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I 
Burt

Ay	lar	dan	ni	san	ve	biz	Burt	Lan	cas	ter’i	gör	mek	için	
bir	dağ	kö	yü	ne	gi	di	yo	ruz.	Ka	rar	sız,	oy	nak	bir	ni	san;	ha
va	nın	ne	ya	pa	ca	ğı	hiç	bel	li	de	ğil.	An	sı	zın	gö	zü	dön	müş	
bir	yağ	mur	 in	di	ri	ve	rir;	ya	da	asık	yüz	lü	bu	lut	lar	 selam	
bi	le	ver	me	den,	peş	le	ri	sı	ra,	ne	işe	ya	ra	dı	ğı	pek	an	la	şıl	ma
yan	gök		gü	rül	tü	le	ri	ve	şim	şek	le	ri	de	sü	rük	le	ye	rek,	ye	re	
tek	bir	dam	la	bi	le	dü	şür	me	den	ge	çip	gi	der	ler:	Her	şey	
be	lir	siz	ve	biz	Ra	ci’nin	se	pet	li	mo	to	sik	le	tiy	le	bo	zuk	bir	
köy	yo	lun	da	iler	li	yo	ruz.	Ra	ci,	kam	bu	ru	nu	çı	kar	mış,	boy
nu	yok	gi	bi,	yü	zü	kav	ga	ya	ha	zır.	Bu,	onun	tar	zı,	mo	to	sik
let	 sü	rü	yor	sa	 baş	ka	 tür	lü	 ol	ma	sı	müm	kün	 de	ğil...	Ço
cuk	su	bir	coş	ku	ya	ka	pı	la	rak	bu	yol	cu	lu	ğa	çık	tı	ğı	ma	çok
tan	 piş	ma	nım.	Oy	sa	 o,	 bal	lan	dı	ra	 bal	lan	dı	ra	 an	la	tı	yor;	
dü	şün	se	ne,	di	yor,	Burt	kar	şın	da,	hem	de	kan	lı	 can	lı	ve	
se	nin	le	Türk	çe	ko	nu	şu	yor.	Otuz	üç	ya	şın	da	“Soid	mark	
Ka	til	le	ri”n	de	oy	na	dı	ğın	da	hiç	umut	lu	de	ğil	di,	çün	kü	ona	
sen	de	iş	yok	de	miş	ler	di...

Ar	dın	dan	hı	rıl	tı	lı	bir	gü	lüş.
Ko	ca	man	bir	ta	şın	üs	tün	den	ge	çer	ken	se	pet	ten	fır

la	ya	cak	mış	gi	bi	olu	yo	rum.	Diş	le	ri	ara	sın	da	söz	le	ri	an	la
şıl	ma	yan	bir	söv	gü;	ken	di	ne	mi,	ta	şa	mı,	mo	to	sik	le	te	mi	
bel	li	de	ğil.

Sen	önü	ne	bak,	di	yo	rum,	yol	çok	bo	zuk.

RA	Cİ’YE	SELAM
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Bi	raz	şan	sım	ol	say	mış	bun	ca	ezi	ye	te	ge	rek	kal	ma	ya
cak	mış,	çün	kü	Burt,	her	per	şem	be	mut	la	ka	il	çe	pa	za	rı	na	
iner	 ve	 köy	 mi	ni	büs	le	ri	nin	 önün	den	 kalk	tı	ğı	 kah	ve	de	
otu	rur	muş.	Ger	çi	ne T ra pez’de	ki	ka	dar	çe	vik	ne	de	Yü zü
cü’de	ki	ka	dar	dinç	miş;	üs	te	lik	bü	tün	bun	la	rı	anım	sa	ma
ya	bi	lir	miş	de.

Evet,	 şans	sız	dık,	 üç	 per	şem	be	 o	 kah	ve	de	 pi	nek	le
miş	tik.	Ola	yın	ha	va	sı	na	bu	den	li	gir	mem	de	o	bek	le	yiş	le
rin	de	pa	yı	var	dı.	So	nun	da,	bo	zuk	bir	köy	yo	lun	da	se	rü
ven	li	bir	yol	cu	lu	ğu	gö	ze	al	mış	tım.	Burt,	has	ta	ola	bi	lir	di	
ya	da	öl	müş	tü,	bil	mi	yor	duk.

Ka	rar	mış	bu	lut	lar,	ka	rar	laş	tır	dık	la	rı	giz	li	top	lan	tı	ye	ri,	
güç	lük	le	iler	le	di	ği	miz	yo	lun	üs	tüy	müş	gi	bi	ses	siz	ce	yı	ğı	lı
yor	lar.	Ve	 iş	te	 ilk	 şim	şek.	Ra	ci	 yük	sek	 ses	le	 dü	şü	nü	yor:	
Ha	va	nın	ni	ye	ti	kö	tü,	ka	pa	ğı	bir	an	ön	ce	kö	ye	at	ma	lı	yız.

Ama	 ata	mı	yo	ruz.	 Eg	zoz	 bir	kaç	 kez	 ök	sü	rü	yor	 ve	
mo	to	sik	let	dik	bir	yo	ku	şun	or	ta	sın	da	ka	lı	yor.	Ra	ci’ye	ba
kı	yo	rum,	göz	le	rin	de	öf	ke	var.	Mo	to	sik	le	tin	ça	mur	lu	ğu	na	
bir	 tek	me	 sa	vu	ru	yor.	Bu	on	dan	bek	le	nir	miş	 za	ten,	bil
mem	ne	re	si	ne	ne	yap	tı	ğı	mo	to	sik	le	ti	(o,	mo	tor	sik	let	di
yor).	Bir	tek	me	da	ha.

Bu	ra	ya	ka	dar	mı,	di	yo	rum.
Ba	kı	caz,	di	yor.
Ba	kı	yor	ve	kı	sa	sü	re	de	ta	nı	sı	nı	ko	yu	yor.	Kar	bü	ra	tö

rü	pis	lik	tı	ka	mış!	Mo	to	sik	le	te	yö	nel	ti	len	bü	tün	söv	gü	ler	
ge	ri	 alı	nıp	 il	çe	 çı	kı	şın	da	uğ	ra	dı	ğı	mız	“ib	ne	ben	zin	ci”ye	
yö	ne	li	yor.

Mo	to	sik	let	ça	lı	şın	ca	yü	zü	gü	lü	yor.	Ben	de	ra	hat	lı	yo
rum	ta	bii.	Ney	se	ki	bu	ka	dar	mış,	 as	la	nım,	de	yip	 fa	rı	nı	
ok	şu	yor.	Bu	ara	da	ka	rar	sız	ha	va	da	se	çi	mi	ni	yap	mış	ve	
ön	cü	dam	la	la	rı	gön	der	me	ye	baş	la	mış	tı.	Ra	ci’nin	yü	zün
de	ye	ni	bir	ür	kü:	Yağ	mur	ar	tar	sa	bo	ku	ye	riz!

Hak	lı,	yol	ça	mur	dan	bir	tar	la	ya	dö	ner,	kö	ye	çı	ka	ma
yız.	Di	ye	lim	çık	tık,	bu	kez	de	ine	me	yiz.
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Dö	nüp	 dön	me	mek	 ara	sı	 ka	rar	sı	zız.	 Göz	le	ri	miz	de	
bir	işa	ret	ara	dı	ğı	mız	bel	li,	ama	iki	miz	de	“dö	ne	lim”	söz
cü	ğü	nü	bir	bi	ri	mi	ze	su	nu	yo	ruz.

Ra	ci,	 iyi	ce	kam	bur	şim	di.	Filt	re	si	ni	 ısır	dı	ğı	si	ga	ra	yı	
eme	rek	yo	la	ba	kı	yor.	Kaş	la	rı	nı	çat	mış.	Yol	çok	dik	ve	mo
to	run	ca	yır	tı	sı	ses	siz	li	ği	yır	tı	yor.

Za	ten	az	kal	dıy	dı,	di	yo	rum;	ya	ni,	dön	mek	ap	tal	lık	
olur	du	 an	la	mın	da.	Ama	bu	Ra	ci’yi	 ra	hat	lat	mı	yor.	Yağ
mu		run	onu	kor	kut	tu	ğu	bel	li,	üs	te	lik	hız	lan	dı	da,	dam	la
lar	ke	sin	ti	siz	ini	yor	ar	tık.

Kö	ye	 sı	rıl	sık	lam	 gi	ri	yo	ruz.	Or	ta	lık	ta	 kim	se	ler	 yok.	
Ko	ca	man	bir	ço	ban	kö	pe	ği	ka	yıt	sız	ca	bi	ze	ba	kı	yor.	Kah
	ve	nin	 önün	de	 du	rup	 ken	di	mi	zi	 içe	ri	 atı	yo	ruz.	 Or	ta	ya	
ver	di	ği	miz	selam,	bir	uğul	tuy	la	ya	nıt	la	nı	yor;	her	ka	fa	dan	
bi	rer,	“Hoş	gel	di	niz.”	Çay	la	rı	mı	zı	yu	dum	lar	ken	kö	ye	ge
liş	ne	de	ni	miz	le,	yol	da	ki	 se	rü	ve	ni	mi	zi	ve	na	sıl	yağ	mu	ra	
ya	ka	lan	dı	ğı	mı	zı	Ra	ci	an	la	tı	yor.	Burt	Lan	cas	ter’i	gör	me	ye	
gel	dik	de	mi	yor	ta	bii,	ba	lık	av	la	ma	ya	çık	tı	ğı	mı	zı,	aşa	ğı	da
ki	de	re	de	biriki	serp	me	at	tı	ğı	mı	zı,	ama	bir	şey	çık	ma
yın	ca	bi	raz	da	ha	yu	ka	rı	git	me	ye	ka	rar	ver	di	ği	mi	zi,	yağ
mur	ar	tın	ca	da	kö	ye	gel	di	ği	mi	zi	söy	lü	yor.	Çay	la	rı	mız	ta	
ze	len	di.	Yağ	mur	da	ha	on	da	ki	ka	böy	le	ya	ğar	sa	ge	ri	dö	ne
me	yiz;	en	azın	dan	bu	gün	ve	ge	ce	si	bu	ra	da	yız.	Bu	nu	dü	
şün	mek	bi	le	son	de	re	ce	sı	kı	cı.

Pe	ki	ya	Burt?	O	ne	re	de?	Ra	ci’ye	bir	göz	 işa	re	tiy	le	
so	ru	yo	rum.	Omuz	la	rı	nı	kal	dı	rı	yor.	Yok.	Ol	ma	dı	ğı	nı	ben	
de	gö	rü	yo	rum.	Has	ta	mı,	ya	şı	yor	mu,	köy	de	mi,	baş	ka	
bir	kö	ye	mi	git	ti,	yok	sa	biz	yan	lış	kö	ye	mi	gel	dik...	Bil	mi
yo	ruz.

Ra	ci	gül	me	ye	baş	lı	yor.	Ben	de	gü	lü	yo	rum.	Bu	ola	sı
lı	ğı	hiç	dü	şün	me	miş	tik;	o,	bi	zim	 için	Burt	 idi,	 ama	bu	
köy	de	han	gi	 ad	la	 ya	şı	yor	du,	 bil	mi	yor	duk.	Ya	pa	ca	ğı	mız	
tek	şey	yağ	mu	run	din	me	si	ni	bek	le	mek.	Bu	ara	da	–ta	bii	
şan	sı	mız	 var	sa–	 bı	yık	la	rı	na	 ak	 düş	müş	 yaş	lı	 ve	 yor	gun	
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Burt	 kah	ve	nin	 ka	pı	sın	da	 be	li	rip	 en	 ba	ba	can	 gü	lü	şüy	le	
bi	zi	selam	la	ya	bi	lir	di.

Şan	sı	mız	var	sa,	di	yor	du	Ra	ci.
Pek	yok	gi	bi,	di	yo	rum.
Yağ	mur	da	so	nu	cu	bil	dir	di:	Bu	ge	ce	bu	ra	da	sı	nız.

II 
Kuzu

Bir	söy	len	ce	ye	dö	nüş	mek	üze	re	olan	“Ku	zu”	ola	yı	na	
hâlâ	ka	yıt	sız	ka	lı	şı	ma	akıl	er	di	re	mi	yor	Ra	ci.	Üs	te	lik	hiç
bir	ris	ki	yok;	ne	mo	to	sik	let	te	pe	sin	de	saat	ler	ce	toz	yu	ta
ca	ğız	ne	kö	pek	gi	bi	ıs	la	na	ca	ğız	ne	de	ye	te	rin	ce	ko	nuk	se
ver	bul	ma	dı	ğı	mız	bir	köy	de	pe	ri	şan	bir	ge	ce	ge	çi	re	ce	ğiz.	
Ya	pa	ca	ğı	mız	çok	ba	sit,	ge	ce	12’den	son	ra	fı	rı	nın	önün	de	
bek	le	ye	ce	ğiz	ya	da	bek	le	di	ği	mi	zi	sez	dir	me	mek	için	(Ku
zu	 çok	 ür	kek	 çün	kü)	 do	la	şa	ca	ğız.	 Var	sa	ya	lım	 yağ	mur	
yağ	dı	(hın	zır	hın	zır	gü	lü	yor),	o	za	man	da	fı	rı	na	gi	rer,	bü
tün	kıl	la	rı	una	bu	lan	mış	o	ayıy	la	(fı	rın	cıy	la)	çe	ne	ça	la	rız.

Burt	gi	bi	ol	ma	sın,	di	yo	rum.
Ol	maz,	di	yor.
Çö	zü	lür	 gi	bi	 ol	du	ğu	mun	 ay	rı	mı	na	 va	rın	ca	 he	men	

Ku	zu	ko	nu	su	na	yük	le	ni	yor.	İl	çe	yi	son	ay	lar	da	dol	du	ran	
göç	men	ler	le	 gel	miş	 ol	ma	lı,	 di	yor.	 Bir	 ge	ce	 onu	 fı	rı	nın	
önün	de	gör	müş	ve	in	san	de	ğil	bu,	de	miş,	res	men	bir	ku
zu.	Taş	 çat	la	sa	 on	 al	tı	 yaş	la	rın	da	 bir	 ço	cuk	muş	 ve	 hiç	
ko	nuş	ma	dan	fı	rın	da	ki	ek	mek	le	re	ba	kı	yor	muş.	Fı	rın	cı	(u
na	bu	lan	mış	ayı)	ona,	ek	mek	mi	alı	can	lan,	de	miş;	on	da	
ses	 yok.	Yal	nız	ca	 ba	kı	yor	muş.	Ora	dan	 bi	ri,	 ay	yaş	 ter	zi	
ola	bi	lir,	göz	le	ri	çiz	gi	gi	bi,	ama	ka	fa	sı	hep	sin	den	iyi	ça	lı	şı
yor,	 bel	ki	 pa	ra	sı	 yok	tur,	 de	miş.	 Pa	ran	mı	 yok	 lan?	Ku
zu’dan	çıt	çık	mı	yor.	El	le	ri	kı	çı	na	bağ	lı	bi	ri	de	(ge	ce	bek
çi	si	ola	maz,	çün	kü	onun	el	le	ri	hep	gö	be	ği	nin	al	tın	da	ki	
ka	lın	ke	me	ri	avuç	lar),	pa	ra	sı	ben	den	şu	na	bir	ek	mek	ve
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rin,	de	miş.	Fı	rın	cı	ek	me	ği	ver	miş.	Ma	lı	kap	tı	ya,	de	miş	
ay	yaş	ter	zi,	bak	ne	bi	çim	gi	di	yor.	Çı	kıp	ar	dın	dan	bak	mış
lar,	ko	şu	şu,	sıç	ra	ya	rak	gi	den	ba	har	ku	zu	la	rı	gi	biy	miş.	Er
te	si	ak	şam	Ku	zu	yi	ne	fı	rı	nın	önün	dey	miş.	Fı	rın	cı,	ko	nu
şur	san	sa	na	be	da	va	dan	bir	ek	mek	ve	ri	rim,	de	miş.	Ku	zu	
yal	nız	ca	ba	kı	yor	muş.	Fı	rın	cı,	iki	ek	mek,	de	miş.	Ses	yok.	
Yal	var	ya	kar	ol	muş,	ama	hiç	bir	so	nuç	ala	ma	mış.	So	nun
da,	bir	ke	re	ko	nuş	sa	na	her	ge	ce	bir	ek	mek,	de	miş.	Ne	
ol	muş	bi	li	yor	mu	sun	–e	ğer	ya	la	nım	var	sa	Al	lah	be	ni	bu
ra	cık	ta	 taş	 et	sin–	Ku	zu,	“Hee,”	 de	miş.	O	 ge	ce	den	 be	ri	
“A	yı”	yor	gan	dö	şek	ya	tı	yor.	Ka	rı	sı,	uğ	ra	dı	di	ye	ho	ca	la	ra	
oku	tu	yor	muş.

So	nun	da	bo	yun	eği	yo	rum;	Ku	zu’yu	gö	re	ce	ğiz.
Ra	ci’ye	bir	ko	nu	da	hak	ver	di	ğim	için	yi	ne	mo	to	sik

le	tin	 se	pe	tin	de	yim.	 Şim	di,	 di	yor.	 Ku	zu’nun	 ne	 za	man	
ge	le	ce	ği	bel	li	ol	ma	dı	ğın	dan	fı	rı	nın	önün	de	ağaç	olu	ruz.	
Hem,	Ku	zu	ora	da	di	kil	di	ği	mi	zi	gö	rür	se	fı	rı	na	so	kul	ma
ya	bi	lir.	So	ka	ğı	adım	la	ma	mız	(bir	kaç	kez	geç	tik	ten	son
ra)	kuş	ku	çe	ke	bi	lir.	Ama	mo	to	sik	le	ti	alır	sak	ra	hat	ede	riz,	
so	kak	ara	la	rın	da	do	la	şır,	sık	sık	fı	rı	nı	kol	la	rız.

Fı	rı	nın	önün	den	be	şin	ci	ge	çi	şi	miz.	Ra	ci	ya	vaş	lı	yor	ve	
fı	rın	cı	nın	göz	le	ri	ni	ya	ka	la	ma	ya	ça	lı	şı	yor.	Fı	rın	cı,	“Ayı”	de
ğil	ta	bii,	o	has	ta,	fı	rın	da	bir	san	dal	ye	de	taş	gi	bi	otu	ru	yor	
ve	olup	bi	ten	her	şey	den	ha	ber	siz.	İşi	gö	tü	ren	kal	fa.	Ra
ci’yi	gö	rün	ce	kaş	la	rı	nı	kal	dı	rı	yor,	Ku	zu	da	ha	gel	me	miş.

Leb	le	biy	le	be	yaz	şa	rap	al	dık.	Mo	to	sik	let,	fı	rı	nı	gö
re	bi	le	ce	ği	miz	bir	kuy	tu	da.	Ra	ci,	bir	şi	şe	de	ge	ce	bek	çi	si
ne	 al	mak	la	 akıl	lı	lık	 et	miş.	 Siz	bu	ra	da	 key	fi	ni	ze	ba	kın,	
de	yip	om	zu	na	vur	du.	Ku	zu’yu	gö	rür	sem	dü	dük	ça	la	rak	
ha	ber	ve	ri	rim.

Pe	şi	ne	düş	tük	ya,	Ku	zu	bir	den	yok	ol	du,	de	dim.
Her	ge	ce	ek	mek	alı	yor,	bu	ge	ce	de	mut	la	ka	ge	le	cek.
Pe	ki	ne	den	12’den	son	ra?
Bil	mem,	sı	cak	ek	me	ği	ka	pıp	gi	di	yor.
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Ra	ci,	kı	çı	nı	se	le	den	kal	dı	rıp	aya	ğı	ile	marş	çu	bu	ğu	na	
aban	dı.	Mo	to	sik	let	gü	rül	tüy	le	ça	lış	tı.	Bi	rer	şi	şe	şa	rap	da
ha	alıp	ge	le	ce	ğiz.	Ku	zu’yu	ka	çı	rı	rız	en	di	şe	siy	le	hız	lı	sü
rü	yor	mo	to	sik	le	ti.	Da	ra	cık	so	kak	lar	dan	ge	çi	yo	ruz.	Ge	ce
nin	geç	bir	saa	ti,	or	ta	lık	ta	kim	se	ler	yok.	Her	dö	ne	meç	te	
se	pet	ten	fır	la	ya	cak	mış	gi	bi	olu	yo	rum.	Ar	na	vut	kal	dı	rım	lı	
uzun	bir	 so	kak	ta	 an	sı	zın	 bir	 ke	di	 çı	kı	yor	 kar	şı	mı	za	 ve	
Ra	ci	onu	ez	me	mek	için	yön	de	ğiş	ti	rin	ce	kö	şe	de	ki	elekt
rik	di	re	ği	ne	çar	pı	yo	ruz.

III 
Ercü

Mo	to	sik	let	bu	gün	çı	kı	yor.	Ta	mir	ci	ye	gi	der	ken	yol	da	
söy	le	di;	 bu	 ge	ce	 Er	cü’ye	 gi	di	le	cek.	 Ba	şın	da	 hâlâ	 di	kiş	
var,	ama	es	ki	sağ	lı	ğı	na	ka	vuş	tu.	Onu	ta	nı	ma	mak	be	nim	
gi	bi	bi	ri	 için	bü	yük	ka	yıp	mış.	Ya	şa	mı	cid	di	ye	al	ma	yan	
adam	lar	 bun	lar.	 Bun	lar,	 di	yo	rum,	 çün	kü	 bir	 za	man	lar	
Er	cü	de	nin	ce	ak	la	Fİ	LO	ge	lir	di.	Al	tı	ki	şiy	di	ler.	Şim	di	iki	
ki	şi	kal	dı	lar.	Ko	yun	cu	Sa	lih	ile	Çe	lik	Oran	(Or	han)	öl
dü	ler.	To	pal,	uzun	sü	re	li	bir	in	zi	va	ya	çe	kil	di	(ya	ni	içe	ri
de).	Rı	za	bu	ra	lar	dan	gi	de	li	çok	olu	yor.	Ne	re	de	ol	du	ğu
nu	bi	len	yok,	bel	ki	o	da	öl	müş	tür.	Yal	nız	ca	Pa	las	ka	 ile	
Er	cü	bu	ra	da	lar.	Er	cü’yü	bu	lup	bu	ge	ce	için	ran	de	vu	al
ma	ya	ça	lı	şa	ca	ğım.

Ran	de	vu	mu?	O	ka	dar	önem	li	bi	ri	mi	bu?
Ba	kı	şa	gö	re	de	ği	şir,	di	yor	Ra	ci.
Burt	ve	Ku	zu’dan	son	ra	Er	cü’yü	de	ta	nı	ya	bi	le	ce	ği	mi	

san	mı	yo	rum,	Ra	ci’yi	kır	ma	mak	için	(ne	de	ol	sa	ağır	bir	
ka	za	 ge	çir	di,	 ben	se	 kü	çük	 bir	 sıy	rık	la	 at	lat	tım)	 il	gi	mi	
sür	dü	rü	yo	rum.

Ya	ni?
Ya	ni	ki	mi	le	ri	ne	gö	re	bir	bal	ta	ya	sap	ola	ma	mış	ko	pu

ğun,	es	rar	ke	şin	bi	ri,	ki	mi	le	ri	ne	gö	re	har	can	mış	üs	tün	bir	
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ye	te	nek,	ki	mi	le	ri	ne	gö	re	iç	ki	me	ze	si	bir	şar	la	tan,	ki	mi	le
ri	ne	gö	rey	se	son	pey	gam	ber...

Hep	uç	lar,	di	yo	rum,	bu	nun	hiç	or	ta	sı	yok	mu?
Ra	ci’ye	gö	re	bu	işin	or	ta	sı	ol	maz.
Pe	ki,	be	nim	le	gö	rü	şe	cek	mi?
Ka	fa	sı	na	bağ	lı.
Hiç	ol	maz	sa	bu	nu	ba	şa	ra	lım.
Gün	ler	son	ra	ye	ni	den	o	mo	to	sik	le	tin	se	pe	tin	de	yim.	

İl	çe	nin	 so	kak	la	rın	dan	 ge	çi	yo	ruz.	 Ra	ci	 son	 de	re	ce	 sa	kı
nım	lı.	Er	cü	işi	ak	şam	dan	son	ra	bel	li	ola	cak.	Yi	ne	her	za
man	ki	yer	de	bu	lu	şa	ca	ğız.

Er	cü,	Şa	ga’nın	ora	ya	çö	kün,	ben	ge	li	rim,	de	miş.
Loş,	du	man	dan	gö	zün	gö	zü	gör	me	di	ği,	uğul	tu	lu	bir	

ye	re	gi	ri	yo	ruz.	Ra	ci’nin	ak	lı	na	uy	du	ğu	ma	bir	kez	da	ha	
piş	man	olu	yo	rum.	Ben	ya	tay	çiz	gi	le	rin	pe	şin	de	yim;	kı
pır	tı	sız	do	ğa	gö	rü	nüm	le	ri	nin,	boş	so	kak	la	rın,	geç	miş	ya
şam	 iz	le	ri	nin	 sin	di	ği	 nes	ne	le	rin	 ve	 du	ra	ğan	lı	ğın.	 Oy	sa	
Ra	ci,	be	ni	dik	çiz	gi	le	re	çe	ki	yor;	uç	tip	ler,	şa	şır	tı	cı	ya	şa
möy	kü	le	ri,	düş	ürü	nü	saç	ma	lık	lar.

Bu	ra	sı	çok	ka	la	ba	lık,	di	yo	rum,	boş	yer	de	yok	gi	bi.
Ra	ci,	 göz	le	ri	ni	 yu	mup	 ba	şı	nı	 bil	miş	çe	 eği	yor;	 sen	

me	rak	et	me,	her	şey	ayar	lan	dı.	Ken	din	den	çok	emin.	Dav
	ra	nı	şın	da,	bu	tür	or	tam	lar	da	say	gın	lı	ğı	olan	bi	ri	nin	bö
bür	len	me	si	var.

Şa	ga	de	nen	adam	ka	ra	ku	ru,	uzun	boy	lu,	ha	fif	çe	öne	
eğik	(çey	rek	kam	bur	bi	le	de	ne	bi	lir)	ve	ga	ga	bu	run	lu	bi	ri.	
Du	da	ğı	nın	kı	yı	sın	da	sal	la	nan	si	ga	ray	la	öy	le	uyum	için	de	
ki,	 yü	zü	nün	do	ğal	 bir	 uzan	tı	sı	 san	ki.	He	men	bir	ma	sa	
ayar	lı	yor.	Me	la	min	ta	bak	lar	da	ki	me	ze	ler	biz	söy	len	me
den	sı	ra	la	nı	yor	ve	bir	bü	yük	ra	kı	ko	nu	yor	or	ta	ye	re.	Ra	kı	
da	hil	her	şey	çok	pis	miş	iz	le	ni	mi	uyan	dı	rı	yor.	Şa	ga	say
gıy	la	eği	li	yor.	Yü	zün	de	ne	an	la	ma	gel	di	ği	be	lir	siz	bir	an
lam,	ya	da	an	lam	sız	lık;	dua	okur	gi	bi	mı	rıl	da	nı	yor:	Afi
yet	ol	sun!
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Fİ	LO	bu	ra	ya	ta	kı	lır	dı,	di	yor	Ra	ci	bar	dak	la	ra	ra	kı	ko
yar	ken,	Şa	ga’ya	olan	borç	la	rı	nı	öbür	dün	ya	da	bi	le	öde
ye	mez	ler.

Ra	kı	la	rı	mız	dan	 bi	rer	 yu	dum	 alı	yo	ruz.	Ra	ci,	 Er	cü’	
den	söz	edi	yor;	az	son	ra	gö	re	cek	sin	ya,	di	yor,	aca	yip	bi	ri.	
Der	sin	ki	göz	möz	yok	da	çiz	gi	gi	bi	ya	rık	lar	dan	ba	kı	yor	
dün	ya	ya;	ka	tık	sız	bir	kon	so	los	kö	pe	ği.	Yü	rü	yü	şü	ay	rı	bir	
asa	let;	diz	le	ri	nin	ha	fif	çe	yay	lan	ma	sı,	omuz	la	rı	nın	sa	lı	nı
mı,	ha	re	ket	siz	bir	bo	yun	üs	tün	de	rit	mik	gi	dip	ge	len	bir	
baş...	Ara	da	göz	ler	den	ırak	ka	lı	ve	rir.	Pis	işi	yok	tur,	ya	tar
sa	tra	fik	ten	ya	tar.	Ka	der	dir.	Er	cü’nün	avuç	iç	le	riy	le	döv
dü	ğü	al	nı	na	ya	zıl	mış	tır	bir	kez...	Ka	fa	iş	te,	der,	kar	puz	
yok	lar	gi	bi	şa	ka	ğı	na	vu	ra	rak,	oku	say	dık...	Okuy	can,	ama	
hay	be	den	 de	ğil,	 so	nun	da	 ge	lip	 bu	ra	lar	da	 tuz	luk	 gi	bi	
otu	ra	cak	sam	ede	rim	böy	le	oku	ma	nın	içi	ne.	Ka	ra	kol	po
li	si	ol	mak	da	yet	mez,	en	azın	dan	ko	mi	ser...	He	men	par
mak	la	rıy	la	apo	let	ler	yer	leş	ti	rir	omuz	baş	la	rı	na	ve	ağ	zı	nı	
bü	züp	göz	le	ri	ne	te	pe	den	ba	kan	bir	an	lam	ve	re	rek	ko
mi	ser	olu	ve	rir.

Tam	unu	tul	ma	ya	yüz	tut	muş	ken	ca	zır	ca	zır	ayak	la
rı	nı	 sür	te	rek	 be	li	ri	ve	rir	 il	çe	nin	 so	kak	la	rın	da.	 Sa	ğı	 so	lu	
göz	le	riy	le	selam	lar,	“geç	miş	ol	sun”	di	lek	le	ri	ni	kü	çük	baş	
de	vi	nim	le	riy	le	ka	bul	eder.	Ge	nel	lik	le	yaz	ikin	di	le	ri,	aro
zöz	le	rin	so	kak	la	rı	fo	şur	fo	şur	su	la	dı	ğı	ya	pış	kan	sı	cak	lar
da	kah	ve	nin	önün	de	ki	çı	na	rın	al	tı	na	çö	rek	le	nir,	dört	san
dal	ye	yi	bir	den	kap	la	ya	rak	en	yi	tik	göz	ler	le	ge	le	ni	ge	çe	ni	
sü	zer.	Ka	dın	lar	ve	genç	kız	lar	bu	ba	kış	lar	dan	ya	ra	al	dı
ğın	dan	o	kah	ve	nin	önün	den	geç	me	yi	pek	sev	mez	ler.	Ha
va	lar	 se	rin	le	yip	 ar	tık	 dı	şa	rı	lar	da	 otu	ru	la	ma	ya	cak	 den	li	
bo	zun	ca	en	son	içe	ri	o	ta	şı	nır.	Me	kâ	nı	Ya	kup’un	kah	ve
si	dir,	ama	ara	da	“sü	ta	ne”	de	di	ği,	ge		nel	lik	le	ye	ni	yet	me	le
rin	çık	tı	ğı,	oyu	na	ve	si	ga	ra	ya	alış	tı	ğı	kah	ve	ye	çı	kar,	çev	re
si	ne	bir	çok	din	le	yi	ci	top	la	ya	rak	an	lat	tık	la	rıy	la	on	la	rı	kı
rar	ge	çi	rir,	bu	ara	da	ot’a	her	na	sıl	sa	alış	mış	la	ra	el	al	tın	dan	
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mal	sağ	lar.	Fİ	LO	den	di	mi	ta	nı	ma	yan	yok	tur.	Bir	tra	fik	
ka	za	sı	nı	ha	ber	alır	al	maz,	da	ha	 jan	dar	ma	ve	po	lis	olay	
ye	ri	ne	 gel	me	den	 on	lar	 ula	şır	 ve	 ge	rek	li	 ön	 in	ce	le	me	yi	
ya	par	lar.	Ar	tık	o	gün	kü	kıs	met	ne	ise;	al	tın	diş,	kol	saa	ti,	
bi	le	zik,	cüz	dan...	top	lar	ge	lir	ler.	Bu	iş	ler	için	ol	du	ğu	sa
nı	lan	çok	de	rin	cep	li	pal	to	la	rı	var	dır.	Fİ	LO	süs	len	di	mi,	
bil	ki	bir	ka	za	ol	muş	tur.

Sü	ta	ne	de	ki	le	ri	 kı	rıp	 ge	çir	di	ği	 öy	kü	ler	de	 ge	nel	lik	le	
bu	“leş”	iş	le	riy	di.	Di	lin	den	çok,	el	le	ri	ve	göz	le	riy	le	ko	nu
şur	Er	cü.	Baş	ka	za	man	lar	da	ye	re	ko	şut	iki	çiz	gi	olan	bu	
göz	ler,	bir	şey	an	la	tır	ken	ola	ğan	dı	şı	bü	yü	yüp	kü	çü	le	rek	
an	la	tı	mı	süs	ler.	Ör	nek	mi?	Ge	lin	ce	ken	di	si	ne	an	lat	tı	rı	rız	
ger	çi,	 ama	 yi	ne	 de	 an	la	ta	yım.	 Şöy	le:	 Bi	 ge	ce	 kap	tır	mış	
gi	di	yo	rum	(el	ler	he	men	ol	ma	yan	bir	di	rek	si	yon	si	mi	di	ni	
kav	rı	yor),	vızzt,	ya	nım	dan	hu	su	si	nin	bi	ri	(sol	el	bu	kez	
yı	lan	gi	bi	bü	kü	lüp	bir	ara	cı	sol	lu	yor),	bak	tım	he	ri	fin	ar	ka	
tam	pon	yan	lış;	lan	Er	cü	de	dim	(par	mak	şa	kak	ta,	göz	ler	
ce	viz	gi	bi),	on	dak	ka	ya	kal	maz	tam	po	nu	sı	çar	bu	hırt.	O	
ba	sı	yor,	ben	ba	sı	yo	rum.	He	rif	bir	ara	şa	ram	po	le	gi	rip	çık
tı	(göz	ler	an	sı	zın	bü	yü	yüp	kı	sı	lı	yor),	ta	mam	de	dim,	he	rif	
nar	koz	lu!	De	me	ye	 kal	ma	dı,	 yol	dan	 çı	kıp	 tar	la	ya	 dal	dı.	
Er	cü	de	pe	şin	de	ta	bii	(sol	el	yi	ne	tar	la	ya	da	lan	bir	kam
yon).	Bı	ra	kır	mı	yım?	İşin	ucun	da	bir	tam	pon	var.	Son	ra	
bak	tım	haz	ret	ma	lı	dü	şür	müş,	fre	ne	ası	lıp	dur	dum.

Ya	da:
Pa	las	ka,	ben,	Oran,	Ya	kup’un	ora	da	pu	su	da	yız.	Ha		

va	ufu	net	li,	ölüm	ko	ku	yor.	Pal	to	la	rı	çek	miş	bela	ha	be	ri	
bek	li	yo	ruz.	 Pat,	 To	pal!	 Ha	be	ri	 ku	la	ğı	mı	za	 mi	yav	lı	yor.	
San	ki	zel	ze	le	var,	ne	bi	çim	fır	lı	yo	ruz	kah	ve	den.	To	pal’ın	
Mu	rat’a	at	la	dı	ğı	mız	gi	bi	uçu	yo	ruz.	 İki	hu	su	si	bir	bi	ri	ne	
gir	miş.	Bi	rin	de	dört	ki	şi	var	mış,	iki	si	kay	mış,	öbü	rün	de	
tek	şo	för,	o	da	git	miş.	Hu	su	si	de	sağ	ka	lan	iki	ki	şi	de	ka	fa
yı	oy	nat	mış	za	ten.	So	nuç:	üç	ölü,	iki	de	li.	Tra	fik	dur	muş,	
her	kes	şaş	kın.	Ne	jan	dar	ma	var	or	ta	lık	ta	ne	po	lis.	Biz	he
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men	el	le	ri	ce	be	atı	yor,	ufak	ufak	eşe	len	me	ye	baş	lı	yo	ruz.	
Pa	las	ka	çak	tır	ma	mak	 için	bi	de	 ıs	lık	 tut	tur	muş	ki,	 tam	
mas	ka	ra	lık.	So	ran	la	ra	bil	gi	ve	ren	de	Oran;	par	mak	la	rıy	la	
ko	nu	şu	yor.	Üç	ölü,	di	yor,	son	ra	da	iki	par	ma	ğı	nı	tav	şan	
ku	la	ğı	gi	bi	oy	na	ta	rak,	iki	de	de	li...

Di	ye	lim	uzun	bir	ara	dan	son	ra	Er	cü	dön	müş,	geç
miş	ol	sun	la	rı	 ka	bul	 edi	yor.	 Şa	ga’nın	mey	ha	ne	si	ne	 çök
müş,	çev	re	sin	de	gül	me	ye	ko	şul	lu	bir	ka	la	ba	lık.	Bi	ri	 laf	
atı	yor:

Ne	o,	“ken	din	pi	şir	ken	din	ye”	aç	mış	sın.
Er	cü	gü	lü	yor:	Uyu	mu	şuz	be	aga.
Ha	sar	çok	mu?
Sü	rü	nün	ya	rı	sı.
Ço	ban?
O	yırt	tı,	kar	şı	ya	geç	me	miş	ti	da	ha.
Ölü	mö	lü	di	yor	lar,	o	ne?
Şim	di	 biz	 sü	rü	yü	 bi	çin	ce	 şa	ram	po	le	 dal	dık.	Kam

yon	yat	tı	mı	sa	na...	İş	te	o	ara	ar	ka	da	kı	ya	met	kop	muş.
Eee?
Eee’si	zin	cir	le	me,	bir	ki	şi	or	da	öl	dü	iş	te.

Ra	kı	bit	mek	üze	re.	Du	man	dan	göz	le	rim	ya	nı	yor.
Bu	iş	ya	tar,	di	yo	rum	Ra	ci’ye,	gel	me	ye	cek.
Umut	suz	ca	göz	le	ri	me	ba	kı	yor:	De	dim	ya,	şan	sın	yok	

se nin.
Ka	ra	rı	mı	ve	ri	yo	rum;	bun	dan	böy	le	Ra	ci	ne	an	la	tır	sa	

an	lat	sın,	ar	dın	dan	git	me	ye	ce	ğim.	Bu,	şans	sız	lık	la	açık	la
na	maz;	be	nim	le	oy	na	dı	ğı	gün	gi	bi	or	ta	da.

Ra	kı	 bi	tin	ce	 kal	kı	yo	ruz.	 He	sa	bı	 ben	 ödü	yo	rum.	
Mey			ha	ne	den	çı	kı	yo	ruz.	Ra	ci	mo	to	sik	le	te	doğ	ru	yü	rü	yor.

Ha	ni	ye	min	liy	din?
Ne	ye	mi	ni?
İç	ki	li	sür	me	ye	cek	tin	ya!
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Eli	ni	sal	lı	yor:	O	dün	dü.
Mo	to	sik	let	ca	yır	tıy	la	ça	lı	şı	yor.	Boş	ta	gaz	ve	rip	or	ta

lı	ğı	du	ma	na	bo	ğu	yor.	Şa	ga	ka	pı	da,	du	da	ğı	nın	ke	na	rın	da	
si	ga	ra	sı,	kam	bu	ru	iyi	ce	be	lir	gin	ve	göz	le	ri	yok	de	ne	cek	
ka	dar	kü	çük.	Kal	kış	sert	olu	yor,	ar	ka	ya	doğ	ru	kay	kı	lı	yo
rum.	Şa	ga	el	sal	lı	yor,	ama	bi	zi	gör	dü	ğü	nü	söy	le	mek	güç.	
İl	çe	nin	boş	so	kak	la	rın	dan	de	li	gi	bi	ge	çi	yo	ruz.	Ra	ci	saa	ti	
so	ru	yor.	Bi	ri	geç	miş,	di	yo	rum.	Yü	zün	de	çar	pık	bir	gü	lüş	
be	li	ri	yor:	Bel	ki	Ku	zu’yu	kıs	tı	rı	rız!

Mo	to	sik	let	bi	raz	da	ha	hız	la	nı	yor.
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