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SÖZLER

Ayoola, şu sözlerle beni ayağına çağırıyor: Korede, onu öl-
dürdüm.

Bu sözleri bir daha hiç duymamayı umuyordum. 
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ÇAMAŞIR SUYU

Bahse girerim, çamaşır suyunun kan kokusunu bastırdığını 
bilmiyordunuz. Çoğu insan çamaşır suyunu, arka etiketindeki 
içerik listesini inceleme, yeni temizlenmiş yüzeye şöyle son bir 
kez dönüp daha yakından bakma zahmetine bile girmeksizin, 
sanki çok amaçlı bir temizlik ürünüymüş gibi her şeye boca 
eder. Çamaşır suyu mikropları öldürürür ama kiri söküp atma-
da pek işe yaramaz, bu yüzden banyoyu, yaşamın ve ölümün her 
türlü izinden arındırırcasına ovup sildikten sonra, son kertede, 
onu kullanıyorum.

Bulunduğumuz oda, yakın zamanda tepeden tırnağa değiş-
tirilmiş anlaşılan. Sanki içinde hiç kimse yaşamamışçasına yeni 
bir görünüşü var, özellikle de üç saate yakındır onu temizledikten 
sonraki şu haliyle. İşin en zor kısmı, duş teknesi ile macun arasına 
sızmış kana ulaşmaktı. İnsan kolaylıkla gözden kaçırabilir orayı.

Yüzeylere hiçbir şey konmamış; adamın duş jeli, diş fırçası 
ve diş macunu lavabonun üstündeki dolaba kaldırılmış. Bir de 
şu duş paspası var: Onun dışında baştan aşağı bembeyaz görü-
nen banyoda, üzerine kara bir gülen yüz kondurulmuş sarı bir 
dikdörtgen.

Ayoola, karnına çektiği dizlerine kollarını sarmış halde klo-
zet kapağı üzerine tünemiş. Giysisine sıçramış kan çoktan ku-
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rumuş, artık pırıl pırıl parlayan apak zemine kanın damlaması 
gibi bir tehlike yok. Rasta usulü tarazlanmış saçları, yerleri sü-
pürmesin diye başının tepesinde tutturulmuş. Her an dizlerimin 
üstünde doğrulup ona bir nutuk çekiverecekmişim gibi bir kor-
kuya kapılmış, kızgın olduğum endişesiyle, ikide bir iri kahve-
rengi gözlerini kaldırıp bana bakıyor.

Kızgın değilim. Olsa olsa yorgunum, hepsi bu. Alnımdan 
akan ter yere damlıyor, silmek için mavi süngeri kullanıyorum.

Ayoola telefon ettiğinde tam yemeğe oturmak üzereydim. Ge-
rekli hazırlıkları yapmış, her şeyi –çatalı tabağın soluna, bıçağı sa-
ğına gelecek şekilde– yerli yerince tepsiye dizmiştim. Peçeteyi de 
taç biçiminde katlamış, tabağın ortasına yerleştirmiştim. Film, en 
başta, jeneriklerde durdurulmuş, fırının saati daha yeni çalmıştı 
ki masanın üzerinde duran telefonum titreşmeye başladı.

Eve geri dönünceye dek yemek buz gibi olacak.
Ayaklarımın üzerinde doğrulup eldivenleri lavaboda duru-

luyorum ama ellerimden çıkarmıyorum. Ayoola aynadaki yan-
sımdan beni izliyor.

“Cesedi götürmeliyiz,” diyorum.
“Bana kızdın mı?”
Normal biri olsa kızardı belki ama benim şu anda tek hisset-

tiğim, cesetten bir an evvel kurtulma zorunluluğu. Buraya ilk 
geldiğimde adamın soğuk bakışına katlanmak zorunda kalma-
dan ortalığı serbestçe ovup sileyim diye onu arabamın bagajına 
taşımıştık.

“Çantanı al,” diye karşılık veriyorum.
Yeniden arabanın yanına varıyoruz ve adam hâlâ orada, ba-

gajda, bizi bekliyor.
Anakaraya bağlanan üçüncü köprü, gecenin bu saatinde he-

men hemen bomboştur ve yol boyu ışık olmadığı için de neredey-
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se zifirî karanlıktır, ama köprüden öteye bakarsanız uzakta kent 
ışıklarını görebilirsiniz. Adamı, bir öncekiyle aynı yere –köprü-
den aşağı suya atmaya– götürüyoruz. Hiç değilse yalnızlık duy-
mayacak.

Bagaj kaplamasına ince bir kan sızmış. Ayoola, suçluluk 
duygusuyla lekeyi temizlemeyi teklif ediyor, iki bardak suya bir 
kaşık amonyakla kendi yaptığım karışımı elinden alıp lekenin 
üstüne döküyorum. Lagos’ta, olay yeri inceleme biriminde tam 
teçhizatlı bir teknoloji kullanılıyor mu bilmiyorum ama Ayoola, 
asla benim kadar etkin temizleyemezdi.
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DEFTER

“Adamın adı neydi?”
“Femi.”
Hızlıca not ediyorum. Yatak odamdayız. Ayoola, başını yastı-

ğa dayamış odamdaki divanın üstünde bağdaş kurmuş oturuyor. 
O duş yaparken, ben de giydiği elbiseyi ateşe atıp yaktım. Şimdi 
sırtına gülpembesi bir tişört geçirmiş, bebe pudrası kokuyor.

“Ya soyadı?”
Dudaklarını kenetleyerek kaşlarını çatıyor, derken sanki ara-

dığı adı, beyninin ta en önüne geri getirmek ister gibi başını sal-
lıyor. Gelmiyor isim. Omuz silkiyor. Adamın cüzdanını almam 
gerekirdi.

Defterin kapağını kapıyorum. Defter küçük, elimin ayasın-
dan bile ufak. Bir keresinde, bir TEDx videosunda, yanında hep 
bir defter taşımanın, anlık bir mutluluğu günbegün bu deftere 
not etmenin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan bir adamı iz-
lemiştim. Defteri bu yüzden satın almıştım. İlk sayfasına, yatak 
odamın penceresinden beyaz bir baykuş gördüm, diye yazdım. O 
zamandan beri defterin çoğu boş.

“Benim suçum değil, biliyorsun.” Oysa bilmiyorum. Tamı 
tamına neyi kastediyor, bilmiyorum. Adamın soyadını bir türlü 
hatırlayamamasını mı? Yoksa ölümünü mü?

“Olup biteni anlat bana.”
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ŞİİR

Femi ona bir şiir yazmış.
(Şiiri hatırlayabiliyor ama adamın soyadını hatırlayamıyor.)

Kim cüret eder kusur bulmaya
onun güzelliğine;
ya da kim çıkıp gösterebilir
yanında boynunu bükmeden
durabilecek bir başka kadını.

Sonra şiiri yazdığı kâğıt parçasını, sınıfın arka sıralarında 
çocukların elden ele birbirlerine aşk notları geçirdiği ortaokul 
günlerimizden kalma bir âdetle ikiye katlayıp ona vermiş. Ayo-
ola’nın içini titreten bunlarmış (hoş, vasıflarına tapılması öteden 
beri içini titretegelmiştir) ve böylece onun kadını olmayı kabul 
etmiş.

İlişkilerinin birinci ay dönümünde, adamı evinin banyosun-
da bıçaklıyor. İstemeden tabii. Adam öfkeye kapılmış, yüzüne 
yüzüne bağırıyormuş soğan kokan sıcak nefesiyle.

(Peki bıçağın ne işi vardı yanında?)
Kendini korumak içinmiş bıçak. Erkeğin sağı solu belli ol-

maz çünkü, aklına koyduğunu, aklına estiğinde yapar. Niyeti 
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öldürmek değil gözünü yıldırmakmış, ne var ki adamın gözü 
korkmamış. Boyu bir seksenin üzerindeymiş, o ise çıtıpıtı, uzun 
kirpikli, gül goncası, dolgun dudaklı (Ayoola’nın tarifi, benim 
değil); besbelli oyuncak bebek gibi görünmüş ona.

Adamın dosdoğru kalbine saplayıp ilk vuruşta öldürmüş. 
Yine de de emin olmak için iki kez daha saplamış bıçağı. Adam 
yere yığılıp kalmış. Kendi nefesinden başka şey duymuyormuş 
artık.
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