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Uğurlama 

 

Sokaklarda alışılmamış bir araba kalabalığı vardı. Az 

sonra bir tanıdık göründü.  

- Merhaba İlhan, hayırdır? 

- Ehlen âbi; eniştemin yeğeni. 

- Başın sağ olsun, Allah rahmet etsin... 

- Amin, dostlar sağ olsun âbi... 

Çıkışta "gelmek istersen..." diye arabasına çağırdı. Birisi 

daha vardı. "Eniştemin oğlu" diye tanıttı. Konvoy oluşmaya 

başlamıştı ama olağan yolda değildik.  

- Âbi, Gaşmer’e gidiyoruz ha! Eniştem oralı ya, rahmetli 

orayı istemişti.  

Yâni, "uzaktır diye gelmek istemeyebilirsin" demek 

istiyordu. 

- Olsun İlhan, ne fark eder ki? 

"Gaşmer de neresi" diye soramadım. Gidince görürüz 

nasıl olsa. Sigaramı almış mıydım; evet, neyse, almışım. 

Konvoyun gidişine göre gideceğimiz yeri kestirmeye 

çalışıyordum. Genişçe bir yay çizdikten sonra geldiği yöne 

döndü.  Az sonra evin önünden geçilecek, anlaşıldı. 

Komşummuş. Öyle ya, onun için uğurlama töreni bizim 

mahallenin camisinden başladı demek ki. Hız iyiden iyiye 

düşmüştü. Gidenin evine yaklaştığımız, sokağı dolduran 
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kalabalığın içindeki ağlaşan kadın ve çocuklardan belli oldu.   

Arabanın yarı açık camından içeri dolan bir çığlık bütün 

korunakları yıktı ve orada bir yerlere asıldı kaldı sanki.  

- Oğlum!, oğlum!... Beni bırakıp nereye gidiyorsun? 

İster istemez 

- İşin en zor tarafı da bu herhalde! 

demişim.   

Onayladılar.  

Yol boyunca gidenden söz ettiler.  Yeni emekli olmuş. 

Galiba demiryollarından. Hastalığından, çok çektiğinden, böyle 

olacağının baştan belli olduğundan bahsedildi ve tabii, hep 

hayırla anıldı.  

Şehri kenarından dolaşıp güneye yöneldik. Ana yoldan 

ayrılınca gideceğimiz yer aşağı yukarı belli olmuştu. Geniş bir 

vadiye inip karşı yakaya geçtik ve döne döne dağa tırmanmaya 

başladık. Yol eski ama bakımlıydı.  

Dar köy şosesinin bir kenarında bizden önce gelen 

arabalar dizilmiş, uğurlayıcılar sağda solda öbeklenmişti. Biz 

şehirden geçerken konvoydan ayrılmış ve önce gelmiştik. İnip 

hazırlık yapılan yere doğru ilerledik. Her zamanki nem 

mantosuyla örtülü körfezi yukarıdan görecek kadar 

yükselmiştik. Şehrin bütün yönleri gibi burası da ormanlıktı.  

Deniz ancak ağaçların izin verdiği kadar, küçük dilimler halinde 

görünüyordu.  

İçerde zemin asırlık bir kuru yaprak örtüsüyle kaplıydı. 

Bastıkça esneyen, basmaya korkutan bir örtü. Etrafa çeşitli 

ağaçların kozalakları dağılmıştı. “Buraya etrafı seyretmeye mi 
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geldin” der gibi bana bakan var mı diye endişelenip şöyle bir 

bakındım; hayır, herkes kendi havasındaydı. Daha önce 

gidenlerin yerleri birbirinden ayrılmış, yaklaşık bire iki metrelik 

parseller haline getirilmişti. Kimi yapılmış, taşı dikilmiş, kimi 

amatörce örülmüş, kimi tek sıra taşla çevrilmiş, kimisi de 

yıllardır kimsenin ziyaret etmediğini haykıran bir terk 

edilmişlik görüntüsüyle kaybolmaya yüz tutmuştu.  

Ayrılmış alanın yola bakan kenarına taştan basık bir 

duvar örülmüş, genişçe bir kapı yeri bırakılmış, bir de demir 

kapı yapılmıştı ama kapı yerinde değildi; nasıl olmuşsa 

sökülmüş, ters yöne devrilmiş, yerde yatıyordu.  Sigaramı 

yakıp ağır ağır, parsellerin arasından ayak basacak yol bulmaya 

çalışarak ayrılmış alanın diğer kenarına doğru yürüdüm. 

Böylece topluluğa arkamı dönmüş, ayıplayan bakışlardan 

korunmuş oluyordum gûya. Diğer kenarlarda duvar yoktu. Çalı 

çırpıyla oluşturulmuş bir çitten hemen sonra ekili alanlar 

başlıyordu. 

Konvoy geldi, yolcu indirildi, omuzlarda taşınarak son 

yatağına yerleştirildi. Hazırlıklar tamamlanmış, yeterince derin 

kazılmıştı toprak; aslı kendinden olanı geri almaya hazırdı. 

Topluluk ağır ağır buraya doğru toplandı. Gönüllüler canla 

başla çalışıyordu. Geriye kalanlar kendine göre birer yer bulup 

çöktü.    

Artık söz tören görevlisinindi.  

"Hepimiz O’ndan geldik, dönüşümüz gene O’nadır." 

Giden için yapılıyor gibi görünen bu tören aslında 

kalanlar için değil mi? Onun kalanlardan artık ne bir beklentisi 

olabilir, ne de yapılanların, konuşulanların bir faydası olur ona; 
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belki dua. Konuşulanları duysa da yapabileceği bir şey yok 

artık. Gitmeden önce açması, geçmesi gereken, gittiği yerde 

kendisine faydası olabilecek tek kapı, son nefesine kadar açık 

duran kapı kapandı artık.  

"... sadece bir rahmet ve bir süreye kadar yararlandırma 

..." 

Ne yazık ona! Artık ne sevdiği şeyleri yiyip içebilecek, ne 

sevdiği müziği dinleyebilecek, ne sevdiği diziyi seyredebilecek, 

ne sevdikleriyle beraber olabilecek. Sevdiği hiçbir şeyi 

yapamayacak. Sevdikleri hep geride, burada kaldı. 

"Artık ne bir tavsiyede bulunmaya güç yetirebilirler, ne 

de ailelerine dönebilirler." 

Ne mutlu ona! Artık acıkmayacak, susamayacak, uykusu 

gelmeyecek,  kimseyi özlemeyecek, değer verdiklerinin 

ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalmayacak. Üstelik önden 

giden sevdikleriyle de beraber olacak belki. 

" ... önden gönderdikleri de, eserleri de apaçık bir 

kitapta kayıtlıdır." 

Acaba kalanlar duyuyor mu söylenenleri veya kaçı 

duyuyor? 

Yapılacak işleri yapmakla görevli olanların zihinleri bu 

işten ellerine geçecek olanın hesabıyla daha fazla meşgul belki 

de. Bir kısmının yüzünde de "şu iş bir an önce bitse de işimize 

gücümüze dönsek" ifadesi okunuyor. "Öyleyse niye geldiniz 

ki?" diye sorulamaz. Gelmek zorundaydı, sonra eş dost, el gün 

ne derdi; ayıp olurdu.  

"Önünüzde ve arkanızda olandan korkun." 
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Yeni açılmış parselin etrafına yığılmış, elini hiçbir şeye 

sürmemeye kararlı, ama her yapılana karışan, düzeltmek, 

düzenlemek için sözle yoğun çaba harcayanların da mesajı 

açık: "Ben bu işlerde herkesten daha bilgili, daha tecrübeliyim; 

herkes bana uysun, benim talimatlarıma göre çalışsın 

bakayım!" 

Gidenin yakınlarından da çoğunun yüzündeki acı ifadesi 

iğreti duruyor sanki. Yerini kâh öfkeye, kâh anlamsız bir 

gülümsemeye bırakan bir maske. 

"Yazıklar olsun kullara!"  

Acı. Evet acı. Ne için acı? Gideni çok sevmekten, artık 

göremeyecek, sesini duyamayacak, ona bir şey veremeyecek, 

ondan bir şey alamayacak olmaktan gelen bir acı mı? 

Buradayken hangi sıklıkla arıyor, görüyordun ki? Hangi derdine 

derman oldun, hangi işini bitirdin acaba? Onun seni sevmesi 

için ne yaptın, ne yapabildin ki? Yoksa gitmeyecek, hep seninle 

olacak, hep seni sevecek,  senin sevilme ihtiyacını sonsuza 

kadar karşılayacak mı sanıyordun? 

Yoksa bu gidişin kesin gidiş, kesin bir yok oluş, bir daha 

asla var olmayış mı olduğunu sanıyor da onun için mi acı 

duyuyorsun?   

"Onları ilk kez yaratan diriltecek. O her türlü yaratmayı 

bilendir." 

Yoksa gittiği yerde asla rahat edemeyeceğini, burada 

bunu hak edecek bir hayat yaşamadığını düşünüyor da onun 

için mi acı duyuyorsun?  

Peki, zaman zaman etrafa fırlattığın "neden benim gibi 
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acı duymuyorsunuz, neden benim acımı paylaşmıyorsunuz?" 

diyen öfkeli bakışlar hangi duygunun yansıması? Acının 

yoğunluğunun sonucu mu, acıyı hafifleten birer destek, birer 

tutacak mı?  Oysa o acı ne kadar yoğun olursa olsun geçici, 

bütün geçiciler gibi anlamsız değil mi? Şu kaybolmaya yüz 

tutmuş parseller de mi bunu anlatmıyor? Onları yapanların 

acıları daha mı azdı dersin? 

"Ona 'Cennete gir' denildi. O da dedi ki: 'Keşke kavmim 

bilseydi...'"  

Ya sen? Sen de tersini mi düşünüyorsun da bu kadar 

rahatsın? "Kimseye zararı dokunmazdı" öyle mi? Vah vah! ... 

Bir kez gönül yıktın ise 

Bu kıldığın namaz değil 

Yetmiş iki millet dahi 

Elin yüzün yumaz değil  

Sanki de biri omzuma dokundu. Hayır, arkamda kimse 

yoktu ve fiziksel bir dokunma değildi, ama kim olduğunu 

biliyordum; başımı çevirip bakmama gerek yoktu. Dönüp 

bakmışım gibi sözsüz konuştu: 

- Beni incittin! dedi. 

- Affedemez misin? dedim. 

- Çok geç! 

dedi ve kayboldu. Yerine başka biri geldi: 

- Beni incittin! 

- Hayır, sen beni incittin. 

- Önce sen başlattın; ben sadece seni uyarmak 

istemiştim.  
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- Hoş göremedin. 

- Sen görebildin mi?  

Duraksadım; 

- Öyleyse özür dilerim 

diyecektim ama gitmişti. 

O gitmişti ama başka biri gelmişti yerine; o da aynı şeyi 

söyledi: 

- Beni incittin!  

- Hayır, asıl sen beni incittin dedim. 

- Hani sen incinmezdin? 

- Nerde bende o kemâl? 

- Bir kere bile aramadın. 

- Ya sen kaç kere aradın? 

- Ömür boyu hep sen aradın, öyle alıştırdın. 

- Bir kere de sen arasaydın. 

- Korkumdan arayamadım. 

- Demek kabahatini biliyorsun? 

- Hayır, kabahatli olan sensin! 

Ve diğerleri gibi kayboldu. Tam ağlanacak yerdi. Burda 

ağlayamazsam nerde ağlayabilirdim? Ama olmazdı, burda da 

ağlayamazdım; bu gideni bir kere bile görmemiştim daha 

önce, topluluğun içinde de beni buraya getirenden başka 

tanıdık yoktu. Sanki tanıdıkların içinde çok mu rahat ağlanır? O 

daha da zor değil mi? 

Biri daha geldi: 
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- Beni incittin!  

- Amacım seni incitmek değildi dedim. 

- Ama incittin. 

- Böyle olacağı belliydi;  

- Doğrusu ben bilmiyordum. 

- Sen de savunmamı bile almadan beni mahkûm ettin. 

- Nasıl iki yüzlü olduğun açıkça belli olduktan sonra ne 

savunmasıymış? 

- Seni kırmamak, üzmemek, kaybetmemek istiyordum. 

- Onun için mi en haksız eleştirileri yüzüme değil, 

arkamdan yaptın? 

- Kastettiğim sen değildin. 

- Kimi kastettiğini anlamayacak kadar saf mı göründüm 

sana? 

- Hem eleştiriyi sen istedin. 

- Böylesini değil ama. 

- Belki de böylesi daha iyi oldu ama. 

- Neresi iyi oldu? 

- Seninle yol arkadaşı olamayacağımız yolun başında 

belli oldu. 

- Seninle yolculuğu kim göze alabilir ki? 

- Zaten benim de böyle bir ihtiyacım yok. 

- Herkesin var; ama sen kendini yalnızlığa mahkûm 

edenlerdensin. 

- Öyleyse bile o benim sorunum. 
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- Ama sen beni incittin. 

- Özür dilerim 

diyemedim, o da gitmişti. 

Giden için yapılabilecek tek iş'e, dua'ya çağrılmasak 

daha devam edecekti, arkası kesilmeyecekti şikâyetçilerin.  

Dönüş için arabaya bindiğimizde o çığlık halâ 

yankılanıyordu: 

- Oğlum!.., oğlum!... beni bırakıp nereye gidiyorsun? 

* 
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Sihirbaz 

 

 

Uzun boyluydu. Eskiden beyaz olduğu anlaşılan uzun bir 

pardesü giymiş, yakalarını kaldırmıştı. Hayır, kirli değildi, rengi 

uçmuştu, o kadar. Beyaz renk uçunca ne renk olur, bilirsiniz. 

Elinde bir çanta vardı. Siyaz-beyaz filmlerdeki doktorların 

çantasını andıran bir çantaydı, ama biraz daha büyükçeydi.  

Hani bavulla çanta arası bir şey. O zamanlar plastik çantalar 

pek yoktu. Bu çanta da, tahtadan olmadığına göre deriden 

olsa gerekti.  

"Hoşgeldin" diyecek kadar yaklaşınca yüzünden önce 

gözlerini gördüm. Çok mu iriydi gözleri, çok mu siyah veya çok 

mu kahverengiydi; hayır fiziksel bir öne çıkış değil, sadece 

vurucu, çarpıcı, yüzünün diğer özelliklerinden öne çıkıveren 

hem bir canlılık, hem de bir hüzün vardı bakışlarında. Çökmüş 

avurtlar, koyulaşmış göz altı keseleri, arkaya taralı düz, uzun 

saçların alnın epeyce gerisinden başlayışı gibi yaşlılık 

işaretlerini örten, adeta yaşlanmaya karşı baş kaldıran, canlı, 

ama içerden, çok derinlerden gelen görünmez bir bulutla 

örtülü gibiydi gözleri. 

İki öğretmenli okulumuzda dersi bitirmiş, çocuklar 

evlerine giderken biz de köy meydanına yollanmıştık. O'nun 

geleceğini biliyorduk. Buraya kimse sürpriz yaparak gelemez, 

yolcu gelmeden haberi gelir. Bir gün önce bir konaklık 

mesafedeki komşu köydeydi, bu gün buraya geleceği haberi 
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dün akşamdan bize ulaşmıştı.  

Diğer özellikleri sıradandı. Giyimi ne köylüydü, ne şehirli; 

şehirliydi şehirli olmasına ama köylerde de yabancı 

görünmeyecek kadar sade ve gündelikti.. "Hoşbulduk" derken 

yüzüne yayılan tebessüm bir an için bakışındaki hüznü örttü, 

gerçek bir sevinci yansıttı. Belki deminden beri sohbet ettiği 

köy sakinlerinden sonra şehirli birilerini görmüş olmaktan, 

belki de işini yapmak için bize ihtiyacı olduğundan. Programını 

okulda yapacaktı, bu da bizim iznimize değilse bile 

desteğimize bağlıydı.   

Birisi konuşurken durup dinliyor, kendi sözü kesilmiş bile 

olsa konuşana müdahale etmiyordu. Yalnız birisi bilerek veya 

bilmeden onun için "hokkabaz" derse hemen "sihirbaz" diye 

düzeltiyordu. 

Köy odasında misafir için hazırlanan akşam yemeğine biz 

de katıldık. Sonra herkesten önce kalkıp okula geldik ve büyük 

dershaneyi program için hazırladık. Sıralar çekilerek sınıfın bir 

köşesi sahne haline getirildi. Küçük bir masa, arkasında bir 

kişinin ancak ayakta durabileceği kadar bir yer kalacak şekilde 

kısa kenarından duvara yaslandı. Çantasından çıkardığı üç ince 

çubuğu masanın üç bacağına bağlayıp aralarına bir perde 

gerdi; masanın üstünden iki karış kadar yukarıdan başlayıp 

yere kadar inen bir perde. Kendisi masada çalışırken ellerinin 

neler yaptığını seyircilerin görmemesi gerekiyordu.  

Sohbet arasında anne tarafından hemşeri olduğumuz, 

hatta aynı mahalleden olduğumuz anlaşıldı. Bu samimiyetle 

mi, yaşımın gereği mi, benim hevesimden mi bilmiyorum; hem 

hazırlık sırasında, hem de program boyunca ona yardımcılık, 
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bir tür asistanlık yaptım. Masanın önüne bir sandalye koyup 

benim orada oturmamı istedi. Böylece seyirciyle sahne 

arasında bir tür tampon görevi yapmış oluyordum.  

Metal paraları, yumurtaları, küçük topları kaybedip 

seyircilerin burunlarından, kulaklarından, ceplerinden çıkarma 

numaraları yaptı. Birinden bin bir rica ile, geri vereceğini 

garanti ederek bir kâğıt para aldı. O zamanlar kâğıt paralar pek 

ortada gezmez, günlük alışverişler hep metal paralarla 

yapılırdı. Kâğıt parayı rulo şekline getirip, sigara kâğıdıyla da 

sardıktan sonra bir güzel yaktı ve paranın sahibi de dahil sigara 

içenlere birer nefes çektirdi, tütünün kalitesini bile tartıştık. 

Sonra gene sahibinin cebinden çıkardı. Mendilde sigara 

söndürme, sonra yanan sigarayı ağzından çıkarma falan 

numaraları yaptı.  

Köy halkı için de, bizim için de sıradan gecelerden farklı, 

özel ve güzel bir geceydi.  

Ceviz büyüklüğünde içi dolu lastik toplarla numaralar 

yapıyordu. Topu kaybetmek için ağzına aldı, çok yakında 

olduğum için ben gördüm. Ama seyircilerden biri de farketti ve 

"ağzında!" diye bağırdı. "Ne yapacak şimdi" diye merak 

etmeye bile fırsat kalmadan, ceviz yutturulan hindi gibi zayıf 

gırtlağında bir şişlik yukardan aşağıya indi. Bu iniş sırasında 

yüzünün şekli değişmemiş, elini de tam o hizadan geçirerek 

topun inişini gizlemişti. Bulunduğum açı ile ancak ben 

görebilmiştim. Gene saniyeden bile kısa bir süre sonra ağzını 

sonuna kadar açarak seyircilere gösterdi. Sonra gene 

sahneden çıktı ve topu "ağzında" diye bağıran muhbirin 

kulağından çıkardı. Nasıl olsa aynı toptan bir sürü vardı.  
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Bu işin bir adının da "göz boyamacılık" olduğunu;  bütün 

numaraların aslının el'in gözden hızlı olduğunu bilmeyen, 

olabileceğini düşünemeyen insanları kandırmaktan ibaret 

olduğunu biliyordum. Bu sihirbaza ilgimin sebebi yapılan işleri 

daha yakından görebilme fırsatıydı. 

Ama bu sahne beni değişik duygulara ve düşüncelere 

sürükledi. Bir insanın neden böyle bir iş yapmayı tercih ettiğini 

merak etmeye başladım. Yeryüzünde daha az riskli, daha az 

yorucu  

iş mi yoktu? Adam elinde bir çanta köy köy, şehir şehir 

dolaşıyor, insanları kandırarak marifetine hayran bırakıyor, 

sonuçta da parsa toplamak üzerine kurulu bir kazanç için 

çalışıyordu.  

Asıl sebep hayran bırakmanın dayanılmaz cazibesi 

olabilir mi, ne dersiniz? 

* 
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Benim Adım Yunus 

 

Şantiyeye içme suyu getirmek için gelmiştik buraya.  

Denize yakın bir  yerdi  ve  şehir  içme  suyu  şebekesinin  

buradan geçen  ana  borularından birine takılmış  bir  

musluktan alıyorduk suyu. Kasası tenteyle örtülü servis 

kamyonumuzla büyükçe bir su tankı getiriyor, bu musluktan 

dolduruyorduk. 

Dört kişiydik: Şoför Mehmet, her zamanki hizmet 

personeli İbrahim, işe yeni alınmış, İbrahim’e yardımcı, ileride 

onun yedeği olmaya aday Yunus ve muhasebeci yardımcısı 

ben. Aslında benim buraya gelmem gerekmiyordu. Bu sefer, 

hem içme suyu, hem de çarşıdan günlük alışveriş için 

yapılıyordu ve çarşı pazar işleri benim görevlerim arasındaydı. 

Önce çarşıya geliyor, siparişleri veriyor, sonra gelip su 

dolduruyor, daha sonra da siparişleri kamyona yükleyip 

şantiyeye dönüyorduk. Şantiyemizle su alma yeri şehir dışında, 

aksi yönlerdeydi. 

Ben buraya tank doluncaya kadar denize girmek için 

geliyordum. Liseyi yeni bitirmiştim ve onulmaz bir deniz 

tutkunuydum. Elimden gelse belki de sudan çıkmayacak kadar 

çok seviyordum yüzmeyi ve özellikle dalmayı. Dalma dediğim, 

kendi imkânlarımla dalmaydı, öyle tüplü, aletli dalma değil. 

Tek aracım kamyon lâstiğinden yaptığım maskeydi. Okul bitip 

de çalışmaya başlayınca denize girme imkânlarım çok 

azalmıştı. Şoför daha kamyonun arkasını musluğa 
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yanaştırmadan ben suya girmiştim bile. 

Mehmet’le İbrahim yüzmezler, kamyonun gölgesinde 

otururlardı. Kıyıda bir hareket sezince dönüp baktım, Yunus'tu. 

Onun buraya ilk gelişiydi. Ufak tefek ve çelimsiz vücudu 

soyununca daha bir küçülmüştü sanki. Giysilerini özenle 

katlayıp kenara koydu, kalan son parçanın belini ve paçalarını 

pekiştirdi, koşarak suya girdi. Önce sevinir gibi olmuştum, bir 

arkadaş geldi gibilerden ama suya girişini ve bir de yüzüşünü 

görünce sevinmekten vazgeçtim. Deniz değil, dere 

yüzücüsüydü; uzak durmak gerekiyordu. Biraz daha yüzüp 

çıktım, suyumu sıyırıp güneşin beni kurutmasını beklemeye 

başladım. 

İbrahim de yanıma geldi ve bıyık altı bir tebessümle 

Yunusu seyretmeye başladı. İkisi aynı köydendi ve gizli gülüşün 

sebebini Yunus da sudan çıkıp giysilerinin yanına gelince 

anladım. 

- Ne de gözel yüzüyon Yunus! 

dedi İbrahim. Yunus bir elini yumruk yaptı, kolunu yere 

dik bir açıyla bir kaç kere başının üstünden yukarı kaldırıp 

indirdi ve bunu yaparken de 

- Benim adım Yunus! 

diye yüksek bir sesle cevap verdi. Son heceyi 

olabildiğince uzatmış, zaten ince sesini en tiz perdeye kadar 

yükseltip horoz sesiyle zurna sesi arasında bir sese 

dönüştürmüştü. Bir tek kanat çırpması noksandı sanki. 

Duyanda gülme duygusu uyandıran bu ifade tarzı onun için 

önemli olmalıydı ki, kimsenin gülmesine izin vermeyen bir 

ciddiyet içindeydi aynı zamanda. 
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- Senin yüzüşün abi'ninkinde pek benzemeyo emme! 

dedi İbrahim. "Abi" dediği bendim. Hepsi de yaşca 

benden büyük oldukları halde bana böyle derlerdi. Şantiyenin 

idare binasında çalışıyor olmam onları böyle saygılı bir ifade 

şekline yöneltiyordu. Başlangıçta yadırgamış, zamanla 

alışmıştım. 

Yunus'un cevabı şaşırtıcıydı: 

- Ben artiz değilin, yücgecin, yüzgeç! 

Birinci tekil şahıs fiillerini "m" yerine "n" ile bitirmek bu 

yörenin şivesiydi. "Yüzgeç" de "yüzücü" anlamına geliyordu 

demek ki. Ama bu ayrıntıların ne önemi vardı, "artiz" bendim 

ve bu sıfat hakaret olarak kullanılmıştı. İbrahim’le birbirimize 

baktık. Ne yapabilirdim ki, cahilliğine vermekten başka. 

İbrahim benim tepki vermediğime memnun olmuş gibiydi, 

gizli planını açıkladı: 

- Yâni sen onu geçebilin mi? 

Cevap aynı kol hareketi ve vurguyla beraber, anında 

geldi. 

- Benim adım Yunus! 

Ben kesinlikle beklemiyordum ama İbrahim bunu 

bekliyormuş, hemen son darbeyi indirdi: 

- Nesine? 

Cevap da hazırmış: 

- Bi ogga dondurmasına! 

Hadi bakalım, buyur buradan yak. Bu arada Mehmet de 

yanımıza gelmiş, o da gelişmeyi en az benim kadar hayretle 

izliyordu. 
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Çabuk toparlandım: 

- Hadi hadi, vaktimiz yok, kalkın! 

dedim ve üstümü giymeye davrandım. Ama Yunus 

bırakmadı: 

- Tavuklaa işde bööle sudan gaçaa! 

Artizliği duymazdan gelmeyle karışık yutmuştum ama 

tavukluğu nasıl kabullenecektim. Vazgeçtim giyinmekten. 

İbrahim’le Mehmet’e 

- Kıyı boyu aksi yönlerde ellişer adım gidip durun. 

dedim. Sonra Yunus'a 

- Yeter mi yüz adım? 

diye sordum. 

- Ööle olmaaz! 

dedi. Sonra nasıl olacağını anlattı: 

- Şinci biz burdan (açık denizi göstererek) bu tarafa 

doğru yüzceez. Evel dönen gaybedee. 

Anlaşıldı; hız yarışında şansı olmadığını pekâlâ biliyor, 

mukavemet yarışı istiyor. İbrahim’e döndüm: 

- Bunun için vaktimiz yok, aşçı nevale bekliyor, millet aç 

kalır. 

dedim. 

- Bi şey olmaz âbi! dedi. Gazanı ateşe sürme vaktinde 

ulaşmamış olursak geç galacağımızı annar, hazırda olannan bir 

şeeler yapar. 

Başlangıçta İbrahim'in, köylüsü Yunus'u pek sevmediğini, 

onu utandırmak için bu yarış işini başlattığını düşünmüştüm. 
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Bunu söyleyince İbrahim’in de Yunus'un beni geçeceğini 

düşündüğünü, bu yarışı bu sebeple, Yunus'u değil de beni 

küçük düşürmek etmek için böyle ustalıkla organize ettiğini ve 

desteklediğini düşündüm. Eğer öyleyse üzülürdüm, severdim 

çünkü İbrahim’i. Bunun ne önemi vardı ki? Olan olmuş, ok 

yaydan çıkmıştı. Doğru söylüyordu, daha önce de bir kaç kere 

geç kalmıştık ve gecikmemizi aşçımız örtmüştü. "Geç kalırsak 

Şef kızar, fırça yeriz" de diyemezdim, çünkü Şantiye Şefimiz 

şehir dışındaydı. Hem niye? Yunus'un o dere yüzüşüyle 

gidebileceği en uzak mesafeye ben ayaklarım bağlı olarak 

gider ve dönerdim, bundan hiç kuşkum yoktu. 

- Buyur öyleyse Yunus! 

dedim. 

- Önden sen buyur! 

dedi. 

Atladım ve bir kaç yüz metre yüzüp beklemeye 

koyuldum. Geliyordu. Kafa devamlı suyun üstünde, gövde su 

yüzeyine paralel, eller ve ayaklar dört ayaklı bir hayvanın 

yürüyüş düzeniyle ileri geri hareket ediyordu. Bu türde bir 

hareketle yol almak bile fizik kurallarına neredeyse aykırıydı. 

Çünkü el veya ayak, hareket eden organ ileri giderken suyu 

itiyor, geri giderken çekiyor; bu itme-çekme arasındaki ufacık 

farkla nasıl oluyorsa çok küçük bir ivmeyle yol alıyordu. 

Harcadığı enerji aldığı yolun neredeyse bir kaç yüz katı 

olmalıydı. 

Nefes alıp verişi de bir acaipti. Su kaçar korkusuyla 

olmalı, ağzını hiç açmıyordu. Nefesi burnundan alıyor, 

ağzından veriyordu. Ama ağzını açmamak, açık bırakmamak 
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için de, zurnacıların yaptığı gibi önce avurtlarını belirgin bir 

şekilde şişirip sonra çok hızlı bir darbeyle dudak ucuyla dışarı 

veriyordu. Bu hareket ritmik bir pup-pup sesi oluşturuyordu 

sonuçta. 

Sırt üstü uzanıp kendimi suyun yüzüne bıraktım. Ya 

gelecek ya dönecekti. 

Epey sonra suya asla girmeyen kara kafa yaklaşmaya 

başladı. Tekrar bir kaç yüz metre gidip beklemeye koyuldum. 

Buraya kadar da gelebilirdi, ama üçüncüsünü göze 

alabileceğini pek ummuyordum. 

Yanılmışım, kaç mola yüzdüğümü saymaktan da 

vazgeçmiştim artık, adam muntazam pup-pup sesiyle sürekli 

geliyordu. 

Bir süre sonra kıyı çizgisi kayboldu, aramıza denizin 

tümseği girdi. Dinlenme sürelerim kesinlikle yüzme 

sürelerimden daha uzun oluyordu. Ama o dinlenmediği halde, 

nasıl yüzersem yüzeyim mutlaka benden daha fazla enerji 

harcadığı halde gelmeye devam ediyordu. 

Sinirlenmeye başlamıştım, kara kafayı bana doğru 

geliyor gördükçe, hele de pup-pup sesini duydukça kızgınlığım 

artıyordu. Öğlen yemeğinden vazgeçtik, galiba akşam 

servisine de yetişemeyecektik. Her şey bir yana, güç belâ 

elime geçmiş olan işten bile kovulabilirdim. 

Sonunda kararımı verdim, bu iş böyle olmayacaktı; bu 

yüzgece fiili bir yüzgeçlik dersi vermezsem bu sarmaldan 

çıkamazdım. Denizde yüzmeyle derede yüzmenin farkını 

görmeliydi. 
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Başlangıçta bana yetişmesine asla izin vermemeye 

kararlı olduğum halde tempomu düşürdüm; çok yorulmuş gibi 

iyiden iyiye yavaş ilerlemeye başladım. Ne kadar yavaşlasam 

da onun kadar yavaş yüzemiyordum; durup beklemeye, 

yüzüyor gibi yapıp yerimde saymaya başladım. Sonunda 

beklediğim oldu, pup-pup bana yetişti. Pis bir sırıtışla beraber 

hizama gelince uzanıp başından bastırarak aşağı doğru ittim. 

İttim ama bu küçük hareketin ne kadar büyük bir hata 

olduğunu anlamam da çok uzun sürmedi. Hemen çıkacağını, 

bocalayacağını, itinayla devam ettirdiği dengesini 

kaybedeceğini ve sonuçta geri döneceğini umuyordum. 

Çıkmadı. Nasıl çıkabilirdi, kafa şimdiye kadar hiç suya 

girmemişti ki. O çıkmazsa ben çıkarırım dedim ve battığı 

yerden daldım. Yoktu! Nefesimin yettiği kadar aradım, yoktu! 

Peş peşe sağa sola, ayrı yönlere dalışlar yaptım, yoktu, yoktu, 

yoktu işte. Anlatılmaz bir dehşete kapılmıştım. Gözden 

kaybolan kıyı da, orada bizi bekleyenler de, şantiye de, iş de, 

hatta kendi hayatım bile önemini kaybetmişti. Katil 

oluyordum, olmak üzereydim, belki de olmuştum bile. 

Derken bir mucize oldu, az ilerimde bir miktar hava 

kabarcığı çıktı suyun yüzüne. Hemen derin bir nefes alıp 

kabarcığın çıktığı yere daldım ve diklemesine inmeye 

başladım. Sağa sola yönelmeye lüzum yoktu, dosdoğru dibe 

doğru inmeliydim. Sonunda, önce bulanık beyaz bir gölge, 

sonra bizimki göründü. Hâlâ suyun yüzündeki konumundaydı 

ve hâlâ aynı minval üzere yüzüyor, daha doğrusu yüzdüğünü 

sanıyordu. Ama ne yazık, ne yazık ki yönünü kaybetmişti, dibe 

doğru yüzüyordu. 
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Can havliyle kolundan tuttum ve can telâşıyla çıkardım 

yukarıya. Refleks olarak gene gövdesini suyun yüzüne 

uzattığını görünce kolunu bıraktım. Bu iyiydi, yoksa bir de onu 

suyun yüzünde tutmak zorunda kalacaktım. Gene refleks 

olarak yüzme hareketine devam etmeye başladı. Derisi 

morarmaya başlamıştı, gözleri kapalıydı; galiba bir baygınlık 

geçiriyordu. Neyse ki fazla uzun sürmedi. Gözleri açıldı, bana 

baktı, etrafına baktı, kıyı görünmüyordu ama dağlara bakarak 

konumumuz aşağı yukarı anlaşılabiliyordu.   

İnanılacak gibi değildi, pup-pup diye diye açığa doğru 

yüzmeye başladı! Ama benim umurumda değildi, bir mucize 

olmuş ve bir katil, bir cani olmaktan, bir cana kıymak gibi 

taşınması imkânsız, ağır bir suçtan kıl payı kurtulmuştum. Yarış 

falan da ilgi alanımdan çıkıp gitmişti çoktan. Arkasından 

seslendim: "Yunus ben dönüyorum!" diye. Dönüp bakmadı 

bile, aynı tempo, aynı ritm, gidiyordu. 

Hayır, ikinci bir paniği kaldıracak halim yoktu, sakin 

düşününce anladım sessiz mesajı. Dönüp kıyıya doğru 

yüzmeye başladım. Bir taraftan da kolumun altından geriye 

bakıyordum. Sonunda beklediğim oldu, görüş mesafesinin 

sınırlarına ulaşınca o da döndü, peşimden gelmeye başladı. 

Emindim, geri dönecek gibi en ufak bir hareket yapsam o da 

dönecekti. 

Kara kafayı görüş alanımdan çıkarmayacak bir hızla, gene 

dura dura sonunda kıyıya, suya girdiğimiz yere ulaştık. 

İbrahim'e baktım; hayır sevinmemiş, üzülmüştü benim önce 

dönmeme. Buna ayrıca sevindim. Ama Mehmet de, o da 

hayretler içindeydi. 
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- N'oldu abi? 

diye sordu Mehmet. 

- Ne olacağı var mı, adam benden iyi yüzgeçmiş işte. 

diye cevapladım. 

Sonunda Yunus da geldi ve karaya çıktı. Son bir gayret ve 

çabayla, kol hareketini de ihmal etmeden 

 

- Benim adım Yunus! 

diye bağırdı. Ama her zamanki ses tonunu tutturmaya 

mecali yoktu artık. 

Ne bu hava, ne dondurma, ne yenilgi, ne artist, ne tavuk; 

hiç bir şey umurumda değildi. Şantiyenin diline düşecektim; 

belki Şef de dâhil herkes, beni her gördüklerinde bir 

dondurma esprisi yapacaktı. Bütün bunlar da umurumda 

değildi. Hayatımın belki de en büyük hatalarından birini 

yapmış, ama en büyük de derslerinden birini almıştım. 

* 
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Personel 

 

 

Saat gecenin 11'ini biraz geçmişti. Devlet Hastanesinin 

Acil Servis kapısına yanaşan 30 yaşın üstünde bir arabadan 

inen halsiz ve bitkin görünümlü bir kadın sarsak adımlarla içeri 

doğru giderken siyah kasketli sürücü arabayı karşı kaldırımda 

bir yere park edip arkasından geldi. Kadın, doktora hikâyesini 

anlatıyordu. Asmadan yaprak toplamaya çalışırken üstüne 

çıktığı sandalye yan dönerek yamulmuş, başparmak 

büyüklüğünde bir çıkıntı karnına batmıştı. Sivri veya keskin bir 

şey olsaydı çok tahribat yapardı ama el kadar bir çürük 

meydana gelmişti ve büyüyordu. Ama asıl şikâyeti bu değildi. 

Gece geç vakit birden tansiyonu fırlamıştı. Zaten yüksek 

tansiyonu vardı ve sürekli ilaç kullanıyordu. Böyle ani 

yükselmeler de hem elden ayaktan düşürüyor, hem de 

korkutuyordu.  

Doktorla hemşire arasındaki tek kelimelik konuşmaları 

anlamak mümkün değildi. Uçuk mavi renkli bez perdelerle 

ayrılmış diğer hücrelerde de hastalar vardı. Tansiyonu 20 

çıkmıştı. Daha önceleri 19'a kadar görmüşlerdi ama 20 ilk 

defaydı. Hemşirenin alışkın hareketlerle, adeta bakmadan 

yaptığı işler de takip edilemiyordu. Yapılacak iğnenin sıvısını 

taşıyan ampulün boynu kırılırken çıkan çok minik çıtırtı 
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anlaşılmıştı sadece. O sıvı o ampule nasıl dolduruluyor, sonra 

ampul nasıl kapatılıyordu acaba fabrikasında. Önce minik bir 

testere ile ampulün boynu zedeleniyor, sonra kafası kıvrılarak 

kırılıyordu. Bu arada sıvının içine minik cam tanecikleri, 

meselâ minik testerenin tozları düşmüyor muydu acaba.  

Diğer hemşire kayıt yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. 

Kasketli adam sağlık karnesini alıp kayıt masasına gitti. Elinde 

karne bekleyen bir kadın vardı ve bankonun arkası boştu. Arka 

taraftaki televizyon sesleri gelen kapısız odadan genç bir 

bayan güvenlik görevlisi gelip, karneyi aldı ve kayıt görevlisinin 

lavaboya kadar gittiğini, az sonra geleceğini söyledi. Bekleyen 

kadından çıkan şikâyetçi homurtuları duymadan geri dönüp 

eski yerine oturdu.    

Bir dilaltı verdiler, bir de damar iğnesi yaptılar ve gözlem 

odasına gönderdiler. Uzanıp dinlenecek, üç defa tuvalete 

gittikten sonra gelip kontrol edilecekti.  

Gözlem odalarının ilk ikisi hem küçük, hem kalabalıktı. 

Üçüncüye gidip yerleştiler. Geçen sefer de böyle yapmışlardı. 

Kiloluca bir kadıncağız yatağın üzerine oturmuş, ızdıraplı bir 

sesle nefes alıp vermeye çalışıyor, yanında oğlu yaşlarında 

görünen, kotlu ve gözlüklü bir adam bekliyordu. Odada 

görünen dört-beş yatak vardı. Bir köşesinde de paravana ile 

ayrılmış ayrı bir yatak fark ediliyordu. 

Az sonra gene kiloluca ve orta yaşlarda bir bayan hasta 

daha geldi. Onun da tansiyonu 20 çıkmıştı. Yanında iki genç 

kadın, bir genç adam bir de ufak kız çocuk vardı. Kız, gelin, 

damat ve torun olsa gerekti. Belki de oğul, gelin, kız; kim bilir. 

Küçük çocuğun elinde kısa bir ipe bağlı, içinde renkli ışıklar 
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yanan bir oyuncak vardı. Kasketli adam oyuncağı bahane 

ederek çocukla iletişim kurmayı denedi ama başaramadı.  

Dışarıda, giriş tarafında bir gürültü koptu. Kavgacı, 

saldırgan, tehditkâr yüksek sesler; müdahale eden, 

yatıştırmaya çalışan nispeten daha basık seslere karışıyordu. 

Neyse ki fazla uzun sürmedi. Adam "ben bir tur atıp geleyim" 

diye arka kapıdan avluya geçti, bir sigara yaktı. Orta yerde o 

upuzun palmiye daha da uzamış gibiydi. Kapısında yapan 

müteahhidin ismini gösteren mermer kitabesiyle minik mescit 

ve onun yanında eğik taş duvarlı su deposu ve bir kenarında 

musluklar. Avlu ambülânslar, bir kaç resmi, bir kaç da özel araç 

için park yeriydi aynı zamanda. Bir köşesi eskimiş, kullanım dışı 

kalmış dolap, masa, etajer gibi kırık dökük eşyanın yığıldığı bir 

çöplük görünümündeydi. Tam onun karşısında da kocaman bir 

asma kilitle kapatılmış morg. 

Birinci lavabo seferinden döndüklerinde önceki yatağa 

nefes darlığı çeken kadının geçtiğini gördüler. Küçük bir 

solunum cihazı takılmıştı ve odadaki tek priz bu yatağın 

yanındaydı. Etajerdeki eşyalarını alıp onun boşalttığı yatağa 

geçtiler. Bu arada paravanın arkası kısmen görüldü. Orda birisi 

yatıyordu. Sırtı görünen üniformasından temizlik şirketinin 

elemanı olduğu anlaşılan bir kadıncağızdı. En kısık sesle onun 

hakkında üç beş cümle konuştular. Kim bilir ne sıkıntısı vardı. 

Belki de gündüzleri başka işte geceleri burada çalışıyordu 

zavallı. Bakalım şirket onu günde kaç saat çalıştırıyordu. 

Ortamın tam sessiz hale geldiği zamanlarda kısık, yorgun ve 

acılı kesik horultuları duyuluyordu. 

Kotlu adam annesine sürekli kendini daha iyi hissedip 
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etmediğini soruyordu. Kadıncağız bir omuzu iyice aşağıya 

düşmüş, ya cevap veremiyor, ya da anlaşılmaz bir kaç kelime 

ağzından zorla çıkıyordu. Sonunda bir tekerlekli sandalye 

getirip götürdüler.  

Az sonra onun yerine az önceki kavgacılar geldi. Genç bir 

kadını kocası dövmüştü. Kadının babası ve kardeşleri 

etrafındaydı. Arada bir, önemli bir şeyi olmadığını anlamanın 

verdiği rahatlıktan kaynaklanan sevinçli konuşmalar 

yansıyordu. Biri sportif kepli, ikisi de çene ucu sakallı iki erkek 

kardeş intikam planları içindeymiş gibi asık ama kararlı 

suratlarla somurtuyorlardı. Bir ara elinde kâğıtlarla bir polis 

memuru gelip tutanak tutulmasını isteyip istemediklerini 

sordu. Cevap olumsuzdu.  

Külüstür arabayla gelen kadın da epey rahatlamış gibiydi. 

Polisin o adamı tutup götürüp bir güzel ıslatması gerektiğini 

söyledi. Kasketli adam da önce kabahatin kimde olduğunu 

anlamak gerektiği gibi bir şeylerle cevap vermeye çalıştı. 

İkinci sigara molası birinciden daha sıkıntılı geçti. Adam 

buralara gelmeyi istemezdi elinde olsa. Ama kim isterdi ki. 

Buraya gelen herkes zaten mecburen gelirdi. Daha önce 

defalarca gelmişti. Ama son yolculuğuna buradan çıkan en 

sevdiği için gelişi dışındakiler yılların dumanları arasında 

bulanıp gitmişti. Hep muhtemelen kendinin de son yolculuğa 

buradan çıkacağını tahmin ederdi. Evde bakılamayacak hale 

gelince herhalde buraya getirirlerdi. İlk gün veya gece kimse 

ayrılmaz, başında beklerdi. Sonraki günler acil işler, aşırı 

yorgunluklar gelip gidişleri gittikçe artan bir tempoyla 

aksatmaya başlardı. Sonunda bir sabah gelip toplandıklarında 
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artık gelip gitmeye lüzum kalmadığını öğrenirlerdi. 

"Personeel, personeel ... " diye bir sesleniş koridor 

boyunca uzadı. "Kim kastediliyor acaba?" diye düşünmeye 

vakit kalmadan temizlikçi kadın kalktı, başörtüsünü düzeltti, 

emin adımlarla odadan çıkıp gitti. Kasketli adamla karısı 

karşılıklı tebessüm ettiler. Adam gene kimse duymayacak aynı 

kısık sesle, "bak", dedi; "artık sen de beni en derin uykulardan 

kaldırmak için "personeel" diye seslenirsin." Kadın sesini zorla 

bastırarak uzun uzun güldü. Mizahın sihirli formülü gene 

tutmuş, kendini küçük düşürecek bir cümleyle güldürme 

başarılmıştı. 

Kendileri gibi yaşlı arabalarına binip evlerine dönerken 

biri birlerine "personel" diyerek gülüşüyorlardı.  

* 


