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Ah... Düşlerim kaç kez, 
elle tutulur şeyler gibi dikilmiştir karşıma!
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Serçe yavruları ağaçlara yürüyen bahar suyunun se-
sini duyunca, kanat çırpıp küçük gövdelerini boşluğa bı-
raktılar. Okulun bahçesinde bir cıvıldama, bir cıvılda-
ma... Ak tüylerini esen yellerin okşadığı köpek yavrusu, 
yeni çiçek açmış erik ağacının gölgesinde uyuyordu. Ser-
çelerin cıvıltısına uyandı, silkinip sesin geldiği yöne yü-
rüdü. Ders arası zili çalmış, kızlı erkekli öğrenciler bah-
çeye doluşuvermiş, kuş cıvıltılarına onların cıvıltıları da 
karışmıştı. Atandığım kenti anıştırsın diye “Bozkır” adını 
verdiğim yavru, öğrencilerin arasından geçti, bahçede ak 
bir yumak gibi yuvarlanarak serçelere doğru yürüdü. 

Bir bankta oturmuş, Bozkır’ı gören serçelerin ne yapa-
cağını düşünüyordum. Bir şey yapmadılar; köpeğin yak
laştığını görünce, boncuk gözlerini sağa sola çevirip o 
daldan kalkıp başka dala kondular. Bozkır, kesik havlama-
larla onlara sesini duyurmak istedi. Sesten ürken serçeler 
topluca kanat çırpıp uzaklara uçuştu, sonra gözden kay-
boldu. 

Yavru köpek, arkadaşlarınca oyun dışı bırakılan ço-
cuklar gibi boynunu büküp yanıma geldi. Onu öyle gö-
rünce anladım ki, değil minik adımlı bir köpek yavrusu, 
uzun adımlı zürafa da olsa, yürüyen, hiçbir zaman uçana 
ulaşamayacaktır. 

KÖPEĞİN ÖLÜMÜ
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Gözünü gözümden ayırmıyordu Bozkır. Uzun süre 
bakıştık. Aramızda doğal bir etkileşim doğmuştu. Yoksa 
biri insan, öbürü köpek, iki canlı, gözünü kırpmadan na-
sıl öyle bakıp kalır, seslerini yumuşatarak birbirine bir 
şeyler anlatmak ister? Bozkır, serçelerin ondan kaçtığına 
üzüldüğümü anlamıştı. İyice yanıma sokuldu, bacakları-
mın arasına girip çıktı. Sonra durdu, boynunu büküp hü-
zünlü gözlerini bana dikti. Bir şeyler anlatmak istediği 
belliydi. Türü ne olursa olsun, iki canlının dille anlaşama-
ması ne acıydı! Bakışlarına dayanamadım. Onu kucağı-
ma alıp ipek akı tüylerini okşadım. İnce derisinden yüre-
ğime yukarı bir sıcaklık yürüdü. Annesinin şefkatli kuca-
ğına atılıp yumuk elleriyle gözyaşlarını silerken yüzüne 
gülücükler yayılan bir kız çocuğu gibi göğsüme tırmanıp 
kar beyazı başını kalbime dayadı. Soluğundan yayılan sı-
caklığı parmak uçlarımda duyuyordum. Aynı sıcaklığı, 
onu çöplerin arasında bulup elimle tozundan toprağın-
dan arındırırken de duymuştum. 

Parmak uçlarımı okşayan sıcaklığı, onu ilk gördü-
ğüm güne götürdü beni. O duyguyla eğildim, aklığın or-
tasında kızıl bir kehribar gibi ışıyan burnundan öptüm. 

Gün ışıdı ışıyacak. Çatı katındaki odamda, çocuk ağ
lamasına benzer bir sesle uyandım. Sesin sokağa bırakıl-
mış bir çocuktan geldiğini varsayarak, yataktan fırlayıp 
bahçeye indim. Bir ağacın dibinde ak yumağı gördüm. 
Onu avuçlarıma koyup odama döndüm. Kitaplarımı 
koyduğum kutulardan birini boşalttım. Bir şeyler soy-
mak için yanımda bulundurduğum küçük bıçağımla ku-
tuda havalandırıcı pencereler açtım. Yavruyu beşon da-
kika içinde yaptığım evciğe koyarken küçük kalbinin 
atışını parmak uçlarımda duyuyordum. 

Gün ışıyınca evciği alıp yeni çiçek açmış bir erik 
ağacının gölgeliğine yerleştirdim. Radyoda, anasının do-
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ğurduktan sonra terk ettiği köpek yavrularına biberonla 
süt emzirildiğini duymuştum. Dersimin olmadığı bir sa-
atte gidip eczaneden biberon aldım. Biberonu sütle dol-
durdum. Sütün kokusunu alan ak yumağın üstüme atılı-
şını, karnı doyunca yerlerde yuvarlanışını görünce; do-
ğumundan birkaç dakika sonra çocuğunu şefkatle kokla-
yan bir ananın yürek sesini duydum. 

Bozkır’ın, gözleri açılmadan sokağa atılan binlerce 
yavrudan biri olduğu, çöplükte kir tutmamış pembe kar-
nından belliydi. Öylesine küçüktü ki, ders aralarında 
onu sevmek isteyen kız öğrencilerin sıcak avuçlarını ana 
kucağı sanıyor, meme diye onların parmak uçlarına sal-
dırıyordu. Ağız salgısıyla parmakları ıslanan kızlar, dili-
nin yıvışıklığından iğreniyor, ürkütücü çığlıklar atarak 
onu yere bırakıyorlardı. Bozkır, bu ani değişikliğin nede-
nini kavrayamıyor, korkudan titreyerek, ağlamaklı sesler-
le evciğine kaçıyordu. 

Kedi, köpek; yırtıcı canlılar bile insana alıştı mı yal-
nız kalmaya dayanamıyor. Bozkır da sözde ağlamakla gül-
mek arası hıçkırıklarla havlıyor, kızların avuç içlerinden 
algıladığı kim bilir nasıl bir ten kokusunun esrikliğiyle 
üçbeş dakika sonra öğrencilerin arasına geri dönüyordu. 
Burnunu yerlerde gezdirip toprağı koklayarak ay nı kızla-
rı buluyor, avuçlarına alsınlar diye onların gözlerinin içi-
ne bakıyordu. Kızların aldırış etmediğini görünce boynu-
nu büküyor, minik kuyruğunu bacaklarının arasına kıstı-
rıp gerisingeri evciğine dönüyordu. 

Umut kırıklığı, her insan gibi, köpekleri de küstürü-
yor; kemikleri et tutup güçlenen Bozkır, ne denli ilgilense-
ler de, ona yüz vermeyen kızlara bir daha yaklaşmadı. 
Bah çe nöbeti olduğu günlerde ona “şekerim”, “aşkım” diye 
seslenen çıtkırıldım bayan öğretmeni de duymazdan geli-
yordu. Onun varı yoğu, tek yalnızlık yoldaşı ben idim. 
Ça tı katındaki odamda olup olmadığımı kokumdan anlı-
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yordu. Bahçede değilsem, odamı gözetleyeceği bir yerde 
duruyor, pencereden görünmemi bekliyordu. Göremeyin
ce durmadan havlıyordu. Beni pencerenin önünde gör-
mesin; sesini kesip evciğine çekiliyordu. Odamdaki ha
zırlık tıkırtılarından bahçeye çıkacağımı sez diğini sızıl-
danıcı sesinden anlıyordum. Kapıda görünce evciğinden 
çıkıp üstüme atlıyor, elimi yüzümü yalıyordu. Önceleri 
onu sevip avuçlarına alan kızların yapay seslenişlerini 
duyunca yumuşak bakışları birden sertleşiyor, daha ısır-
mayı öğrenmemiş dişlerini göstererek onlara hırlıyordu. 
Boz kır’ın tepkisine aldırmayan kızlar, şakacı gülüşlerle bir-
birlerine sokulup bahçe yürüyüşlerini sürdürüyorlardı. 

Sevgi gösterilerinin ömürsüzlüğünü kızların uçucu 
hevesleri öğretmişti Bozkır’a. Yere atılma olayından bir-
kaç gün sonraydı. Parfümünün büyüleyici kokusuna ka-
pıldığı bir kızın siyah çorabının deliğindeki parlak aklığı 
kelebek sanmış, onu yakalamak isterken çorabın yukarı-
dan aşağıya kaçmasına yol açmıştı. Gün ışığında ayna 
gibi parlayan baldırının ak görünüşünden, kendini çırıl-
çıplak algılayacak denli etkilenen kızdan gözünün üstü-
ne öyle bir tekme yemişti ki Bozkır, kendini bir anda 
zindanda sanmıştı. 

Kızın öldürücü tekmesinden sonra, avuç içlerinde, 
sürtündüğü bacaklarda ana kucağının sıcaklığını aradığı-
nı kimsenin sezemediğini anlayan Bozkır, kendi içinde 
yarattığı bir yalnızlığa gömülmüştü. Havlamaları da, şı-
marıklıkları da kesilmişti. Bana bile ender yaklaşıyordu. 
Evciğine uğramaz olmuştu. Bahçenin, yerini kimsenin 
kestiremediği kuytuluklarına saklanıyor, günlerce orta-
larda görünmüyordu. 

Aradan bir hafta geçmişti. Ders saati sona ermiş, çan-
tasını kapan evinin yolunu tutmuştu. Görevliler derslik-
lerde temizliğe başlamışlardı. Okulun tozlu havasından 
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kaçıp kendimi bahçeye attım. Bahçede bir ben kalmıştım, 
bir de nereye gizlendiğini bilmediğim Bozkır. Sözde birbi-
rimizin yalnızlık yoldaşıydık. Aramadığım delik kalma-
mıştı. O akşamüzeri de, bahçenin en kuytu yerlerine bile 
baktım. Bulamayınca, her zamanki gibi, içime kapandım. 
Ona biriki seslendikten sonra dönüp banktaki yerime 
oturdum. Her an bir yerlerden çıkıp gelir diye bekliyor-
dum. Yoktu, yoktu! Gün kararınca bulma umudumu tüm-
den yitirdim. Düş dünyamda kendimi sınırsız kurgularla 
oyaladığım odama çekilip yatağıma uzandım. 

Müdür, atanma emrini okurken çatı katındaki bir 
odada kalabileceğimi söylemişti. Böylece gece bekçisinin 
dışında okulda biri bulunmuş olacaktı. Odaya girer gir-
mez kitaplarımı çıkarıp cilası çoktan kavlamış konsolun 
geniş çekmecelerine yerleştirmiştim. O günlerde elim-
den düşmeyen Doktor Jivago’yu da odanın en lüks eşyası 
sayılan başucumdaki sehpanın üstüne koymuştum. Seh-
panın üstünde bol ışıklı bir abajur görünce bayram ço-
cukları gibi sevinmiştim. Çocukluğumda, uçları sırtıma 
batan ot yataklarda yatmış, kör ışıklar altında nice kitap-
lar okumuştum. Gençlik yıllarım ise kör pencereli oda-
larda geçmişti. Tabanında eski bir kilim bile olmayan, 
pencere le ri perdesiz bu çatı katı, yalnızlığımın sarayı sa-
yılırdı. Odamda uzanacağım iyi kötü bir yatak, sabahlara 
kadar okuyabileceğim ışık olduktan sonra Allah’tan baş-
ka ne isterdim. Birkaç saat içinde odama kendimce dü-
zen vermiş, her şeyi yerli yerince koyduktan sonra duva-
ra melankolik bir kadın resmi bile asmıştım... 

O günden sonra bu bozkır kentinde zamanın gös-
tergesi artık benim için de işliyordu... 

Sabahları alt katlardaki dersliklere iniyor, dersim bi-
tince, bahçede bir süre oyalanıyor, yatmaya yakın da oda-
ma dönüyordum. Oda, karanlığın aydınlığına erdiğim düş-
ler sığınağımdı. O sığınağa elimde kitapla girmiştim. Elim-
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den düşürmediğim Shakespeare’in Romeo ve Juliet’ iyle, 
oyalayıcı kitapların tuzağına düşmekten kurtulmuştum. 
Benimki, heves olmaktan çıkmış, tutkuya dönüşmüştü. 
Kitap, gecelerimin mutluluk kuşlarıydı. Şafak sökünceye 
değin okuduğum geceler oluyordu. Okurken, kedi patisi 
sessizliğinde yaklaşan düşlerim, beni alıp uzaklarda ışığı 
kırpışan evlerin, yaşamım boyunca özlemini duy duğum 
mutlu sandığım aileleri arasına sokuyordu. 

Oralarda neler yaşamıyordum!.. 
Düşlerimin sönük ışıklı odalarında; sere serpe bir ka-

dın, sabun kokan saçlarını eşinin omzuna koyardı... 
Kızı üç, oğlu beş yaşında bir annenin yüzüne, yeni 

düzenlediği yatağının üstünde çocukları hoplarken, bir 
varlık yaratmanın tanrısal ışığı düşerdi... 

Dudaklarını eğip büken ergen bir kız, öğleden sonra 
evlenme teklifi yapacağını umduğu sevdalısına neler söy-
leyeceğini düşünürdü... 

Yüzüne erotizmin kızıl rengi vuran yeni evli bir ka-
dın, göz alıcı süslerle bezenmiş terliklerinin kışkırtıcı tı-
kırtılarıyla merdivenlerden sevgilisinin yanına inerdi... 

Pencereden kocasını uğurlayan yeni evli bir kadının 
sabah güneşi vuran yüzünden sevda kokuları yayılırdı... 

Düşlerin bir yüzü yaza, bir yüzü kışa dönüktür. Ki
mi geceler, tam tersi sahneler yaşardım. Gözümün önü
ne beni düşlerimden eden neler dizilmezdi!.. 

Gül kokulu sevgililerini kollarının arasında sıkarken 
ona acı çektirmekten haz duyan sapıklar... 

Punduna getirip elini en yakını kadınların orasına 
burasına uzatanlar... 

Kemikleri sertleşmemiş çocuklarının bezgin yüzün-
de günlerce şamarlarının izi kalan canavar ruhlu analar 
babalar... 

Uzan yatmaktan etinde açılan yaraların acısıyla dur-
madan inleyen ölümcül hastalar...  
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