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Birahaneden çıkmışız. Vakit neredeyse gece yarısı. 
Üstümüz başımız ekşi bira, sigara dumanı. Ozan’ın ök-
sürüğü tutmuş. Alerjik bronşit. Caddede trafik iyice sey-
relmiş. Karşıya geçmeye çalışıyoruz. Otobüs durağına. 
Adımlarımız dolaşık. Üşüyoruz.

Ozan’la Murat yine o dipsiz tartışmanın içinde. Eski 
bir defter sayfa sayfa ortaya saçılıyor.

“Kardeşim lan o benim,” diye tıslıyor Murat. Öteki 
susuyor.

“Kardeşimle yattın sen.”
Bir cevap verse yumruk yumruğa girecekler birbir-

lerine. Gecenin bu saatinde kaldırımlara serileceklerin-
den korkuyorum. Buz gibi soğuk. Ortalarındayım. Kolla-
rından tutup çekiyorum caddeyi geçmek için. Montla-
rından kızartma kokusu geliyor.

Bir taksi kornaya asılıp geri sıçratıyor bizi. Taksici 
açık camdan dumanlı bir küfür basıyor.

“Allah aşkına kesin şunu,” diye bağırıyorum.
Aslında konuşan sadece Murat. Ne zaman bu konu 

açılsa Ozan ses etmeden önüne bakıyor. Oltaya gelmesi 
zor.

“Sen de sus artık Murat. Gecenin bu saatinde ner-
den açıldıysa yine bu konu?”

GECENİN AYAZINDA
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“Sen karışma kızım,” diyor. “Sen o zamanlar yoktun.”
Ozan uzun süredir ilk kez sessizliğini bozuyor. Sesi 

öksürükten kısılmış.
“Daha lisedeydik lan,” diyor. “Lisede, lisede...”
O sırada nereden çıktıysa bir polis memuruyla göz 

göze geliyoruz. Parmağını havaya kaldırmış, üst geçidi işa-
ret ediyor. Yaya geçidini. Bu kez arkalarından itip geçidin 
merdivenlerine doğru yürütmeye çalışıyorum onları.

“Hadi,” diyorum. “Bakın polis kızıyor.”
Ozan kolunu elimden kurtarıp hızlı adımlarla öne 

düşüyor. Biz arkasındayız.
Murat devam ediyor.
“Ben, Gülperi, bu herif birlikte büyüdük. Dünyada 

başka kız kalmamıştı değil mi? İnsan arkadaşının kız kar-
deşine...”

Sarhoş ısrarı. Bir türlü unutmuyor. Sözlerini bir dü-
dük sesi bastırıyor. Az önceki polis bize bakarak asılıyor 
düdüğe. Hızlanıyoruz.

“Çabuk olun,” diyorum. “Bu polis taktı bize. Zaten 
yurdun kapanışına da yetişemeyeceğiz.”

Ozan arkasına bakmadan yürümeye devam ediyor. 
Bacakları ince, adımları uzun. Kırmızı ekose bir atkısı 
var. Saçları rüzgârdan uçuşuyor. Burnunu çekerek konu-
şuyor.

“Sikerim lan polisini de...” diyor. “Gecenin tadı kaçtı 
zaten. Ben yurda filan dönmem. Kabataş sahiline gidip 
içki alalım.”

Üstümdeki kaban ince. Rüzgâr vurdukça sırtıma ya-
pışıyor. Ağzımda ketçaba batırılmış patates tadı. Midem 
ekşi.

“Hava çok soğuk,” diyorum. “Sabaha kadar donarız 
dışarıda.”

Sesimi alçaltıyorum. “Sen de artık üsteleme Murat.
Baksana kaç yıl geçmiş üstünden.”
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Yürüyüşümde hep aynı ritim. Gül-pe-ri. Gül-pe-ri. 
Adı Gülperi olan bir kız nasıldır? Sonra ne oldu sahi 
Gülperi’ye? Şimdi nerede? Ozan’la neden ayrıldılar?

Ayaklarım dolanıyor. Tütün rengi süet botlarımla 
kot pantolonumun sağ paçasına kusmuk sıçramış. Az 
önce birahanenin tuvaletinde.

Üst geçitten inip Kabataş İskelesi’ne doğru yürüyoruz.
“Ya saçmalama Ozan,” diyorum. “Sabaha kadar kala-

mayız dışarıda. Donarız.”
Hızını kesmeden yürümeye devam ediyor.
“Sen git kızım istersen. Babamın uyumasını bekler, 

çaktırmadan eve gireriz.”
Evleri Setüstü’nde dar bir sokakta. İskeleye yakın. 

Karşılıklı iki apartman. Birinin ikinci katında Ozan’ın 
annesiyle babası oturuyor. Öbüründe Muratlar kapıcı.

Ozan’ın babası gazeteci. Saz çalıyor. Şair. Kitapları 
var. Çok içiyor ve Ozan’ı, “Kafka’yla Proust karışımı 
oğlum benim,” diye seviyor. Ben henüz Proust’u tanı-
mıyorum.

Murat’ın babasının elleri egzamalı. Kışın hep kanı-
yor. O da çok içiyor. En büyük çocuğunu üç yaşındayken 
araba ezmiş. Abisinin adını koymuşlar Murat’a. Belki bu 
yüzden oğlunu bir türlü sevemiyor.

Ozan da, Murat da babalarıyla geçinemedikleri için 
yurtta kalıyorlar. Benim evim Tekirdağ’da. Babam alkol-
den nefret ediyor.

İskele meydanına varıyoruz. Deniz kenarı büsbütün 
ayaz. Ellerimi ceplerime sokuyorum. Her zaman gittiği-
miz şaşı büfeciye gideceğiz. Adam bizi tanıyor. Ucuz şa-
rap satıyor.

Murat sanki aklına yeni gelmiş de ortaya konuşuyor.
“Para var mı sizde? Ben sıfırım.” Durduğu yerde çişi 

gelmiş gibi sallanıyor.
“Şaşı bu sefer de borca yazmaz, ona göre.”
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Ozan’la ben üzerimizde ne varsa denkleştirip büfe-
ye yaklaşıyoruz. Murat banka oturmuş bizi bekliyor.

Büfede iriyarı iki adam tostla ayran alıyor. Büfeci bi-
zi tanıyor, başıyla selamlıyor gülümseyerek.

“Üç tane sosisliyle, bir şişe köpeköldüren versene 
abi,” diyor Ozan.

Cebinden bir sigara çıkarıp yakıyor. Büfeciye de tu-
tuyor. Çakmağın alevi yüzünü aydınlatıyor. Gözleri so-
ğuktan çipil çipil. Ağlamış gibi. Kahverengi, güzel.

Aynı anda adamların bakışları üstüme sabitleniyor. 
Sarhoşlar. Nefesleri rakı kokuyor. Bana bakarak güya 
kendi aralarında konuşuyorlar.

“Kız mı lan bu?”
“Yok be saçlara baksana benimkinden kısa.” Birisi 

kolumun ucundan yakalıyor.
“Kız mısın yavrum sen? Memen var mı memen?” 

Ozan’a bakıyorum. Bir şeyler yapsın, diye bekliyorum. 
Duymamış gibi davranıyor. Kolumu adamın elinden 
kurtarıp küfrü basıyorum.

“Siktir git sarhoş köpek!”
Büfeci araya girmese heriflerden dayak yiyeceğim. 

Uzatmıyor, gidiyorlar.
Ayaküstü sosislilerimizi yedikten sonra banka otu-

ruyoruz. Şarabı elden ele geçiriyoruz. Şişe daha yarılan-
madan Murat isyan ediyor.

“Ben dayanamayacağım bu ayaza. Hadi eve gidelim.”
Ozan oturmaya devam ediyor.
“Babam daha sızmamıştır, biraz sabret.”
Üsteliyor Murat. “Ne biliyorsun? En azından bir gi-

dip bakalım.”
Yeniden yola koyuluyoruz. Sokak dar. Apartmanlar 

neredeyse birbirine değecek. Ozanların camına bakıyo-
ruz. Hâlâ ışık var. İçeri girmemiz imkânsız. Murat cebin-
den anahtarını çıkarıyor.
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“Bari bizim apartmana girip bekleyelim.”
Hep birlikte girişteki merdivenlere oturuyoruz. 

“Şarabı atalım, şimdi biri görür, babama söyler,” diyor 
Murat. Öbürü kabul etmiyor. Yeniden bir tartışma baş-
lıyor.

“Eeee, ne haliniz varsa görün, ben eve gidiyorum,” 
diyor Murat.

Beni gösteriyor. “Bu kız da bizim yüzümüzden sefil 
oldu buralarda.”

Evinin kapısına anahtarı sokup usulca çeviriyor. Bir 
an aralanan kapıdan merakla içerisini görmeye çalışıyo-
rum. Karanlıkta. Gülperi orada mı? Hâlâ öyle biri var mı 
o evde?

Kapı sessizce kapanıyor.
“Burada durmayalım, biri görür. Gel çatıya çıkalım,” 

diyor Ozan.
“Donarız orada,” diyorum.
“Çok kalmayız. Babam neredeyse uyur zaten,” diyor 

merdivenleri tırmanırken.
Buz gibi havaya çıkıyoruz yeniden. Kalorifer bacası-

nın yanına çöküyoruz. Yan yanayız. Arada dizlerimiz de-
ğiyor. Ozan sızmak üzere. Benim soğuktan dişlerim bir-
birine vuruyor. Konuşmuyoruz. Bizi buradan gelip ala-
cak birini bekliyoruz sanki. Neden sonra başı hafifçe 
yana eğilip omzuma düşüyor. Saçları yanaklarımı gıdık-
lıyor. Tıraş losyonu, sigara ve yağ kokuyor.

“Ozan,” diye sesleniyorum. Gözlerini güçlükle açı-
yor. “Evet?”

“Şu Gülperi...”
Dişlerimin takırtısından zor konuşuyorum. “Ne ol-

muş ona?” diye soruyor.
“Yani merak ettim,” diyorum. “O nasıl biriydi?”
Kelimeler ağır ağır çıkıyor ağzından. Paslı bir çivi 

sanki. Uykulu. Dolaşık.
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