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Cemil Kavukçu, 1951 yýlýnda Ýnegöl’de doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü’nü bitirdi (1976). Öyküleri, 1980 yýlýndan bu yana çeþitli dergilerde
yayýmlandý. Patika adlý yapýtýyla 1987 yýlýnda Yaþar Nabi Nayýr Öykü Ödülü’nü ve 1996 yýlýnda Uzak Noktalara Doðru adlý
öykü kitabýyla Sait Faik Abasýyanýk Hikâye Armaðaný’ný kazandý.
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Atlaslarda, coðrafya kitaplarýnda, haritalarda
adý ne olursa olsun, ‘Kýrat’ diyor ona Tarýk; çünkü
adýnýn tersten okunuþu. Bütün akarsularda olduðu
gibi, yataðý geniþledikçe durulup yavaþlýyor, yavaþ
ladýkça ölümü hýzlanýyor ve öyküsü büyüyor.
Doðduðu yer, Sulak Daðý’nýn kuzeydoðusunda
bir yer; enlemi boylamý belli bir nokta. Ama, o nok
tadan ilk ne zaman çýkýp kendine bir yol bularak
aþaðýlara doðru aktýðý belli deðil. Ýnsanlarýn bu böl
geye yerleþmeden önceki bir dönemine uzanmalý
serüveni. Bu da önemli deðil Tarýk için; ne zaman
doðmuþ olursa olsun, akmasý ve ovaya kadar ömrünün çok kýsa olmasý önemli. Daðýn yamaçlarýndan
kývrýla büküle, coþkuyla, kayalardan atlayýp çavlan
lar oluþturarak, küçük göletlerde dinlenerek
sürdürüyor yolculuðunu. Hep gidilen, hiç bitmeyen
bir yolculuk bu. Vuraþ Ovasý’nýn engin düzlüklerine
ulaþýnca biraz duruluyor. Sonra ver elini kuzey. Bo
ðazlarýn ürkütücü sessizliðinden serinkanlýlýkla ge
çiyor. Baþka akarsularla beslenip büyüyerek sürdü
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rüyor yolculuðunu. Dar ve derin bir vadiyi aþtýktan
sonra en öldürücü darbeyi yiyeceði coðrafyaya ulaþý
yor. Yani, buraya, bu kentin yayýldýðý düzlüðe... Yol
culuðun bundan sonrasý hüzün; kentlerden geçen
bütün nehirlerin, akarsularýn, çaylarýn, derelerin
ortak yazgýsýyla, mendereslerin aðýrlaþtýrdýðý bir
akýþla denize doðru sürükleniyor.
Sulak Daðý’nýn kuzeydoðusunda hâlâ coþkulu
Kýrat, çünkü her gün yeniden doðuyor; ovada ise sü
rekli ölüyor. Kentin bütün pisliðini, erimez-çürümez
çöplerini ve fabrikalarýn atýklarýný sýrtlayarak, duru
lup aðýrlaþarak, balýksýzlaþýp kurbaðasýzlaþarak de
nize taþýnýyor. Geniþ sulara ulaþtýðýnda ise, güzellik
ve do
ðallýðýnýn öldürücü gücü yol ar
ka
daþ
larýyla
kaynaþarak baþka bir ölümün hazýrlayýcýsý oluyor.
Kýrat’ta balýklar, iribaþlar, kurbaðalar, yýlanlar,
kaplumbaðalar yaþamýyor. Çürümüþ suyuyla, içinde
kaynayan milyonlarca bakterisiyle, yaz aylarýnda
sivrisineklerin cenneti, kentin yüzkarasý bir kanali
zasyon artýk.
Ýþte, gönlüm gibi bulanýk sular, diyor Tarýk. Za
mandý, yaþamdý, geçiyor iþte gözünün önünden;
bozbulanýk, utanmazca. Cesedi sürükleniyordu Ký
rat’ýn sularýnda; bir, cam donuðu gözlerini, þiþmiþ
karnýný ortaya çýkararak; bir, baþýný sulara gömerek
genç be
de
ni
ni –ama bir kadýnla hâlâ ya
ta
mamýþ,
karþý cins tarafýndan bilinememiþ bedenini– boktan
boka çarparak akýp gidiyordu.
zaman ve su
gönül ve bok
Kýrat ne bilsin Genel Kimya’yý, Nümerik’i.
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Durmadan not geçiyordu. Durmadan düþünü
yor ve durmadan üþüyordu. Geceyi ve uykusuzluðu
ilk kez bu kadar yakýndan tanýyordu; sessizliði ve
dinginliði. Uyuyanlarý düþünüyordu, uyuyamayan
larý, acý çekenleri, hastalarý, yolcularý, kuytulara sin
miþ uygun zamaný kollayan hýrsýzlarý, güzel geçtiði
ni sandýðý bir geceyi kusan sarhoþlarý, doðumevleri
ni, acil servisleri, kamyon þoförlerini, pavyonlarý,
içkinin bitirdiði yaþamlarý, mahkûmlarý, duvarlara
yazý yazan militanlarý, silahlý çatýþmaya girenleri,
vurulup düþenleri... Ormanlarýn kuytularýný, insan
lar âleminin bütün karmaþasýndan uzak, küçük ya
þamsal hesaplarýný bile bir kenara býrakýp uykuya
geçmiþ hayvanlarý, bozkýrlarýn dinginliðini düþünü
yordu. Ama en çok da o anda seviþenleri düþünüyor
du. Düþünürken üþüyordu. Üþürken not geçiyordu.
Gece baþkaydý. Bambaþkaydý. Ürkütücüydü.
Þurada, insanlar koþuþuyordu baðýra çaðýra...
Þurada, masa pislik içinde yüzüyordu. Üzeri tüken
mez kalemle karalanmýþ bir sigara paketi (14 yazýl
mýþ, kalem birçok kez gidip gelmiþ rakamlarýn üze
rinde; yani, bugün on dört sigara içilecek; yani, di
siplin; yani, sýkýntý) de buruþturulup kül tablasýna,
küller ve ezilmiþ izmaritlerin arasýna sýkýþtýrýlmýþ.
On dört sigaradan fazlasý içilmiþ; özdenetim, yani
özlenen denetim saðlanamamýþ bugün. Yine sýnýfta
kalýnmýþ.
Kalemler, defterler, Nümerik teksirleri, Genel
Kimya notlarý, samanlý kâðýtlar, kâðýtlarýn üzerinde
imzalar, çiçek resimleri, anlamsýz karalamalar, kur
tuluþlar, kurtulamayýþlar, BEN DELÝ MÝYÝM, sonra
DEVRÝM, sonra DELÝYÝM, hemen altýnda GÜÇLÜ
YÜM ve ek
mek kýrýntýlarý ak
þam
dan kal
ma. Bir
uyarý yazýsý: Bu kadar otuzbir çekersen erken ölür
sün!
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Açtý þunun þurasýnda. Mutfak su içindeydi. Pat
lamýþ bir bo
ru, pis su
larý mut
faðýn ze
mi
ni
ne yay
mýþtý. Biraz daha yükselince kapý eþiðini aþýp hole,
oradan salona ve öbür odalara yayýlacaktý.
Kýrat ayaklarýnýn altýnda olacaktý o zaman.
Sabah kalktýklarýnda görmüþlerdi felaketi. Ya
þar’la birlikte, paçalarýný dizlerine kadar kývýrarak
mutfaða girmiþlerdi. Ýðrenç bir duyguydu. Yaþar’ýn
kapýcýdan bulduðu boþ bir teneke kutuyu (üzerinde
bir pey
nir mar
kasý vardý) ze
mi
ne sürte
rek ve sü
pürgeyle sularý içine doðru süpürerek, ancak yarýsýna kadar dolabilen tenekeyi götürüp helaya dökerek
boþaltmaya çalýþmýþlar, ama her þeyden olduðu gibi
kýsa sürede bundan da yýlmýþlardý. Baþa çýkýlýr gibi
deðildi. En iyisi, demiþlerdi, durumu yöneticiye bil
dir
mek. Ya
ni, o ka
bak ka
falý, kaþ
larýný her sa
bah
diþlerini fýrçaladýðý diþ fýrçasýyla tarayan, yanaklarý
sarkmýþ yaþlý ‘cins’le, ‘talebe milleti’ni bir canavar
mýþ gibi gören emekli albayla yüz yüze gelmek.
Karmakarýþýk bir yüzle inmiþti aþaðý emekli al
bay. Diz bölümlerinden balon vermiþ soluk lacivert
bir pijama altý, kiremit rengi eprimiþ bir kazak vardý
üzerinde. Kaþlarýný taramaya bile zaman bulama
mýþtý. Astlarý, üstleri, silah arkadaþlarý, yok yere to
katladýðý erler onu bu halde görseler ne düþünürler
di? Mutfaðý basan sudan çok odalarý (sorun odalarda
deðil efendim, mutfakta), duvarlarý, duvarlardaki
posterleri, kartonlara yazýlýp asýlmýþ þiirleri incele
miþti; hem de tükürdü tükürecek bir yüzle...
Kapýcý Ali Rýza (o da az deðildi), alt kattaki ‘tale
be milleti’nin oturduðu dairedeki aksiliði haber ver
diðinde, hiçbir zaman tamamlayamadýðý gazete bul
macalarýndan birine baþlamýþ olmalýydý emekli al
bay; müstahkem mevki, ‘or’; bir renk, ‘al’ da olur
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‘ak’ da, a’sýný yaz; eski dilde su, ‘ma’ da olur ‘ab’ da,
geç. Sabah kahvesi, cilasý dökülmüþ sehpanýn üze
rinde. Höpürdeterek bir yudum içiyor; ohh, eline
saðlýk haným. Es
ki Mýsýr’da Güneþ Tanrýsý, ‘Ra’.
Neymiþ haným? Gözlüðünün üstünden bakýyor. Ka
pýcýnýn dediðine göre talebelerin dairesini su basmýþ.
Eli, daha iyi iþitebilmek için kulaðýnda, bir süre öyle
kalýyor. Karýsý sesini biraz yükselterek yineleyince
de kýzýyor: Duydum haným... Duydum! Saðýr deði
lim. Rasim Bey’e sinirleniyor. Ne diye aile ortamýna
bu talebe milletini sokar ki. Neymiþ, çocuklar mem
leketlisiymiþ. Birinin babasýný çok iyi tanýrmýþ. Ken
di ayný apartmanda oturmuyor ya... Ýçip sýçtýlar ta
bii. Gazetesini katlayýp sehpaya koyuyor. Koymuyor
da, öfkesini belli edecek biçimde, ama yine de bir
sakatlýk çýkarmamaya dikkat ederek atýyor.
Gözlüðünü, kah
ve fin
canýnýn yanýna býrakýyor.
Gününü rezil ettiler iþte. Ýþin yoksa uðraþ. Doðrulur
ken eliyle beline destek oluyor. Bu bel aðrýlarý baþýna bir iþ açacaktý ya, hayýrlýsý... Kapýcý Ali Rýza, bü
tün olanlar
da payý varmýþ gi
bi suçlu suçlu önüne
bakýyor olmalýydý. Neymiþ, diye bir kez daha gürle
miþti kuþkusuz emekli albay. Sonra da onu dinleme
den savaþ alanýna iner gibi inmiþti alt kata.
Bilirkiþi edasýyla bakmýþ, ensesini kaþýyýp baþý
ný aðýr aðýr sallamýþtý. Durup dururken bir boru na
sýl patlar? Neden bizim evdeki ya da karþý komþu
muz Ýhsan Beylerin borusu patlamýyor da bu zibidi
le
rin
ki patlýyor. Ya
pa
cak bir þey yok, te
le
fon edip
Rasim Bey’e haber verecek. Gel, diyecek, senin
hemþehrilerin evinin borularýný patlatmýþ. Gel de
çaresine bak, içine sýçmýþlar evinin. O kadar tamah
kâr olursan baþýna bile yýkarlar. Ya onlarýn üstünde
ki dairede otursaydý bu zibidiler de, borularý patla
15

saydý... Boklarý püsürleri yukarýdan aþaðý aksaydý...
Kýyameti koparýrdý. Canlarýna okurdu.
Þu anda mutfak kapýsýnýn eþiðini zorlayan su
Tarýk’ý hiç ilgilendirmiyor. Öyle ki, sabah, ayaklarýn
daki ýslaklýðýn tiksintisini þimdi duymuyor. Yalýna
yak girmemiþlerdi, pisliklere basmamýþlardý, sözde
terlik giymiþlerdi ama, bileklerine kadar batmýþlar
dý suya. Sonra, mundarlaþmýþ terlikler güzelce yýka
nýp balkona çýkarýlarak böcek ölüleri gibi ters dön
dürülmüþtü.
O pis sular çenesine kadar yükselse bile umu
runda olmayacaktý.
Bizi bu Kýrat ve onun pis sularý boðacak!
Acýkmýþtý ve açlýðý yalnýzca midesinden yükse
len çýðlýklarla sýnýrlý deðildi. Þurada, bacak aralarý
cayýr cayýr yanarak kýzlar dolaþýyordu ve o hiçbir þey
yapamýyordu. Yapamazdý da, YANLIÞ OLURDU. On
dört sigara disiplini gibi ‘o þimdi yozlaþtý’dan önce
alýnan bir yýðýn karardan biri bu: YANLIÞ OLUR!
Kalýn býyýklý, gür sesli, delici bakýþlý biri kýzlarý ikiye
ayýrmýþtý: bacýlar ve bacý olmayanlar. Bacýlar bizim
mücadele arkadaþýmýzdý, onlara ‘cinsel obje’ olarak
bakamazdýk. Bacý olmayanlar ise burjuva kýzlarýydý
ve onlarla bir iþimiz olamazdý. Þimdi aþk zamaný de
ðildi. Yani, her iki durumda da karýdan kýzdan uzak
durulacaktý. Aþk, devrimci mücadelenin önünde bir
engeldi. Âþýk olunmayacaktý. Yoksa yanlýþ olurdu.
Býrak olsun. Neyin doðru ki, bir de bu yanlýþýn
olsun. Yarýn fýrtýnalar kopacak, sabah altý on beþte,
tam penceresinin altýnda simit satan sekiz yaþýnda
bir çocuk “Sýcaak!” diye baðýracak, belediye otobü
sünde býyýklarý, kulaklarý ve kaþlarý sarkmýþ biletçi
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bezgince paso soracak, kocaman bir kafa, yaptýðý iþi
çok önemseyerek hava raporunu sunacak televiz
yonda, mavi gözlü bir kýz sakýz çiðneyecek, rüzgâr
daha da þiddetlenecek, etekler havalanacak, tombul
beyaz bacaklar ortaya çýkacak, bakýlýrsa bile çaktýr
madan bakýlacak, yaðmur yaðacak belki ve sokak
köpekleri mahzun gözlerle süzecek gelip geçeni. Pe
ki sen ne yapacaksýn? Bir sevgilin bile yok.
Þurada, pek bir þey anlamadýðý, bir türlü öðre
nemediði derslerin sýnavlarý bekliyordu onu. Kitap
lar, samanlý kâðýtlar, kalemler, pis mendiller, tütün
döküntüle
ri, küller, ek
mek kýrýntýlarýyla do
lu kar
makarýþýk bir masa. Çalýþamýyordu. Bir türlü kendi
ni derslerine veremiyordu. Kýrat, gönlü gibiydi...
Her þeyi kökünden çözümleyecek devrim ise yapýlmamýþtý daha.
Çoðu kez kendi bile duyumsamazdý içindeki
büyük volkanýn ateþini. Yalnýzca yanarak koþtuðu,
bir de alnýný soðuk duvara yaslayýp gelecek üzerine
düþündüðü zamanlar duyardý o cýlýz sesi; kendini
sorguya çektiði o sesi... Kimsin lan, derdi, ne iþin var
bu kentte, bu evde... Okulu bitirebilecek misin? Bi
tirsen ne olacak? Kimya’yý seviyor musun, bu bölü
me se
ve
rek mi gir
din? Yalnýzsýn. Evet, yalnýzým.
Açsýn. Evet, açým. Eþek kadar oldun ama bir kadýnla
yatamadýn daha. Arkadaþlarýna yalan söylüyorsun,
yattýðýn kadýnlarý anlatýrken kendine olan saygýný
daha da yitiriyorsun ama gerçeði bir türlü söyleye
miyorsun.
Kimsenin bana aldýrdýðý yok. Nazan’la mektup
laþýyorum, birbirimizi seviyoruz. Ama hâlâ otuzbir
çekiyorsun.
Evet, çekiyorum, baþka bir çözümüm yok.
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Ertan da çekiyor mudur? Hayýr. Liderler her
türlü açlýða, iþkenceye dayanacak biçimde eðitmiþ
lerdir kendilerini.
Mýrýltýlardan, aþk fýsýltýlarýndan, derslerden
uzak sigara içiyor. Karþý apartmandaki kadýn (onun
dairesine göre bir kat daha aþaðýda oturan, arada
perdenin arkasýndan gözleyip onunla seviþtiðini ha
yal ederek doyuma ulaþtýðý kýsa boylu, tombul ka
dýn) temizlik yapýyor. Çocuðunu okula, kocasýný iþe
göndermiþ. Yalnýz. Tarýk gibi genç ve doyumsuz bi
rini düþlüyor. Kalýn bilekli elleriyle örtüler silkeliyor
balkondan. Ýri memeleri dayanamýyor bu sarsýntýya.
Tarýk da dayanamýyor. Renkli çamaþýrlar uçuþuyor
bir baþka balkonda.
Bir sigara daha yakýyor.
Bir tren düþlemiþti hep; elinde bavulu ile koþtu
ðu, ama bir türlü binemediði, tekerleklerinin týkýrtý
sýnýn gittikçe zayýfladýðý bir tren. Ne zaman sapsarý
bir yüzle, soluk soluða o istasyona ulaþsa, çelik ýþýl
týlarla uzayan demiryolunu gösteriyorlardý: Tren
çoktan gitti.
Karþýsýndaki duvarda bir resim var. Gazeteden
kesip bantla duvara yapýþtýrdýðý bir resim. Acý çe
ken, bu acýyý yaþamýn bir gereði gibi kabullenmiþ
bir yüzün fotoðrafý. Onun hemen altýnda da bu sa
bah yazdýklarý:
þu anda ayaklarým titrese
gözlerim kapansa
masa pis mendiller
mutfaktaki laðým kokusu
baþýmda aðrý
biletimi aldým gidiyorum
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Onun hemen altýnda Horatius’tan bir inci:
“Fýrtýna nereye atsa beni, orada bir yer vardýr
yaþanacak.”
Biri, “Derslere küstüm, okula gitmeyeceðim ar
týk,” demiþti. Hem de ondan üç yaþ büyük biri; ya
naðýnda zeytin çekirdeði büyüklüðünde beni olan,
kalýn býyýklý biri... Bir baþkasý da, “Ders çalýþmanýn
zamaný mý, bizi büyük görevler bekliyor,” demiþti.
Çünkü bunlar burjuvazinin uyutma yöntemleriydi.
Zi... Zi... Burjuvazi!
Kýsacýk etekli kýzlar kalçalarýný sallýyor ve elle
riyle olmayan bir kilim parçasýný silkiyormuþ gibi
yaparak tempolu bir þarký söylüyorlar: Zi...zi...zi di
yorlar müzik eþliðinde. Sonra da dönüp popolarýný
gösteriyorlar: BURJUVAZÝ! Alkýþ ve ýslýktan yer gök
inliyor. Çünkü donlarý yok.
Tarýk gýrtlaðýna kadar ‘burjuvazi’ olmuþtu. Kâ
ðýda alt alta BURJUVAZÝ diye yazýyordu. Duymak
istemiyordu, söylemesi gerektiðinde ise, kendine
yabancý bir ses tonuyla bu sözcüðü mýrýldanmaktan
sýkýntý duyuyordu. Burjuvazi. Sýkýldýðý için de yazý
yordu. Tükenmez kalemin mavisi ‘B’yi saç örgüsü
gibi kalýnlaþtýrýyordu.
Masa pisti. Çok pis.
Bir an için kendini ele vermiþ, aklýndan geçen
leri karþýsýndaki anlamýþ gibi gülümsedi. Kýsacýk
etek giymiþ donsuz kýzlar kalçalarýný sallýyor: Zi...
zi...
Aynalarda sýnanmýþ, ölçülüp biçildikten sonra
benimsenmiþ bir gülüþ yayýlýyor yüzüne. Þimdi Er
tan’ý, derslerinden çok daha önemli görevleri sýrtlanmýþ, Emek Kafe’de, kendisine hayran bir kalabalýðýn
Suda Bulanýk Oyunlar
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çevrelediði masada, boynunu kýsmýþ, býyýðýný çekiþ
tire çekiþtire ‘proletarya diktatoryasýndan’ söz eder
ken görüyor. Sýk sýk yumruðunu masaya vuruyor
Ertan. Öfke ve þiddet dolu gözleri deðdiði her nesne
yi delip geçiyor. Parmaðýný bir ‘bacý’nýn burnuna
dek yaklaþtýrarak haykýrýyor: Arkadaþým (herkes
onun ar
ka
daþýydý), önce þu küçük bur
ju
va has
talýklarýndan kurtulmalýyýz.
Zi... zi... zi
ii, di
yor kýzlar ve dönüp po
po
larýný
gösteriyorlar.
Çünkü iþçi sýnýfý onlarsýz bir þey yapamayacaktý
ve bu bahtsýz sýnýf, yýllardýr yataklarýnda debelenip
duran, göðüslerini yumruklayan, kendilerini biraz
iyi hissettiklerinde ise býyýklarýný çekiþtiren bu
‘müzmin’ hastalarýn iyileþerek onlara öncülük etme
sini bekliyordu. Doktorlarýn elinden bir þey gelmi
yordu. Hastalar sürekli konuþuyor, tartýþýyor ve bir
birleriyle dövüþüyordu.
Tarýk hastaneye kaldýrýlmýþ, acil serviste yatý
yor. Çok ivedi, dünyayý velveleye veren bir cankur
taran, yaya kaldýrýmýna toplanmýþ meraklýlara ça
murlu sularý sýçratýp tepeden týrnaða ýslatarak has
taneye yetiþtirmiþti az önce. Yaðmurlu bir gündü,
üstelik Kýrat da taþmýþtý. Kenti laðým sularý basmýþ
tý. Gemi batýyordu. Dudaðýnda soba borusu gibi bir
sigarayla acil serviste yatan Tarýk da batýyordu. Ne
tuhaf; koþuþturup duran hemþireler de, asýk yüzlü
doktorlar da karýþmýyordu sigara içmesine. Bu, hem
iyiydi, hem kötü. Zaman geçirilmeden býçak altýna
yatýrýlacak ve beynindeki ‘Küçük Burjuva Tümörü’
alýnacaktý. Doktorlar buna kýsaca KBT diyor. Teker
lekli sedyede, koridorlardan þimþek hýzýyla geçerek,
dönüþlerde duvara çarpmaktan kýlpayý kurtularak
asansöre doðru yol alýyor. Tekerlekli sedyeyi yaþlý
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ama dinç bir hastabakýcý kullanýyor. Makyajla yaþ
landýrýlmýþ bir oyuncuya benziyor. Hatta, Türk sine
masýnda ‘sütçü’ diye ünlenen, kötü adam rollerine
çýkan Süheyl Eðriboz’un kopyasý bile denebilir. Ama
bu filmde kötü adam deðil. Ýyi adam da sayýlmaz,
çün
kü yüzünde hiç
bir an
lam yok. Acil ser
vis
ten
KBT’ye çýkarýlýyor; beþ kat yu
karýsý. Hiç
bir þey
umurunda deðil Tarýk’ýn. Derin derin çekiyor siga
rasýndan. Yolun sonu. Sigarasýnýn külü uzuyor, bü
külüp ak çarþaflara dökülüyor. Arzu Okay’a benze
yen hemþire çapkýn çapkýn gülüyor.
“Hastanýn yaþamýný kurtarabiliriz ama, kör ka
labilir...”
Bunu söyleyen TV dizilerinden tanýdýk bir dok
tor. Aslýnda, yüzünden çok sesi tanýdýk. Kendine son
derece güvenli, sert, bir o kadar da inatçý bir herif.
Ama Tarýk, o güzel bayan doktorun (o da Arzu Okay,
hayret) bu katý tutumlu soytarýya karþý çýkacaðýný ve
anlayamayacaðý birçok Latince sözcükle tartýþacaðý
ný biliyor. Bir uyarý: Yaþamýn boyunca rastlantýlar ve
seni koruyacak birileri olacaktýr; korkulacak bir þey
yok, nokta! Kendini o güzel doktorun ellerine býra
kýyor Tarýk. Çünkü güven
ce
de. Bir gün ya
tak
tan
kalkacaðýný, hastanenin bahçesinde, iki yanýnda tý
raþlanmýþ þimþirlerin yer aldýðý sessiz ve ürkütücü
bir yolda birlikte yürüyeceklerini, akasya aðaçlarý
nýn altýndaki banklarýn birine oturup (‘Düþünen
Adam’ heykeli de hemen arkalarýnda olacak mý?)
hiç konuþmadan uzaklara bakacaklarýný biliyor. Gü
zel bacaklý bayan doktor arada içini çekecek, onu
býrakýp giden ikiyüzlü, çýkarcý sevgilisini düþüne
cek. Sonra göz göze gelecekler. Olanaksýz bir aþkýn
ilk adýmlarý mý?
Adýmlarý Tarýk. Zi...zi...
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