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Gecenin ilerlemiş saatinde bir silah sesiydi duydu-
ğun. Çıplak boş sokakta koşuşmalar, patırtılar. Birini ko-
valıyor olmalıydılar. Yorganı üzerinden fırlatıp balkona 
koştun. Çok yakınlarda ikinci bir patlama. Bağırışlar. Bir 
patlama daha. Yakalanan birinin pataklanışı gibi geldi sa
na duyduğun sesler. Karanlıktı. Bir şey görünmüyordu. 
Kapıya koştun. Basamakları üçer beşer atlayıp apartma-
nın önüne çıktın. Kara bir otomobildi, farları yanıktı, az 
ötedeydi. Tepesindeki döner mavi ışık bir açılıp bir kapa-
nıyor, sokağı kesik kesik masmavi bir yılgıya boyuyordu. 
İçi karanlıktı otomobilin. Birini güçlükle içine tıktıklarını 
gördün.

Gürültüyle açılan birkaç apartman penceresinden 
me raklı ama sinik başlar uzandı karanlığa. Otomobilin 
farlarını üzerinde bulunca birden şaşırdın. Görülmekte 
ol duğunu bilmek ürpertti seni. Çekinerek, ışık demetinin 
dışına yavaşça sıyrılıp çıktın. Soğuk taş duvara yapıştın. Kı
pırdamamaya çalışarak bekledin. Karşı apartmanın yük
seklerinden, karanlıkta kalmış bir erkek sesi, konuştu:

“Kardeş, arabanın numarasını al!”
Sana söylüyor olmalıydı.
İçin yatışır gibi olunca biraz daha sokuldun otomo-

bile.
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Farların parlak, kamaştıran aydınlığından kurtulun-
ca, sokak lambasından sızan solgun ışıkta şimdi otomo-
bili daha iyi seçebiliyordun.

Yeşil bir Jeep, köşeden sapıp sarsılarak girdi sokağa, 
yaklaştı kara otomobile. Jeep’in farlarından uzanan iki ka
lın ışık direği arkadan vurunca kara otomobilin içini gö-
rüverdin. Titredin. Görevlilerle doluydu içi. Kollar inip 
kalkıyordu. Dövüyorlardı. Geriye çekilip duvara yapıştın. 
Jeep’in ışıkları söndü. İçinden iki kişi atladı. Mavi ışık de-
metleri üstlerinden geçerken masmaviydiler, tabancalıy-
dılar. Biri resmîydi. Koşarak gelip otomobilin kapısını 
açtılar. Bir şeyler söyledi biri içeridekilere. Açılan kapıdan 
umutsuz bir ses sızdı sokağa:

“Vallahi doğru söylüyorum; yeminle.”
İnen bir yumruğun ete gömülüşü.
“Evime gidiyordum. Yeminle...”
Üst üste inen yumruklar.
“İnanın bir şey yapmadım. Evime...”
“Ne işin vardı ulan bu saatte oralarda?”
“Ders çalışmaktan... Biraz hava almak...”
“Öğrencisin ha?”
“Öğrenciyim.”
İki tokat sesi, iki el silah sesi gibi gecede.
“Ulan namussuz, ulan orospu çocuğu!”
Tok vuruşlar.
“Niye kaçıyordun, ha?”
“Kaçmıyordum ağbiler. Siz kovalayınca...”
“Niye durmadın lan öyleyse eşşoğlueşşek! Dur, diye 

bağırdık, niye durmadın?”
Yumruğun ete gömülüşü. İnleyiş.
“Niye durmadın?”
Yumruklar.
“Götürün!”
“Vallahi bir şey yapmadım ağbiler.”
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Oldukça sokulmuştun. Birden içi aydınlandı otomo-
bilin. Gördün: Gencecik yüzü kan içindeydi. Sarkık ince 
yenibitme sarı bıyıkları kan içindeydi. Arkada, iki görevli-
nin ortasında küçülmüştü, sinmişti.

“Doğruca yedinci kata,” dedi önde, direksiyonun sa-
ğında oturan.

Çocuk, ite kaka çıkarıldı otomobilden.
“Ağbiler, bırakın evime gideyim. Sınavlara hazırlanı-

yorum. Yapmayın ağbiler. Vallahi bir şey yapmadım.”
“Yürü lan, anasını... Yürü.”
Koluna sıkı sıkı yapışmış iki kişiden biri, elindeki 

kara copu çocuğun başına indirdi. Jeep’le gelen eli ta-
bancalı iki kişiden biri, arkasından bir tekme yapıştırdı 
bacaklarına; inledi çocuk. Sürükleyip götürdüler, tıktılar 
Jeep’in karanlık kuytularına. Jeep’in farları yandı. Geri 
geri gidip köşeyi döndü, coşkuyla uzaklaşıp yok oldu ge-
cenin karanlığında.

Arkanda duyduğun ayak sesiyle ürperdin. Elinde ol-
madan başını gizledin kollarınla. Döndün. Bitişikteki ya-
pıdan çıkmış bir işçiydi. Geldi, önünden geçti. Merakla 
kara otomobile yaklaştı. Elini gözlerinin üzerine koyup 
yüzünü cama dayadı. Üzerinde yakasız, çizgili bir köylü 
mintanı vardı.

Önde, direksiyonun başında oturan, camı açtı.
 “Ne oldu, birini mi aradın?”
“Yok. Baktım.”
“Çek arabanı lan, salak salak bakıp durma.”
“Niye?”
“Bas git be adam, belanı mı arıyorsun?”
Yapı işçisi, ellerini kollarının altına sokup sıcaklığını 

arar gibi yumuldu mintanına. Geri çekildi. Otomobilin 
tepesinden vuran mavi aydınlık üzerinden geçti, maviye 
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boyadı işçiyi bir anda. Ama denileni yapmadı işçi, basıp 
gitmedi.

Otomobilin kapıları kapandı. Geri geri gitti köşeye 
kadar, anayola çıktı, sonra gazlayıp yok oldu.

Üşüdüğünü o zaman anladın.
Karanlık yüksek pencereden bir ses, “Ne olmuş kar-

deş?” dedi.
“Şu yakındaki Amerikan Sineması’nı bekleyen gö-

revliler, birine sopa attı,” demedin. “Amerikalıları koru-
yan görevliler bizden birine silah attılar,” demedin.

“Ne olmuş kardeş?” dedi ses yine, karanlık pencere-
den.

“Bilmem,” dedin.
Girdin içeriye. Girişte, iki numarada oturan emekli 

şişman binbaşı, bir lunapark gibi, çizgili pijamasıyla ka-
pısının önündeydi. Bir şey sormasına vakit bırakmadan 
hızla geçtin önünden, basamakları utanç içinde çıktın. 
Kapını çarparak kapattın. Yatağına attın kendini. Başını 
yorganın içine soktun.

Uyuyamadın.
Döndün durdun.

Amerikan Altıncı Filosu, beş savaş gemisiyle İzmir 
sularındaydı yine. Umulmadık, beklenmedik bir yağmur 
İzmir’i sellere boğuyordu. Yurdun dört bir yanından ko-
pup gelmiş gençler, Amerikalı askerleri karaya, yurt top-
raklarına çıkarmamak için, yağmura, sele, soğuğa aldır-
madan yiğitçe direniyordu, kızlı erkekli. Dövüştükleri, 
Amerikalılar değildi.

Gazetelerde, radyolarda büyük konuğumuz Al-
tıncı Filo Komutanı Amerikalı amiralin demeçleri:

“... Bize gösterilen bu tepkiler, demokratik düzenin 
gereğidir,” diyordu. “... Kendi ülkemizde de bu tür olay-
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lara tanık oluyoruz,” diyordu. “... Küçük toplulukların 
gösterdiği böylesi tepkilere karşılık, büyük halk kitlesi 
gelişimize sevinmiş görünmektedir. Rahatımız iyidir. Te-
dirginlik duymuyoruz. Olur böyle olaylar,” diyordu.

O, bir Amerikalı olarak, yıllar öncesinde bu sulara so
kulup bu kıyılara Yunanlı dostları çıkaran Amerikan sa-
vaş gemilerinin yenilenmiş komutanı olarak böyle diyor-
du ya, olaylara konu olan kentin genel yöneticisi de ko-
nuşuyor, demeçler veriyor, “Bu direnen gençliği Türk 
gençliğinden saymadığını,” belirtiyordu basına, radyoya.

Devletin kolluk görevlileri, aldıkları buyruklara uya-
rak, gözü kapalı, nerede bulurlarsa orada indiriyorlardı 
copları çocuklara.

Sorgucular, karşılarına getirilen gencecik yurtseverle-
ri acımasızca suçluyorlar, yakaları simli, kara giyimli yar-
gılayıcılar, bol bol tutuklama kararları veriyorlardı, karar-
mış eski yapıların yılgı dolu salonlarında.

Karakollar, gencecik çocuklarla dolup taşıyordu, 
kızlı erkekli.

Bulanık kış dalgaları, limanda demirli savaş gemileri-
nin kalın çelik bordalarında patlıyor, yağmur kalleşçe ara-
lıksız yağıyordu. Soğukta, kışta kıyamette İzmir sokakla-
rında gencecik dal gibi çocuklar dolaşıyor, gelen düşmanı 
rıhtıma çıkarmıyorlardı. Savaş gemilerine doldurulmuş 
Amerikalı denizciler, genelev kapısından geri çevrilmiş 
yaşı tutmayan çocuklar gibi istekleri ellerinde kalmış, bu-
dalaca dolaşıyor olmalıydılar gemilerin boz çelik duvarla-
rı arasında. Çıkamıyordu düşman karaya ve giremiyordu 
özlediği genelevin kapısından.

Sıcacık yatağında dönenip dururken, az önceki olayı 
değişik biçimde yeniden yaşıyordun:

Silah sesi. Sokağa fırlıyorsun. Kara otomobil, önün-
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den fışkıran iki parlak ışık direğiyle az ötede. Tepesinde 
dönüp duran mavili ışık, sokağı mavimor bir yılgıya bo-
yuyor durmadan. Güvenli adımlarla yürüyorsun otomo-
bile doğru. Eğilip camından içeri bakıyorsun; o yapı işçi-
si gibi, korkusuzca, titremeden.

Jeep’ten inen eli tabancalı iki kişiden biri, “Çekil 
oradan,” diyor.

“Ne yapacaksınız bu çocuğa?”
Sesinin olanca direnciyle soruyorsun bu soruyu.
“Sana ne!”
“Ne demek bana ne. Dağbaşı mı burası. Ne hakla dö-

vüyorsunuz bu çocuğu. Dövemezsiniz.”
İki tabancalının şaşkın bakışları arasında, dolanıp 

otomobilin önünden geçiyorsun, yüksek sesle okuyorsun 
otomobilin numarasını, belleğine yazdığını belirtiyorsun 
böylece.

Tabancalılardan resmî giyimlisi, şaşkın, eğilip içer-
deki biriyle bir şeyler konuşuyor. Başını dışarı çekip yine 
sana dönüyor:

“Ne yapmak istiyorsun sen?”
“Çocuğu rahat bırakın.”
“Yahu kimsin sen?”
Duymamış gibi davranıyorsun.
“İşimize karışmasan iyi olur.”
Aldırmıyorsun. Soruyorsun. En iyisi bu: “Nedir bu 

arkadaşın suçu?”
“Bomba atmış.”
“Atarken gördünüz mü?”
“Gördük.”
İçeriden bir ses: “Vallahi bir şey yapmadım ben ağ

bi.”
İçeri doğru eğiliyorsun. Yüzü gözü kan içinde. Gen-

cecik.
Arkandan bir el yapışıyor omzuna.
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 “Baksana sen.”
Bakıyorsun. Yüzü, geçen ışıkta masmavi parlıyor. 

Elinde Kırıkkale işi tabancası.
Kimsin sen? Üzerlerinde etkili olabilmen için kim 

olmalısın? Yurttaş olman yetmez. “Subayım.” Olmaz. 
Anlarlar. Beceremezsin.

“Gazeteciyim.”
“Hangi gazetedensin?”
Besleme gazetelerden birinin adını mı versen?
“Adın ne?”
Bunların çoğu o besleme gazeteleri okurlar. Onları 

okumak zorundadırlar. Rasgele bir ad uydurmak olmaz. 
Anlarlar. Yutturamayacaksın.

Haydi, seni de kargatulumba arabanın içine; sille to-
kat; ağzın yüzün kan içinde; kaşların, dudakların patla-
mış; alıp atarlar bir yerlere; karanlık, havasız, kuytu bir 
yerlere. Sonra?

Utanç içinde dönüyorsun yatağında.
Kim bilir şu anda neler yapıyorlardır çocukcağıza.
Yatağının sıcaklığı iğrenç geliyor.
Giyinip çıksan. Köşeyi dönünce sağda, az ötede Ame

rikan Sineması. Camlarında büyük büyük afişler. Hep 
geceleri gelirler; işlerini bitirip yemeklerini yedikten, vis-
kilerini içtikten sonra. Arabalıdırlar. Geniş, tozlu Ameri-
kan arabaları sıra sıra dizilirler yol kıyılarına, kaldırımla-
ra. Gece yarısı, sinemanın dağılışında araba gürültüleri, 
yüz metre öteden, odana, yatağına kadar gelir. Binerler 
arabalarına, dağılırlar kentin pahalı yerlerinde tuttukları 
evlerine. Sokak yine ıssızlaşır, onlarsızlaşır.

Sinemanın karşısında, belki tam karşısında değil de 
sağındaki, arkasındaki daracık sokakların birinde, karan-
lıkça, kuytuca bir yerde Jeep ya da siyah bir araba duru-
yordur, içi görevlilerle doludur. Paltonun yakasını kaldı-
rıp geçsen şimdi o sinemanın önünden. Elindeki küçük, 
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yapışkan nesneyi sessizce atıversen sinemanın afişlerle 
kaplı büyük camına; nesne sessizce yapışıp kalsa camda. 
Var mıdır öyle bir nesne? Olsa. Geçip gitsen. Hafiften 
bir de ıslık tuttursan. Cama yapışıp kalan o küçük nesne, 
sen gittikten az sonra, belki şöyle biriki dakika geçince, 
kocaman bir sesle erkekçe patlasa. Sanki patlamayı du-
yup da ötelerden koşup gelen bir meraklı olsan, başarını 
görsen, şaşkınlıklarını, kızgınlıklarını görsen, belli etme-
den. Hiç belli olmazdı, ellerine ilk geçirdiklerini yakala-
yıp, “Bu yaptı,” diye yaka paça tıkıverirlerdi bir arabanın 
içine seni. “Bu yaptı. Elinde konserve kutusuna benzer 
bir şey vardı. Yanımızdan geçerken elinde kutuyu ansı-
zın sinemanın camına doğru fırlatıverdi. Molotofkoktey-
liydi elindeki; gördük.”

Utançla dönüyorsun yatağında.
Ya da sinemanın karşısındaki yüksek yapılardan biri-

nin üst katından, belki karanlık, görülmez bir pencere 
aralığından, belki de bir dam üstünden, elindeki bomba-
yı ya da gerçekten bir molotofkokteylini, iyice ayarlayıp 
tam sinemanın camının oralara.

Düşünüyorsun; utanıyorsun. Çünkü bütün bunların 
hep korkakça, sonradan uydurulmuş yapmaca bulgular, 
avuntular olduğunu biliyorsun.

Sokağa çıkar çıkmaz, kara otomobili görür görmez, 
neden olduğun yerde çakılıp kaldığını düşünüyorsun. 
Otomobilin önünden fışkıran aydınlık bölgeden sıyrılıp 
karanlığa, duvar dibine sığınışın. Arkadan gelen Jeep’in 
aydınlattığı kara otomobilin içindeki çocuğun tepesine 
inen ağır yumrukları görünce titreyerek olduğun yere 
sinişin.

“Dövmeyin, ayıptır be!”
“Sen kimsin?”
“Kimsem kimim, dövmeyin bırakın onu! Savunma-

sız bir kişiye karşı silahlı beş kişi.”
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“Kimsin sen be? Tanıyor musun onu?”
“Tanımaz olur muyum. Amerikalılara karşı çıktıysa, 

arkadaşımdır, kardeşimdir.”
Belki ilk anda otomobildekilerde, dışarıdaki silahlı 

iki kişide ansızın bir panik.
“Al şu paketi arkadaşım, sigarasız kalma. Şu parayı 

da al, yanında bulunsun. Az ama, işini görür.”
Arkada, iki görevlinin arasında. İncecik yüzü kan 

içinde, sapsarı. Bıyıkları da.
“Çekil ulan başımızdan, itoğluit!”
Oysa sen, gerçekten karanlığa sığınmış korkak bir 

itoğluitsin. Silah sesine, araba gürültüsüne, koşuşmalara, 
patırtılara uyanmış, gurbet yorganından sıyrılıp kalkmış 
yapı işçisinin otomobile korkusuzca yaklaşmasını bile 
korkuyla izledin. Sen kara otomobilin aydınlığından sıy-
rılıp karanlığa, kuytulara sığınmaya çalışırken, o elini göz-
lerinin üzerine koyup yüzünü çocukça bir merakla oto-
mobilin camına yapıştırmış, içeride olup bitenleri görme-
ye çalışmıştı. Yitirecek pek bir şeyi yoktu. Seni sarsan, 
küçülten, belki de onun bu korkusuzluğuydu.

Kalkıp camı açıyorsun. “Ohhh!” Buz gibi bir gece dı-
şarıda. Suların üstü belki incecik buz tutmuştur. Ter için-
desin. Camdan içeri dolan karanlık, soğuk gece, bedenini 
çiziyor boşluğa. Camı kapatıyorsun. Tülü çekiyorsun. Yi
ne yatağındasın. Yorganın içi sıcacık.

Ne yapıyordur şimdi? Sarkık sarı bıyıklı gencecik 
yüzüyle, incecik korkularıyla?

Ya sen? Sen alışkanlıklarınla, korkularınla kucak ku-
cağa, sıcacık yatağında, gecenin bu ilerlemiş saatinde, 
belki birazcık uykusuzsun, o kadar.

Hiçbir şey düşünmemeyi düşünüyorsun. Yüzükoyun 
dönüp yastığa sarılıyorsun. Dışarıda, sokakta, gece bekçi-
sinin kıvrıntılı düdük sesi. Ağır, kabaralı, uzaklaşan ayak 
sesleri. Çeneni yastığa iyice gömüyorsun; kollarınla göğ-
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süne bastırdığın yastığın yumuşak yuvarlaklarında, göv-
deni yapıştırdığın yatağın sıcak çukurluğunda bir kadının 
çıplak, sıcak diriliğini araştırırken altında –utanmadan– 
benildeyip hızla dönerek, yorganı üstünden savurup otu-
ruyorsun yatağın içinde, soluk soluğa. Tavanda, sokak 
lambasının dışarıdan vuran solgun ışığında penceredeki 
tülün çiçekleri, dalları, kuşları. Salondaki duvar saatinin 
kalın tiktaklarıyla fırlıyorsun yataktan. Üstündekileri sıyı-
rıp gömleğini geçiriyorsun sırtına; sonra pantolonun, ka-
zağın, palton. Ayakkabılarını eline alıp kapıyı yavaşça 
aralıyorsun. Alışık olduğun taş basamaklardan, karanlık-
ta, çıplak ayaklarınla, bir kedi sessizliğiyle iniyorsun. 
Ayakkabılarını aşağıda geçiriyorsun ayaklarına; buz gibi. 
Anakapıyı gürültüsüzce aralayıp sokağa çıkıyorsun; ya-
vaşça bırakıyorsun kapıyı, kapanmıyor, aralık kalıyor. So-
kak sessiz, bomboş. Kaba beton dökümleri tamamlanmış 
yapının önündeki tuğla yığınından ıslak bir tuğlayı alıp 
paltonun içine gizliyorsun. Ayakkabıların boş sokakta ses 
çıkarmasın diye uçlarına basıyorsun. Köşebaşına gelince 
alçak beton duvarın dibine çekilip bir ayağını duvarın 
üzerine koyuyor, eğiliyor, sözde ayakkabını bağlıyorsun; 
sessizce yolun ilerisini gözlüyorsun, geceyi dinliyorsun. 
Sinemanın önünde bir kara gölge, ağır adımlarla gezini-
yor. Yolun iki yanındaki yüksek yapılar kapkaranlık. Ay-
dınlık tek pencere kalmamış. Herkes uykulara çekilmiş. 
Uzaktan uzağa düzensiz aralıklarla gecenin uzakta kal-
mış boş caddelerinden son hızla akıp giden otomobillerin 
gürültüleri. Görülmeden, karşı kaldırıma bırakılmış sıra 
sıra özel otomobillerin arasından geçip çukurda kalan 
uzun bahçeye atlıyorsun. Paltonun altında, göğsüne da-
yadığın ıslak tuğlaya çarpan yüreğinin vuruşları neredey-
se duyulacak. Bir süre, atladığın yerde, öylece çömelmiş 
bekliyorsun. Yavaşça doğrulup bakıyorsun: Dizlerinin üs-
tünde kalan yarım paltosuna sarınmış görevli, ağır ağır 
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geziniyor sinemanın önünde. Görünürlerde başka kimse 
yok. İyi. Duvar boyunca, çömelerek, ses çıkarmadan iler-
liyorsun. Arada durup bekliyor, başını çıkarıp bakıyor, 
yine yürüyorsun. Şimdi sinema tam karşında. Işıklı bir 
camın ardında renk renk yaldızlı toplarla donatılmış se-
vinç içinde bir Noel ağacı. Görevli, ileride duruyor. Arka-
sı dönük. Kabaran soluğun duyulacak gibi. Soluğunu ya-
tıştırmaya çalışıyorsun. Tam sırası belki de. Buradan elin-
deki koca tuğlayı fırlatabilir misin karşıki büyük cama? 
Biraz güç. Vazgeçiyorsun. Yapamayacaksın. Bırakıyorsun 
ıslak kaba tuğlayı duvarın dibine. Gözlerin soluk karanlı-
ğa alışmış artık. Çevrene göz gezdiriyorsun. İleride, yerde 
birtakım kabartılar. Çamura aldırmadan ilerliyorsun. So-
kuluyorsun kabartılara. Birine dokunuyorsun; çamurlu 
bir taş. İyi değil. Aranıyorsun. Beride yuvarlak bir kabartı 
daha, çamura gömülü. Zorlayınca çıkıyor. Çok iyi bu. Taş 
avucunu dolduruyor. Yuvarlaklığı rahat. Yine ellerinin, 
dizlerinin üzerinde eski yerine dönüyorsun. Olduğun yer
de yavaşça doğrulup bakınıyorsun. Görevli, ötede, bırak-
tığın yerde duruyor. Sigarasını tüttürüyor. Buradan savu-
rabilirsin taşı. Hemen önünde, kaldırıma bırakılmış koyu 
lacivert bir otomobil. Kollarının üzerinde dengelenip 
kendini yavaşça yukarıya, kaldırıma çekiyorsun. Eğilerek 
lacivert otomobile yaklaşıp arkasına siniyorsun. Bir süre 
bekledikten sonra başını çıkarıp bakıyorsun. Noel ağacı 
beşaltı metre ötedeki yarı aydınlık, afişlerle dolu camın 
ardında, dallarına bağlanmış renk renk yaldızlı süsleriyle 
elindeki çamurlu yuvarlak taşı bekliyor sanki. Geldiğin 
yere, köşebaşına bakıyorsun. Elindeki taşı atar atmaz, kal-
dırıma sıralanmış otomobillerin yanında kalan boşlukta 
hızla koşup tam köşede karşıya geçmen, sokağa dalman 
gerekecek. Birden köşebaşı çok uzak, erişilmez görünü-
yor sana. Yapamayacaksın. Yakalarlar seni. Yüreğin yarıla-
cak gibi. Çamurlu taş, bir yürek gibi atıyor avucunda, sı-
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kıyorsun. Görevliye bakıyorsun. Sigarası yok elinde, biti-
rip atmış olmalı. Geliyor, geliyor, duruyor az ötende, dö-
nüyor, ağır ağır uzaklaşıyor yine. Kanın, damarlarını çat-
latıp yaracak sanki. Yapamayacaksın.

Birden doğrulup avucunda sıktığın taşı, yarı aydınlık 
Noel ağaçlı camın tam ortasına olanca gücünle fırlatıyor-
sun. Taşın vurmasını beklemeden fırlıyorsun yerinden. 
Cam, ardından, büyük bir coşkuyla parçalanıyor. Kö şeyi 
savrularak dönerken bir silah sesi yırtıyor geceyi. Vurul-
dun belki de. Aralık sokak kapısından soluk soluğa içeri 
süzülürken, sokaktaki koşuşmaları duyuyorsun ürpertiyle.

Ocak 1970
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