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I

Tren çe lik ray lar üze rin de gi der ken hızlanıp sa ğa so
la yat sa da, ma sa lar da ki bar dak lar, şi şe ler dev ril se de, ko
  ri dor ta rafında otu ran lar ca ma yapışan yol cu ların üs tü  ne 
yıkılsa, hat ta çay lar, kah ve ler bem be yaz örtüle re dö kül se 
de; Bünya min kulp lu kâse ler de ki hazır çor ba ları yol  cu
ların ma sa larına dökme den taşır, ayağının altında ki ze
min ha re ket et mi yor muş, san ki dünyanın en sa bit nok 
tasına sıkı sıkı basıyor muş gi bi, köpüklü bi ra ları bar dak 
la ra taşırma dan dol du rur du.  

Tren göz ala bil di ği ne uza nan bir bozkırı düzen li tı
kır tılar la ge çer ken, bir kaç yol cu ta bak ları sol ko lu na diz
miş bu gar so na hay ret le ba kar, diğerleri bu ma ri fe tin far
kın da bi le ol mazdı. Ama Bünya min bütün va gon ken di 
si ni iz li yor muş gi bi cid di yet le sürdürürdü işi ni. Bazı 
huy   suz, asık su ratlı yol cu ların çor bayı döktükle ri ni, bif
te   ği ke se yim der ken düşürdükle ri ni çok görmüştü. Va
gon   da böyle ki bir li yol cu lar var sa göste ri yap mak tan da
ha bir zevk alıyor du. Beş yıl önce, işe ye ni baş ladığında, 
bir de fasında iki elin de bi rer ta bağı an cak taşırken işi iyi
ce iler let miş, ken di ken di ne ka zandığı tu haf bir den ge 
duy  gu suy la beş ta ba ğa ka dar çıkmıştı. Ger çi bun dan sı
kıl  mıştı artık. An cak key fi ye rin de olur da, bir kaç yol cu
nun bu ak ro ba si yi il giy le iz le ye ce ği ni his se der se ta bak la
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 rı ko lu na di zi yor, tre nin süra tin den kim se ayak ta dur ma
 yı bi le be ce re mez ken, o, tem bel iş ar ka daş larına ders 
ve  rir gi bi ser vi si ni tıkır tıkır yapıyor du.  

Tu run cu saçlı İzzet’in ma sa la ra örtüle ri ser me si ne 
ne   za ret et ti, ço cu ğa her va zo ya iki ka ran fil koy masını 
söy  le di. İzzet ka ran fil le rin yığılı ol du ğu ma sa ya is tek
siz ce ya naştı, sol gun çi çek le re ne ya pa cağını bi le mez
miş gi bi baktı, sap larını bo ğum yer le rin den kırma ya baş
ladı. 

Bünya min “Şun ları dağıt ma sa la ra,” de di Abdülka
dir’e, mönü kart larını, TCDD’nin bastırdığı “Türk Şii rin
de Tren ler” başlıklı broşürle ri, küllükle ri, tuz luk ları, pe
çe    te le ri işa ret ede rek. Abdülka dir ters ters baktı, Bünya
min aldırış et me di, da ha yol cu lu ğun başıydı, şim di den 
ka  pı şırlar sa bit mez di yol. 

İzzet tu run cu tüyler le kaplı iri par mak larının ara
sında çıt çıt kırıyor du ka ran fil sap larını, hoş lanmıştı bun
dan. Bünya min, İzzet’e baktı, içi acıdı. İki bu çuk aydır 
ya nın  da çalışan bu ço cuk yüzlü genç adamın be ce rik siz
li ğiy   le eğ le ni yor sa da, ba zen ha li ne üzülüyor du. İzzet işe 
baş   ladığından be ri döküp saç ma dan ser vis yap mayı be
ce  r e me miş ti, tren hızla gi der ken den ge si ni bu lamıyor
du. Bir kaç de fa yol cu ların üstüne çay döküp or talığı 
top la ya yım der ken her şe yi ber bat edin ce, tren ha re ket 
ha lin dey   ken çay, kah ve, çor ba gi bi si pa riş le rin ser vi si ni 
yap ma  sını ya sak lamıştı. Ama ço cuk bir şi şe su götürme si 
ge rek   ti ğin de bi le “Ben döke rim abi, is ter sen sen götür...” 
de   me ye baş layınca Bünya min’in te pe si attı. Bir haf ta bo
yun   ca ço cu ğu bir sa ni ye bi le oturt madı, lüzum lu lüzum
suz yığınla iş yaptırdı, İzzet de tren ha re ket ha lin dey ken 
hiç de ğil se ayak ta dur mayı öğren di. 

He sap al mayı baş ka larına bırak ma yan Bünya min’e 
gö  re İzzet be ce rik siz, Abdülka dir tem bel di, iki si de bah
şi  şi hak et mi yor du. He le Abdülka dir’e ma aşı bi le ve ril
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me   se ye riy di. Yol cu la ra gar son gi bi de ğil, ge çer ken res to
ra   na uğ ramış si nir li bir dev let me mu ru gi bi dav ranır, her
  kes le kav ga eder, fırsat bul duk ça per so ne le ayrılmış ma  
sa ya otu rup si ga ra içer, yol cu ların işa ret le ri ni görmez den 
ge lir di. Her şe ye iti raz et me ye hazır, öfke si bur nun da bir 
ha li vardı. 

Bünya min üç ku ruş bah şi şin di ğer le ri nin gözüne 
ba ta   cağını bil di ği için, tatsızlık çıkmasın di ye yol cu lu
ğun so   nun da her ke se bir şey ler dağıtır, du ru mu iyi kötü 
ida re eder di. Zor du in san ida re et mek, çok yo ru cuy du. 
Yol cu   lar da baş ka bir âlem di, he le on ları ida re et mek, en 
zo ru. 

Tre nin kalk masına on da ki ka vardı. Bünya min pen
ce   re den ga ra baktı. Bir sürü in san baş larında kas ket ler, 
be   re ler, bo yun larında atkılar, el le rin de çan ta ba vul, gar 
bi  nasına gi rip çıkıyor; pe ron bo yun ca bir aşağı bir yu karı 
gi  dip ge li yor du. Kar altında, te laşlı bir ko şuş tur ma ya şa
nıyor du gar da. Sa ati ne baktı. Yol cu lar için ace le nin, te la
şın, ko şuş tur manın tam vak tiy di. 

İzzet ka ran fil le ri va zo la ra koy mayı bi tir miş, ser vi se 
iliş  kin en ufak bir yardımda bu lun mayı düşünme yen ve 
yol  cu luk bo yun ca ya zar ka sasının başında otu rup bul ma
ca çöze cek olan Erol’un başına di kil miş ti. Erol kra vatını 
gev  şet miş, si ga rasını küçük par mağında ya lancı taşlı bir 
yü zük par la yan sol eli ne almış, ara da bir bıyıklarıyla oy
na  ya rak bul ma ca çözüyor du.

“Sol dan sa ğa üç...” de di, “Arap atlıların bay ram lar da 
yap tığı göste ri.”

İzzet’ten ce vap bek le me di ği bel liy di, ama, yi ne de 
olur da bir şey söyler di ye du rak samıştı. Ço cuk tan ses 
çık mayınca ka le mi nin te pe si ni ke mi rip o so ru yu geç ti. 
Bir iki ka re dol dur duk tan son ra tek rar mırıldandı:

“Tanye rin de gün doğ ma dan be li ren ge çi ci aydınlık. 
Ya  lancı tan...” 
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İzzet saç larının arasında par mak larını gez dir di. “Zor
 muş be,” de di.

“Her hal de,” de di Erol, külünü TCDD mar kalı kül 
tab  lasına sil ke ler ken. Bünya min elin de bir sürü ça tal bı
çak  la ge lip İzzet’e bir omuz attı. 

“Di kil me öyle, dağıt şun ları...”
Bünya min’e bak ma dan ça tal bıçak ları alan İzzet, 

boş  ta ka lan eliy le bul ma ca da bir yer göster di Erol’a.
“Ece,” de di, “üç harf li, kra li çe.”
Tam da ece yaz ma ya hazırla nan Erol ka fasını kal dı

rıp dik dik baktı İzzet’e.

Mut fak kısmını res to ran dan ayıran tezgâhta di zi li 
pı ra  sa ta bak larını görünce yüzünü bu ruş tur du Bünya
min. Hiç sev mez di pıra sayı. Ona du var ları ıslak ve kö
mür ko kan bir kapıcı da ire sin de ge çen ilkgenç lik yıllarını 
ha tır la tıyor du. Rah met li an ne siy le Çem ber li taş’ta bir 
apart ma nın kapıcı da ire sin de otur duk ları sıra da, sık sık 
pıra sa pi şer di ev de. Döküntü seb ze ler den baş ka ne pi
şer di ki za  ten? An ne si öldükten son ra kar de şi Me tin’le 
Sa mat ya’ da bir eve taşındıklarında “Bu eve pıra sa gir me
sin,” de miş  ti Bünya min. Sırtını dev le te da ya masını sağ la
ya cak adam  ları ol du ğu nu id dia eden am casını, vak tiy le 
“Boşver  se ne am ca ya, bu dev le te sırt da yanır mı?” di ye 
ters le  yen Me tin, “Biz san ki bayılıyo ruz pıra sa ya,” de miş
ti. Her ta rak ta be zi vardı, bin türlü iş ya pardı. Sa mat
ya’da otur  duk ları sıra da Bünya min TCDD’de çalışma ya 
ye ni baş  lamıştı, aldığı pa ra ahım şahım de ğil di, ama Me
tin’in yap tığı ne idüğü be lir siz iş ler sa ye sin de ne pıra sa 
ne la ha  na piş miş ti ev de. Cen net ise bu aca yip, kay gan 
seb ze yi Bünya min’in sev me di ği ni bi le bi le pi şi rir, te le
viz yo nun karşısına ge çer, üstüne li mo nu sıkıp yer di. San
ki na dir bir meyve yi yor du, öyle bir zevk yüzünde. 
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Bünya min Cen  net’in ba cak larını altına almış, çek ya ta 
ku rul muş, te le  viz yon sey re der ken ki ha li ni hatırladı. Ka
rısını hatırla mak ho şu na git me di. İnce cik li mon di lim le
riy le süslen miş pıra sa lar dan uzak laşıp Abdülka dir’e bak
tı. Elin de si ga  ray la Erol’un karşısına otur ma ya hazırlan
dığını gö rün ce pıra sa ta bak larını göste rip “Şun ları ser vis 
ma sasına ta şı,” de di sert çe, ola bil di ğin ce. 

Va gon res to ranın ilk müşte ri si tre nin kalk masına 
beş da ki ka ka la içe ri gir di. Or ta yaşlı, tıknaz, rakıcı ol du
ğu sabırsızlığından ve gi rer gir mez tezgâhın üstünde ki le
 re bir göz at masından bel li olan, pardösülü, ba ka lit bond 
çan talı bir adamdı. 

Bünya min “Da ha açılmadık,” di ye ses len di. Adam 
an  la mamış gözler le baktı. “Tren kalktıktan beş da ki ka 
son  ra ge lin, şim di ka palıyız.” 

Adam si nir le nir gi bi ol du, Bünya min’in is ti fi ni boz
ma dığını görünce çan tasını alıp söyle ne rek çıktı.

Şöyle bir ma sa la ra baktı Bünya min, bir ek sik bu la
ma yınca Erol’un karşısına otur du. 

“Sarı renk te ve cam par laklığında, do ğal de mir ve...” 
de  di Erol, ge ri si he ce le di. “Mag nezyum sülfat... Kri
za lit.” 

Bünya min’e baktı. Ar ka daşının yüzünde ce vap ve
re ce  ği ne da ir bir işa ret göre me yin ce, baş ka ka re le re geç
ti. Bün ya min in san ların gürültüle ri ni, uğul tu larını duy
mak is  ter gi bi dışarıya ku lak ka barttı. Son ra tre nin düdü
ğü öt tü.

Bu düdük se si bir çok düdük se si ne karıştı; so ğuk, 
gü rültülü bir cu mar te si gününde, kar altında ki baş ken tin 
öğle sa at le ri te laşında dağıldı. San ki baş kent te sa at ler 
vur du, gri apart man lar da otu ran lar, bu düdük se si ni işa 
ret ka bul et ti ler, gi yi nip ken di le ri ni şeh rin cad de le ri ne, 
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pas ta ne le ri ne, si ne ma larına, ti yat ro larına, alışve riş mer 
kez le ri ne at ma ya hazırlandılar. 

Bünya min, her za man kin den farklı bir ha vanın ağır
lığını his set ti üze rin de. Gar da ki in san lar, her gün gör dü
ğü ka la balık, baş ka bir dünyanın in san larıymış gi bi ya
bancı gel di. Ka fasında do la şan düşünce ler den sıyrılıp 
dı şa rı ba kar ken bir an ken di ni unut tu. Ne yapıyor du bu 
in san  lar? Bu düdük se si An ka ralıların bir kısmına, İstan
bul’ da ki va pur ların tre nin ki ne hiç ben ze me yen kalın ve 
uzun düdük ses le ri ni hatırlattı. Bünya min İstan bul’da 
ev  le ri nin bi raz ile ri sin de ki de mir yo lun dan ge çen tren le
ri, bir kaç so kak son ra bir den bi re karşısına çıkan de ni zi 
dü şündü. Yazın Cen net’le de niz ke narında ki çay bah çe
le  rin de otur ma larını hatırladı, ardından yi ne bir yor gun
luk gel di üstüne. 

Ken di ni bir süre dir çok yor gun his se di yor du. Uyu
mak  la, din len mek le geç me yen bir yor gun luk. Bu so ğuk 
ve karlı günü de yol da ge çi re cek ti. Oy sa so banın başında 
ayak  larını uzatıp otur mak, bi raz te le viz yon sey ret mek, 
son  ra uyu mak is ti yor du. Bütün bu ba sit is tek ler, ona yıl
lar önce sin den kalmış gi bi göründü. Ka fası çok yor gun
du. Bir ka rar ver me si ge re ki yor du artık. Oy sa bugüne 
ka  dar Bünya min’in ha yatında ka rar ver me si ni ge rek ti re
cek ka dar önem li bir şey ol mamıştı. O ka rar ver mez di, 
ola  cak olan olur du. 

Ka lo ri fer ler az önce yan ma ya baş ladığı için tren he
nüz ısınmamıştı. An ka ra’nın so ğuk ha vası kom par tı man
 lar da hâlâ hüküm sürüyor du. Oy sa yarım sa at için de o 
sert, id di alı so ğuk tan eser kal ma ya cak, yol cu lar ce ket le 
ri ni, ka zak larını bir bir çıka ra cak lardı. Mus ta fa sıca ğa hiç 
da ya namıyor du. Da ha şim di den mut fağın pen ce re si ni 
açmış, ocak so nu ha vasını de rin de rin içi ne çe ki yor, bir 
yan dan da sa la ta ları kayık ta bak la ra ko yu yor du. Şük rü 
için de ha vuç ren de le di ği kabı çal ka layıp kaldırdı. 
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Bünya min İzzet’e baktı, yi ne te dir gin di ço cuk. Zen
gi  nin den fa ki ri ne, görgülüsünden şımarığına her ke sin 
hiz  met bek le di ği bu res to ran da çalışma ya baş ladığı o ilk 
gün nasıl da ne şe liy di. Ama yığınla bar dak kırdıktan, 
müş te ri le ri sıcak çay la haş ladıktan, dünyanın azarını işit
 tik ten ve yol cu lu ğa doy duk tan son ra işin hiç de ko lay 
ol  madığını görmüştü. Bünya min, bir sa karlık yaptığı za
man bir va gon do lu su in sanın ha li ne gülme si nin ço cu
ğun ağırına git ti ği ni bi li yor, elin den gel di ğin ce kol la ma ya 
çalışıyor du. Ama ol mu yor du, üstü kızıl tüyler le kaplı o 
kalın, küt par mak lar iyi iş le mi yor du. 

Kalın pal to lu, kas ket li, iriyarı, or ta yaşlı iki adam so
ğuk  tan mo rarmış el le ri ni hoh la ya rak içe ri gir di ler. En iyi 
ma  sayı se çe rek otur du lar. Bünya min tren kalk ma dan ön
ce va go nun pen ce re sin den adam ları görmüş, doğ ru res to
 ra na ge le cek le ri ni tah min et miş ti. Rakı içe cek, ama kı lık 
kıya fet le ri ne bakılırsa pek az me zey le ida re edip, an cak 
pa ra üstü denk ge lir se bah şiş bıra ka cak tip ten ol duk  larını 
an ladı. Mut fağın sıcağında bi raz son ra piş me ye baş  la ya
cak ve bu da racık yer de si ga ra iç ti ği için Şük rü’y le kav ga 
ede cek olan Mus ta fa’ya yak la şa rak adam ları işa  ret et ti.

“Rakıları hazırla,” de di, “bak, iki ayı teş rif et ti.” 
Adam lar gi rer gir mez pal to larını çıkarmışlardı, uzun 

süre  cek bir rakı ma sasının tadını çıkar ma ya hazırla nı yor
 lardı. Bünya min bi ri nin mönü kartını in ce le di ği ni gö rün
ce, ge le cek he sabı şim di den tah min et me ye ça lış tı ğı nı 
düşündü. Bun la ra hem ka sa fi şi, hem adis yon mut la ka 
götürülme li, adis yon açık se çik yazılmalıydı. Ne is te dik 
le ri ni so rar ken, içi kürklü de ri mont giy miş, genç ten bir 
adam içe ri gir di ve henüz boş olan cam ke narı yer ler den 
bi ri ni kapıp otur du. Rakıcılar dan bi ri Bünya min’e “Ra
kılar buz lu ol sun. Bi raz çe rez ge tir, me ze le ri son ra söy le
riz,” de di. Bünya min için den alay et ti adam lar la, du  yan 
da sof ra do na ta cak lar sanır. 
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Abdülka dir va gon lar da ki yol cu la ra götürmek üze re, 
te  ker lek li çay kah ve ma sasını hazırla ma ya baş ladı. Plas
tik bar dak ları iç içe ge çir di, plas tik kaşıkları, pet şi şe ler
de  ki su ları, mey veli ga zoz ları, küçük pa ket ler de ki toz şe
ker  le ri, süttoz larını hiç ace le et me den ma sa ya ko yu yor
du. Onun bu ağırdan alışı Bünya min’i si nir et ti, ama se
si  ni çıkar madı. Emek li li ği ne az kalmıştı Abdülka dir’in, 
gün sayıyor du. Yakında kur tu la caktı bu he rif ten. 

Res to ran da ki yol cu la ra göz gez dir di. Tren den tre ne, 
sa  at ten sa ate fark vardı. Ge ce tren le ri nin yol cu su baş ka, 
gün düz tren le ri nin ki baş ka olur du. Gündüz tren le ri nin 
he  men her saa tin de emek li karı ko ca la ra, yalnız yol cu
luk ya pan yaşlı kadınla ra rast lanırdı. Avu kat lar, iş ta kip
çi  le ri han gi sa ati se çe ce ği bel li ol ma yan yol cu lar dandı. 
Cu  mar te si günle ri öğren ci ler az olur du tren de. Tatsız 
olay lar en çok ge ce tren le rin de çıkardı. Yol cu lar pen ce
re den baktıklarında sa de ce ka ranlığı gördükle ri için oya
la na  maz lar, bu yüzden si nir li olur lardı. İçki içer ler, sar
hoş olur lar, olay çıkarırlar, he sa ba iti raz eder ler di.

De min rakı is te yen iki adam, bi ra içen altın künye li, 
çor   ba söyle miş yaşlı bir karı ko ca, ızga ra köfte si ni bek
ler   ken ko lasını bi ti ren genç le or ta yaşlı, süslü bir kadın... 
Va   gon henüz boş tu. Abdülka dir te ker lek li ma sayı ite rek, 
“Çay! Nes kah ve! Çay! Nes kah ve!” di ye bağıra rak ser vi se 
çık tı. Bünya min ar kasından baktı. Bu ge çim siz ve tem bel 
adamın da ha ilk va go na gir me den bir si ga ra ya ka ca ğı nı, 
en az on beş da ki ka boş boş dışarı ba ka cağını bi li yor  du. 
İzzet ma sa  ları do laşıp si pa riş alıyor du. Bünya min İz
zet’in ki bar ol  ma ya çalışan bir ses le ye mek le ri say ma sı nı 
ve not al ma sını iz le di. Pencereden baktı sonra. Dün ge ce 
baş la yan kar hızını artırmış, sa bah bazı do ğu tren le ri nin 
se fer le ri ip tal edil miş  ti. 

Bir kaç si pa riş götürdükten son ra Erol’un karşısına 
otur  du, si ga rasını onun kin den yaktı. Di ğer ga ze te nin 
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bul   ma casına geç miş ti Erol, du dak larını kıpırda ta kı pır
da   ta oku yor du. Başını kaldırma dan, “Se nin kom şun gâ
vur   du de ğil mi?” di ye sor du. “Sen bi lir sin...” 

“Ne yi?”
“İsa, Mer yem ya da er miş le rin tah ta üze ri ne mum lu, 

yu  mur talı bo ya lar la yapılmış re sim le ri ne ve ri len ad.”
Sözünü bi tir me den, da ha İsa, Mer yem der ken Bün

ya  min’in aklına kom şu su Ga ro ve Ga ro’nun ab lası Ana
hit gel di. Ga ro’nun in ce, es mer, güzel yüzü zih nin de be
li  rin ce unut mak is te di ği görüntüyü ona hatırla tan Erol’a 
si  nir len di. 

“Ne bi le yim kar de şim?” de di. “Kom şu muz gâvur sa 
biz de ği liz ya!” 

Ga ro’nun güzel ol du ğu nu ken di ne bir türlü iti raf 
et mek is te me di ği hoş ha ya li ni zih nin den si le bil mek için 
baş  ka şey ler düşünme ye çalıştı. Onu hatırla mak is te mi
yor  du. Onu hatırlayınca ne ka dar ça re siz ol du ğu nu fark 
edi  yor du. Ama her şey onu ve onun la bir lik te baş ka şey
le  ri de hatırla masına ne den olu yor du. 

Ga ze te ye bir göz attı. Ar ka say fa da üçüncü sınıf bir 
pav  yon şarkıcısının ver di ği po zu görünce, aklına yi ne sa
bah baktığı der gi de ki kadın gel di. Sa bah tan be ri du rup 
du  rup o der gi yi, der gi nin ka pağında ki kadını hatırlıyor
du. “Ayın Kızı Şeb nem”.

Bünya min bu “Ayın Kızı” sözünü oku yun ca, için de 
bu   lun duk ları ocak ayını de ğil, ço cuk lu ğun da kar puz tar
la  sını bek ler ken, sırtüstü yatıp sey ret ti ği, bu uzun sey re
diş  ler so nun da ona can lanmış, güzel sözler söylüyor muş 
gi  bi ge len ve par laklığına, tu haflığına hep şaştığı ayı dü
şün müştü. Kadın ona do lu nayı hatırlatmıştı. Ço cuk lu
ğu nun en tu haf ar ka daşı. Ayın bir yanıyla kızarık, bir ya
nıy  la gümüş gi bi par lak olu şu na ve çok uzak lar dan gön
der   di ği o es rarlı ışıkla ra hay ranlıkla ba kardı. 

“Ayın Kızı Şeb nem”in be yaz sa ten çar şaf la ra sarın
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mış, gü   müşsü ışıklar sa çan çıplak vücu du nu göste ren fo
toğ  raf   la ra ba kar ken, ço cuk lu ğun da kapıldığı duy gu ların 
ben     ze ri ne kapılmıştı. Şeb nem’in, aynı ay gi bi ona güzel 
söz    ler söyle di ği ni, ürper ti li bir âle me çağırdığını düşün
müştü. Şim di elin de ki bu bol fo toğ raflı adi ga ze te de ki 
ha     vu zun ke narına uzanmış çıplak kadın ona ba sit, çir kin, 
tik sin di ri ci görünüyor, Şeb nem’in bu ğu lu, uzak, eri şil 
mez ha li ni hatırlıyor du. “Ayın Kızı Şeb nem” bir baş ka 
fo   toğ rafında gülüyor, çe kik ka ra gözle ri yu mu lu yor du. 
Bir di ğe rin de mah zun bir ço cuk gi biy di. Yüzünde bir şef
faf  lık, saç larında bel li be lir siz bir uçuş ma. Vücu du nun 
en çe ki ci nok ta larında bi le her de fasında hay ranlık uyan
  dıran bir de ğiş ken lik. Bütün fo toğ raf ların aynı ka dı  na ait 
ol du ğu na inan mak ta güçlük çek miş ti. Ne çok de  ği şi yor
du kadın, nasıl da farklıydı her bi rin de. Ama fo toğ  raf la ra 
uzun uzun baktıktan son ra ona ka lan duy gu, san ki ka
dınla bir kez tanışsa, ko nuş sa, ona içi ni aç sa, ka dı nın onu 
an la ya cağı, ke li me le re ge rek kal ma dan ru hu na sıza cağı 
ve onu ku cak layıp sis li, sıcak bir be lir siz lik içi   ne sürükle
ye ce ği ol muş tu.

İzzet’in “Abi, çor ba is ti yor lar...” di yen ürkek se siy le 
ayın kızının si yah, ışıltılı saç larından kop tu, bu ğu lu mah
  zun yüz kay bol du. Bir çor bayı bi le dökme den gö tü re  mi
yor ol manın ver di ği ezik lik le süklüm püklüm du ran İz
zet’in se ği ren yüzüne ve tu run cu saç larına, onu bu gü zel 
rüya dan uyandırdığı için öfkey le baktıktan son ra, Mus 
ta fa’ya ses len di:

“Kâse yi çok dol dur ma da, dökme den götürsün!” 
Şaşkın ba kan adamı bütün kor ku ları, be ce rik siz li ği 

ve küçük düşmüşlüğüyle Mus ta fa’nın el le ri ne bıraktık
tan son ra, Şeb nem’in o güze lim saç larına ye ni den döne
bil  mek için si ga rasından uzun bir ne fes çek ti. 

Es ki den pa ra ya kıydıkça çıplak kadın re sim le ri ba
san hal li ce der gi ler den satın alırdı. Der gi ler de ki kadınlar 
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çev re sin de gi yi nik ola rak gördüğü bazı kadınla ra ben ze
yen, çıplak, tah rik edi ci, ama sıra dan kadınlardı. On ların 
fo  toğ raf larına kanlı canlı kadınlarmış gi bi bak mazdı. Ger
 çek te ya şadıklarını, gi yin dik le ri ni, so yun duk larını, so  luk 
aldıklarını aklına ge tir mez di. Ama ilk kez farklı bir şey 
ol muş, o der gi ler de ki kadınlar dan bi ri ni canlıymış gi  bi, 
sa de ce ken di si nin miş gi bi his set miş ti. 

Ev li li ği nin ilk ay larında, hâlâ o der gi ler den ala bi le
cek pa rası var ken ara da bir alır, karısı bo zul masın di ye 
kar  de şi nin evin de ba kar ve ora da bırakırdı. O za man lar 
Cen  net’i çok se vi yor du, ama yi ne de alıyor du o der gi le ri. 
K adınların çıplak fo toğ raf larına uzun uzun baktıktan, 
on  lar la kısa ca se viş tik ten son ra evi ne gel di ğin de, ka rı sı
nın da o kadınlar ka dar güzel ol du ğu nu düşünür, mut lu 
olur du. Za man la bu duy gu kay bol du. Artık ne karısını o 
ka dınlar ka dar güzel bu lu yor du ne de bi raz suç lu luk his
 se de rek Cen net böyle poz lar ver me ye kalk sa nasıl olur, 
di ye düşünüyor du. Cen net evin de bir kadındı artık. Onu 
der gi ler de ki kadınlar la karşılaştırmak aklına bi le gel  mi
yor du. 

Sa bah Tay fur’un odasına gi rip kol tu ğa otur muş, buz 
gi  bi el le ri ni ka lo ri fer pe tek le ri nin arasına so kup ısıtma ya 
çalışırken bir sa bah çayı is te miş ti. Beş ço cu ğu ve has ta
lıklı karısıyla bir ge ce kon du ma hal le sin de otu ran, ak
şam  ları pa zar lar da ter lik, ço rap, ka lem, li mon, ne bu lur sa 
sa tan Tay fur, paslı diş le ri ni göste re göste re güle rek bir 
şey  ler an latmış, son ra ko ri do ru in le te rek çaycıyı çağır
mıştı. O sa at ler de Bünya min’in aklı Cen net’te ve Ga ro’ 
 day dı. Sev gi mev gi ney se de artık karısının sa da ka tin den 
kuş ku luy du. Ge ce yi ka rarsızlık için de ge çir miş, gö zü ne 
uy ku gir me miş ti. 

Yi ne aynı düşünce ler ka fasında do laşıp du rur ken, 
Tay  fur bir den bi re Bünya min’e ni ye hâlâ ço cuk yap ma
dık larını sor du. Al lah tan o sıra da çay lar gel di, çaycı kar
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dan so ğuk tan söz edin ce Tay fur so ru su nu unut tu, ardın
dan Bünya min’e der gi yi göster di. Bir ara lar Sir ke ci Ga
rı’n da ve ri len kur sa katılma ya gel di ğin de, Me tin’in Sa
mat  ya’da ki evin de ka lan Tay fur, ev de mu kav va ku tu lar 
için  de yığınla du ran bu der gi le re he men müpte la ol muş
tu. O za man dan be ri ve falı bir abo ne ola rak her ay müm
kün ol du ğun ca, en ka li te li sin den en adi si ne ka dar hep si
ni satın alırdı. Ama artık alışkanlık ol mak tan çıkmıştı bu 
der  gi ler, an laşılmaz bir tut ku, bir tir ya ki lik ol muş, hat ta 
sek  sin ye ri ni almıştı. Çek me ce sin de, dos ya larının altına 
ser  di ği ga ze te kâğıtlarının ara larında saklıyor ve her boş 
ka lışında karıştırıyor du. 

Dem li, ta ze çayını kaşığını gözüne so ka so ka içer ken 
Bün ya min’e “Hâlâ alıyor mu sun çıplak karı der gi le rin
den?” di ye sor du.

Bünya min o der gi le rin bir za man lar ona ver di ği 
duy gu  ları had din den faz la özle di, “Ne re de...” de di. “Es ki
ler le ida re edi yo ruz. Pa ra mı var?”

Tay fur “Gel,” de di, “bu nu görme miş sin dir o za
man.”

Ara ladığı ga ze te kâğıtları arasından ya vaş ça çı kar dı
ğı der gi yi Bünya min’e uzattı. Artık ala madığı, ama ka rı
sıy la her kav ga edi şin de kar de şi nin evi ne gi dip baktığı bu 
der gi le rin bir ye ni siy le karşılaş mak, Bünya min’i için de 
bu lun du ğu kuş ku ve ka rarsızlık do lu du ru ma rağ men 
ne  şe len dir di. Es ki der gi le ri ez ber le miş ti artık. Kadınlar 
çok tanıdıktılar. Açık saçık fıkra la ra hiç güle mi yor du. 
Ka  pağında “Ayın Kızı Şeb nem”in bu ğu lu si yah be yaz bir 
fo  toğ rafı olan der gi ye uzun uzun baktı. Tay fur ye ri ni 
Bün ya min’e bıraktı, bi ri ge lir se der gi yi he men giz le ye
bil  mek için yanında di kil di. Der gi de ki kadınlar dan han
gi  le ri ni be ğen di ği ni göster di. İçle rin de Şeb nem yok tu. 
Bün ya min Şeb nem’i çok be ğen di ği ni söyle me di, bir fo
toğ  raf lar di zi si ni ar ka daşından kıskandı. Son ra bir ara ka
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pı tıklatıldı, Tay fur der gi yi kaptığı gi bi ye ri ne koy du ve 
Bünya min’in aklı der gi de kaldı. Da ha doğ ru su “Ayın Kı zı 
Şeb nem”de.

Şim di, tre nin pen ce re sin den ba kar ken o fo toğ raf ları 
dü  şünüyor du. Bütün ayrıntılarını hatırladığı, bütün renk
 le ri ni gözünün önünde can landırdığı o güzel şey le ri. 
Ama ona ürpe re rek baktığı ayı hatırla tan, be yaz sa ten 
çar  şaf lar için de ki bi raz bu lanık, sis li ka pak fo toğ rafı bam
 baş kaydı. 

İki küçük ban liyö arasında ki boş ara zi ler kar la kap
lıy dı. Don muş ağaç lar dan bi ri ona Şeb nem’in be yaz ve 
za  rif vücu du nu hatırlattı. “Kar gi bi bem be yaz...” de di. 

Bul ma casını çözme ye uğ ra şan Erol başını kaldırma
dan, “Ya nasıl ola caktı?” de di. “Kar iş te. Bem be yaz...”

Res to ra na ye ni müşte ri ler gel di. Bünya min is te me
ye is  te me ye ye rin den kalktı. 






