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DENÝZ KAVUKÇUOÐLU’NUN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
DÝÐER KÝTAPLARI
DENÝZ BÝTTÝ / deneme
CANIM ACIYOR BABA / öykü
ALAGEYÝK SOKAÐI BÝR LÝMAN MIYDI / aný
KOMÝK ÞEYLER YAZMAK / öykü
SEN VATAN HAÝNÝ MÝSÝN BABA? / aný
KEDÝ GÜLÜÞÜ / aný
ZARÝFE / roman
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Deniz Kavukçuoðlu, 1943’te Ýstanbul’da doðdu. Ýlk ve ortaöð
re
ni
mini Ýstanbul’da yaptý. 1963 yýlýnda Almanya’ya gitti.
Tübingen, Heidelberg ve Nürnberg’de felsefe, tarih, ekonomi
okudu. 1970 yýlýndan sonra Almanya’nýn çeþitli kentlerinde,
özel kuruluþlarda yönetici olarak çalýþtý. Hamburg’da üç yýl
öðretim görevlisi/proje yönetmeni olarak görev yaptý. Sýkýyö
netimli dönemlerde yirmi iki yýlý “zorunlu” olmak üzere, top
lam otuz yýl Almanya’da yaþadý. 1960’lý yýllarýn sonundan iti
baren Ant dergisi, Aydýnlýk dergisi ve Yeni Ortam gazetesinde
yazýlarý yayýmlandý. 1990’lý yýllarýn baþýnda Milliyet gaze
tesinin yurtdýþý baskýsýnda, bir yýl da günlük Aydýnlýk gaze
tesinde köþe yazýlarý yazdý. Þiddetten Demokrasiye/ Sosyal
Demokrasi ve Milliyetçilik’i (Ercan Karakaþ, Günay Özdoðan
ve Murat Belge ile) 1996’da, Karl Marx’tan Günümüze Alman
ya’da Sosyal Demokrasi’yi 1997’de, Deniz Bitti’yi ve Sosyal
Demokraside Temel Eðilimler’i 1998’de, Alageyik Sokaðý Bir
Liman mýydý’yý 2002’de, Sen Vatan Haini misin Baba’yý ve
Zarife’yi 2003’te, Kedi Gülüþü’nü 2004’te, Bir Yolculuk Öykü
sü/TÜYAP Ýstanbul Kitap Fuarý’nýn 25 Yýlý’ný 2006’da yayýmladý. 1992 yýlý sonunda Türkiye’ye dönen Deniz Kavukçuoðlu,
1993 yýlýndan bu yana TÜYAP A.Þ.’de genel koordinatör ola
rak görev yapýyor ve 1996 yýlýndan beri Cumhuriyet gazete
sinde yazýyor.
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Deðerli dostum
Demir Özlü
için
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I. Bölüm
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü’nde
Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü’nden gelen çaðrýyý
okuduklarýnda hiç þaþýrmadýlar. Bunu bekliyorlardý.
Bir buçuk ay önce birlikte tatile gittikleri, fakat iki gün
sonra orada býrakýp döndükleri dostlarý Tamer Doðan
ardýnda hiçbir iz býrakmadan kaybolmuþtu. Döneceði
gün Atatürk Havalimaný’nda bekleyen büyük oðlu
Murat babasýnýn çýkmadýðýný görünce önce Türk Hava
Yollarý’na sormuþ, dönüþ tarihinin deðiþmesi için ken
dilerine baþvuru yapýlmadýðýný öðrenince babasýnýn
kaldýðý evin Almanya’daki sahibine telefon etmiþti.
Adamýn hiçbir þeyden haberi yoktu, ama Murat’ýn tele
fondaki sesinden telaþa kapýlmýþ, evin temizliði ile
görevlendirdiði Bay Nikolai Santini’yi arayarak ona ne
olup bittiðini öðrenmesi için eve gidip bakmasýný söy
lemiþti. Bay Santini ayný gün eve gelmiþ, kapýyý açýk
bulduðu için önce içeriye seslenmiþ, yanýt gelmemesi
üzerine eve girmiþ, her þeyin yerli yerinde olduðunu,
kiracýnýn taþýndýðýna iliþkin bir izlenim edinmediðini,
çünkü valizinin, çantalarýnýn, diðer eþyasýnýn hâlâ
evde olduðunu Almanya’daki ev sahibi Walter Stoll’a
bildirmiþti. Walter Stoll öðrendiklerini Murat Doðan’a
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aktarýnca o da derhal polise baþvurmuþ, Ýstanbul ve
Empoli polisi ortak bir soruþturma baþlatmýþtý.
Enver Atýlgan, Nihat ve Leyla Bakýþ’ý Emniyet
Müdürlüðü’nde sivil bir memur karþýlayýp özel bir oda
ya aldý. Memurun konuþmasý, davranýþlarý son derece
kibardý. Ellerini sýkýp, “Hoþ geldiniz,” dedikten sonra
odanýn ortasýnda bulunan geniþ bir masanýn çevresin
deki koltuklarda yer gösterdi, ne içeceklerini sordu.
Hepsi kahve söylediler. Kahveler gelince memur,
“Artýk baþlayabiliriz,” dedi. “Bu sizlere yönelik bir
soruþturma deðil, yalnýzca bir formalite, çünkü Ýtalya’
daki meslektaþlarýmýz bir an önce bu dosyanýn kapan
masýný istiyorlar. Bu arada konuþmalarýmýzýn yasa
gereði kayda alýnacaðýný belirtmek isterim. Ýtalyanlar
evi ararlarken, Tamer Doðan’ýn kâðýtlarý arasýnda el
yazýsý ile yazýlmýþ bazý notlar bulup orada Türkçe’ye
çevirtmiþler. Aralarýndan bir not bize de ilginç geldi,
bunu size okumak istiyorum. Bir þey söylemek isterse
niz, sözümü kesebilirsiniz. Bunun için buradasýnýz...”
Memur sözünü bitirmemiþti ki, Leyla Bakýþ, “Bir
sorum var,” diyerek atýldý, “Tamer Doðan çok yakýn
dostumuzdu bizim, merak ediyoruz, baþka hiçbir þey
bulamamýþ mý Ýtalyan polisi? Telefon, bilgisayar
falan...”
“Bilgisayar mý?” diyerek meraklandý memur. “Bil
gisayarý mý vardý, Tamer Bey’in?”
Hepsi bir aðýzdan, “Evet, vardý,” dediler, “el büyük
lüðünde bir cep bilgisayarý vardý.”
“Tutanaklarda bundan söz edilmiyor,” dedi memur.
“Yalnýz civardaki bir bakkal sahibinin ifadesi var; bir
de bar iþleten bakkal, Tamer Bey’in üç kez dükkânýna
geldiðini, alýþveriþ yaptýktan sonra dükkânýnýn karþý
kaldýrýmýndaki masalardan birine oturduðunu, önün
de radyo gibi bir þey olduðunu, fakat hiç sesi çýkmadýðý
için bunun bir radyo olduðunu da sanmadýðýný söyle
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miþ. Bu, sözünü ettiðiniz cep bilgisayarý olabilir.”
“Bulunamamýþ olmasý çok garip,” dedi, Enver Atýl
gan, “Tamer Bey, nesi var nesi yoksa hep yanýnda taþýr
dý, askýlý bir çantasý vardý, cüzdaný, pasaportu, fotoðraf
makinesi, video kamerasý, cep telefonu, bilgisayarý,
pipolarý... Her þeyi o çantanýn içindeydi.”
“Bordo bir çanta olmalý... Bu çanta Luigi Agneli
adýndaki bir tanýðýn ifadesinde de geçiyor. Tamer Bey,
bakkala son gittiðinde iki koli þarapla, iki þiþe grappa
denilen sert bir Ýtalyan içkisi almýþ, bakkala, ‘bunlarý
nasýl taþýyacaðým’ diye sorunca o da o anda dükkânda
bulunan birinden Tamer Bey’i kaldýðý eve kadar götür
mesini rica etmiþ, Tamer Bey’in kucaðýndaki çanta
vites deðiþtirirken adamýn kolunu zorlamýþ...”
“Ýçmiþ mi o kadar þarabý?” diye sordu Leyla Bakýþ.
“Ýtalyan polisine bakýlýrsa içmiþ, çünkü yalnýzca
boþ þiþeler bulmuþlar evde,” diye yanýtladý polis.
“Adamýn huyu deðiþmiþ,” dedi, Enver Atýlgan.
“Üç-beþ gün içinde insanýn huyu deðiþir mi, Tanrý
aþkýna? Demek bir derdi vardý, kendini içkiye vurdu.
Peki, çantadan baþka bir þey kalmamýþ mý adamýn
aklýnda?” diye sordu, Nihat Bakýþ.
“Bir de sakallarý,” diye yanýt verdi memur. “Hýrpa
ni bir görünüþü varmýþ, Tamer Bey’in. Üzerinde buru
þuk bir tiþört, altýnda lekeli bir bermuda þort, son defa
sýnda öyle gitmiþ bakkala...”
“Za
val
lý adam,” de
di, Ley
la Ba
kýþ, “oy
sa ne çok
özenirdi giyimine, kuþamýna...”
“Peki baþka gören olmamýþ mý onu?” diye sordu
Enver Atýlgan.
“Da
ha ön
ce ama
tör bir bah
çý
van gör
müþ iki kez.
Adam, Tamer Bey’in kaldýðý evin arkasýnda bir tarla kira
lamýþ kendine. Sebze ekiyormuþ, çapa yapmaya geldiði
günler görmüþ Tamer Bey’i. Evin üst kat kapýsýnýn açýl
dýðý terasta, masada bir þeyler yazýyormuþ, her iki sefer
de de el sallamýþlar birbirlerine, ama konuþmamýþlar.”
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“Kim bilir neler yazýyordu,” dedi Leyla Bakýþ.
“Bunu biz de merak ediyoruz, ama þimdi okuyaca
ðým notlardan ve Leonardo da Vinci üzerine birtakým
karalamalardan baþka kayda deðer bir þey bulamamýþ
Empoli polisi. Eðer baþka sorunuz yoksa okumaya baþ
lýyorum.”
“Burada kalýþýmý ‘kaçýþ’ olarak tanýmlamam
doðru mu, yoksa baþka bir ad mý bulmalýyým, buna
daha sonra karar vereceðim. Ama buradayým, Ýtal
ya’da, Toscana’da, insansýz, küçük bir vadide tek
baþýnayým. Yelkenlisiyle, uzun süre karaya dönme
mecesine denize açýlan, arada hiçbir kara parçasý
nýn görünmediði ufuk çizgisine doðru durmaksýzýn
yol alan bir maceraperest gibiyim. Buzdolabý, kiler
beni en az iki hafta dýþarýya muhtaç etmeyecek
kadar dolu. Floransa’nýn otuz kilometre kadar
kuzeybatýsýnda, Vinci Kasabasý’na altý kilometre
uzaklýktaki Porciano adýnda bir köyün yakýnýnda
yým. Ýstanbul’dan yola çýkarken, bir süreliðine de
olsa yaþayacaðým yerin böyle bir vadide, eve
dönüþtürülmüþ eski bir deðirmen olduðunu bilsey
dim gelir miydim, sanmýyorum. Benim gibi 65
yaþýnda, üstelik de üç yýl önce kalp krizi geçirmiþ
bir adam için pek kolay olmayacak burada yaþa
mak.”
“Demek baþýndan beri farkýndaymýþ orada tek
baþýna yaþamanýn kolay olmayacaðýnýn, ama çok diren
di ‘kalacaðým’ diye. Eþini altý yýl önce bir trafik kaza
sýnda yitirmiþti. Salacak’ta, kendine ait bir dairede
yaþýyordu. Deniz gören güzel bir evdi,” diyerek memu
run sözünü kesti Enver Atýlgan.
“Enver Bey doðru söylüyor,” dedi, Nihat Bakýþ,
“yalnýz yaþýyordu, ama arkadaþ canlýsý bir insandý, evi
dolup taþardý. Eþimle birlikte balkonunda çok kez otur
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muþluðumuz vardýr. Özel sektörde fabrika yöneticili
ðinden emekli bir iþletme mühendisiydi, iyi sayýlacak
bir geliri vardý.”
“Dalgalanmalar, altüst oluþlar, baþarýlar
kadar baþarýsýzlýklar, yengiler kadar yenilgilerle
de renklenmiþ bir hayat var arkamda. Fakat bunca
yýlýn yükü artýk aðýr gelmeye baþladý, yoruldum.
Sanýrým, buranýn sessizliði, dinginliði iyi gelecek
bana.”
“Sözünü ettiði o dalgalanmalarýn, altüst oluþlarýn,
baþarýsýzlýklarýn, hele yenilgilerin doðrusu hiç farkýna
varmadým,” diye araya girdi Leyla Bakýþ, “biraz abart
mýþ bence, yoksa anlardýk. Hele yorulmak! Hiç sanmý
yorum. Onca yýldýr tanýrým, onu hiç yorgun, bitkin
görmedim, tam tersine hepimizden dinç görünürdü.”
“Karizmasý olan, aranan, sevilen, saygýnlýðý olan
bir adamdý. Yalnýz son aylarda düþünceli bir hal vardý
üzerinde, sanýrým bir kadýn...” dedi, Enver Atýlgan.
“Dilerseniz bu konuya daha sonra girelim. Þimdi
lik olayýn coðrafyasýndayýz,” diyerek sözünü kesti
memur.
“Ýnternette dolaþýrken buldum bu adresi: Lam
porecchio-Porciano, Via Montalbano 182 (Vinci).
‘Vinci’ sözcüðünü görünce heyecandan durup kal
dým bir süre, sonra arama motorunda Vinci’ye bak
tým. Gerçekten de Leonardo da Vinci’nin 15 Nisan
1452 günü 22 yaþýnda güzel, fakat adsýz bir köylü
an
ne ile say
gýn bir bur
ju
va olan Pie
ro da Vin
ci
adýndaki noter babanýn ‘gayri meþru’ çocuðu ola
rak doðduðu köydü burasý. Leonardo beþ yaþýna
kadar annesinin yanýnda yaþamýþ, onun bir çift
çiyle evlenmesi üzerine baba tarafýndan dedesi
olan Antonio da Vinci’nin yine ayný köyde bulunan
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evine taþýnmýþtý. 1468 yýlýnda dedenin ölmesi üzeri
ne aile Floransa’ya taþýnýnca o da babasýyla birlik
te Rönesans’ýn doðum yeri olan bu kente göçmüþtü.
Resim sanatýna ezelden beri tutku derecesinde
meraklýyýmdýr. Leonardo üzerine Türkiye’de
yayýnlanan tüm kitaplarý okudum. Hayraný oldu
ðum bu dâhi sanatçýnýn yaþamýnýn ilk on altý yýlý
ný geçirdiði, ileride o eþsiz baþyapýtlarýna yansýta
caðý duygularýnýn ilk geliþmeye baþladýðý bu küçük
kasabayý çok merak ediyordum. Yaþadýðý doðanýn,
sunduðu renklerin, yarattýðý coþkularýn, ama ayný
zamanda da yol açtýðý acýlarýn, hüzünlerin insan
larýn duygularýnýn geliþmesindeki baþlýca etken
lerden biri olduðuna inanýrým. Eðer Ýtalya’ya gide
ceksem, bu kez mutlaka Vinci’ye gitmeli, Leonar
do’nun dolaþtýðý sokaklarda, bað yollarýnda dolaþ
malý, onun duyduðu duygularý algýlamaya, anla
maya çalýþmalýydým, aradan 555 yýl geçmiþ, o
zamanlar küçük bir köy olan Vinci þimdi on beþ bin
nüfuslu bir kasabaya dönüþmüþ de olsa...
Belki bir þeyler de yazabilirdim Leonardo da
Vinci üzerine.
Toscana konusunu açtýðým arkadaþlarým da
bana katýlýnca yola çýktýk, dört kiþiydik. Onlar
Ýstanbul-Roma uçaðýnda aralarýnda Vinci çevre
sindeki Volterra, San Gimignano, Siena gibi her
biri birer bibloyu andýran o þirin, tarihsel kentlerde
nereleri gezeceklerini, lokantalarýnda, trattoria’la
rýnda neler yiyeceklerini, hangi þaraplarý içecekle
rini konuþurlarken, benim aklým Vinci’ye kilitlen
miþti. Dünyaya, talihin gölge düþen yanýnda gözle
rini açmýþ, belki de bu nedenle büyük çaðcýlý Mic
helangelo Buonarotti gibi kendini hayatýn günde
lik akýþýndan soyutlamýþ bu dâhiyi düþünüyor, bir
an önce bir tepe üzerine kurulmuþ bu küçük kasa
baya ulaþmak için sabýrsýzlanýyordum.
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Roma’dan bir araba kiralayýp Floransa yönü
ne doðru yola koyulduk. Floransa’yý geçtikten son
ra 11 A numaralý otoyoldan Pistoia çýkýþýnda çýkýp
Empoli üzerinden Vinci’ye doðru yol aldýðýmýzda
henüz akþam olmamýþtý. Almanya’da bulunan ev
sahibi gönderdiði elektronik iletide yolu ayrýntýlý
olarak tarif etmiþti. Bu tarif üzerine önce Vinci’yi,
daha sonra da San Baronto adýnda küçük bir köyü
arkamýzda býrakýp dört km kadar gittikten sonra
yine onun kadar küçük bir yerleþim yeri olan Por
ciano’ya geldik.”
“Bu önemli mi, bilmiyorum, ama yol boyunca ara
bayý ben kullandým. Zaten Roma’da da benim üzerime
kiralamýþtýk arabayý,” dedi Leyla Bakýþ.
Memur, “Bunun bir önemi olacaðýný sanmýyorum,
ama dikkatiniz için teþekkür ederim,” diyerek son ver
di bu gevezeliðe.
“Kalacaðýmýz evin anahtarýný burada bir bak
kaldan teslim alacaktýk, köyün hemen giriþindeki
dükkâný bulmamýz zor olmadý. Dükkânýn sahibi
olan, Ýtalyanca’dan baþka bir dil konuþamayan
Bayan Monica Magnanelli, mekânýn bir köþesini
bar olarak düzenlemiþ, dýþarýya da üç masa koy
muþtu.”
Leyla Bakýþ gene duramadý.
“Nelere dikkat etmiþ Tamer Bey,” dedi, “kadýnýn
adý bile aklýnda kalmýþ, bu kadar ayrýntýyý akýlda tut
mak! Bravo doðrusu...”
Karýsýnýn kendisinden bir onay beklediðini düþü
nen Nihat Bakýþ,
“Hep öyle deðil miydi, hayatým? Bilgisayar gibi
belleði vardý... Özür dilerim memur bey, siz devam edin
lütfen,” dedi.
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Onu Ben Öldürdüm Leonardo
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