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“Yalnızlığımın asıl sebebi ise hangi hikâyenin parçası 
olduğumu benim de bilmemem. Bir hikâyenin parçası 

olacaktım, ama bir yaprak gibi düştüm oradan.  
Onu anlatayım.”

Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı

“Kendi hayatımın kahramanı mı olacağım yoksa bu görevi 
başka biri mi üstlenecek, bu sayfalar gösterecek.”

Charles Dickens, David Copperfield
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“Tabiat her saniye katliamla meşgul bir kaygısız. O bir insanla bir 
böceğin ölümlerinde fark gözetmiyor. Bir ölü yerine bin hayat 

fışkırtma kuvvetindeki bu dinamik uzviyet makinesi, doğurduklarını 
çiğneyip geçiyor. ... Hayat, dengesini ölümde buluyor. Doğum 

olmazsa ölüm olmaz, ölüm olmazsa doğum olmaz.” 

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kesik Baş

Ay

On beş milyon dört yüz altmış bin küsur insanın, bir 
o kadar hayvanın, çok daha fazla böcek ve bitkinin yaşa-
mını sürdürdüğü İstanbul’da bir adam, adı Mitat Kara-
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man, çimlere uzanmış, etrafında daireler çizerek dönen 
fıskiye sularının altından ve parktan yükselen çam ağaç-
larının arasından gökyüzündeki Ay’a bakıyordu. Heybetli 
bir dolunaydı bu. Normalde Mitat’ın yattığı yerden bo-
zuk para büyüklüğünde görünecek Ay ne hikmetse o gün 
iri bir portakal büyüklüğünde havada asılı duruyordu.

Büyük olduğu kadar da netti. Kraterleri, tepeleri, 
tüm yüzey şekilleri arada üç yüz seksen milyon kilometre 
ve atmosfer tabakası yokmuşçasına apaçık seçilebiliyor-
du. Mitat bir an uzansa Ay’ı oradan alıp elinde tutabilece-
ğini düşündü. Daha da ileri gidip bu düşüncesini icraata 
geçirdi, elini uzattı ve parmaklarıyla gökteki beyaz porta-
kalı tutmayı denedi. Aniden bakışları bulutlandı, sevgilisi-
nin sadece birkaç metre arkasında oturduğunu hatırla-
mıştı, sıcak tabağa değmiş gibi hızla elini Ay’ dan çekti. 

Şimdi yapılacak şey miydi bu! Kim bilir Hera onun 
hakkında ne düşünmüştü? 

Ne düşünürse düşünsün haklıydı kız. Gerçekten de 
nasıl bir insan, sevgilisinin ondan hamile olduğunu öğ-
rendikten sonra kendini çimlere atar ve yattığı yerden 
bir gökcismine uzanmaya yeltenirdi? En ağır küfrü de en 
uğursuz bedduayı da misliyle hak etmişti Mitat.

Nasıl bir insandı o gerçekten? 
Bir süre önce bu sorunun yanıtını bulduğunu düşü-

nen Mitat’ın elinden o yanıt kayıp gitmiş gibiydi şimdi. 
Tam kendisini tanıdığını sandığı anda yine aynı bedende 
ve zihinde bir yabancıyla kalakalmıştı. 

Hiç kımıldamadan göz ucuyla Hera’ya bakmak iste-
di ama başaramadı. Ay’a bakmayı sürdürdü. O an yalnız-
ca o, gökyüzündeki yalnız ay yeryüzündeki yalnız adama 
yardım edebilirmiş, sadece o Mitat’ı bu çaresizlik girda-
bından çekip alabilirmiş gibi bir düşünceye kapıldı. 

Gözlerini kıstı, Ay’ın yüzeyinden şifreli bir mesaj 
çıkarmaya çalıştı. Noktaları birleştirme oyununda yapıl-
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dığı gibi kraterleri görünmez çizgilerle birleştirip oradan 
her şeyi çözecek bir mesaj çıkarmaya, tepelerin ve vadi-
lerin dağılımından çıkış yolunu gösteren bir işaret bul-
maya çalıştı. Suflörünün dudaklarını okumaya çalışan 
bir aktör gibi zorladı kendini ve bu akıldışı uğraşısından 
bıkkınlıkla vazgeçti.

Yardım etmeyeceksen neden oradasın, tam karşımda 
duruyorsun be Ay?

Bu işte bir terslik vardı. Ay’ın gündüz vakti bu kadar 
net ve bu kadar kocaman görünüyor oluşu tuhaf değil 
miydi zaten? Güneş’in geceleri kaybolması gibi Ay’ın da 
gündüzleri saklanması gerekirdi. Hadi gündüz vakti gö-
rünesi geldi, içinde bulundukları yıldız sisteminin tartış-
masız merkezi Güneş’ten rol çalarcasına orada, üstelik 
böyle Ölüm Yıldızı heybetiyle boy göstermesi kozmik 
bir hadsizlik değil miydi? Böylesine bir zıtlaşmaya değer 
miydi hiç?

Belki de Mitat’ın çıkarması gereken mesaj, okuması 
gereken işaret buydu: Ay olması gereken yerde, olması 
gereken büyüklükte değildi.

Kim bilir, belki de tüm bunlar olmuyordu, hepsi bir 
hayaldi... 

Süzgeç

Mitat hemen içinde bulunduğu ortamı gerçeklik 
süzgecinden geçirmeye başladı. 

Etrafını taradı, gerçekliği kıran, içine düştüğü rüya-
nın veya simülasyonun foyasını ele veren bir şey aradı. 
Yıldız Parkı’nda son derece sıradan bir gündü, insanlar 
vardı; sıradan. Çocuklar vardı; sıradan. Kediler vardı sonra; 
alıştığımız için sıradanlaşmış olan. Uzakta binalar, gökte 
kuşlar, hepsi hepsi sıradan... derken Mitat’ın görüşüne bir 
uçan daire girdi! Işıkları fıldır fıldır, gövdesi gıcır gıcır, vı-
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zır vızır dönüyor tepesinde. Aha, simülasyon programının 
bug’ını yakaladım diye düşünürken Mitat, onun bir drone 
olduğunu fark etti; son zamanlarda sıradanlaşan. Sonra 
elindeki kumandayla drone’u yöneten otuzlu yaşlarındaki 
obez adamı gördü. Tamam, pantolon askısı, çizgili kazağı 
ve kocaman göbeğiyle Alice Harikalar Diyarında’daki şiş-
man ikizlerden birine benziyor olabilirdi ama nihayetinde 
o dahil, tüm bu resimde hayalî bir unsur yoktu. 

Peki ya öncesi? Asıl tuhaflığın başka bir başlangıç 
noktası olabilirdi. Mitat zamanı geri sardı, o gün olanları 
baştan sona gerçeklik süzgecine tabi tuttu.

Mitat o sabah Hera’ya bir süredir herkesten sakladı-
ğı o sırrı söylemeye karar vermişti. Sırdan da öteydi bu, 
tüm insanlığı ilgilendirmesi gereken bir bilgi, bilgiden de 
öte insanın insana ettiği en büyük kötülüklerden birine 
dair bir istihbarat, istihbarattan da öte epeydir sürege-
len, sürdükçe mavi küreyi tesiri altına alan şeytani bir 
oyunun haberiydi. Kadim Bey’den öğrenmişti hepsini, 
son samimi konuşmalarında, ihtiyarın kırışık boynunu 
balkon parmaklıklarında çöp şiş yapmadan biraz önce. 

İhtiyarın dediğine göre Aile isimli gizli bir örgüt, bir 
tarikat, her ne haltsa artık, yüz yıllardır Dünya’nın dört 
bir yanında bireyleri çift yapmak için kirli tezgâhlarla, 
planlanmış tesadüflerle türlü türlü numaralar çeviriyor, 
doğalarına aykırı bir yaşantıya onları zorlayarak insanları 
dillendirilemez bir mutsuzluğa hapsediyor, zamanı gel-
diğinde de taraflardan birini kaza süsüyle öldürüyor ve 
böyle böyle dev bir saadet zinciri oluşturuyordu.

O konuşmadan beri Mitat’ın Aile’yi düşünmediği 
bir gün, bir saat bile olmadı. Ne zaman karşısına zoraki 
bir evlilik ya da boşanmakta ayak sürüyen evlilerden biri 
çıksa Aile’yi hatırlıyor, mutsuz bir evliliğin meyvesi mut-
suz bir çocuk görse derinden üzülüyor, elinde Ka dim’le 
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konuşmasından bir ses kaydı kalmadığı için içten içe 
kahroluyordu. 

Aslında Mitat akıllılık edip bilgisayarını ve telefonu-
nu gizleyerek Kadim’le konuşmasının video kaydını al-
mıştı ama olaydan hemen sonra Emniyet cihazlarına el 
koydu. Cihazlarını geri aldığında ise kayıtların yerinde 
yeller esiyordu. Aile’nin varlığına dair hiçbir kayıt kalma-
mıştı, Mitat’ın hafızasında dönüp duran sesler dışında!

Bu sırrın tek taşıyıcısı olmak da her geçen gün artan 
bir yük demekti. O sabah işte bu sırrını Hera’ya anlat-
mayı ve biraz olsun hafiflemeyi umuyordu Mitat. Hem 
böylece onu uyarmış da olacaktı. Kadim Bey’in sadece 
basit bir zengin kadın avcısı değil, kadim bir örgütün ne-
feri olduğunu açıklayacaktı. Onu öldürerek muhteme-
len örgütün hedefi haline geldiğini, Hera’nın da örgütün 
radarına girmiş olabileceğini, Aile’nin tehlikeli taktikle-
rine karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyleyecekti. 

Fakat Hera, Mitat’ın sözünü kesti. “Önce ben,” dedi 
heyecanla. Sonra da Mitat’ın iç dünyasını allak bullak 
edecek bombayı patlattı: “Hamileyim.”

Hamile mi?
Bu nasıl olabilirdi ki? Daha bir aydır birliktelerdi. 

Kaç günlük veya haftalık bir gebelikten bahsediliyordu? 
Hera neden gebelik testi yapma gereği duymuştu? Bu 
kadar taze bir ilişkide bu haber böyle bir coşkuyla verilir 
miydi? Mitat’ın zihninde uçuşan sorular. Hiçbirini de 
Hera’ya soramazdı. Çünkü tüm bu soruların yanıtının 
Kadim Bey’in söylediği tek bir cümlede gizli olduğunu 
biliyordu: “Numara çok bizde.”

Mitat Hera’yla karşılaşmalarını hatırladı. Her sabah 
hemen hemen aynı saatte hemen hemen aynı yerde 
Hera’nın yanından geçerdi. Mitat’ın hayatını değiştiren o 
otomat olayından çok öncesine dayanıyordu bu otomatik 
ilişkileri. Belki de Hera, Aile’nin ajanı olarak Mitat’ı en 
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baştan beri takip ediyordu. Kadim’in itinayla hazırlanmış 
bir gazete ilanıyla Yıldız Hanım’ı tavlaması gibi Hera da 
bu senkronize karşılaşmalarla Mitat’ı tuzağa çekmiş ola-
bilirdi. Numara çoktu bunlarda! Peki ya sonrası? Sinema-
da bir çocuk filminde karşılaşmaları sadece bir tesadüf 
olabilir miydi? Mitat buna benzer daha onlarca soru sıra-
layabilirdi ama şimdi zamanı yoktu. 

Çünkü sevgilisi “Hamileyim,” demişti. 
Böyle bir haberden sonra tüm endişelerine rağmen 

Mitat’ın Hera’ya sarılması, onu gözü yaşlı öpücüklere 
boğması, son öpücüğü de biricik çocuklarının büyümek-
te olduğu göbeğine kondurması gerekirdi. Hayat denen 
senaryo bu sahneyi isterdi. Ama bir kere farkındalık ka-
zanmıştı işte Mitat, artık senaryoya sadık kalamazdı, işin 
kötüsü yönetmene itiraz da edemezdi, e karşısındaki 
oyuncuyu zora sokacak bir doğaçlama yapması da müm-
kün değildi. O da ne yaptı? 

Sahneyi terk etti.
Hera’dan biraz uzaklaştı, çimlere uzandı, gökyüzü-

nü seyre daldı. Mitat olayların akışını bozmuş, tamamen 
mantık dışı bir davranışla rakibini şaşırtmış, zaman ka-
zanmıştı. 

Mitat gerçeklik süzgecinden artakalanlara baktı. Ku-
lağa ne kadar uçuk ve tuhaf gelse de tüm bu olanlar ger-
çekti, olmuştu ve olanlardan uyanmak söz konusu değildi.

Dua

Mitat, Ay’ın gökyüzünde kat ettiği mesafeden süre-
sinin azaldığını hesapladı. Hera’nın kıyameti koparması 
an meselesiydi. Birazdan başında dikilecek, önce “Mitat!” 
diye ünleyecek, sonra “Neler oluyor?” diye soracaktı. Mi-
tat, sevgilisinin söyleyeceklerini tahmin edebiliyordu 
ama kendi vereceği yanıta dair en ufak bir fikri yoktu. 
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İşin kötüsü lanet olası fıskiyeler rotalarını şaşırmış, 
Mitat’ı da ıslatmaya başlamıştı. 

Mitat batıyordu. 
Tam anlamıyla –ve tüm anlamlarıyla– batıyordu... 

Hayatının hiçbir ânında bu kadar çaresiz hissetmemişti; 
tek gecelik bir ilişkiden doğma gayrimeşru bir çocuk ol-
duğunu öğrendiğinde, annesi öldüğünde, Yıldız Hanım’ın 
ve Ceylan’ın ölümlerine sebep olduğunu düşündüğünde 
ve hatta boynuna dolanmış urganla havada sallanırken 
bile...

Şimdi o meşhur dipteydi Mitat. Çaresizlikler bataklı
ğının dibinde. Ve oradan çıkabilecek gibi görünmüyordu.

Önünde sadece iki ihtimal vardı, ikisinin de sonu ka-
ranlığa çıkıyordu. İlkine göre Aile’nin komplo teorisi ba-
bında bir tür kuruntu olduğunu kendine telkin edecek, 
Hera’yla evlenecek ve birlikte çocuklarını büyütecekler-
di... Lakin bir insan kendisini ne kadar kandırabilirdi ki? 
Bir başkasını yıllarca, kırk yıl bile kandırabilirdin ama 
kendine karşı asla o kadar saf olamazdın. Mitat, parano-
yalarını zihninin en kuytu köşelerine gömse bile elbet bir 
gün gelecek düşecekti şüphenin pençesine. Ofis masasın-
daki aile fotoğrafında “mutlu koca” profili çizecek, Ins-
tagram’daki fotoğraflarında gülücükler saçacak ama içi 
kan ağlayacaktı. Bir yalanın zoraki oyuncusu Mitat. Ken-
disini ustalıkla kandırsa ve rolünden hiç çıkmasa bile Ka-
dim Bey’in ölmeden önce Mitat’ın zihnine attığı şüphe 
tohumu her geçen gün büyüyecek, zehirli bir sarmaşık 
gibi beyninin kıvrımlarını saracak, kılcal damarlarına bile 
nüfuz edip bütün nöronlarına hâkim olana kadar dalla-
nıp budaklanacak, eninde sonunda beynini top yekûn ele 
geçirip onu evli bir zombiye dönüştürecekti. Dahası, her 
gün Yıldız Hanım gibi öldürülebileceğinin kâbusunu gö-
recekti, Hera olmasa da Aile’nin başka bir üyesi tarafın-
dan. Ölümün nefesini hep ensesinde hissedecekti; bal-
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konda olmasa da metroda tren beklerken, tatilde selfie 
çekerken, bir içki yudumlarken, en kötüsü de uyurken! 

İkinci bir seçeneği daha vardı... Başta kulağa iyi ge-
len, parlak görünen bir senaryo tercihiydi bu: “Ben bu 
işte yokum,” diyerek Hera’yı terk etmek. Kaçmak... Hat-
ta evini, işini, her şeyi değiştirip izini kaybettirmek...

Ama bu da başka bir paranoyanın esiri olmak de-
mekti. Aile gerçek miydi, değil miydi, bir teori yüzün-
den hayat boyu yaşadığı tek doğru dürüst ilişkiyi bitir-
miş, üstüne üstlük doğmamış çocuğunun kaderiyle mi 
oynamıştı, diye diye içi içini yiyecekti. İlk olasılıkta en 
azından mutlu mesut geçecek birkaç gün görebilen Mi-
tat bu olasılıkta pembe bir tek an dahi bulamadı. Sonu 
da Aile’nin öngördüğünden erken gelirdi, muhtemelen 
de kendi eliyle. 

Artık şunu kabul etmeliydi Mitat; Kadim’i yendiği-
ni sanmıştı ama yanılıyordu. Mitat yine kaybedendi. 
Adam kazanmıştı. Roller değişmişti. Mitat şimdi Yıldız 
Hanım’dı! 

Buna göre Hera da Kadim miydi? 
Her şey tersyüz olmuştu. 
Ölüm gibi bir şeydi bu. Bir insan değil, bir insanın 

hayatına dair bildikleri ölmüştü. 
Mitat’ın hayatı gözlerinin önünden hızla geçti. Yakın 

geçmişine dair bildiği bütün cümlelerin sonuna soru ek-
leri gelmiş, “mi acaba”lar, “ama öyle mi”ler, “belki de”ler, 
“yoksa... ha siktir”ler zihnine doluşmuştu. Bu sorular var-
ken Hera’ya vereceği yanıtı nasıl bulabilirdi...

Mitat devasa bir bulmacanın en zor sorusundan baş-
ladığını fark etti. Belki ilk soruyu atlasa diğer boşlukları 
kolayca doldurabilir, bu eski babaanne taktiğiyle asıl so-
runun yanıtına varabilirdi. Lakin sorunun kendisi bizzat 
yanı başındayken atlayamıyordun işte. Her an gelebilirdi 
Hera. 
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Mitat uçak düşerken son çare olarak dua eden ace-
mi ateist gibi avuçlarını açtı. Uzun zaman sonra ilk defa 
yaratıcıya başvurdu. “Allahım sen konuyu biliyorsun, 
yardım et bana,” diye mırıldandı.

İyi de Allah nasıl yardım edebilirdi? Mitat, öyle bir 
hikâyenin içindeydi ki hiçbir tanrı müdahalesi işine gel-
mezdi. Kolundaki Zeus dövmesine baktı, onun süper gü-
cünü hatırladı. Bu güneşli günde yıldırım düşse, Mitat’ı 
yerin dibine gönderse... Bak o işe yarayabilirdi işte...

Gerçi metaforik düzlemde olan zaten buydu.
Mitat sadece batmıyordu. Gömülüyordu.
Çelişkiler mezarlığının en bulunmaz yerine, diri diri 

gömülüyordu. 

Mitat gömüldükçe Ay uzaklaşıyordu. Ağaçlar sanki 
kenara çekiliyor, hava kararıyordu. 

Süreye ihtiyacı vardı Mitat’ın. Az biraz zamanı olsa 
bu çıkmaz sokaktan çıkmanın bir yolunu bulurdu, buna 
inanıyordu. Ah keşke, düşünmek, strateji yapmak için 
birkaç saati olsaydı... Birden gözleri umutla parladı.

Bak, Allah bunu sağlayabilir işte! 
Gökyüzündeki tek dostu Ay’dan medet bulamayan 

Mitat yeniden gökyüzündeki tanrıya yakarmaya karar 
verdi. Bu defa yalvaran bir tondan ve teferruat vererek 
dua etti.

“Allahım lütfen yardım et, bu zor durumdan kurtul-
mam için bana az daha zaman ihsan eyle. Amin.”

İçinden cümlesini daha yeni bitirmişti ki görüş ala-
nına Hera’nın Converse ayakkabıları girdi. 

Duası en yüksek mertebeden jet hızıyla ret yemişti 
demek ki. 

“Mitat!” dedi Hera, tam tahmin ettiği gibi, yüksek 
sesli ve ünlemli. 

Ve peşinden bağırdı: “Yardım et!”
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