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Yeter. 
Bu işe son vermem gerekiyor.
Noktayı koymalıyım.

Uzun süredir bu ruh halindeyim aslında. Ama bunu 
anlamam için bir kıvılcım gerekiyormuş. O kıvılcım çak-
tı, ruhum alev aldı.

Sıradan bir gün, beni oradan oraya savurdu.
Bir yolculuk yaptım.
Her durakta bir kuyuya düşmekten, 
düştüğüm her kuyuda kendimi bulmaktan yoruldum.

... ve gözümün önünde bir kadın öldürüldü.

Bitirmenin zamanı geldi.
Bu yazacağım son kitap olacak.

Şöyle demem daha doğru olur: 
Bu yazacağım son Mert Güriz kitabı olacak.

Altı çizilecek cümle hayranları,
büyük harflerle yazılmış özlü söz düşkünleri,

1.

Artık ben varım karşınızda. 
Ben. Kendim.
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kusursuz olmanın formülünü arayanlar,
dost sohbetlerinde alkış alacak tespitlerin

peşinde koşanlar,
dünyanın sırrını bir kitapla çözeceğini sananlar,
aşk hayatında yıldızlara ulaşmak isteyenler,
işinde yükselmek için her haltı yemeye hazır olanlar,
bu kitabı okumayı hemen bırakabilir.

Artık ben varım karşınızda. Ben. Kendim.
Benim adım Armağan Gündoğdu.

Yıllardır okuduğunuz bütün Mert Güriz kitaplarını 
yazan adamım ben. Hayranı olduğunuz kişisel gelişim 
uzmanı Mert Güriz’in ağzından çıkan her cümleyi ben 
yazdım. Bir gölge-yazar. Bir kopyala-yapıştır uzmanı.

Kahraman ya da bir alçak olup olmadığımın kararını 
da hikâyemi okuduktan sonra kendiniz verin.
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Tül perdeyi parmağımın ucuyla aralayıp sokağa bak-
tım. Bir değişiklik yoktu. Aynı evler, aynı dükkânlar, ay nı 
sokak lambaları, aynı çöp bidonları, aynı kirli köpek. Sı-
radan bir gün, diye düşündüm. Sabah kahvemi yudum-
lamaya başlayabilirdim. 

O anda dört saat sonra bir cinayete tanık olacağımı 
bilmiyordum. 

Gazeteyi yemek masasına yaydım. Boş gözlerle, ço-
ğuna haber bile diyemeyeceğim yazı öbeklerine baktım. 
Birkaçını hızlıca okudum. Aslı astarı olmayan başarı pa-
lavraları, ön sayfaya güzel bir kadın fotoğrafı basabilmek 
için uydurulmuş tozpembe masallar, birilerine yaran-
mak amacıyla özenle hazırlanmış yarınlar çok güzel ola-
cak safsataları... Başarı, hız, büyüklük, yenilik... 

BAŞARI
HIZ

BÜYÜKLÜK
YENİLİK

Bir an üşenmeyip bu kelimelerin gazetede kaç kere 
geçtiğini saymayı düşündüm. Başarı, hız, büyüklük, ye-
nilik... İyi bir sunum konusu çıkabilirdi bu sayılardan. 

2.

Oysa benim hayattaki görevim 
belliydi.
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Defterime uzandım. Kalem yoktu masada. Çalışma oda-
sına gitmek zor geldi. Vazgeçtim.

Sadece sabahları giriyordum salona. Gazete okuma-
ya. Sayfaları yemek masasına yaymak, okurken çıplak 
ayaklarımı ahşap yer döşemesine sürtmek iyi geliyordu. 
Ev sahibi, saatlerce övünmüştü bu döşemelerle. Bir ki-
tapçık vardı elinde, “Bakın şu cümle bütün olayı anlatı-
yor,” demişti: “Ahşap döşemelerin psikolojik rahatlık ya-
rattığı ve böylece verimin yükseldiği, yorgunluk ve kaza 
sayısının azaldığı tespit edilmiştir.”

Tonla para verecektik bu eve. Eşek yüküyle kredi 
borcuna girecektik. Ahşap döşemelerin psikolojik rahat-
latma yaratmasından daha önemli ne olabilirdi ki?

Ayaklarımı sürtmeye devam ettim. Verimliydim, yor-
gun değildim. Kaza bela benden çok uzaktaydı. En azın-
dan günün ilk kahvesini içerken böyle düşünüyordum. 

Şöyle bir baktım salona. Kim bilir hangi dekorasyon 
dergisinin hangi sayısından kopya çekilerek alınmış mo-
bilyaları sevmiyordum. Bir tek plak dolabı güzeldi ben-
ce. Onu ben monte etmiştim. İki bölümlü dolabın, bağ-
lantı yerlerindeki gevşeklik benim eserimdi yani. “Senin 
gibi bir montaj ustasına yakışmayacak özensizlikte bir iş 
çıkarmışsın,” demişti Sedat. 

Böyle şakaları sevmiyordum ama haklıydı. Hayatım 
montaj yapmakla geçiyordu.

Karşımdaki sayfanın tepesinden bana bakan adama 
takıldı gözüm. Köşe yazarları krallığının en önemli sima-
larından biriydi. Okurlara yıllardır aynı köşeden, aynı 
fotoğrafıyla bakıyordu. Geçenlerde televizyondaki bir 
tartışma programında görmüştüm; sakalları biraz daha 
beyaz, gözlük çerçevesi farklı, saç kesimi bambaşkaydı. 
En önemlisi, şu karşımdaki fotoğraftan en az yirmi kilo 
daha şişmandı. Belki de otuz. Bu fotoğrafını çok seviyor-
du demek ki, değiştirilmesini istemiyordu. Oysa kendisi, 
her gün değişiyordu. 
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Her devrin laboratuvar faresi diyordum böylelerine. 
Onlar için önemli olan labirentten çıkmak değil, deneyi 
yapanların herhangi bir köşe başına bıraktığı peynire 
ulaşmaktı. Tıpkı uzun süredir yazmak istediğim roma-
nın başkahramanı Orhan Mercan gibi. Bir sabah yatağın-
dan üç kilo almış olarak uyanan televizyon habercisi Or-
han Mercan. Ertesi gün iki kilo daha, sonra bir kilo, der-
ken yine üç kilo... Her gün biraz daha şişmanlayacaktı. 
Bu değişimin nedenini anlamaya çalışacak, geçmişiyle ve 
mesleğinde yaptıklarıyla sancılı bir hesaplaşma yaşaya-
cak, sonunda gizemi çözecekti: Yaptığı her yalan haber 
kilo almasına neden oluyordu. Üstelik sadece Orhan de-
ğildi değişen, birlikte çalıştığı ekipte de sorunlar başlaya-
caktı. Görme yetisini kaybeden kameraman, kekeleme-
ye başlayan haber sunucusu, yavaş yavaş okuma yazmayı 
unutan editör ve diğerleri. Roman önce bu değişimleri, 
sonra neden bu hale geldiklerini keşfetmelerini, en so-
nunda da kâbustan kurtulmak için kalkıştıkları delice 
macerayı anlatacaktı. 

Ama olmadı. Yazamadım o romanı. Orhan Mercan, 
yıllardır zihnimin cam kırıklarıyla dolu bir köşesinde otu-
ruyordu. Ne zaman bana onu çağrıştıracak bir şey görsem 
beynim sızlıyordu. Şu kır pidesi gülüşlü köşe yazarına ba-
kıp acı çeken kaç kişi vardır acaba, diye düşündüm.

Sayfayı hızlıca çevirdim. Güne dertle başlamaya ni-
yetim yoktu. Ara sıra böyle yazarlık bunalımlarına girdi-
ğim oluyordu işte. Yok beynimdeki cam kırıkları, yok 
içimdeki derin sancılar... Hepsinin kendini bir halt san-
manın şekerli yansımaları olduğunu biliyordum. Oysa 
benim hayattaki görevim belliydi: Mert Güriz’i yazmak.

Kahvemi yudumlarken ekonomi sayfasındaki bir 
başlık dikkatimi çekti: “Erzenci Kimya Katarlılara satıl-
dı”. Hızlıca okudum haberi. “1974 yılından beri endüstri-
yel kimyasalların üretilmesi ve pazarlanması alanında fa-
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aliyet gösteren ve üretim kapasitesiyle Ortadoğu’nun devle-
ri arasında gösterilen Erzenci Kimya’nın Katarlı bir gruba 
satışı gerçekleşti.” Sonrasında yapılan sıkı pazarlıkların 
hikâyesi, hisse miktarları, rakamlar vardı. Haber bizim 
açımızdan “iyi” denebilecek bir cümleyle bitiyordu: “Er-
zenci Kimya Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıkla-
mada, şirket çalışanlarının görevlerinin başında olduğu, 
bu bayrak değişimiyle güçlerine güç katacakları belirtildi.”

Bir elimde kahve kupasıyla çalışma odasına gittim. 
Dün gece okuduğum kitaplar yerlerdeydi. Sarı-yeşil-ka-
vuniçi-mavi işaret kâğıtları fışkırıyordu sayfa araların-
dan. Renkli, küçük çiçeklerle dolu saksılara benziyordu 
kitaplarım. Masamın üstü darmadağındı her zamanki 
gibi. Kâğıtların altında pusuya yatmış bir kurşunkalem 
buldum. Çıplak ayaklarımı güven abidesi zemine sürte-
rek döndüm salona.

Hızlıca not aldım: Erzenci Kimya satılmış. Katarlılar 
almış.

Defterimi masanın bir köşesine iterken bir kere 
daha baktım haberin son cümlesine. Çok güldüğüm ka-
lıplardan birini kullanmışlardı: belirtildi. Yakında açıkla-
nacağı belirtildi, çok memnun oldukları belirtildi, bu ay-
rılığın ortak kararla alındığı belirtildi... Defteri tekrar 
çektim önüme: “Belirtildi kalıbı üstüne bir bölüm yaza-
bilirsin.”

Son günlerde aldığım notları taradım hızlıca. Kimi-
lerini ne zaman, nerede, neden yazdığımı bile hatırlaya-
mıyordum. Bazılarının altını çizmiş, yanına “kitap için” 
diye not düşmüştüm. “Sunumda kullan” diye daire içine 
aldığım iki cümleyi okurken gözlerimi kıstım. Ortaokul-
dan beri gözlerimi kıstığımda daha iyi düşündüğüme 
inanıyordum. Henüz hiçbir faydasını görmedim.

Kahvemi tazelemek için mutfağa giderken Erzenci 
Kimya’ya hazırladığımız sunumu hatırlamaya çalıştım. 
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Genel müdürlük binasında, bütün üst düzey yöneticile-
rin katıldığı bir oturum için motivasyon konuşması iste-
mişlerdi. Temeli en zayıf, ucu en açık olan sunum türü. 
Önce genel bir dünyanın ahvali tablosu çiz, sonra yavaş-
tan bu kötü gidişe dur diyecek kahramanlar sizlersiniz ha-
vası yarat, finale doğru arenadaki gladyatörler tadında 
bir oyun oynat, kabart duyguları, ver gazı, pohpohla 
bünyeyi, ağamsın-paşamsın namelerinden bir gazel oku, 
7... 8... 9... ve nakavt! 

“Geleneksel bir şirket,” demişti İrem, “oyunlu cüm-
lelerden uzak duralım, mesajı net bir içerik hazırlaya-
lım.” Zaten bütün günüm bilgisayar başında Mert Güriz 
kitapları yazmakla ve sunumlar hazırlamakla geçtiğin-
den, bana yeni bir şey anlatmıyordu bu emir cümlesi: 
“Hazırlayalım!”

İrem “hazırlayalım” dediğinde benim şöyle anla-
mam gerekiyordu: “Otur ve bir an önce yaz.”

“Gücünüzün Farkında Mısınız?” başlıklı bir sunum 
hazırlamıştım Erzenci Kimya için. İş hayatında iletişi-
min önemi, takım ruhu, konumlar arası ilişkileri uzun 
süreli kılabilmek, ikna becerilerini geliştirmek falan fi-
lan. İkna yöntemleriyle ilgili bir de oyun yerleştirmiştim 
sunumun orta yerine. İrem, “İnteraktif bir şeyler...” diye 
söze girdiği anda kaşlarımı kaldırmıştım. Bunun ne de-
mek olduğunu iyi biliyordu. “Tamam, interaktif deme-
dim. Etkileşimli diyecektik değil mi, özür dilerim, unut-
tum. Sence sakıncası yoksa Armağan, etkileşimli bir su-
num istiyorlar. Ama birilerinin sahneye çıkmasını gerek-
tirecek oyunlar bulma lütfen, hepsi üst düzey yönetici 
sonuçta, adamları komik hallere düşürmeyelim.” 

Aslında interaktif ya da etkileşim demesi umurum-
da değildi. Sırf benim seçtiğim kelimelerle konuşsunlar 
diye yapıyordum o kaş kaldırma huysuzluklarını. “Bu-
nun tek derdi bizi gıcık etmek değilse namerdim,” diyor-
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du Sedat. Doğru söylüyordu. Bazı günler öfkeme yenik 
düşüyordum. Öyle zamanlarda ancak tuhaf iğneleme-
lerle rahatlıyordum. Ben Mert Güriz’e ne kadar gıcık 
oluyorsam onlar da bana o kadar gıcık olsun istiyordum. 
İlgi çekmek amacıyla tuhaflıklar yapan bir ergenden far-
kım yoktu belki de.

İrem, Stockholm’e gitmeden bir ay kadar önce yap-
mıştık sunumu. İyi geçmişti. Sedat’ın rolünü çok iyi oy-
nadığı günlerden biriydi. Akşamına yemeğe çıkmıştık 
üçümüz. Hem başarımızı kutlayacak hem de İrem’e 
veda edecektik. Zaten Stockholm haberi geldiğinden 
beri bulduğumuz her fırsatta bir yerlere gidiyorduk. 
“Yeni nesil bir meyhane açılmış, oraya gidelim, mezeleri 
on numara beş yıldızmış,” demişti Sedat. O günlerde be-
ğendiği her şeye yorumu buydu: on numara beş yıldız. 
İrem’in deyişiyle Sedo. Ağzından sarkan sözler söylemek 
konusunda rakip tanımayan Sedo.

Yani binlerce kişisel gelişim kitabı okurunun yıllar-
dır hayran olduğu kişi. Beyaz gömleği, dar yeleği, kemik 
çerçeveli gözlüğü, dağınık saçları, tıraşlı yüzü ve o buğu-
lu sesiyle Sedat. 

Herkesin bildiği adıyla Mert Güriz.

SİZE GERÇEK OLARAK SUNULAN 
HER ŞEYİ SORGULAYIN.

Önü camla kaplanmış bir terasta, tarihî yarımadayı 
gören bir masaya oturmuştuk. Garsonların iki büklüm 
kibarlığından, altıgen meze tabaklarından, duvarlardaki 
eski süsü verilmiş yeni baskı fotoğraflardan nefret etmiş-
tim. Ama masa örtüsünü çok sevmiştim. Kar gibi beyaz-
dı. Örtünün beyazlığına bakıp kısacık bir süre de olsa 
yazılamayan romanımın şişman kahramanını düşünmüş-
tüm. Orhan Mercan’ın gözünden bu meyhaneyi yaz-
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mayı hayal etmiştim. Bölümün adı da belliydi: Alkoliğin 
Kefeni.

“İnsan kaynaklarının başındaki kadın çok memnun 
kaldı, önümüzdeki dönemde bizimle daha kapsamlı bir 
işbirliği yapmayı düşünüyorlar,” derken kadehini kaldır-
mıştı İrem, “yani bu gece, gelecek yılın garantisini kutlu-
yoruz bir anlamda.”

“Nasıl bir işbirliğiymiş bu?” diye sormuştum. Merak 
ettiğimden değil, İrem’in başarı dosyalarını sayfa sayfa 
açmayı sevdiğini bildiğimden.

“Sadece sunumlarla yetinmek istemiyorlar. Genel 
müdür, Mert Güriz’e bayılmış. O şakalar falan çok iyi 
oluyor. En katı yönetici bile biraz gülmek istiyor en ni-
hayetinde.”

Sedat’ın bayıldığı konuydu bu. “Ben diyorum size, 
bunun üstüne daha çok gidelim diye. Oyun meselesi her 
şey artık. Uzun uzun laf dinlemeye tahammülü yok mil-
letin. Pat pat konu başlıklarını verip aksiyona geçmek 
lazım. Sürat her şey. Biz kendimiz söylemiyor muyuz 
sunumlarda, insan beyni altı saniyede bir yeni bir bilgiye 
kapı açıyor diye. Bana kalsa sunumların içine oyunlu vi-
deolar falan koyalım. Artık her şey video.”

“Oyun mu, sürat mi, video mu? Hepsine artık her 
şey diyorsun da.”

“Sen geç dalganı. Ama yemezler, rakı masasında ke-
lime oyunu tuzağına düşmeyeceğim. Sen ne dediğimi 
anlıyorsun değil mi İrem?”

“Armağan benden çok daha iyi anlıyor aslında. O 
yüzden böyle yapıyor. Ama didişmekle zaman kaybede-
mem. Stockholm’e gitmeden kurumsalın başındaki ka-
dınla bir toplantı daha yapacağım. Aylık atölye çalışma-
ları istiyorlar. İlk etapta beyaz yakalılarla. Sonra hedefle-
rinde fabrikalar var.”

“Biz beyaz yakalı-mavi yakalı ayrımı yapmayız, he-
pimiz büyük bir aile gibiyiz, dedi mi kadın?”
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“Dedi Armağan, dedi. Üstelik bunu inanarak söyle-
di. Sizin Armağan bu laflara güler ama ona aldırmayın, 
biz işimize bakalım, dedi sonra da.”

Amacım, giderayak İrem’i kızdırmak değildi. Ama 
kendimi tutamamıştım. İrem ile Sedat’ın her iş teklifi 
geldiğinde atomu parçalamış biliminsanı havalarına gir-
melerine sinir oluyordum sadece. 

Yine de uzatmamalıydım. İrem’in alnındaki o mini-
cik yara izine bakıp derin bir nefes almıştım. “Kadın hak-
lı,” demiştim gecenin kalanında sessizliğe sığınmadan 
önce, “biz işimize bakalım. Bir de şu patlıcanlı mezeden 
bir tane daha söyleyelim. On numara beş yıldızmış ger-
çekten.”

Sonra da susmuştum. Başka gıcıklık yapmadan. Doğ-
ru düzgün içmeyi başaramadığım halde, iki duble daha 
rakı yuvarlamıştım. Başım dönüyordu. Biraz rakıdan, bi-
raz da Stockholm’de neler yapmayı hayal ettiğini büyük 
bir heyecanla anlatan İrem’i izlemekten. Elleriyle havada 
daireler çizip duruyordu. Onlarca hayal balonu kaplamış-
tı masayı. Sedat çoğunu patlatmayı başarsa da, kendime 
birkaç balon ayırmayı başarmıştım gecenin sonunda.

Garsonu çağırıp kulağına bir şeyler fısıldamıştı Se-
dat. “Şarkı başlarken birer de yolluk ver bize patron,” 
demişti. Onlara patron deyince garsonların dostluklarını 
kazandığını düşünen adamlardandır Sedo. Namı diğer 
Mert Güriz. 

Bizi hangi yola götüreceğini bilmediğim son duble-
ler gelirken sipariş şarkı başlamıştı. İrem daha ilk nota-
larda derin bir ah çekip, Sedo’suna nasıl da bilir beni can 
evimden vurmayı bakışı atmıştı. Sonra da kadehlerini ha-
vada sallayarak nakarata eşlik etmişlerdi. İrem beni oyun 
dışı bırakmak istemiyordu, göz kırpıp kadehini kadehi-
me vurmuştu. O çın sesiyle benden beklenmeyeni yap-
maya karar verip bağıra bağıra girmiştim şarkıya. 
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