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Ertesi sabah konuşacağım seninle. Bütün o düşün-
celer elyazımdan bir heykele dönüştükten sonra. Şehrin 
kambur duruşuna aykırı bir gölge, görmezlikten geline-
meyecek kadar güçlü bir iz. Bir his. Kalabalık bir cadde-
de sağa sola çarparak başladığı geceyi, koyu bir mezarlı-
ğın mermer kokan tenhalığında midesi bulanarak nokta-
layan, kulağı plastik küpeli bir köpek gibi yeniden oku-
yacağım bildiğim bütün kitapları. Sen, şehrin kahraman-
lıklarla dolu tarihini düşünürken, ben o kahramanlıkla-
rın harflerin farklı dizilişinden başka bir şey olmadığını 
fısıldayacağım içi geçmiş bir ağaca. Bak, hâlâ fısıldamak-
tan söz ediyorum, korkak ruh iflah olmuyor, oysa biliyo-
rum sonsuzluğa sadece haykırışların kalacağını. 

Ben çalışma masasının çekmecesinde cennetkuşu 
sak layanlar gördüm. Ben çalışma masasının üstüne ce-
hennemin sazlı sözlü cümbüşünü yatıranlar gördüm. 
Ben o kadar gördüm de, ancak bu kadar anlatabiliyorum. 
O yüzden susuyorum sana. Ama ertesi gün konuşacağım.

Bir dilin yaşayan yaşamayan bütün kelimelerini ez-
berlediğim günün ertesinde, benim de sesimi duyacak-
sın. O gün yağacak yağmurdan kork!

Bir Gün Sonra
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Beyaz sandaletler var küçük kızın ayağında. Sarı, 
sapsarı bir kavun taşıyor iki eliyle. Dikkatli. Sandaletinin 
aniden ayağından fırlayacağından, yere düşeceğinden, 
uzağa savrulan kavunun parçalara ayrılacağından haber-
siz. Dizi kanayacak. Bir salyangozun ağaçta süzülmesi 
gibi akacak kan, sandalete damlayacak. Kız en çok ona 
üzülecek. Neyse ki şu anda mutlu. Üstelik kavun had-
dinden fazla sarı. 

Salyangoz
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Orada öylece oturuyorsun; koltuğu, makası, kokusu 
eski bir berberde. Yaşlı annesinin okul tıraşına getirdiği 
çocuktan farkın yok. Başın önde. Düşüncelisin. Yüzünle 
ayna arasındaki boşluğa sıkışıyor ruhun. 

Hep bu salondaydın. Bu koltuklara her oturduğun-
da ellerini bacaklarının altına soktun, kendini ısıttın. 
Saçlarının, uzun sürmüş bir çocukluğun artığı gibi yere 
dökülüşünü izledin. Radyodan gelen hışırtılı seslerin, ağ-
dalı vurgularında öğrendin dünü. Bugün hiç gelmedi 
sana. Sivilceli çırağın, sokağın başındaki eczaneden plas-
tik bidona doldurttuğu kolonyanın, başına döküleceği 
anı bekledin. Yapışık saçlı erkeklerin, iri göğüslü kadınla-
rın, sararmış takvim sayfalarından kesilmiş fotoğraflarına 
sindi keskin koku. Uslu olduğun için aldığın her “Aferin”i 
gizlemeye çalıştın çıraktan. Gözlerini kapadın, sadece 
makas sesi; şak, şak, şak. Ufak bir parmak darbesiyle ba-
şını öne eğdin, sevmedin baş eğmeyi ama sustun. Kork-
tun. Pencerenin içindeki fesleğene uzaktan baktın. Sen 
hep uzaktan baktın. Korktun. Çay bardağında dönen 
kaşığın sesi büyüdü içinde. Ne yapsan da ezberleyeme-
din o şarkıyı. 

Önce pudralanmış ensende hissettin kıl fırçayı, göz-
lerini kısıp havada uçuşan tozlara baktın. Sonra yüzünde 

Yağmur
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şöyle bir dolaştı, gıdıklandın. Berber, kaç sıkıntının hari-
tasını ezberlemiş beyaz örtüyü sıyırdı boynundan, boğa-
ya meydan okuyan matador pelerini görkemiyle çırptı 
havada. Çırak, kırık çerçeveli aynayı getirdi. Ensenle 
ayna arasındaki boşluğa sıkıştı çocukluğun. 

Orada öylece duruyorsun. Annen, berber, çırak, kol-
tuk, sen... Hepiniz uçuşan saçlara bakıyorsunuz. Düşün-
celisiniz.
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Babam da sevmezdi fotoğrafları.
Oysa biliyorum ki, hafızada biriktirilenler anlamlı 

kılıyor her şeyi; bulutların şekillerini de. Biliyorum bunu, 
hem de dokuz yaşımda, ailece pikniğe gittiğimiz o gün-
den beri. Kuru köftenin şişkinliği geçmeden çimenlere 
uzanmıştık babamla. Bulut okumayı öğretmişti bana. 
“Bulutlar geçerken konuşur,” demişti, “ne dediklerini he-
men duyman, hızlıca okuman lazım.” Elimi göbeğime 
koymuştum, ne yapsa babam, taklit ederdim. “Hayat da 
öyledir, geçer gider, iyi dinlemezsen, ne dediğini duya-
mazsın.”

“Şu kuzu mu baba?” demiştim.
Annem “Kalkın o ıslak çimenlerin üstünden, hasta 

olacaksınız!” diye bağırmasaydı, eminim sorumu cevap-
lardı babam.

Piknik Havası
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