gam ba 
ona aðýr aðýr yak laþýrdý. Son ra yüzünü görürdü; gözle ri, 
ge ce kuþ larýnýnki gi bi ko ca man, bakýþlarý de li ciy di. Bur-
nu yok tu. Aðzýnýn ol masý ge re ken yer de ise kar talýnki ni 
an dý ran ko ca man bir ga ga vardý. Da ha da kor kardý. 
Ba ðýr mak is ter di, ama se si çýkmazdý. Kuþ ka falý adam 
ona ba kardý. Dim dik ba kardý ve de li ci bakýþlarýnda 
ürkütücü bir boþ luk olur du. Son ra, Gam ba’nýn yüzünde 
kor kunç bir ga ga ol masýna karþýn, du dak larý varmýþ gi bi 
gülüm ser di. O za man çýðlýk atar, kaçýp kur tul mak is ter-
di. Ama ne re ye kaç sa kuþ ka falý adamýn gülüþünden kur-
tu la maz dý. 

Bu ge ce ki rüyasýnda ise þim di ki yaþýnday ken görü-
yor ken di ni. Bom boþ ka sa banýn so kak larýndan bi sik le-
tiy  le ge çi yor. O so ka ða gi rin ce he men tanýyor; bi raz ile ri-
de li man var. Ora ya ka dar hiç git me di ði hal de li man 
ol du  ðu nu bi li yor. Kalýn ha lat lar la ba ba la ra bað lanmýþ 
ýþýksýz, am bar larýnda ke di büyüklüðünde bin ler ce fa re-
nin kay  naþ týðý kap ka ra ge mi le ri görür gi bi olu yor. Ýçin de 
in san larýn ol madýðý ge mi ler bun lar. Hiç bir za man hiç bir 
ye re git me ye cek ler, ora da çürüyüp ba ta cak lar. Am bar la-
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rýn da çürümüþ ce set ler, is ke let ler ol du ðu nu düþünü yor. 
Gam ba da o ge mi le rin bi rin de yaþýyor. Her þe ye be la ve 
ölüm sin miþ gi bi ürkütücü. Ka ranlýk kuy tu lar da uzun 
pal to lu adam lar, el le ri pal to larýnýn de rin cep le rin de ve 
el le rin de çe lik ýþýltýlarýný ge ce nin ka ranlýðýna sun ma ya 
hazýr sus talý býçak larýyla av larýný bek li yor lar. So kaðýn 
or tasýnda du ru yor. Yo ðun sis ne de niy le ev ler den yansýy-
an ýþýklarý bel li be lir siz se çe bi li yor. Al çalýp yükse len 
býçký se si ni du yun ca baþý dönüyor ve tu za ða düþtüðünü 
anlý yor. Ce vat’ý, Tur gay’ý, Nur bay’ý göre mi yor. On larý kay-
bet miþ. Yok lar. Bu ka sa ba ya ne den gel dik le ri ni de bil mi-
yor. Ses len mek is ti yor, se si çýkmýyor. So kaðýn baþýnda 
uzun pal to lu bir ka raltý görünüyor. Onu he men tanýyor. 
Gam ba! Bun dan son ra ola cak larý bi li yor. Bi sik le ti ni ters 
yöne çe vir me ye çalýþýyor, çe vi re mi yor. Üze ri ne bi nip 
li ma na doð ru kaç mak is ti yor ama ka çamýyor. Çünkü 
pe dal larý ne ka dar çe vir se de bi sik le ti git mi yor. Las tik le-
ri pat la mýþ. Yükü o ka dar çok ki, ye rin den bi le kýpýrda-
ya mýyor. Ka raltýnýn ayak ses le ri yak laþýyor. Om zu na bir 
el do ku nun ca baþýný çe vi ri yor. Gam ba, di ye kor kuy la 
fýsýldýyor. Ko ca man göz le rin de ki de li ci bakýþlarýnda 
küçümse me var. Da ha önce le ri ol du ðu gi bi bu karþýlaþ-
ma da da ko nuþ mu yor onun la Gam ba. Yalnýzca bakýyor 
ve ko ca man ga gasýyla gülüm sü yor.

Çýðlýk ata rak uyanmýþtý. Ger çek ten baðýrýp baðýr ma-
dý  ðýný bil mi yor. Baðýrmýþ ol saydý Tur gay mut la ka uya nýr-
dý. 

Ce vat’la Nur bay’ýn çadýrý ile ken di çadýrlarý arasýnda 
iki met re lik bir ara var. Þu an da her iki çadýra da ayný 
uzaklýkta bir nok ta da du ru yor; ol sa ol sa beþ met re. Ama 
Ce vat larýn çadýrýnda ki uy ku pek saðlýklý sayýlmaz (iki si 
de çok iç ti), hor la ma larý or man da ki ses siz li ði bo zu yor. 
Elin de ol ma dan gülümsüyor; ne yadýrgatýcý bir ses. Bi ri-
ni bo ðazlýyor larmýþ ya da ne fes ala ma yan, bo ðul mak ta 
olan bi ri nin son çýrpýnýþlarý gi bi. Uyu yan, ye mek yi yen 
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ya da tu va le ti ni ya pan bir in san hep hüzün ver miþ tir ona. 
Do ðal ge rek si nim le ri ni gi de rir ler ken in san lar, mas ke siz, 
sa vun masýz ve acýnasý görünürler. Top lu ca ye mek ye nen 
okul, as ker ocaðý, iþ ye ri ye mek ha ne le rin de de in sanýn 
içi ni bu ran bir hüzün vardýr. Ora da ki do ðallýk, bir an için 
farkýnda olu na ma yan bir ku lis yalnýzlýðýdýr. Karþýsýnda ki 
ya da yanýnda otu ran ar ka daþý bir þey sor sa mas ke ler 
ta kýla caktýr he men. Ama uyur ken kim se nin ka ça bi le ce ði 
bir yer yok tur.

 Aðaç la ra yas ladýklarý bi sik let le ri ne bakýyor. Bo yun-
larýný bükmüþ at is ke let le ri ne ben zi yor lar bu ge ce. 
Ne den se on larý da hüzünlü bu lu yor. Geç mi kaldým, 
di yor. Bun dan on yýl önce düþme liy di yol la ra; Ne za hat’la 
ip le rin kop ma nok tasýna gel di ði o yýllar da. Kop ma nok-
tasý! Ba þýný ye ni den aða ca da yayýp gökyüzüne bakýyor. 
Tu haf, yakýcý bir kuþ kuy du. Or ta da el le tu tu lur bir ne den 
yok ken Ne za hat’tan kuþ ku lanmýþ, kýskançlýk nöbet le riy-
le ya þam larýný ce hen ne me çe vir miþ ti. Ne za hat bu yükün 
al týndan nasýl kalkmýþ, o yýlla ra nasýl kat lanmýþtý... 
Ha tasý ný an ladýðýnda ona ne ka dar haksýzlýk yaptýðýný 
an lamýþ tý. Ýki si nin de bir þey le ri ko pa ra cak, bi ti re cek 
gücü yok tu. Bi ti re bil se ler di o za man tek baþýna yo la 
çýkar, ba sar gi der di. Ne re ye? Varýþ nok tasý ol ma yan ve 
ge ri dönülme ye cek bir yol cu luk ya þamýnda bam baþ ka 
pen ce re ler aça bi lir di. Bel ki o za man yatýþýr, yaz günle ri 
gölge de otu rup sa at ler ce hiç bir þey yap ma dan de ni ze 
ba ka cak ya da hiç ace le et me den ga ze te si ni oku ya cak 
din gin li ði bu lur du. Böyle ya þa mayý ba þa ra bi len in san-
larý, da ha doð ru su din gin li ði ve hu zu ru bu lan in san larý 
hep kýskanmýþtý. Güçlü ola bil sey di (ne za man ol muþ tu 
ki), ken di ne ait bir ya þamý olur du. Nasýl bir ya þamý ya ni? 

Bi sik let le re ve çadýrla ra bakýyor. Bugüne ka dar ki 
ya þamým ba na ait de ðil mi, di yor.

 Bu, onun düþle di ði yol cu luk de ðil di; bir haf ta son ra 
süre do la cak, be lir le nen nok ta ya ulaþýla cak ve her kes 
býraktýðý ya þamýna döne cek ti. Ge cik miþ bir pro vayý iz li  
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