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“Hey sen! Aşağıdaki!”
Onu böyle çağıran bir ses işittiğinde, elindeki bayra-

ğın kısa sopasını kavramış, kulübesinin eşiğinde dikili-
yordu. Ayakta durduğu yerin konumuna bakan biri, se-
sin nereden geldiği konusunda adamın en ufak bir şüphe 
duyacağına ihtimal vermezdi; oysa kafasını neredeyse baş 
hizasından, kendisine seslendiğim tepeye doğru kaldırıp 
bakmak yerine öbür tarafa dönüp tren hattının aşağısına 
çevirdi gözlerini. Tavrında, ömrüm boyunca akıl sır erdi-
remeyeceğim, dikkate şayan bir şeyler vardı. Tek bildi-
ğim, kızıl bir günbatımının parıltısına gömülmüşken, 
başını bana çevirmeden evvel elini gözlerine siper edip 
tepesinde dikilen bendenizin devasa görüntüsü karşısın-
da, aşağıda, derin bir çukurda ufalıp karanlığa gömülmüş 
gibi duran bu adamın tavrının dikkatimi cezbedecek ka-
dar tuhaf olduğuydu. 

“Hey sen! Aşağıdaki!”
Gözünü tren hattından tekrar bu yana çevirip kafa-

sını kaldırdığında, hemen yukarısında beni gördü. 
“Sizinle konuşmak için aşağıya inebileceğim bir yol 

var mı?”
Cevap vermeden yüzüme baktı; bense yersiz soru-

mu yineleyip üstüne varmaktan kaçınarak aşağıya bak-
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mayı sürdürdüm. Derken havada ve toprakta ansızın baş 
gösteren ne idüğü belirsiz bir titreşim hızla şiddetli bir 
sarsıntıya, sonra da beni aşağı çekecekmiş gibi hissettiren, 
üstüme üstüme gelerek gerisingeri sıçratan bir hücuma 
dönüştü. Geçip giden trenden bulunduğum yere kadar 
yükselen duman, önümde uzanan manzarayı şöyle bir sı-
yırıp uzaklaşırken tekrar aşağıya baktım ve trenin geçişi 
esnasında gösterdiği bayrağı toplayıp sardığını gördüm.

Sorumu yineledim. Gözünü ayırmadan bana bakı-
yormuş gibi göründüğü kısa bir duraksamanın ardından, 
sopasına sarılmış bayrağıyla bulunduğum yere yaklaşık 
iki-üç metre mesafedeki bir noktayı işaret etti. “Pekâlâ,” 
dedim ve işaret ettiği yere doğru yöneldim. Oraya varıp 
sağa sola bakındığımda, tepenin yamacına açılan gedikle 
oluşmuş, dolambaçlı, engebeli, taşlık bir yol buldum ve 
aşağıya uzanan bu yolu takip ettim.

Yol derin geçit boyunca iniyordu ve fevkalade sarp-
tı. Geçit, nemli bir kayanın oyulmasıyla inşa edildiğin-
den aşağı inildikçe yol daha da ıslak daha da çamurumsu 
bir hal alıyordu. Bu yüzden adamın gösterdiği yolu, 
içimde garip bir isteksizlik ve mecburiyet hissi uyandır-
maya yetecek kadar uzun buldum.

Dolambaçlı yoldan, onu yeniden görecek kadar aşa-
ğıya indiğimde trenin az önce geçtiği yerde, rayların ara-
sında dikiliyordu. Benim ortaya çıkmamı bekler gibiydi. 
Sol eli çenesindeydi, sol dirseğini sağ eline yaslamıştı ve 
kolu, göğsüne çapraz uzanıyordu. Öyle bekleyiş içinde 
ve ihtiyatlı bir hali vardı ki bir an şaşkınlıkla duraksadım.

Tekrar aşağı inmeye koyuldum ve rayların üzerinde 
adımlarımı hızlandırıp ona yaklaştığımda kara sakallı, so-
luk benizli, hayli kalın kaşlı, esmer bir adam olduğunu 
fark ettim. Görev yeri hayatımda gördüğüm en kasvetli, 
en iç karartıcı yerdi. Her yanı, tüm manzarayı kapatarak 
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bir parça gökyüzünden başka bir şey bırakmayan, rutu-
bet içinde, kertikli duvarlarla çevriliydi: Bir yanda kıvrıla-
rak devam eden muazzam zindanın görüntüsü vardı; di-
ğer yandaysa devasa mimarisiyle haşin, bunaltıcı ve ür-
pertici bir hava veren, karanlık bir tünelin kasvetli ağzın-
da, ondan daha da kasvetli bir kırmızı ışıkla görüntü bir 
anda son buluyordu. Yok denecek kadar az bir gün ışığı 
kendine yol açıp tünelin ağzından içeri giriyordu, tünelde 
bu yüzden topraksı, bayıcı bir koku vardı; üstelik tünel-
den içeri hücum eden buz gibi rüzgârın soğuğu yüzüme 
öyle bir çarpıyordu ki kendimi doğal yaşamı terk etmiş 
gibi hissediyordum.

Neredeyse dokunacak kadar yakınına geldiğimde, 
yerinde hareketsiz durduğunu fark ettim. Gözlerini göz-
lerimden ayırmadan, bir adım geri çekilip elini kaldırdı.

Burası pek ıssız bir görev yeriydi (böyle dedim) ve 
yukarıdan baktığımda dikkatimi çekmişti. Sanırım bura-
ya nadiren misafir geliyordur ve umarım nahoş karşılan-
mıyordur. Yoksa karşılanıyor mudur? Bana bakınca, öm-
rü boyunca dar sınırlara hapsolmuş ve nihayet zincirle-
rinden kurtulup boyundan büyük işlere heves etmiş biri-
ni görüyordu. Ben de böyle bir amaç için onunla konuşu-
yordum; gelin görün ki bunu yaparken kullandığım ifa-
delerden emin değildim. Zira onunla herhangi bir diyalo-
ga girişmenin beni mutlu etmemesi bir yana, bu adamda 
cesaretimi kıran bir şeyler vardı.

Tünelin ağzının yakınındaki kırmızı ışığa son derece 
meraklı bir bakış attı ve orada bir şey kaybolmuş gibi 
etrafına iyice bakındıktan sonra bana döndü.

Şu ışık da onun sorumluluğunda mıydı? Yoksa yanı-
lıyor muydum?

Beni kısık bir sesle yanıtladı: “Öyle olduğunu bilmi-
yor musunuz?”
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