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“(...) Kapanık bir gülünü koymak sessizce
yanına intiharımızın. Bir sıkın-

tıya bir göğe durmak sonra gizlice.”

İlhan Berk
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Dün gece. Nasıl oldu anlamak zor; koynunda Mer-
yem’in, uzanmış, yorgun. İçmişiz biraz; yeryüzü içmiş, 
öfkeler, kırgınlıklar, her şey sarhoş. Aldatıyor kocası; bu-
luşuyoruz arada. Çok sevmenin şehri, çok sevmenin oda-
ları, çok sevmenin yalnızlığı. Suçsuz dokunuyoruz birbi-
rimize; suçsuz, ihanetten uzak. Başka şeyler; konuşma-
nın, sözcüklerin yerini alan başka şeyler. Bir sır terliyor 
aramızda; gözleri açık, gözlerimin içine bakıyor. Bir çığlık 
geçiyor kadınlığından; bir çığlık yaşamak, daha çok yaşa-
mak istiyor... Kusursuz ama sancılı bir şey anlaşmak. Ku-
sursuz ama sancılı. Aslında sevmek üzereyiz; dünyanın 
ağzında, yeniden bir hayat. Uydurulmuş, biçimsiz, bizim 
olmamış bir hata. İyi bildiğimiz kış. Bazen kocasının adı-
nı sayıklıyor; alnımı, yanaklarımı kavrayan, sonra çenem-
den kayıp giden elleri iki yana düştüğünde... Özür diliyor 
sonra. Benden mi, kocasından mı, bilmiyorum.

Kaç yıl sonra; bahçede. Gece buluşması. Düşmek 
üzere ay; hafife alınmayacak bir rüzgâr. Hiç tanışmıyor-
muşuz gibi; her şeyden korkan iki gölge. Birikmiş hayat; 
korkuya dönmüş yeniden. Yüzü genişlemiş sanki Mer-
yem’in. Gözleri eskisinden kara. Öyle upuzun bir otur-
mak önce; bir kez daha tanışmak, en baştan. Sakin, basit 
hareketler, heyecansız. Neden sonra çözülen dil; birden 
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hatırlanan geçmiş. Ayrıntılar sonra. Geç sorular, iyice geç. 
Dokunmak geç soruların arasında, ortasında. Yalnızlığa 
kalkılacak buradan; bir yerinde yolun kendine gelecek 
sessizlik. Yaşamaktan başka bir şey olmayacak; değişme-
yen, değişmeyecek bir yaşamak. Çocuklar büyüyecek, dö-
nüp duracak mevsimler; her şey bilinecek sonra, her şey 
bir gün bir yerde anlatılacak. Yaşanan anla anlatılan an 
arası o kadar açılacak ki, geriye dönmeyecek kimse; kimse 
geriye dönmeyi düşünmeyecek. Çarpışacak aidiyetler; 
dokunan şarkılar, intihar denemeleri, yokluk; yitirecek 
gör kemini, sadeleşecek. Laf arasında kocasını ne kadar 
sevdiğini söyleyecek; yenmeye adamış olacak kendini, kü-
çük sırlarla savaşında taşıdığı bayrakları yakacak; ölecek, 
öldürecek kurtulamayacak ama. Bahçenin sakinliğinde, 
bahçenin gecesinde biliniyor nelerin olacağı. Nasıl ilerle-
yeceği bir çalkantının, biliniyor elbette.

Meryem. Büyümeden hiç; mahalle aralarındaki şaş-
kın kız. Okul dönüşü evde kimse yok; burukluk. Örülü 
saçlarında kimsesizlik; yağmurun altında, güneşin alnın-
da, baharları gülümseyen biraz. Başkalarına karışmak as-
lında büyümek dedikleri; bir yere gitmeden yolculuk. 
Masumluğu tüketene kadar öpüşülmüş oğlanlar; o oğ-
lanların anneleri, ablaları, evleri. Giderek gözlerinden 
göğüslerine açılan bakışlar; bacaklarının arasına elini ilk 
daldırıveren, yetiştirme yurdunda büyümüş Muhittin. 
Pembe defterler, bando takımları, sınıfın en uzun boylu 
kızı Betül. Ayrılmak, ayrılmak, ayrılmak; artık patlayacak 
bir unutma arzusuna kadar ayrılmak her şeyden. Lise in-
sanın eğitim hayatındaki en garip yer. İlk temaslar, o te-
maslara şahit beton yığını. Duru bir mezarlık. Üç yıllık 
bir deney alanı, cinselliğe, aşka ve başka kırıcı şeylere 
dönüşen. Nereye gidiyor dünya? Nereye gidiyor hayat? 
Yaz başı son zil; büyük dağılma. O an koşarak okulu terk 
edenlerin çoğu, çok geçmeden amaçsız durup okulun 
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önünde okula bakıyorlar; özür diliyorlar sanki, o kaçar-
casına ayrılış için. Meryem’de öyle bakıp bakıp durdu 
okuluna çok zaman. Yaşanan her şeyi boşluğun hafızası-
na işleyen, görülmeyecek ama hep “duyulacak” bir anıya 
dönüştüren beton yığınına. Ondan da defalarca özür di-
ledi; çıkmışken hayatından.

Yetmiyor be insanın hayatı; en çok beklemeye, durup 
beklemeye yetmiyor. Bir değişmeyen o var ama, o uzun 
bakmak geçmişe. Büyüyünce insanı başkalarını kandır-
maya sevk eden o uzun bakmak. Kocayı ve parayı bulun-
ca tango kursuna yazılmadı mesela Meryem ya da İngiliz-
ce öğrenilen akşam sınıflarına. Becerdi hep kırgın kalma-
yı, küs yaşamayı başardı. Sır, ten, giz yalnızca bir insanın 
olur bildi bunu; çok şaştı hayatta ama bundan, bu gerçek-
ten hiç şaşmadı. Aile yemeklerini, dost toplantılarını ver-
di kocasına; o adam, kocası yani her dokunduğunda kasık-
larına irkildi hep. İçine aldığında kocasını, lisenin önünde, 
okula boş boş bakarkenki halini anımsadı. Sevişti sayıl-
maz yani kocasıyla; başka bir şey sevişmek; belki de en 
son kocalarla... Kocalar, babalar, erkek kardeşler, ağabey-
ler... Sevgililer daha masum. Kocalar düzenli ordu, sevgi-
liler gerilla... Beni o yüzden arıyor belki; görmeden ede-
miyor beni. Bildiğim hikâyesini hep en baştan bu yüzden 
anlatıyor; sonra suçsuz, ihanetsiz, günahsız sevişiyoruz. 
Ve çekiliyorum alandan, kayıp vermeden...

Ne arıyorum bir sözcükte, Meryem ne arıyor? Yok-
ken o, kendi hayatındayken, ben ne yapıyorum; nerde-
yim, niye özlemiyorum, niye çok özlemiyorum Mer-
yem’i? Gerçi bilmem mi; insan bir şeyler anlattığına 
sevgilidir, bir şeyler yaşadığına değil. Aradan geçen onca 
zamandan sonra buluştuğumuzda, anlatmaya başladığı-
mızda başlıyor aşk; özlemek de orda, dokunmak da. Es-
rimek yetiyor bana; bir şey biriktirmiyorum, sahibi deği-
lim hiçbir şeyin. Göğün altında, sokaklarda, kenarında 
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sevincin öyle biri. Meryem’i çağıran bazen, uzaktaki 
Meryem’i, dağınık çocukluğunu, bunalmışlığını onun. 
Yaşayarak ölmek, sıradan bir iş ne de olsa. Yakalansak bir 
gün Meryem’le, basılsak. İç içeyken, mutlu gibiyken, kaç-
mışken herkesten, her şeyden. Baksalar bize, çıldırsalar; 
sorsalar bunu nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı, sorsa-
lar ve anlamasalar. Onu, beni çekip saçlarımızdan alsalar, 
çekseler kendi boktan dünyalarına; geri çekseler bizi. 
Yüz kızartıcı bir mutluluk çoğalsa bizimle; el değiştirse 
haklılık, zafer ve yenilgi tanımlansa yeniden. Utanma-
dan suçlansak. Hepsinin çok edepli, çok ahlaklı dünya-
sında yok olsak, yok etseler bizi. Meryem’in kocasına 
anlatmadığı her şeyi bir ben bilsem, öyle ölsem. Sonra 
daha çok özlesek; istesek daha çok. 

Fakat yaşanıyor işte; Meryem kocasıyla, ben şarkı-
larla idare ediyoruz; ayılıp bayılıp. Korkunçsun insanoğ-
lu; korkuncuz. Ölümün yıldıramadığı şeylerle saldırıyo-
ruz birbirimize. Affettikçe acıyor içimiz. Birini, bir şey-
leri affetmek kendimize verdiğimiz en uzun ceza çünkü. 
Sen haklısın, siz haklısınız deyip kendimizi köreltmek... 
Haklı mı Meryem? Ben haklı mıyım? Göğsüyle göbeği-
nin arasında kalan o buğday tarlası; o küçük ağzını açma-
sı kocaman... Bağışlayacak kimse yok bizi, ikimizi. Hu-
kukun, devletin ve diğerlerinin müsaadesi yok evli bir 
kadınla evsiz bir adamın hikâyesine. Ama kederin de bir 
bildiği var; ama yıldızların, göğsümüzün o inip kalkan... 
Devletten ve cezadan korkmayan, kocalardan ağabeyler-
den ve erkek kardeşlerden... İnsan olmanın gerekleri, 
gerçekleri. En çabuk uzaklaşan şey insan; kaldığı, arındı-
ğı, keskinleştirdiği şeyden, yerden. Daha sık çoğalmak; 
imkânsız diye bir şey yok intikamda. Bir geceden yola 
çıkıp ilerlemek; basitliğin yıkıntısı. İhbar aslında; her şeyi 
sağaltan bir ihbar. Acı demekten sıkılıyorum; başka bir 
şey arıyorum onun yerine, hatta bir sözcük bile değil 
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aradığım, bir eşya koymak istiyorum arasına sözcüklerin. 
Acıyı kendinden uzaklaştırabilecek bir eşya; bir mandal, 
bir sandalye, bu kadar.

Su kenarı; güzde, çaresiz beklemek Meryem’i. Otlar, 
taşların küçüklüğü, kararsız bir gök. İnsan olmak yeni-
den; dünyayı saran uğultu. Bir arıdan yayılan tufan, en-
dişe. Başkasına, daha büyüğüne, inanılmaz olana ihtiyaç 
yok. Bir arı yeterince inanılmaz korku salmak için. Mer-
yem gelince; geçecek. Her şey birbirini yenmek için... 
Her şey. Dostluk savaşmanın en ucuz biçimi. Öldürmek 
kolay tanıdığını. İşte uçuşan düşünceler, bir arı gibi. Ve 
ağaçlar; büyümüş, kendinden emin ağaçlar. Aslında öl-
meden önce biter ağaçların serüveni; ölmeden önce se-
rüvenleri biten tek canlı onlar. Gölgesi ne zaman yeryü-
zünü kaplamaya başlar bir ağacın, o zaman biter serüveni; 
hayatı değil, serüveni. Kocası, Meryem, ben; tıpkı böy le. 
Bunu anlamak zor, belki ilginç. İnsan her şeyin karşısın-
da, en çok ilk anlamların; birini anlamak kahramanlık 
aslında. Üstelik gerçek bir kahramanlık; sığınmadan de-
ğerlere, kalabalıktan bağımsız. Meryem varsa, Meryem 
geldiğinde başka bir şeye ihtiyacım yok; kendime bile 
ihtiyacım yok. 

Her zaman değil, ara sıra... Meryem’in yüzünde ko-
casını görüyorum. Çatışmak, sevişmek. Adam bazen 
Meryem’in gözlerinden bana bakıyor; anlıyorum bunu. 
İçinde bir şeytan Meryem’in; karısının ruhuna sızmış; iyi-
liğinin, saflığının, çocukluğunun içine. Ara sıra evet; koca-
sı konuşuyor Meryem’in yerine benimle. Beni tanımaya, 
anlamaya çalışıyor; karısıyla ne işim olduğunu çözmeye 
çalışıyor. Tuhaf ama Meryem gerçekten farkında değil 
bunun; kocasının içine bu denli sızdığının, onun yerine 
konuştuğunun... Bir adam bir kadını içinden, ruhundan 
takip edebilir mi? Ben neden bazen... aslında hiç görme-
diğim bir adamla, karısının yüzünde karşılaşmak, karısı-
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nın gözlerinde... Tanımlanamayan şeyler, nerede başlayıp 
nerede biteceklerini gerçekten iyi biliyorlar. İç içe yaşa-
yan; içten içe yaşayan. Karanlık, boğucu zamanları çoğal-
tıyor hayat; Meryem’le aramda sonsuzluk, uzaklık, varlık 
ve yokluk. Teninde gezinen sadece ben de ğilim; sadece 
biz değiliz çözüm arayan. Varlığın aksaması; yaban kuş-
ku; parlak bir şey var yine de; kırık bir insanlık.

Dün gece ve başka “dün geceler”. Bir özürle başla-
yan, bir özre dönen yarın. Meryem’in yanında büyük bir 
istekle kaçmak; çok sevdiğim için kaçmak yatağından. 
Kocasız bir uykuyu bırakıp Meryem’in koynuna. Aynı-
laşmak; çoğalıyor zannederek. Dün gece. Meryem’in sı-
radanlığı. Bana iliştirdiği yara; beğenmeyip arada değiş-
tirdiği yerini. Uğradıkça, buluştukça, kaçtıkça kocasın-
dan. Yakın yeri derinliğinin; parmaklarım kaybolduğun-
da içinde; o nefes sağanağı, bedava bir uzlaşma. 

Dün gece; bulvarda bir akşamüstü gençliğimiz; ev, 
içki ve sarılmak arayan. Yırtıcı heves.

Dün gece ikimiz de...
En genç ben.
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