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Karahindibalar uçuyor etrafta.
Şöyle bir dünya var: Yüksek kayalardan gece soğu-

yup gündüz ısınan taşlar çatlamış. Yuvarlanmışlar yol ke
narına. Kenarda su gölcükleri. Akşamdan yağan yağmur 
birikmiş. Sabaha karşı iyice üşümüş yüzü. Buruşmuş. 
Çoktan yuvalarına çekilme kararı almış karıncalardan –
yalnızca– iki tanesi dışarıda geziniyor. Gözcü mü çıkar-
dılar onları? Ya da tohum isyanına katıldılar. Tekme to-
kat dışarı atıldılar; kovuldular.  Birbirlerine dokunup 
yeniden su kenarına iniyorlar. Su öldürür halbuki onları. 
Güz suyu daha da çeker içine, soğukla beraber yakar her 
şeyi. 

Şöyle bir dünya: Bir kartal geziniyor ovanın üzerin-
de. Yola düşüyor arada gölgesi. Göç vaktini gözlüyor. 
Çiftleşemedi bu yıl. Erkekler çok uzak geldi ona. Bol yı-
lan ve kır tavşanı yedi. Bir iki de keklik. Palazlar etrafın-
da dolandı, annelerinin kanlı teleklerine dokundular. 
Bel ki de bundan istemedi erkek. 

Karahindiba, gökte kartal, aşağıda su gölcükleri, 
yanlarından kıvrılarak geçen yol ve iki karınca.

Şöyle: Yolda uzun ve metal –teneke aslında– bir araba.
Hayatın dirlik ve düzenliği için beş sabıkalı, beş ke-

lepçe marifetiyle tenekede kilitliler birbirlerine. İnsanla-

TANRI BİR DEVLET BİR
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rı hapsedebilirsiniz. Bu güvenli bir yol değildir. Bütün 
duvarların ve demirden perdelerin bir çatlağı bulunur. 
Ama insanı insana kilitlemek en iyi yol. Birbirlerini bo-
ğazlayamazlar. Çünkü kimse yanında bir cesetle yürüye-
mez. Yaralamazlar da birbirlerini. Aksayan adım diğerini 
bezdirir hayattan. En iyi yol mahkûmu mahkûma bağla-
mak. Zamanla sayıları da yarıya iner. İki adamken tek bir 
soruna geri çekilir. İşte o açıkta kalan tek kişiyi de araba-
nın tavanındaki metal kirişe bağladılar. Böylece araba ile 
adam tek oldular. Bir oldular.

Yük manifestosudur:

Sabah 06.06
Beş mahkûmun ismi anons edildi. “Sevk için isimle-

ri okunanların on beş dakika sonra...” Akşamdan küçük 
torbalarını hazırlamışlardı. Yataklar ve diğer elbiseler 
sonra arkadan gelecek. Ali karakalem çalışmaya başla-
mıştı. Gerçi şimdiye kadar bitirdiği olmadı ama bütün 
uğraştıklarını kalın kartonlara sardı, sonra nevresiminin 
arasına iyice sıkıştırıp depocuya verdi.  

“Kırılmaz değil mi?”
“Ne bileyim ben.”
“Yani hiç sevk olmadım da. Bilemedim nasıl geliyor 

arkadan.”
“...”
“Kaç gün sonra varır?”
“...”

Sabah 06.21
Hiçbir şey zamanında olmaz aslında içeride. Ne ye-

mek saatinde gelir ne de ziyaretçi kapısı beklenen anda 
açılır. Ama sevk zamanı şaşmaz.

Ali, İbrahim, Yusuf, Mustafa ve Âdem.
Yan yana dizildiler. Ayak uçlarında küçük torbalar. 
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Asker kelepçeleri getirdi. 
İbrahim Yusuf’a, Mustafa Âdem’e rapt edildi. Ali 

için uzun bir zincir arabanın tavanından sarkıyordu. 
Onun ucuna bağlandı iki bileği.

Kapı kapandı.
Motor uğuldadı. Hareket ettiler. Yol çok çok uzun. 
Şöyle bir dünya vardı arabanın dışında: Ova büyük. 

Bulutlar arabalı atlar gibi çekiliyorlar hızla. Akşamdan 
yağan yağmur kına renkli kayaları ıslamış. Çatlaklar dol-
muş. Taşan sular gözyaşından ziyade hızlarıyla süzülüp 
karahindibaların keselerindeki kilidi gevşeterek yerçeki-
mine doğru uzaklaşmışlar. Rüzgâr bu fırsatı kaçırmayın-
ca tohumlar şimdi ince telli şemsiyeleriyle mesafe derdi-
ne düştüler. Su aşağıda kıvrılan yolun kenarlarında top-
lanıyor. Niyeti göl olmak ama hayat herkese bu fırsatı 
vermiyor işte. Kartal yukarıda son dairelerini çizerken 
ateş rengi bir ses takılıyor gözü. Karıncalar da duruyor 
tam o anda. Çok üzgünler aslında. Yuvadan kovuluşları-
nın ikinci gününde öleceklerini biliyorlar. Ama onlar bile 
şaşırıyor olana.

Motorun sesi kişnemeye dönüyor. Sonra acı bir du-
man. Koşturan ayaklarla. Jandarmanın biri diz çökmüş 
öksürüyor. Kusacak neredeyse. Küfür ve inleme.

İbrahim Yusuf’a, Mustafa Adem’e bağlı. Büyük te-
nekeyi tekmeliyorlar bütün güçleriyle. Ağlıyorlar, durup 
sonra yeniden yükleniyorlar. Ali’nin elleri tavana bağlı. 
O susuyor. Aklında nevresim takımı. Ama içindeki re-
simlerini düşünmüyor o anda. Çarşaf bezini ikiye katla-
yıp diken, ilik yerleri açan annesi mi aklında? 

İki karınca geriye çekiliyor. Arka ayakları suyun için-
de. Buz gibi oluyorlar.

Tutanaktır:
Mekanik bir arızadan kaynaklı TC456/ –taksim– 

TR100 nolu mahkûm ve tutuklu sevk aracında çıkan 
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yangın sonucu bütün çabalara rağmen aşağıda künye 
numa raları, kapıaltı fotoğrafları ve açık eşkalleri olan 5 
–beş– adet mahkûm kurtarılamayarak ölmüştür. 

Araç komutanı –ekte açık kimliği olan– Kıdemli Ka-
demeli Bşçv. M.N.nin ve diğer jandarma eratının ve sivil 
şoför A.S.’nin ifadeleri yine ekte yer almaktadır.

Ayrıca, kaza sonrası getirilen K. İlçesi Karayolları Ka
deme Baş Ustası M.R.nin hasar tespit notu yapılacak ya
zışmalar neticesinde Karayolları Genel  Müdürlüğü ta
rafından giden ve gelen evrak numarasıyla ulaştırılacaktır.

Mahkûmların kimlik tespitleri yapılamadığından 
otopsi ve aile yüzleşmeleri için gerekli izinler...

Ek: Bir mahkûmun elini kelepçeden ayırmak müm-
kün olmadığı için, demir testere marifetiyle... Kelepçe-
nin adli tıpta kaybolmaması için ekteki demirbaş numa-
rası hususuna dikkat edilmesi arz ve rica olunur.

Şöyle bir kartal var havada: Erkek istemiyorum. Yu-
murta istemiyorum. Yuva yapmak istemiyorum. Tanrım, 
ne büyükmüş zulmün. Bunca yağmuru ve suyu tutup 
ateşi salıvermelerin. Av istemiyorum, ekmek istemiyo-
rum. Verdiğin gözleri de geri al. Bu zincirler yüzünden 
kaçamıyorum, verdiğin kanatları da geri al!

3 Ekim 2011
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Nenem tanıdı beni. Alnıma dokundu. Şakaklarımı 
okşadı. Omuz başımı tuttu. Kendine çekti yüzümü. 

“Bildim. Bu Mervan.”
“Nerden bilecek. O adını bile hatırlamıyor.”
“Dunya Kadın, ne dedin sen?”
“Mervan’dır. Karakaşlı, kara gözlü oğlumuzdur bu.”
“Dunya, anan öle. Doğru söyle.”
“Dunya Kadın, kadın hem kör hem sağır. Duymaz 

kimseyi.”
“Ama Mervan’ı buldu.”

* * *

Gökte üç ay vardı. Biri yağmuru durdurdu. Öteki 
soğuğu kesti. Sonuncusu ılık bir ateş yaktı. Taşlarla çevir-
diler. Ortaya çam kökü koydular. Sonra kabukları sıyrıl-
mış dalları tutuşturdular. Azıcık yufka ekmeği. Otlu 
peynir. Ufacık soğan ve tek patates. Ayakları çamur için-
de. Çamurda deri parçaları, oturmuş kan.

* * *

Mervan. Saçlarını bildim. Uçlarından bıçakla almış-

NENEM BULDU BENİ!
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sın. Bıyıkların terliyor. Şuraya etini koyuyorum. Üzerin-
de deri. Esmer, terli. Yüzükparmağın kendi derdine düş-
müş. Dizinde ben vardı. Kar suyuyla o kadar ovdun ki 
rengi kahverengiden mora döndü. Topuğundaki siğili 
ba rut döküp yakmışsın.

Mervan, seni bildik biz. 
Pazartesi sabahıydı. Orada, yani göğün dünyaya çok 

yakın olduğu yerde günün ne önemi var. Ama Dunya 
Kadın bunu da bildi. Geceledikleri yere silahlarını bırak-
tılar. Elbiselerini dökündüler. Patlamış tabanlarını sarıp 
şehir kıyafetini kuşandılar. 

Serçe var dalda. Katırtırnakları açmış. Arı çiçek arıyor. 
Batmış üç ay silkinip düze indi.
Nasip, Mervan ve Hediye. 
Şehrin girişinde arabayı aniden durdurdular. Yüzleri 

maskeli ve cepleri sigaralı adamlar. 

* * *

“Buraya dayamışlar sırtlarını. Bakın ağacın kabuğu 
nasıl kalkmış. Yosunlar düşmüş. Yerine gelmemiş. Çekil-
miş diş gibi. Sonra diz çöktürmüşler üçüne de. Mervan’ın 
kanı, bu çiçeğin büyük büyük dedesinin köküne akmış. 
Çiçek o sene hemen boy atmış. Daha yaz gelmeden öl-
müş, tohumları toprağa erkenden girmiş.”

“Bu çene kemiği midir Dunya Kadın?”
“Niye kemikleri ayırdın?”
“Onları bilmiyorum. Bunlar Mervan’ındır.”

* * *

Nenem buldu beni. Yaprakları temizledi. Otları yol-
du. Toprağı sıyırdı. Taşları ayıkladı. Güneşi hissetim yıl-
lar sonra. Tek tek topladı beni. Dizdi yere. Eksik parçala-
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rımı buldu. Nenem öptü, kokladı beni. 
Sonra torbaya koydular.
Babamın mezarına döktüler hepsini.
Anam ve nenem bir ağıt yaktı başımızda.
“Oğul oğul. Babasının dizinin dibinde oğul. Güneş 

doğa, çiçek aça. Toprağımız sana doya oğul.”
Üç ay battı.
Birini bildiler. 
Ötekiler orada, toprakta. Kim eleyip dökecek toprağı?

9 Nisan 2011
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Topuklarını soydu.
Kalın deri altından incesi çıktı. Onları da sıyırınca 

ılık kan gölgesi büyüdü. Sonra iğne başı kan göründü. 
Acı, hepsinin ardında pusuda bekleyen kediydi. 

Durmadı, soydu.
Gidemez o zaman annesi. Gidemez o zaman babası. 
Kimin topuğu soyulsa evinde kalır. En az iki güneş, 

en az iki kahvaltı, en az iki yastık yorgan bahçede tulum-
badan su çekerken ve karıncalar tek sıra olmuş kırlaşmış 
otlara, otların tohumlarına doğru yürürken ve o anda 
bize güzel ama onlara zalim –lokma kadar– serçe nar 
ağacının açmayan çiçekli dalına tünemiş bakarken –çok 
fena aç karıncaya– avluda taş taş üzerinde donmuşken 
insanın ne annesi ne babası gidemez.

Anne çizdi önce yatağa.
Yanında baba. Hafif göbekli ve bıyıklı. Ter içinde sır-

tı. Anneyle sarılıp nefes nefese olduklarında ıslanıyor sır-
tı. Onu çizmedi. Ayıp mıydı neydi, çizmedi işte.

Anne kokusu koydu sonra. Onu bahçedeki incir 
ağacının altından aldı. Toprağın bir karış altından. Nemli 
bir avuç havayı aldı, parmaklarında çevirdi. Kokladı.

Tam da o anda dedesi geçti yanından.
“Lawo, cay berbena?”

BU KARINCA GELECEK
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“Ağlamıyorum ki,” dedi.
Kokuyu yataktan alıp babanın üzerine serpti.
Gidemesinler diye topuklarını soydu. Hem anne-

nin, hem babanın.
O sırada çok uzakta değil –mahsustan çok uzakta de

 ğil; çürürken kokusu gelsin ama korkudan kimse açamasın 
diye– tümsek tümsek üzerine bir dağlıkta kemik ke mik 
üzerine yığılıydı. Bıraksalar o iç odadan hiç çıkmayacak. 

Ama şimdi de büyük hala geldi işte.
“Tû germ wazena?”
Yok, içmem ben çorba. Anne geldi, biliyor musun 

hala? Dedi ki sen neden ağlıyorsun, dedi ki sen neden 
içmedin çorbanı, baba gelecek kızacak sana. Baba gele-
cek işte. Onu götürdükleri gibi getirecekler. O zaman 
ben de onu aramaya gitmeyeceğim. Beni görmeyecekler. 
Asker –mavi gözlü, Karşıyaka çarşısında dondurması sı-
caktan gevşeyip serçe parmağına kaydıydı bir parça–  
bakmayacak bana. Yakmayacak sırtımı alev. 

Olsun yine de soydum ben topuklarını.
Hem annenin hem babanın.
“Lawo, cay berbena?”
“Ağlamıyorum ki.”
O zaman büyük hala geldi sarıldı ona. İç odaya bak-

tılar beraber. Duvarda fotoğrafları. Yatakta izleri.
Kucakladı çocuğu. Avluya çıktılar. Narın altına gel-

diler. Hala dokununca dala, açmayan çiçek açtı. 
Sonra çocuğun kulağına eğildi. “Bu çocuk büyüye-

cek. Bu çiçek açacak. Bu kuş uçacak. O karıncayı yiye-
cek. Yuvaya haber gidecek. Başka karınca gelecek. Bu 
ço cuk büyüyecek. Bebeleri olacak. Bu çiçek açacak...”

Baktı uyumuş çocuk. Baktı incir de süzmüş yaprakla-
rını. İhtiyar adam yine geçti, “Sen neden ağlıyorsun?” dedi.

1 Ağustos 2011
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