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manÖdülü),Taş Üstüne Gül Oyması(1997,YunusNadiÖyküÖdülü;
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simi (1999), Benim Yazarlarım (2000), Kadınlığım, Yazarlarım, Yurdum 
(2001),Bir Yaşdönümü Rüyası(2002), İmgelerin İzi(2003),Kavram ve 
Slogan(2004),Açık Oturumlar Çağı(2006),İncir Ağacının Ölümü(2008),
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(2009),Hayatın En Mutlu An’ı(2011,YunusNadiÖyküÖdülü;2010,
DünyaKitapYılınTelifKitabıÖdülü),Güneş Saygılı’nın Gerçek Yaşamı 
(2011),Dün ve Ferda(2013).
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Eskiden bahar geldiğinde O’nu anımsardım... Taze 
oksijen kokusunu içime her çekişimde O’nun kokusu 
tüterdi burun deliklerimde. Ilık havanın titreşimi O’nun 
dokunuşunu uyandırırdı tenimde.

Sonra....
Bahar geldi ve ben bir zamanlar O’nu anımsadığımı 

anımsadım. Anladım, gençliğim bitmişti...
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Buz Kristali
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Var mı böyle bir zaman, adı “şimdi” olan?
1985 baharında bir öğleüzeri, yeni bir tensel deneyi-

me yöneliyor. Taze sulanmış toprak kokusu bahçelerden 
uçuşup taşıtın aralık camından süzülüyor. Geçmiş ürperi-
yor kokuda, renk iplikçiği ebruda, yitirişin anısı umutta 
nasıl titreşirse, öyle. Ürperen tenidir... Ayırdında değil.

“Şimdi”ye güzelce yerleşmiş, geleceğe koşuyor. Başı-
nı kaldırıp dışarıya bakmasa, yanılsama sürecek. Ama 
bakıyor!

“Şimdi” tuz buz!
Görüntünün darbesi onu apansız ânın dışına fırlatı-

yor.
İşte orda, kaldırımda duruyor! Aracın camında beli-

rip kaybolan erkek sureti, otomobildeki kadının uyarıl-
mış algısı na ayrıntılarını açık ediveren! O! On yıl önceki 
haliyle!

Geçmişle gelecek koşut aynalar mıdır, onlardan yan
sı yan ışıkların kesişme noktası mıdır “şimdi”, oyalanıp 
durdu ğum oynak odak!

Nasıl da O, hâlâ belirsizliğe indirgeyebiliyor beni!

(Mutlak etkiden söz etmek yanlış. O’nu farklı ko-
şullarda gördüğünü düşle.)

1985
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“Şimdi”ye güvenli bir ara
ca, evlilik sevecenliğine kurul
muş, geleceğe koşuyordu ka
dın. Kaldırımda eski sevgilisini 
gördü. Garip, aradan geçen 
on yıl sanki adama dokunma
mıştı. Lacivert takımlar bile es
kimemiş miydi? İlginç, yanında
ki kız kendisine benziyordu. Unu
tulmamış mıy dı? Yoksa, benze
şen gövdelere mi çekiliyordu 
adam! Kim bilir! Demek hâlâ 
yaşamını yoluna koyamamıştı. 
Eski sevgili, bıraktığım ruh or
tamındasın! Bi raz büyüsene! 
Kızlarla mahalle aralarında el 
ele dolaşmak için yaşın geç
kin değil mi?

Kadın yerçekiminden kur
tulmuş uçuyordu.Yeni sevgiliyle 
paylaşılan coşku buzulgeçmişi 
eritmiş, geleceği ılık, buğulu im
gelere dönüştürmüştü. Birden 
O’nu gördü! Eski sevgilisini. İçi 
sızladı. Ne kadar da yakışıklıy
dı! Tıpkı on yıl önceki gibi. Na
sıl da âşıktı O’na bir zamanlar... 
Gövdesini nasıl da acıyla oyan 
bir hasret tüneliyle bağlıydı 
tüm varlığı adamın varlığına... 
Yolları çoktan ayrılmıştı. Ve 
işte şimdi, kırk yaş belirmişken 
ufukta, başka bir adama âşıktı. 
Eski sevgiliyse bir genç kızla 
dolaşıyordu. Kim bilir, belki O 
da boşanmıştı. İçi bir kez daha 
ve başka bir tınıyla sızladı. Artık 
ikisinin birlikteliği için çok geçti. 
Yüreğinin ta derininden O’nun 
mutlu olmasını diledi.

Hayır, kadın ne evliydi, ne âşık. Yalnızdı, geçmişin ve 
geleceğin farkındaydı. Çantasındaki boşanma ilamının 
tarihi henüz yeniydi ve gövdesini keşfe çıkmıştı. Okşan-
mak, naz landırılmak istiyor, bedeni kabarıyor genişliyor-
du. Yüzü ol mayan bir erkek gövdesini özlüyordu.

Ve O’na rastladı. Birinci darbe! Birkaç ay önce gör dü
ğünde, adam yaşlanmış gibiydi, yüzü sarkmış ve sararmış. 
Oysa şimdi geçmişteki benliğine bürünüp de çıkıyordu 
karşı sına! Aynı lacivert takım elbise, aynı duruş, cömert 
gülümse yişle dolan kara bıyıklar... Ve fark ediyor yanında-
kini! İkinci darbe! Kendisi duruyor orda. On yıl önceki 
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haliyle! Daha in ce bir kendisi, saçları omuzlarında, balık 
etinde, akça pakça bir kız... El ele yürüyüşe çıkmış bir çift. 
Üçüncü darbe! Er kek iri ve esmer eline almış kızın elini, 
parmaklarını kelepçe gibi geçirmiş kızın parmaklarının 
arasına. Kendi elini de tıp kı böyle sıkardı... Derilerinin 
birbirine dokunan yüzeyleri ge nişlerdi böylece; gerçekleş-
meyen öbür büyük dokunuşun ye rini tutardı... Tutar mıy-
dı?.. Ellerin kösnüsü... kendi eline özgü sanmıştı bunca 
yıldır, teninin çağrısına yanıt ya da ona, tenine özgü bir 
güzelleme... birçok kırıklığı anımsayışta bağışlatabilen...

Sevgileri mum ışığıyla bezenmiş sofralardan, uzak 
sa hil kasabalarında ay ışığı öpüşlerinden yoksun kalmıştı. 
Öy lesine gündelik yaşantıyla iç içe, öylesine her gün kul
la nılan eşyanın arasında, yürünen sokaklarda, bildik ev 
iç lerinde akıp gitmişti ki... İlişkiye garip bir gerçeklik ka
zandırmıştı ard düzlemin sıradanlığı. Evinin asansörü, ko
nuk odasındaki pembe koltuk, erkeğin işyerindeki sar sak 
maroken iskemle yakınlıklarının tanığı olmuştu. On lara 
ba ka baka birbirlerini anımsamadan yaşamayı öğ ren miş
lerdi. İlişkileri işte orda, o eşyalar gibi elle tutulur, o so
kaklar gibi yaşamanın parçası ve onlar kadar sessiz ve 
unu tulmuş durup duruyordu.

Oysa, yalnızca bir davranış biçimiymiş, kocaman es-
mer eldeki şefkat ve kösnü!.. Tıpkı adama yönelik kendi 
varlığı nın da bir yineleniş olması gibi. Hepsi bu.

Anılar ve beklentiler arasında tuzakta mıydı? Be de
nin deki bollaşma duruvermişti taksi camına çarpan gö-
rüntünün ardından! Hemen değil, birkaç dakika sürmüş-
tü “şimdi”ye geri dönebilmesi. Söndü, daraldı, küçüldü, 
çekti sanki yüzey leri... Damarları büzüştü, bedeninin oy-
lumu ufaldı. Canlı özü boşalmış da atılıvermiş bir kabuk 
gibiydi, gizilgücünü yitir miş...

İşte o zaman o ağrılı isteği ayrımsadı, bacaklarının 
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ara sından yukarıya, karnına doğru sokulan... Toprağı zah-
metle yaran bir kömür tüneli gibi kıvrılarak derinleşiyor 
ve sonra bir noktada, gizil ısıyla yüklü boğucu yarık ani 
bir dönüşüme uğruyor, duru bir oluşuma başkalaşıyordu.

İçin için tüten kömür tüneliyle buz kristali arasına 
sıkış mıştı. 
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