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Biz aslında her şeyi biliyorduk.
Tıpkı göç yolları asırlardır ezberinde olan kuş gibi, 

toprağın altından çıkacağı zamanı genlerinde kavrayan 
böcek, ağacın dallarına tam zamanında yürüyen su gibi, 

ekini hangi mevsimde yeşerteceğini,
hangi mevsimde sarartacağını bilen toprak gibi, açacağı 

gün gibi solacağı günü de şaşmayan çiçek gibi...
insan da eskiden kendi zamanına hâkimdi.

Bizi bizden uzaklaştıran...
unutulmuş bir geçmiş...

silinmiş bir hatıra...
parçalanmış bir benlik...
lanetlenmiş bir tarih...

Elleriyle öldürdüğü ikizini kucağında taşıyan 
bir deli gibiyiz.

Ne yazık ki,
o cesedi hiçbir zaman gömemeyeceğiz.
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Eskiden, çok eskiden, yeryüzündeki hayat tanrılar 
tarafından salıncak misali sallanırken, kuş uçmaz kervan 
geçmez bir dağın eteklerinde, başka yerlerdeki hayatlar-
dan bihaber insanların yaşadığı küçük bir köy vardı.

Dağın kasvetli gölgesinde, dışarıdan hiçbir yabancı-
nın gelmediği, içeriden kimsenin göçmediği, gözlerden 
ırak, gönüllere sapa, elli haneli bir köy.

Köyde toprak kurak, hayvanlar çelimsiz. Cırcırbö-
ceklerinin ötmeye mecali yok, çiçekler tohum saçmak-
tan çoktan vazgeçmiş. Erkekler göç edemeyecek kadar 
yorgun, kadınlar doğururken teker teker ölecek kadar 
güçsüz. Doğan bebekler yaşamaya hevessiz.

Köyden uzakta, uçsuz bucaksız güneşli topraklar di-
yarında yaşayan ağanın bereketli topraklarında çalışmak 
için her sabah iki saat yol yürüyen köylüler, aynı yolu 
akşam oldu mu üç saatte döner, karınları doğru dürüst 
doymadan, kara bir uykunun kollarında geleceği olma-
yan bir hayatın düşlerini görmeye dalarlardı. Ve yaşa-
maktan ziyade ölmeye yatarlardı.

Kadınlar öldükçe, erkekler çöktükçe, bebekler bü-
yümedikçe... köy ıssızlığa doğru giderken... bir gece... 
Deli Hacer... köy meydanında çırılçıplak soyundu. Elin-
de bir değnek, kimsenin duymadığı bir müziğin ritminde 
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çığlıklar atarak dans etmeye başladı. Sessizliğe alışkın 
kö yün ıssız gecesinde böyle bir cümbüş, o zamana kadar 
ne duyulmuş ne görülmüş.

Bildikleri tüm duaları mırıldanarak evlerinden dışarı 
fırlayan köylüler gördükleri karşısında donup kaldılar.

Hacer... Deli Hacer... Cinli Hacer... etrafında birbiri-
nin aynı küçük billur cücelerle çırılçıplak dans ediyor ve 
kimsenin bilmediği bir dilde şarkı söylüyor.

Zebun kimrek atançı
Tartihana burçka formançı
Karanzul vert
Karanzul vert

Hacer... etrafında cüceler... köy meydanında dans 
ederken... tüm köy halkı yıldızsız gecenin tehditkâr ka-
ranlığında Hacer’den fışkıran kızıl ateşin karşısında kor-
kudan titreşip dehşetle olan biteni seyrederken... Ha
cer’in kardeşi Mustafa eve gitti, kurban keserlerken kul-
landıkları bıçağı aldı, billur cüceleri yarıp, ya bismillah 
diye nara atarak kız kardeşinin üzerine çullandı ve onu 
orada bıçakla parçalayarak öldürdü.

Billur cüceler kayan yıldızlar gibi yok olup gittiler. 
Bütün köy bunu gördü.
İşte lanet böyle başladı. Ama bunu anlamaları za-

man alacaktı.
Çünkü Hacer’in ölümüyle birlikte, tanrılar sanki bir 

kurban almışçasına cömertleştiler. Gök yarıldı, yağmur 
yağmaya başladı. Yer yarıldı, nehirler coştu. Bir aya kal-
madı, kıraç topraklar tahıla boğuldu. Her yerden bereket 
fışkırıyordu. Erkekler güçlendi, kadınların hepsi birden 
gebe kaldı... Köylüler artık ağanın hizmetinde çalışmaz 
oldu. Kendi topraklarında kendilerine yetecek kadar bol-
luk vardı.
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Mustafa erenlere karışmıştı. Kardeşini öldürüp köyü 
lanetten kurtarmıştı. Gece gündüz evinde namaz kılıyor, 
ona dokunup kutsanmak isteyen insanların hayırduaları-
nı topluyordu.

Ama geceleri kimselere anlatmadığı kâbuslar görü-
yordu. O zamanlar kimse bilmezdi ikiz kardeşlerin başka 
kimselerin anlamadığı özel bir dilleri olduğunu... anne 
kar nında birbirleriyle konuşmaya başladıklarını... ömür 
bo yu bu gizli dille anlaştıklarını... Mustafa... Ha cer’in 
ikiz kardeşi Mustafa, kâbuslarda aynı şarkıyı kendisi söy-
lüyordu.

Zebun kimrek atançı
Tartihana burçka formançı
Karanzul vert
Karanzul vert

Beni ağam delirtti
Karnımda onun kötü dölü
Biri beni öldürsün
Biri beni öldürsün

Köylülerin, Hacer’in ölümüyle birlikte lanetlendik-
lerini, ondan önceki kurak ve tatsız hayatlarının bundan 
sonraki hayatlarından bin kat daha iyi olduğunu anlama-
ları ve geçmişleriyle birlikte aslında geleceklerini de yi-
tirdiklerini öğrenmeleri bir yıllarını aldı.

O günden sonra hamile kalan tüm kadınlar ikiz ço-
cuklar doğurdular.

Köy halkı bu tuhaf durumdan ürktü. Kadınlara da 
çocuklara da korkuyla bakar oldular. Korku hayata hâkim 
olunca, yağmurlar yeniden kesildi. Toprak bereketini yi-
tirdi. Köyde yaşam eskisinden de beter oldu.

Köyü önce Mustafa terk etti. Sonra diğerleri teker 
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teker evlerinin kapısına kilit vurup uzak diyarlara göçtü-
ler. Ortak tarihlerini kurak topraklara gömdüler. Unut-
maya gittiler.

Kimse bir diğeriyle aynı yolu izlemedi. Birbirlerini 
kaybettiler... Kaybolmak istediler.

Unutarak kaybolunabilir sandılar.
O yıl doğan ikiz çocuklara gelince... anneleri onları 

diri diri toprağa gömdü. Hepsi Hacer’in laneti diye bil-
dikleri bebeklerini, bir yaşına gelmeden kendi elleriyle 
öldürdü.

Sadece iki bebek sağ kaldı onların içinden; iki erkek 
bebek...

Bu bebekler büyüyecek ve üreyecek. Kulaklarında 
hep aynı şarkı, geçmişlerinde ve geleceklerinde ortak la-
net.

Biliyor musunuz, Tanrı’nın varlığı tartışılabilir ama 
kaderi inkâr etmeye kimsenin gücü yetmez. Eğer olacak-
ları kendimiz tayin edemiyorsak, her şey isteklerimizden 
ve hayallerimizden bağımsız, bildiği gibi vuku buluyor... 
deli nehir gibi kendi asi yolunu izliyor... nihayetinde hiç 
aklımıza gelmemiş yerlere varabiliyorsa... kader vardır.

Hayatın bizden bu kadar bağımsız ama bizim adı-
mıza ilerleme gücü her zaman korkutur.

Kimi ruhlar mutlak kadere direnmenin asil hevesini 
kuşanırlar. Ama içine düştükleri adil bir savaş ya da ku-
ralları kesin bir oyun değildir ki. O yüzden onların hü-
zünlü yenilgilerini sükûnetle ve üzülerek seyrederim.

Benim kaderi yönlendirdiğime inananlar da yok de-
ğil. Evet, belki bazılarının aklına girdiğim doğrudur. Gör-
mediklerini gösterdiğim, istemediklerini istettiğim, akılla-
rını çeldiğim söylenebilir. Ama onların bana kanması da 
bir kader sayılmaz mı? Şahbaz’ın varlığı da kaderin akıl 
almaz bir oyunu olamaz mı?



ŞAHBAZ’IN 
HARİKULADE YILI

1979
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Size tuhaf bir hikâye anlatacağım.
Mevsimlerle ilgili; toprakla, zamanla, gece ve gündüzle 

ilgili; geçmişle ilgili; biraz da benimle ilgili.
Ben Şahbaz...
Kuşlardan bembeyaz bir doğan, şahların şahı bir insan.

Size tuhaf bir hikâye anlatacağım. Bir sürü küçük 
hikâyeden oluşan, kocaman tek bir hikâye...

Anlatacağım hikâyenin kahramanları gerçekten yaşa-
dılar.

Belki adları farklıydı; yaşadıkları hayatlar ve geceleri 
gördükleri düşler de;

bambaşka acılar çekmiş olabilirler, bambaşka şeylere 
sevinmiş belki.

Ama hepsi gerçekti.
Hikâyenin geçtiği şehir de gerçekten vardı, hikâyenin 

geçtiği zaman da.
Ben o şehirde, o zamanda, bazen bir şeylerden korkan 

küçük bir çocuktum;
bazen her şeyi sezen yetişkin bir dost; bazen de kindar 

bir düşman.
Kimilerinin hayatını kurtardım, kimilerini yasaklı yol

lara soktum; elimden içtikleri şurupta kâh ağu kızılı, kâh 
derman beyazı.
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Şehir o yıl topyekûn cinnet geçiriyordu.
Ama hayat, cinnetten bağımsız, kendi halinde, sanki 

her şey olağanmış gibi... akıp gidiyordu.
Yaşadığımız hayatın içinde şiddet ve korku vardı. Tu-

haftır; hemen yanı başında da umut.
Hayal kurmayı seven insanların zamanıydı.
Sanki evlerin bacalarından yas tütmez, sokaklardaki 

oluklardan kan akmazmış gibi; o yıl şehirde herkes birbiri-
ne, umutla korkunun sarmaş dolaş uyuduğu karanlık deh-
lizlerle ilgili öyküler anlattı.

Ölüm bir salgın hastalık gibi evlerden evlere bulaştı.
Bugün sorsanız, bazıları o yılla ilgili dehşetengiz şeyler 

anlatırlar. 
Bense... harikulade bir yıldı diyorum;
Şahbaz’ın harikulade yılıydı.
Size anlatacağım hikâyenin kahramanlarını ben birer 

birer tanıdım. Beni doğrulayacak hiçbir tanığım yok, ama 
biliyorum, o yıl... onlar... o şehirdeydiler. O yıl onların ba-
şına anlatacağım her şey, harfi harfine geldi.

Bugün belki size inanılmaz görünebilir ama... o za-
manlar... o şehirde.... hayat, tuhaftır, aynen öyleydi... anla-
tacağım gibi yani.
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1

1979 yılında Ocak ayı, bir Pazartesi günü başladı, bir 
Çarşamba günü bitti. Tam otuz bir gün sürdü. Güneş ayın 
başında sekizi yirmi dört geçe, son günleri sekizi on bir 
geçe doğdu. Batması ise ayın başında on yedi elli iken, 
ayın sonunda on sekiz yirmi dörtteydi. Yani o yıl Ocak 
ayında günler tam kırk üç dakika uzadı.

Ocak, fırtınaların arka arkaya patladığı, gece yarısı 
oldu mu karanlık gökyüzünde ağaçların yapraksız dalla-
rının zarif ama kızgın kırbaçlar gibi savrulduğu, saldırgan 
bir aydır. Eğer bir insan olsaydı, onu soğuk ve asabi bilir-
lerdi. Ayların isimleri sanki evrenin tarihsiz zamanlarda 
uydurduğu o kayıp dilin tortularıdır ve harfler sadece o 
ayı betimlemek için ilahî bir kaderin nefesiyle ta en baş-
ta, o ilk zamanlarda, yan yana gelmiştir.

Ocak...
Soğuk, buz gibi bir ay. Birbiri ardına kopan onca fır-

tına. Güneşsiz, gri, ürpertici günler, bulutlu, kasvetli sa-
bahlar, geceleri uzaklarda ışığı bile soğuk, tir tir titreşen 
yıldızlar...

Şahbaz her zaman olduğu gibi 1979 yılının Ocak 
ayında da her sabah güneşle birlikte uyandı.

Ocak



20

Bu ayda doğan kızlar ileride güzel, alımlı kadınlar 
olurlar. Uzun yaşarlar. Duyguludurlar, süse, eğlenceye ve 
gezmeye düşkündürler. Gençken utangaç olsalar da yaş-
landıkça kibir kesilirler. Kocalarını kıskanırlar. Bir de 
boyları uzundur.

Şahbaz o ay kısa boylu esmer bir kadın tanıdı. Kadın 
alımlı mıydı? Belki. Eğer üzerinde teninin rengine uygun 
giysiler olsaydı, saçlarını ensesinde gevşek bir topuz yap-
saydı ve gözlerinin etrafını kahverengi kalemle boyasaydı 
alımlı bir kadın olurdu. Ama Şahbaz onu bulduğunda, 
ölmek üzereydi. Çıplak bedeni kirli bir çaputa sarılmıştı. 
Gözlerinin etrafı mosmordu. Dudaklarının etrafı da. Di-
şetleri devamlı kanıyordu. Ve burnundan, kulaklarından 
iltihaplar akıyordu. Saçları... yıkansa muhtemelen kesta-
ne rengi olacak saçları... kısacık kesilmişti. Bir berber ta-
rafından değil, sanki bir deli tarafından... düzensiz kırpık 
kırpık.

Ocak ayında doğan erkekler ileride doğruyu seven 
adamlar olurlar. İstediklerini alabilmek için her türlü 
fedakârlığı yaparlar. Disiplinlidirler. Onların da boyları 
uzun olur.

Şahbaz’ın boyu kısacıktı. Bir cüce kadar kısa. Gele-
ceği sezebilen bir cüce... istediği renklere boyayabildiği 
hayatlar hakkında dilediğince yalan söyleyebilen, olmuş-
ları, olacakları aklına estiği gibi söze döken, anlattıkları-
na inananın aklını başından almayı pek iyi bilen bir laf 
cambazı.

Yersiz zamansız bahar sıcaklarının ardından yoğun 
lodos fırtınalarıyla şehri doluya ve sele kurban veren 
1979 yılının Ocak ayında, Şahbaz bahçesinde uzun za-
manlar geçirdi. Arka odadaki dar uzun kapıdan çıkılan 
ve Tanrı’nın bağışı konumuyla cimri güneşi gafil avlayan 
küçücük avlunun zemini topraktı. Sanki koca bir araziyi 
beller gibi belledi o küçücük toprağı. Günlerce. Altüst 



21

etti. Bekledi. Yine altüst etti. Yine bekledi. Ta ki toprağın 
gebeliğe hazır olduğundan emin oluncaya dek. Her bel-
lemeden sonra üste çıkan çürük otları, kökleri ve çerçö-
pü ayıkladı. Böceklere, tek tük solucanlara ve ilk kez 
gördüğü uyku sersemi haşarata hiç dokunmadı. Toprağın 
bellendiğinden ve biraz da dinlendiğinden emin olduk-
tan sonra çapanın geniş yanıyla on beşer santim aralıklı, 
yirmişer santim derinliğinde çukurlar açtı. Bahar çiçek-
lerinin soğanlarını bu çukurların içine uykuda bir bebeği 
beşiğine yerleştirir gibi... koydu.

Lodos fırtınalarında şehirdeki elektrik direkleri dev-
rildi, vapurlar çalışmadı, uçaklar uçmadı, stadın panoları 
eğildi, evlerin damları havalandı, minik bir Rum madam 
şehrin en işlek meydanında, herkesin şaşkın bakışlarını 
aşarak ve uçmasın diye kadife şapkasını heyecanla üstten 
başına bastırarak, sıkı sıkı tuttuğu abanoz saplı şemsiye-
sinin ucunda bir masal kahramanı gibi havalandı. Bir 
asra yakındır deniz kıyısındaki geniş caddenin iki yanın-
da sıralanan ve dalları eski sarayın bahçesine hüzün gibi 
sarkan çınarlardan ikisi yola devrildi. Şahbaz’ın bahçesi-
ne onu üzecek hiçbir şey olmadı. Şahbaz o fırtınalı gün-
lerde bahçeye çıkmadı. Ama fırtına sonrasında güneş 
biraz yüzünü gösterdi mi makası eline aldı, duvar dibin-
deki tek gül fidanını incitmeden budadı. Tam zamanıydı 
ama gülden çelik almadı. Bu küçücük bahçe, aslında tek 
gül fidanına bile dardı.

1979 yılının Ocak ayında deli gibi yağmur yağdı. 
Zemheri fırtınasında ölen asil bir martı, bir gece yarısı, 
sessizce bahçeye düştü. Yirmi yıl aradan sonra ilk kez o 
ayın beşinci günü gök gürledikten sonra kar yağdı. Şehir 
buna çok şaştı. Şahbaz da. Yine vapurlar, uçaklar çalış-
madı. Arabalar yollarda kaldı. Minik Rum madam o gün 
evden dışarı çıkmadı. Kar bahçeyi gafil avladı. Şahbaz 
köşedeki küçücük sebze bahçesini gübreyle örtmek için 
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karın kalkmasını bekledi. Kar yerini yağmura bırakınca, 
bahçedeki enginarların diplerini ayıkladı. Kenarlara no-
hut, bakla ve soğan ekti. Güneşli bir havada da salatalık 
ve ıspanak... Ayın ikinci haftası lodos gitti, hava poyraza 
döndü. Soğuklar başladı.

Şahbaz kiraz ağacını o sırada budadı. Güzden açtığı 
çukura da bir erik fidanı daldırdı.

Bu küçücük bahçede tek horozlu ve beş tavuklu bir 
kümesi vardı. Tavuklar yumurtlasın diye onlara bol bol 
kepek, çavdar ve karabuğday verdi.

Üçüncü hafta fırtına vardı. Son haftaysa hava çok 
soğuktu.

Şahbaz ayandon fırtınasında serçelerin donarak öl-
mesinden korktu.

2

Şahbaz koridorun ucunda duruyordu. Durduğu ye re 
ışık düşmüyordu. O yüzden adam, kadını, paramparça 
kadını iki kolunun altından tuttuğunu ve geri geri sürük-
leyerek koridor boyunca taşıdığını, en dipte bir zamanlar 
tuvalet olarak kullanılan ve kapısı uzun süredir açılmayan, 
unutulmuş, gözden uzak, akıldan uzak o metruk hücreye 
sırtüstü yatırdığını kimsenin görmediğini sandı. Öldüğü-
nü düşündüğü kadını, ıslak saçları, kanlı bacakları, morar-
mış meme uçları, paramparça ayak tabanları ve yarı aralık 
gözkapaklarıyla ıslak zemine bıraktı. Eğer o gün öğleden 
sonra otobüs durağında kalabalıkların arasında sessiz bir 
tabancadan beynine sıkılan tek kurşunla öldürülmeseydi, 
ertesi gün seher vakti arkadaşıyla birlikte geri dönüp, ce-
sedi gizlice handan çıkaracak, şehir kıyısındaki boş arsalar-
dan birine atacak, eve gidip kahvaltı edecek, oğlanı okula 
bırakacak ve saat tam dokuzda mesaiye başlayacaktı. Aynı 
handa... Üç Kapılı Han’da... üçüncü katta...



23

Şahbaz koridorun ucunda duruyordu. Adamın kadı-
nı hücreye koyuşunu, ölüp ölmediğinden emin olmak 
için nabzını defalarca kontrol edişini, aralık dudakların-
dan nefes sızıyor mu diye sanki ölüyü, bir ölüyü öpecek-
miş gibi üzerine eğilişini, koridorun ucundan, uzakları 
karanlıkta bile gören deli gözleriyle ve sessizce izledi. 
Onun kadını orada öylece bırakıp gittiğinden emin ol-
duktan sonra, yere basmayan kanatlı adımlarla hücreye 
yaklaştı, adamın giderken kilitlemeye bile gerek görme-
diği demir kapıyı gıcırdamasına aldırmadan usulca itip 
açtı. Kadın orada... yerde... öldü ölecek... yatıyordu.

Şahbaz, her şeyi bilen her şeyi hisseden o olağanüs-
tü sezgileriyle, kadının henüz ölmediğini anlamıştı. Tıp-
kı donmuş serçeler gibi, avucuna alıp biraz ovalasa, sıca-
cık tutsa sanki canlanacaktı. Çok uzaklarda, tarifsiz bir 
ölme isteğiyle, ölerek tüm yaşadıklarını unutmak, başına 
gelenlerden ve geleceklerden kurtulmak umuduyla öl-
meye çalışıyordu. Şahbaz kadının yanına çömeldi. Kısa, 
ıslak saçlarını okşadı. Kadın ölümün kıyısında kendinden 
vazgeçme çabasındayken, saçına değen bu beklenmedik 
şefkatin rüzgârıyla irkildi. Ölüm o an şefkate yenildi.

Peki, bir dokunuşuyla ölümü yıldıran Şahbaz kimdi?
Hanın koridorlarında kimseye görünmeden yaşayan 

kayıp bir çocuk. Öldü sanılıp kuytularda unutulan bir 
sanık. Bu handa öldürülen ve yine bu handa dirilen bir 
hayalet. Bu handa yapılanlardan yaşananlardan sorumlu 
bir pişman. Belki de külliyen bir yalan.

Şahbaz kimdir diye sormayın. Onu tanıyan birini 
aramayın. Yaşadı mı gerçekten, gördü mü her şeyi, ko-
nuştu mu hepsiyle, tümünü yaptı mı bunların, hiç de-
meyin. Tuhaf bir hikâye demiştim ya size. Bu hikâyenin 
başkahramanı Şahbaz, kahramanların içinde en tuhaf ola-
nı. Farz edin ki o bir masal kahramanı. Keloğlan’ın pe  şine 
düştünüz mü hiç? Binbir gecenin gerçekliğini sorguladı
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