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Sarı ışık yandı. Öndeki iki araba, kırmızı ışık yan-
madan ileri atıldı. Yeşilli adamın silueti yaya geçidinde 
belirdi. Beklemekte olan yayalar, kara asfalta çekilmiş 
beyaz şeritlerin üzerinden yürümeye başladı, zebraya 
bundan daha az benzeyen bir şey olamaz, oysa bu geçit-
lere “zebralı geçit” diyorlar. Ayaklarını kavrama pedalının 
üzerinde tutan sabırsız sürücüler arabalarını yüksek de-
virde çalıştırıyor, kırbacın havada şaklayacağını önceden 
duyumsayan sinirli atlar gibi bir ileri bir geri gidiyorlardı. 
Yayaların hepsi geçmişti, ne var ki yolu arabalara açacak 
olan ışığın yanması birkaç saniye daha gecikecekti ve 
kimi insanlar, görünürde önemsiz olan bu gecikmenin, 
kentteki binlerce trafik lambası ile çarpıldığında ve bu 
lambaların her biri için ayrı renkteki üç ışığın art arda 
yanması hesaba katıldığında, araç trafiğinin sıkışmasının 
ya da yaygın deyimiyle tıkanmaların en büyük nedeni 
olduğunu ileri sürüyor.

Yeşil ışık sonunda yandı, arabalar ok gibi ileri fırladı, 
ama hepsinin aynı hızla ileri fırlamadığı hemen anlaşıldı. 
Orta şeritte en öndeki araba yerinde duruyordu, meka-
nik bir arıza söz konusuydu anlaşılan, gaz pedalı yerin-
den çıkmış, vites kolu sıkışmış ya da hidrolik sistemde 
bir arıza meydana gelmiş, frenler bloke olmuş, elektrik 

1
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devresi kesilmişti herhalde ya da yalnızca benzin bitmiş-
ti, buna da ilk kez rastlanmıyordu. Kaldırımlarda biriken 
yeni yayalar, durmakta olan aracın içindeki sürücünün, 
arkadaki araçlar sinirli sinirli korna çalarken, ön camın 
ardında bir şeyler gevelediğini görüyorlar. Daha şimdi-
den arabalarından fırlayan birçok sürücü, arızalı arabayı 
trafiği aksatmayacak bir yere kadar itmeye hazır, arabanın 
kapalı camlarına vuruyorlar, içerdeki adam başını onlara 
çeviriyor, önce bir yana, sonra öteki yana, bağırarak bir 
şeyler söylediğini görüyorlar ve ağız hareketlerinden, bir 
sözcüğü durmadan yinelediği anlaşılıyor, hayır, bir değil 
iki sözcüğü, evet, bunu zaten, içlerinden biri kapıyı aç-
mayı başardığında anlayacaklar, Kör oldum.

Hiç de öyle görünmüyor. İlk bakışta, şöyle bir göz 
atınca, ki şimdilik bundan başka bir şey yapılamaz, ada-
mın gözleri sağlıklı görünüyor, gözbebekleri saydam, 
parlak, gözlerinin akı porselen gibi beyaz ve sık dokulu. 
İri iri açtığı gözkapakları, yüzünün kırışmış derisi, bir-
den çatılmış kaşları, bütün bunlar, bunu herkes gözleye-
bilir, içine düştüğü bunalımın yıkıcı izleri. Gözle görü-
len bu belirtiler, adamın beyninin içinde son yakaladığı 
görüntüyü, trafik lambasının kırmızı ve yuvarlak ışığını 
korumak istiyormuşçasına yaptığı ani bir hareketle, sı-
kılı yumruklarının ardında kayboldu. Kör oldum, kör 
oldum, diye yineliyordu umutsuzca, çevredekiler ara-
basından çıkmasına yardım ederlerken boşanan yaşlar, 
ölü olduklarını ileri sürdüğü gözlerini daha parlak kıldı. 
Geçecek, göreceksiniz, geçecek, kimi zaman yalnızca si-
nir bozukluğundan ileri gelir böyle şeyler, dedi bir kadın. 
Trafik ışığı değişmişti, meraklı yayalar, orada toplanan-
lara yaklaşıyor ve arkadaki arabalarda, ne olup bittiğini 
bilmeyen sürücüler, sıradan bir trafik kazasından, kırılan 
bir far, ezilen bir çamurluktan başka bir şey olmadığını, 
bu kadar gürültüye ne var, diye düşündükleri olayı pro-
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testo ediyorlar, Polis çağırın, diye bağırıyorlardı, kaldırın 
şu külüstürü yolun ortasından. Kör adam yalvarıyordu, 
Ne olur, biri beni evime götürsün. Sinir bozukluğundan 
söz eden kadın, bir ambulans çağırıp zavallı adamı hasta-
neye götürmek gerektiğini söyledi, ama kör adam buna 
karşı çıktı, o kadarını istemiyor, onu yalnızca oturduğu 
evin kapısına kadar götürmelerini istiyordu. Buraya çok 
yakın, bana büyük bir iyilikte bulunmuş olacaksınız. 
Peki, ya araba, dedi bir ses. Bir başka ses ona yanıt verdi, 
Anahtarı üstünde, arabayı kaldırıma park ederiz. Buna 
gerek yok, diye söze karıştı bir üçüncü ses, ben arabay-
la ilgilenirim, bu beyi de evine götürürüm. Onaylayan 
mırıldanmalar işitildi. Kör adam, birisinin onu kolundan 
tuttuğunu duyumsadı, Gelin, benimle gelin, diyordu ay
nı ses. Sürücünün yanındaki koltuğa oturması için yar-
dım ettiler, emniyet kemerini bağladılar, Görmüyorum, 
görmüyorum, diye mırıldanıyordu adam, ağlarken. Ne-
rede oturduğunuzu söyleyin bana, dedi öteki adam. Ara-
banın camına, yeni bir şeylere susamış meraklı yüzler 
yapışmıştı. Kör adam, ellerini gözlerinin hizasına kaldır-
dı, hareket ettirdi, Hiçbir şey görmüyorum, yoğun bir 
sisin ortasında kalmış, bir süt denizine batmış gibiyim, 
İyi ama körlük böyle olmaz, dedi öteki, körlerin karanlık 
içine gömüldükleri söylenir, İyi de ben her şeyi bembe-
yaz görüyorum. Kadının hakkı vardı, bu durum belki de 
sinirlerle ilgilidir, sinirlere gelince, şeytansı şeylerdir on-
lar, Bir felaket, biliyorum bunu, bir felaket, Nerede otur-
duğunuzu söyleyin bana, lütfen, ve aynı anda motorun 
çalıştığı duyuldu. Kör adam, görememe durumu sanki 
belleğini zayıflatmış gibi kekeleyerek adresini verdi, son-
ra, Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, dedi, öte-
ki yanıt verdi, Haydi canım, teşekkür edecek bir şey yok, 
bugün size, yarın bana, yarının neler getireceğini kimse 
bilemez, Haklısınız, bu sabah evimden çıktığımda, böyle 
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bir felaketin başıma geleceğini kim söyleyebilirdi. Ara-
banın hâlâ hareket etmemiş olması onu şaşırttı, Neden 
ilerlemiyoruz, diye sordu, Kırmızı ışık yanıyor, diye ya-
nıtladı öteki. Ah, dedi kör adam ve yeniden ağlamaya 
başladı. Bundan böyle ne zaman kırmızı ışık yandığını 
bilemeyecekti.

Söylediği gibi, kör adamın evi çok yakındaydı. Ne 
var ki kaldırım kenarları araba doluydu. Arabayı park 
ede cek bir yer bulamadılar ve yan sokaklarda bir park 
yeri aramak zorunda kaldılar. Arabayı park ettikleri yer-
de, sürücünün yanındaki koltuk, kaldırımın darlığı yü-
zünden önünde duracakları binanın duvarına yaklaşık 
yirmi santim mesafede kalacaktı, sonradan vites kolu-
nun üzerinden geçip dışarı şoför koltuğundan çıkmak 
zorunda kalmamak için kör adam arabadan önceden 
indi. Sokağın ortasında yalnız başına öylece kalakalmış-
tı, şaşkındı, bastığı zemin ayaklarının altından kayıyordu 
sanki, boğazına düğümlenen bunalımı yenmeye çalışı-
yordu. Kollarını yüzünün hizasına kaldırmış, biraz önce 
süt denizi olarak adlandırdığı şeyin içinde sinirli sinirli 
yüzmeye çabalıyor gibiydi, ağzını açıp yardım istemek 
için bağıracaktı ki son anda öteki adamın eli koluna hafif-
çe dokundu. Sakin olun, sizi götüreceğim. Ağır ağır yola 
ko yuldular, kör adam düşmekten korkuyor, bu yüzden 
ayaklarını sürüyerek ilerliyordu, ama bu kez de yolun 
küçük engebelerine takılarak sendeliyordu, Sabırlı olun, 
neredeyse geldik, diye mırıldanıyordu adam, biraz ötede 
sordu, Evde sizinle ilgilenecek biri var mı, kör adam yanıt 
verdi, Bilmiyorum, karım kuşkusuz işinden dönmemiştir 
daha, bugün ondan daha önce çıktım ya, başıma gelecek 
varmış, Başınıza hiçbir şey gelmeyeceğinden eminim, bir 
insanın böyle birdenbire kör oluverdiğini şimdiye kadar 
hiç duymadım, Oysa ben gözlük kullanmamakla, göz-
lüğe hiç gerek duymamış olmakla övünüyordum, Gö-
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rüyorsunuz işte. Binanın kapısına gelmişlerdi, komşu iki 
kadın bu sahneyi merakla izliyordu, Bak sen, kolundan 
tutularak götürülen bir komşu, ama ikisinin de sormak 
aklına gelmedi, Gözünüze bir şey mi kaçtı, böyle bir dü-
şünce akıllarından bile geçmedi, dolayısıyla o da onlara 
yanıt veremezdi, Evet, gözüme bir süt denizi kaçtı. Eve 
girdiklerinde kör adam, Çok teşekkür ederim, size verdi-
ğim rahatsızlık için beni bağışlayın, artık başımın çaresi-
ne bakabilirim, Durun, durun, ben de sizinle yukarı çıkı-
yorum, sizi burada bırakırsam içim rahat etmez. Daracık 
asansörün içine dikkatle sıkıştılar, Hangi katta oturuyor-
sunuz, Üçüncü katta, size ne kadar minnettar olduğumu 
bilemezsiniz, Teşekkür etmeyin bana, bugün sıra bende, 
Evet, haklısınız, yarın sıra bana gelecek. Asansör durdu, 
sahanlığa çıktılar, Kapıyı açmanıza yardım edeyim mi, 
Te şekkür ederim, bunu başaracağımı sanıyorum. Cebin-
den küçük bir anahtar demeti çıkardı, eliyle her birinin 
dişlerini teker teker yokladı ve Bu olmalı, dedi, kilidi sol 
elinin parmak uçlarıyla yoklayarak kapıyı açmaya çalıştı, 
Bu değilmiş, İzin verin de ben bakayım, size yardım etmiş 
olurum. Üçüncü anahtarda kapı açıldı. Bunun üzerine 
kör adam koridora doğru bağırdı, Evde misin? Yanıt ve-
ren olmadı, adam, Ben de böyle düşünmüştüm, daha eve 
dönmemiş, dedi. Ellerini öne doğru uzatarak, koridorda 
el yordamıyla ilerlemeye başladı, sonra dikkatle geri dön-
dü, yüzünü adamın olması gerektiği yöne doğru döndü-
rerek, Size nasıl teşekkür edebilirim, dedi, Ben yalnızca 
görevimi yaptım, dedi, iyiliksever adam, bana teşekkür 
etmeyin, ve ekledi, Yerleşmenize yardımcı olabilirim, is-
terseniz, karınız gelinceye kadar size arkadaşlık edebili-
rim. Bu gayretkeşlik kör adamın birden kuşkulanmasına 
neden oldu, o anda belki de kendisini, korunmasız zavallı 
bir kör adamı zararsız hale getirmek için kıskıvrak bağ-
lamaya, şişlemeye, sonra da bulacağı her türlü değerli eş-
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yayı çalmaya hazırlanan bir yabancının evine girmesine 
hiçbir şekilde izin veremezdi herhalde. Buna gerek yok, 
zahmet etmeyin, dedi, ben başımın çaresine bakarım ve 
kapıyı yavaşça kapatarak yineledi, Zahmet etmeyin.

Aşağı inen asansörün sesini duyduğunda rahat bir 
nefes aldı. Mekanik bir hareketle, durumunu unutarak, 
kapının üstündeki gözetleme deliğinin kapağını kaldırdı 
ve dışarı baktı. Karşısında beyaz bir duvar vardı sanki. 
Gözetleme deliğinin madenî küresinin kaşının altına te-
mas ettiğini duyumsuyordu, kirpikleri küçücük merceğe 
değiyordu ama hiçbir şey göremiyordu, dipsiz bir beyaz-
lık her şeyi örtüyordu. Kendi evinde olduğunu biliyordu, 
evini kokusundan, havasından, sessizliğinden tanıyordu, 
mobilyaları ve eşyaları dokunur dokunmaz, parmaklarını 
onlara hafifçe değdirir değdirmez ayırt edebiliyordu ama 
öte yandan, daha şimdiden her şey tuhaf, yönü yordamı, 
kuzeyi güneyi, üstü altı olmayan bir boyutta birbirine 
karışıyor gibiydi. Kuşkusuz herkes gibi o da gençliğinde 
olasılıkla, Ya kör olsaydım oyununu oynamış, gözlerini 
beş dakika yumulu tuttuktan sonra, sonuçta körlüğün 
tartışmasız korkunç bir felaket olduğu, bununla birlikte, 
talihin böyle bir darbesini yemiş kurbanın, yalnızca renk-
lerin değil, biçimlerin ve planların, yüzeylerin ve kon-
turların anısını da belleğinde koruduğu durumda, görece 
olarak katlanılabilir bir şey olduğu sonucuna varmıştı, 
tabii doğuştan kör olmadığı varsayılırsa. Hatta körlerin 
içinde yaşadığı karanlığın sonuçta basit bir ışık yokluğu 
olduğunu, körlük denen şeyin varlıkların ve nesnelerin 
görünüşünü basitçe örten, onları kara perdelerinin ar-
dında el değmemiş kılan bir şey olduğunu düşündüğü de 
olmuştu. Şimdiyse, tersine, öylesine ışıklı, öylesine bü-
tünsel bir beyazlığın içine dalmıştı ki, bu beyazlık nes-
neleri ve varlıkları emmek yerine, onları yutarak iki kat 
görünmez kılıyordu.
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Oturma odasına yöneldiğinde, adımlarını dikkatle 
ve ağır ağır atmasına, elini duraksama dolu bir hareketle 
duvar boyunca kaydırmasına karşın, bir çiçek vazosunu 
yere düşürdü, bunu hiç beklemiyordu. Onun oradaki 
varlığını unutmuş ya da karısı o vazoyu işine gitmeden 
önce, sonradan daha uygun bir yere koyma düşüncesiy-
le oraya bırakmıştı. Yaptığı kazanın ciddiyetini anlamak 
için yere eğildi. Su, cilalı parkenin üzerine yayılmıştı. 
Dağılan çiçekleri toplamak istedi ama cam kırıklarını 
düşünmemişti, uzun, çok ince bir cam kıymığı parma-
ğına girdi, acıdan ve bir çocuk gibi terk edilmiş olma 
duygusundan, öğle sonrasının ilerleyen saatinde loşlaş-
maya başlayan bir evin ortasında, beyaz bir körlük içinde 
ağlamaya başladı. Çiçekleri elinden bırakmaksızın, par-
mağının kanadığını duyumsayarak, cebinden mendili-
ni çıkarmak için bedenini büktü ve parmağını iyi kötü 
sardı. Sonra el yordamıyla, bir yerlere takılarak, mobil-
yaların çevresini dolanarak, ayağını halılara takmamaya 
çalışarak yürüyüp, karısıyla birlikte televizyon izledikle-
ri kanepeye ulaştı. Oturdu, çiçekleri dizlerinin üzerine 
koydu ve mendili özenle çözdü. Dokununca eline ağdalı 
gelen kan, içini kaldırdı, ama bu duygunun onda, kanı 
göremediği için uyandığını düşündü. Kendi kanı, bir bi-
çimde ona yabancı ama ona ait olan, kendinde kendine 
karşı bir tehdit oluşturan ağdalı bir sıvıya dönüşmüştü. 
Usul usul, sağlam eliyle hafifçe dokunarak, minicik bir 
kılıç kadar keskin, ince cam kıymığını araştırdı ve işaret-
parmağı ile başparmağının tırnaklarını kıskaç gibi kulla-
narak kıymığı etinden çıkarmayı başardı. Yaralı parmağı-
nı yeniden mendiliyle sardı, kanın pıhtılaşması için sıktı 
ve bitkin, tükenmiş olarak kanepenin arkalığına yaslandı. 
Bir dakika kadar sonra, bazı bunalım ya da umutsuzluk 
anlarında kendini yalnızca mantığa teslim etse tüm si-
nirlerin gergin ve uyanık kalacağını bildiğinden, bedenin 
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kendini bırakıvermesi yüzünden üzerine bir bitkinlik 
çöktü, gerçek bir uykudan çok, bir sersemlik haliydi bu 
ama gözkapakları uykusu varmış gibi ağırdı. Hemen, Ya 
kör olsaydım düşünü görmeye başladı, düşünde gözleri-
ni birçok kez açıp kapatarak bekliyor ve bildiği, tanıdığı 
dünyayı her defasında, sanki bir yolculuktan dönmüşçe-
sine, biçimleriyle ve tüm renkleriyle değişmemiş olarak, 
bıraktığı gibi buluyordu. Bu güven verici kesinliği yine 
de bir kuşku kemiriyordu, belki de aldatıcı bir düştü ve 
kendini hangi gerçekliğin beklediğini bilemediği bu düş-
ten er geç uyanacaktı. Hemen sonra, ancak birkaç saniye 
süren bu duruma dermansızlık adı verilebilirse, uyanık-
lığın yakın olduğu bu yarı uyku durumunda, uyanayım 
mı, uyanmayayım mı, uyanayım mı, uyanmayayım mı 
diyerek kararsızlık içinde kalmanın doğru olmadığını, 
sonunda her zaman, işin dozunu ayarlama anının geldi-
ğini ciddi olarak düşündü, Kucağımda çiçekler, gözlerim 
kapalı burada böyle ne yapıyorum ben, sanki gözlerimi 
açmaya korkuyorum, Kucağında çiçeklerle burada böyle 
neden uyuyorsun, diye soruyordu karısı.

Vereceği yanıtı beklememişti. Vazo kırıklarını top-
lamaya, parkeyi sünger paspasla silmeye koyulmuştu, 
bunları yaparken de saklamaya gerek görmediği bir si-
nirlilikle homurdanıyordu, Seni hiç ilgilendirmiyormuş 
gibi orada yatıp uyuyacağına, bu işleri sen de yapabi-
lirdin. Adam, hiç sesini çıkarmadı ve gözlerini kapalı 
gözkapaklarının ardında gizledi. Birden aklına gelen bir 
düşünceyle irkildi, Ya gözlerimi açıp görmeye başlarsam, 
dedi kendi kendine, kaygılı bir umut içinde. Karısı yanı-
na yaklaştı, kanlanmış mendilini gördü, içindeki kötü ni-
yet birden kayboldu, acıma duygusuyla, Zavallı yavrum, 
ne oldu sana böyle, diye sordu, acemice yapılmış bandajı 
açarken. İşte o anda adam karısını, olduğunu bildiği yer-
de, ayaklarının dibinde diz çökmüş durumda görebilme-
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yi o kadar çok istedi ki, ama gözlerini, onu bir daha göre-
meyeceğinden emin olarak açtı, Sonunda uyandın, koca 
uykucu, dedi kadın, gülümseyerek. Bir sessizlik oldu ve 
adam, Kör oldum, seni göremiyorum, dedi. Karısı söy-
lendi, Saçma şakalar yapmayı bırak, şakası yapılmaya-
cak şeyler vardır, Şaka olmasını ne kadar çok isterdim, 
ama doğru, gerçekten kör oldum, hiçbir şey görmüyo-
rum, Yalvarırım sana, korkutma beni, bak bana, buraya, 
buradayım ben, ışık da açık, Burada olduğunu çok iyi 
biliyorum, sesini duyuyorum, sana dokunuyorum, ışığı 
yakmış olacağını düşünüyorum, ama körüm ben. Kadın, 
ağlamaya başladı, ona sıkı sıkı sarıldı, Doğru değil bu, 
doğru olmadığını söyle bana. Çiçekler yere düşmüştü, 
kan lekesi olmuş mendilin üzerine yaralı parmağından 
yeniden kan damlamaya başlamıştı, adama gelince, başka 
sözlerle ifade etmek istiyor, fakat başaramıyormuş gibi, 
Kötünün iyisi durumdayım, her şeyi bembeyaz görüyo-
rum, dedi ve hüzünle gülümsedi. Karısı yanına oturdu, 
ona olanca gücüyle sarıldı, alnını, yüzünü, gözlerini dik-
katle, tatlı tatlı öptü, Göreceksin geçecek, bir hastalığın 
falan yoktu, kimse böyle birdenbire kör olmaz, Belki, Ne 
olup bittiğini anlat bana, neler duyumsadın o anda ya da 
hayır, dur, gözlerinden bir doktora söz etmemiz gerekir 
önce, tanıdığın bir doktor var mı, Hayır yok, sen de, ben 
de gözlük kullanmıyoruz ki, Seni hastaneye götüreyim 
bari, Görmeyen gözler için bir acil servis olacağını san-
mıyorum, Haklısın, en iyisi, yakınlarda muayenehanesi 
olan bir göz doktoruna gitmek, telefon rehberine baka-
yım. Kadın ayağa kalktı, adama sordu, Bir değişiklik var 
mı, Hiçbir değişiklik yok, dedi adam, Çok dikkatli ol, 
şimdi ışığı söndüreceğim, ne olduğunu bana söyleyecek-
sin, işte yaptım, Yok, Nasıl, Fark etmedi, aynı beyazlığı 
görmeyi sürdürüyorum, sanki hiç gece olmamış gibi ge-
liyor bana.
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