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LATİFE TEKİN, 1957’de Kayseri’de doğdu. Dokuz yaşında ailesiyle 
İstanbul’a geldi. İlk kitabı Sevgili Arsız Ölüm 1983’te çıktı. Ardından 
Berci Kristin Çöp Masalları (1984), Gece Dersleri (1986), Buzdan Kılıçlar 
(1989), Aşk İşaretleri (1995), Ormanda Ölüm Yokmuş (2001), Sedat Si-
mavi Ödülü’nü kazandığı Unutma Bahçesi (2004), Muinar (2006) adlı 
romanları ve 2009’da Rüyalar ve Uyanışlar Defteri yayımlandı.  Türkçe-
nin yarına kalacak büyülü mirası olarak nitelenen romanları İngilizce, 
Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Felemenkçe ve Farsça başta 
olmak üzere pek çok dile çevrildi.





Saliha Paker’e





Düşünmedim değil aslında, hayat bize her türlü ölüm-
cül karşılaşmadan sıyrılma şansı tanıyor, otoban kıyısında 
arabadan indiğimizde bir an aklımdan geçti bu, sapa yer, 
uygunsuz vakit, tuhaf biçimde uzuyordu hikâye. 

Gelecekte bir gün başımıza dert açacak insanlarla her 
şeyin öncesinde yolumuz bir defa kesişir.

Tehlikeyi sezip durumu kavrayabilseydim sonsuza 
dek kurtulacaktım ondan işte, hayalet karşılaşmaydı bu.





1. Bölüm

Yağmurdan Yüksekte





Havalimanı
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Hayatın bizi hiçe sayacağından emin bir havayla, 
“Uçağa binen ömrüne yazık ediyor, taş yerinde ağır,” dedi 
adam, serbest taksici. “Ölümü göze alan ardını düşünür 
mü? Giden yolcu öfke saçıyor, gelen ağlamaklı mahzun, 
çaresiz hallerine bakıp aldanacak olsan başına ne iş açıla-
cağı belirsiz.” 

Alaşağı olmuş insandan her türlü korkmak gerekirdi 
zaten, gökten inen şöyle dursun. 

Yola çıktığımız anda aklım da kalbim de uyumuştu 
sanki, rüyadan sıyrılır gibi hafifçe doğrulup soluklandım, 
havalimanının zincirleme yanan ışıkları görünmez ol-
muştu artık.

Koltuğuna sığamıyormuş gibi omzunun üstünde 
yükselip, “Kimsede o düşünce yok, kafa yorana rastlama-
dım,” diyerek devam etti sözüne tuhaf konuşuyordu 
adam, içimi bir huzursuzluk kapladı. “Benim de aklım 
basmamıştı önceleri, dersimi aldım sonra, ağırlığını kay-
beden insan nerede boşluk açılsa oraya savrulup gider.” 

Çekinmeyip anlatmaya uğraşıyordu gerçi de kendi-
ni aşıp dinleyen çıkmıyordu pek.

Suskunluğumuzdan tedirgin olmuşçasına yana eği-
lip arkaya bükülerek, “Uçakla giden çabuk erişir mantı-
ğındaki yanlışlığı düşünürsek,” diye ekledi ardından, “ak-
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lın yap dediğine insanın canı razı olmuyor, bizim güzer
gâh bu zıtlaşmanın tam ortasında.” 

Ardı ardına kazaya uğradıktan sonra durumun cid-
diyetini kavramıştı. Riski azaltmak için duraktan ayrılıp 
serbest arabacılara katılmış, –SerCar logosu vardı ön ca-
mında– göğe toprağa saygısından kısa mesafe çalışmaya 
başlamıştı. İşe yaramıştı yaramasına da bu yolda öyle ka-
rışık bir rüzgâr esiyordu ki havayı sürekli kollamak gere-
kiyordu yine de, her an ters bir akıntıyla dönüp her şeyi 
oyuğuna çekebilirdi. 

Son aylarda sıkça gidip geldiğim için yolu ölçebili-
yordum az çok, bizi götürebileceğini söylediği yer hava-
limanından uzak değildi zaten, ineceğimiz noktaya yak-
laşmış sayılırdık.

“Bir problem yaşamadan otobana çıkalım da sonra 
bir gün hatırlarsınız bunu.” 

Arabanın yarı açık camından ılık bir karanlık esti 
yüzüme, pek öyle çok yönlü düşünemesem de söyledik-
lerini açık seçik duyabiliyordum. Tekeri kaydıracak olsa 
bizi sorumlu tutacağını anlamıştım en azından. 

“Aileden biriyle olunca tehlikeyi sezmek zorlaşıyor. 
Siz ikiniz birbirinizden eminsiniz öyle mi?” 

Zaman algım çarpılıyormuş gibi ince bir düşünce 
sızladı kalbimde, adamın aynadan yüzümü görmeye ça-
lıştığını fark edip usulca yana çekildim, gece yeşili gözle-
ri yuvalarında sabitmişçesine dümdüz bakıyordu, baş 
dönmesiyle bastıran arabadan inme isteğim sönüp gitti 
bir anda.

Aktarmadan sonra birlikte uçmuştuk, hepsi o kadar, 
tanışıklığımız bundan ibaretti ikimiz diye bir şey yoktu.

Daha biz otogara gidecek servisi beklerken terminal 
binası karanlığa gömülmüş, anlaşılmaz biçimde ıssızlaş-
mıştı ortalık.

“Aklınız bastığında hayat yakanızı bırakmış olacak, 
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zaman aleyhinize işliyor, sıkıntı orada, Arabacı söylemiş-
ti dersiniz.” 

Bakışının etkisinden sıyrılmaya çalışırken, transfer 
araçlarına doluşan yolcuların neşeli çığlığı kulağımda 
yankılanıyordu hâlâ.

Uçakta yanıma oturduğu için adının Misal olduğunu 
öğrendiğim genç adama öne geçmesini işaret edip –ne ya-
zık ki kurtulamamıştım ondan– arka koltuğa bırakmıştım 
kendimi soluğumu düzene sokmaya çalışırken Ara ba cı’ 
nın gözleri aynada parlamıştı birden. Aramızda dehşetli 
bir sır oluşmuştu da yüzüme yayılan ifadeyi gör mek isti-
yordu sanki. 

“Uçağa binecek olan dünyayı yıkıp bırakıyor üstü-
müze, o öfkenin altından kalkmak da zor ama yeni gelen 
yolcudan daha bir ürküyoruz.”

Arabanın camından savrulan sesi gecenin uğultu-
suyla geri dönüp içeri yansıdıkça akıp giden karanlık 
söylediklerini tekrarlıyormuş gibi bir duygu güçleniyor-
du havada.

“Üzüntüden yüzleri solmuş oluyor sizin gibi. Gele-
ceğini yakmış haberi yok, üstünü çizip bırakıyorlar dı-
şarı.”

Uyarılarını dikkate alanlar düştükleri kötü durum-
dan sıyrılma şansı yakalayabilirdi. Ümide kapı araladığı 
için kendini güvende hissediyordu, yoksa kuralları çiğne-
meye cesaret edemezdi böyle, söylenmesi istenmeyen 
gerçeklerdi bunlar. 

Aynadan süzülen bakışından korunmaya çalışarak, 
“Bulutlardan yukarıda başka bir ışık var, aşağı inince in-
sanı köhnemişlik hissi sarıyor, doğal olarak,” dedim. 

“Yolcusu da sürücüsü de doğal değil bana kalırsa,” 
dedi, “tepemize bir hava kapısı açtılar, hayvanlarımız da-
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ğıldı, hepimiz çobanlıktan geçtik bu taşıma işine, araba 
çobanıyız özet olarak.”

Dünyanın boşluğunda esen büyük rüzgârla konuşu-
yordu adam.

“Otobüsler gece geç vakit hızlanmış olur, biri altına 
çekmesin sizi.”

Göğün yükü üstümüzden boşalacak olsa sürüklenip 
giderdik gerçekten.

Dinlemekten sıkılmış gibi kollarını savurup, “Daha 
ne üstüm çizilecekmiş, hayatım bitmiş zaten, her gelen 
de öyle değil, gülen de çok,” diyerek araya girdi Misal, 
“kavuşanlar da sarılıp kucaklaşıyor.”

“Güleni de görürsünüz ama içi üşüyormuş gibi tit-
reyerek güler o da, toprakla arayı soğutanların sonu ha-
zin oluyor, beni dinleyin siz.”

Gözümüzden sızan son damla ışık da eriyecekmiş 
gibi titrek adımlarla yönümüzü bulmaya çalışarak yaşa-
yacaktık bundan sonra, ayaklarımız bastığımız yere otur
mayacaktı artık. 

Yanımızda bulunan herkes için tehlike oluşturuyor-
duk ayrıca, ayakta durmamızı sağlayan her şeyle bağımız 
kopmuştu çünkü. 

Göğsüme çarpan bir korku dalgasıyla öne doğru çe-
kildiğimi hissettim, bakışlarım direksiyonu saran par-
maklarına takılıp kaldı öyle.

Başımı kaldırdığımda arabanın camlarında parlayan 
geceyi arkamızda bırakıp ıssız karanlığa dalmıştık bile, 
yıllar önce yıkılmış bir derbendin hikâyesini anlatmaya 
başlamıştı, yolumuzun belirsizliğe sapacağını sezip anla-
yamıyordum daha. 
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Sedra uyuyor Raşit, suyun üstüne bir yaprak bıra-
kırsın, nasıl akıp giderse öyle uyuyor, uyanmayacak 
bana sorarsan, o kadar genç görünüyor ki, yirmi beş yıl 
önceki gözleri yirmi beş yıl önceki yüzünde parlıyor. 
Görsen bakışlarını cennete bahçıvan durmuş dersin; or-
man gülleri, elma ağaçları arasında koyun, inek çobanı 
olmuş, bana pek öyle hareketinize hız kazandırabilirmiş 
gibi gelmedi, ruh kazandırır belki, eliyle besliyor atları 
bahçesi güvercin kaynıyor, yaşadıklarınızı pek hatırla-
mıyormuş gibi bir hava takındı önce özellikle mi yaptı 
bilemiyorum, açıldı giderek, sağından solundan girip 
ka fasını yoklamaya çalıştım, yeni fikirler geliştirmiş, 
neyle savaşmak gerektiğini şimdi çok daha iyi biliyor-
muş ama savaşma isteği sönmüş içinde, kentin orta ye-
rinde bir mezarlığa götürdü beni, yağmurdan yosun 
bağlamış ıslak bir mezarın başına sürükledi, Adam 
Smith’in yattığı yeri göstermek için, söylediklerini yazıp 
canını sıkmak istemiyorum, fikirleri Marx’tan daha öz-
günmüş filan, anla ötesini işte, hiçbirinizi uzun boylu 
sormadı, konuşuruz döndüğümde, başka şeyler de var, 
–büyük bir Whisky getiriyorum ondan hediye, kime yol-
ladığı belirsiz, “Arkadaşlarla içersiniz,”– ayrılacağım sıra 
bir laf etti tam senlik, “Gizli bir örgütünüz olursa, üstü-
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