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Hiçlik yenilmezdir. Onunla mücadele edilemez, ittifak kurulamaz. Hiçlik 

anlaşılamayandır. Orada zıtlıklar veya mukayese yoktur. Bir çukur da değildir hiçlik, namıyla 

müsemma ise hiç değildir. 

Sadedir, boştur, yoktur hiçlik. Olmayan nasıl bilinebilir ki? 

 

I. Hayal 

 

Kapının önünde bıkkınlıkla bekleyen Poyraz‟ın göze çarpan ilk özelliği yüz ifadesiydi. 

Genç yaşına rağmen alnında belirgin çizgiler oluşmuştu, gözlerinin altında mor halkalar vardı. 

Bol kesimli kot pantolonu, hafifçe sünmüş yeşil kazağı ve üniversitenin başından bu yana 

giydiği montu eski ve temizdi; ancak uzamış, bakımsız sakallarıyla hırpani evsizler gibi 

görünüyordu. Saçları siyaha çalan kum rengiydi, burnu hafif kemerliydi ve yandan 

bakıldığında aşağı doğru eğimi rahatlıkla fark ediliyordu. Her zaman istihza ile kıvrılmış gibi 

duran dudakları ona biraz bilgiç bir hava katsa da, kayıtsız ve bezgin bakışları derin 

görünüşünü tamamen etkisizleştiriyordu. Biraz teklifsiz bir edası vardı, ama yine de alnındaki 

kırışıklıklar onun esasında fazlaca düşünen bir adam olduğunun işaretiydi.  

İncelemeye devam eden bir insanın onun hakkındaki bir sonraki düşüncesi, Poyraz‟ın 

ziyadesiyle sıradan bir adam olduğu olurdu. O, çok zayıf veya çok şişman olmadığı gibi, uzun 

ya da kısa da değildi. Yakışıklı yahut çirkin hiç değildi, arkadaşları onun hakkında her zaman 

“insanlığın ortalaması” derlerdi. Kalabalıklar içinde en kolay kaybolacak, kimsenin aramaya 

zahmet dahi etmeyeceği kişiydi Poyraz. Onun gibilerden çok vardı zira. Şehirlerde 

yürüyenlerin bakışlarını çevirdiği her yerde görünen sıradan adamlardandı. Haliyle, insanlar 

arasına çıktığında ona bir kez bakan bir daha bakmaz, pek sevgili dostları bazen onun 

varlığını bile unuturlardı. Zaten insanlar hep unuturlar.  

İçinden konuşup duran sesi pek sevmezdi. O bet, o rezil ses olur olmaz Poyraz‟ı 

rahatsız eder, zihninde bastırmak için yıllarını harcadığı düşünceleri borazanlar eşliğinde 

bağırırdı. Bazen de isterik fısıltılara dönüşüp onu olmayacak şeylere ikna etmeye çalışır, hatta 

nadiren de olsa başarılı olduğu dahi olurdu. Salt bu ses yüzünden çok acılar çektiği de bir 

gerçekti; ama hakkını yememek lazımdı hani, bazen o sesin şeytanın aklına gelmeyecek 

fikirler verip çok zor durumların önüne geçtiği de vakiydi. Hiç umurunda değilsin. O da 

diğerleri gibi. 

Kaşlarını çatıp boş koridoru tedirgin bakışlarla inceledi. Apartmanların koridorları ona 

her zaman sıkıntı verirdi, zira evlerine gidip gelen insanların meraklı bakışlarını sevmezdi. 

Hırsız yerine konabilirdi mesela, ya da kadınları rahatsız eden alelade bir sapık. Her ne kadar 

bu takıntısı bir özgüven eksikliği durumu olarak düşünülecek olsa da, aslında gerçek biraz 

daha farklıydı. Bir güven problemi olduğu doğruydu, evet; ama onun güvenmediği kendisi 

değil diğer insanlardı. Zaten insanlara nasıl güvenilebilirdi ki? Kendilerini her zaman ön plana 

koymayı başaranlar. Boş insanlar. Anlamayan, çoğu zaman da anlamayı reddedenler. Sözler 

veren, asla tutmayan yalancılar. Rezil yalancılar.  

Vücudunun ürpermesini engelleyemiyordu. Düşüncelerinden kurtulmak ister gibi 

kafasını sağa sola sertçe salladı ve öne doğru eğilerek kapı ziline bir kez daha uzun uzun bastı. 

Böyle yapmayı severdi. Televizyonlardaki sansür sesi gibiydi onun için, zile basarken 

kelimelere dökemediği kallavi küfürlerin çocukların erişebileceği seviyelere düşürüldüğünü -

ya da yükseltildiğini, kim bilir?- düşünürdü hep. Her ne kadar bu fikir onu biraz rahatlattıysa 

da, iyiden iyiye sinirlenmeye başlıyordu, çünkü ev arkadaşı Nuri‟nin her zamanki haliydi bu: 

sorumsuz ve bunaltıcı. Sanki sen çok farklısın.  



Derin derin iç çektikten sonra içinden göreceli gençliğinin hakkını verecek okkalı 

küfürler savurarak anahtarını tekrar kilide sokmaya çalıştı, ama çabası nafileydi.  

“Hadi yine anahtarı kapının üzerinde unuttun, kapıyı niye açmıyorsun?” 

Zile bir kez daha basmak üzereyken kapı bir anda hızla açıldı. Belindeki havlu hariç 

çıplak olan, üzerinden sular damlayan müstesna ev arkadaşı hışımla ona baktı. Sözsüz 

iletişim. Bazen sözcüklerin şekillenmeye fırsat bulamadan bilincin duvarlarına çarpıp geri 

sekmesiyle oluşan, en basit ve en etkili etkileşim yoluydu o. Kulaklarını geçen, suyun 

etkisiyle kafasına yapışmış kuzguni siyah saçları, yüzüne göre orantısız büyük olan koca 

burnu ve kömür karası gözleriyle Nuri. Kadınların onu neden bu kadar beğendiğini hiç 

anlamayacaktı Poyraz. Niye olacak, adam uzun boylu. Hakikaten de, uzundu adam. 

Onun konuşmaya, esip gürlemeye hazırlandığını fark ettiğinde düşünceleri bölünen 

Poyraz, bildiği en sakin ve alaycı ifadesini takınarak sol elini yemin eder gibi, avuç içi ona 

bakacak şekilde kaldırdı: 

“Hiç ağzını açma.”  

Bu tepkiyi beklemeyen Nuri şaşkınlıkla sormaya çalıştı: 

“N…Ne?”  

Poyraz, onun yüz ifadesini keyifle inceleyerek sevimli olduğunu düşündüğü bir tavırla 

konuşmasına devam etti: 

 “Anahtarını yine kapının arkasında takılı unutmuşsun. Senin yüzünden bir saattir 

burada bekliyorum. Sen duşta benim bilmek istemediğim şeyleri yaparken, ben kapı önü 

çiçeği oldum. Yaşlı teyzeler gelip beni suladılar. Çoğaldım ben. Hatta şu an dışarı çıksan, yol 

kenarlarında mini benleri görebilirsin.” 

Nuri hala saçından sular damlarken, açık ağzıyla bir an Poyraz‟a bakakaldıktan sonra 

emin olmak için kapının iç tarafına bir göz attı, anahtarının gerçekten de orada takılı olduğunu 

görünce sırıttı.  

“Tamam abartma… Kusura bakma, unutmuşum işte. İyi yanından bak, sonunda kendi 

kendine de olsa çoğalmayı başarmışsın.” 

 Poyraz derin bir nefes alıp -muhterem ev arkadaşının ıslak vücuduna dokunmamaya 

çalışarak- beklerken çıkarıp eline aldığı montuyla onu evin içine doğru itip kapıdan girdi. 

Alelacele hareketlerle ayakkabılarından kurtulup salona geçti, montunu sadece üzerine kışın 

ceket ve parkaların gelişigüzel atıldığı, başka bir iş için kullanılmayan tekli koltuğun üzerine 

atıp mutfağa gitti. Nuri çoktan banyoya girip kapıyı arkasından kilitlemişti bile.  

Poyraz buzdolabının kapağını açmış, boş boş içine bakıyordu. Sabah evden çıkmadan 

gördüğü iki yumurtanın yerinde olmadığını fark ettiğinde yüzünü buruşturdu. Omlet çekmişti 

canı, hatta neredeyse gün boyu sırf o omlet için değişik hayaller kurmuştu. Omlet için de ne 

değişik hayaller kurulur!  

Aslında eve çıkmadan biraz önce önünden geçtiği bakkaldan yumurta alma fikri aklına 

gelmişti, fakat açık olmak gerekirse çok fazla üşenmişti. Dükkâna girmek değildi üşendiği, 

zaten en fazla birkaç adım daha faza demekti içeriye girmek. Onun imtina ettiği şey başka bir 

insanla gireceği iletişimdi. Bakkalla her gün yaptığı muhabbetin aynısını yapacaktı. Nasıl 

olduğu sorulacak, o ise cevaplayacak ve adama işlerin nasıl olduğunu soracaktı. Adam durgun 

ekonomiden ve paranın dönmemesinden şikâyet edecek, aldıklarını paketlerken sigara isteyip 

istemediğini soracaktı. Poyraz sigarayı azalttığını söyleyecekti, adam inanmayacak ve günlük 

sigara alışverişini artık eskisi gibi sürekli ondan yapmadığı için hayal kırıklığı hissedecekti. 

İşin kötü tarafı ise, bu hayal kırıklığını saklıyormuş gibi yapıp onun gözüne sokacak, vicdan 

azabı silahını kullanıp biraz samimiyet çeşnisiyle servis yapacaktı.  

Bunalmış bir şekilde içeriden çıktığında tüm bu etkileşimin en fazla iki dakika sürmüş 

olduğunu görecek, yine de pişman olacaktı. Pişmanlığı sigarayı oradan almadığı için değil, 

bakkala ilk planda girmiş olmayı seçtiği için olacaktı. İşte bu yüzden ufak dükkânının 



girişinin önünden geçtiği üç saniye boyunca tüm bunları düşünüp yekten vazgeçmişti. Zaten 

vazgeçmek senin karakterin.  

Az sonra buzdolabı kapı açık uyarısı vermeye başlayacaktı. Poyraz gerildiğini hissetti. 

Böyle olmamalıydı. Çocukluğunda vurulan ketler yine gün yüzüne çıkıyordu işte, müsrifliğin 

ne kadar kötü bir şey olduğunu düşünürken bulmuştu kendini bir anda. Buzdolabının içindeki 

tüm soğuk hava kaçmıştı şimdiden, o kapağı açık tuttukça da boşuna çalışacaktı dev makine. 

Sahi ne kadar büyük ve gereksizdi buzdolabı. Keskin ikaz seslerini duyduğunda gülümsedi. 

Ah, ne kadar güzel. Kendini yenmek adına bir adım daha atmıştı. Küçük ve önemsiz 

adımlardan. Gözlerini kapatıp haz almaya çalışarak sesi dinledi. Her şeye rağmen hayat güzel 

değildi. 

Yumurta olmadığına göre yiyecek başka bir şey bulmalıydı. En alttan başlayarak 

gözleriyle dolabı taramaya başladı. Sebzelikten bir hayır gelmeyeceği açıktı, orada yatan 

pörsümüş maydanozlar bunun en bariz işaretiydi. Birkaç zeytinin olduğu, dibindeki yağın 

katılaştığı kâse de bir işe yaramazdı. Mısır konservesini düşünebilirdi, ama daha doyurucu 

olmalıydı. Salçalı ekmek. Vazgeçti. Bir şey yoktu dolapta, en üst raftaki tencere hariç. 

Kuşkulu gözlerle tencereye baktı. Az çok hatırladığı kadarıyla içinde peynirli makarna 

olmalıydı, fakat ne zaman yapıldığını hatırlayamıyordu. Açıp içinin küflendiğini görme 

riskini de almak istemiyordu, zira eğer tencere içindekiyle birlikte küflendiyse onu yıkamak 

zorunda kalırdı. Kural buydu: fark eden temizlerdi. Pervasızca kulaklarında çınlayan kapı 

uyarı seslerinin arasından, bir zamanlar tencerenin arkasına sakladığı bir şişe bira olduğunu 

hatırladı. Tencereyi hafifçe yana kaydırdı, bira yoktu. Muhtemelen Nuri içmişti. Pis herif. 

Yüksek perdeden küfretmeye başladı. Son zamanlarda fazlaca küfreder olmuştu.  

Yiyecek bir şey bulamadığı gibi, içecek de yoktu. Umutla buzdolabının kapağını 

gözleriyle taradı. Litrelik kutuda karışık meyve suyu vardı, belki henüz açılmamıştı! 

Heyecanla kutuyu kaptığında, umutlarını boşa çıkaran çalkalanma sesini fark etti. Kutu yarı 

boştu ve daha da kötüsü, kim bilir ne zaman açılmıştı. Acaba bozuk olabilir miydi? Eh, 

bozuksa da pek önemli değildi artık. Çünkü midesine en azından şekerli bir şeyler girmesini 

istiyordu ve açlığı söz konusu olduğunda oldukça ilginç bir adama dönüşebilme ihtimali 

yükseliyordu. Pis bir adam. Tıpkı Nuri gibi. 

Poyraz bazen birbirlerini kaç seneden beri tanıdıklarını unutuyordu. Lisede 

tanışmışlardı ilk, o zaman birbirlerini pek sevmezlerdi. Zaten tanışıklıklarının temelinin de 

pek hoş bir olayla atıldığı söylenemezdi, zira ikisi de aynı kıza âşıktı. Daha doğrusu öyle 

olduğunu zannediyorlardı. Birbirlerine arkadaşlarıyla tehditkâr mesajlar göndermenin 

akabinde bir gün okul dağıldıktan sonra okulun arkasında buluşmaya sözleşmişlerdi, ikisi de 

yalnız gelecekti. Elbette bu tip durumlarda her zaman olduğu gibi ikisi de ne kadar arkadaşı 

varsa çağırmış, mahallenin serseri tayfasının top koşturduğu arsada bir anda yediye yedi maç 

yapacak kadar adam toplanmıştı. İki mağrur ergen öne çıkıp birbirlerini süzdükten sonra 

durup dururken Poyraz “Ayşe benim olacak lan!” diye bağırmış, Nuri ise “Yürü git ulan, önce 

ben hoşlandım!” tepkisini göstererek mantıklı bir noktaya parmak basmıştı. Bu ikisi birbirine 

girmeye hazırlanır, yandaşları korkuyla karışık bir zevkle gerinirken Ayşe'nin oradan 

geçeceği tutmuş, Nuri'nin yandaşlarından birinin “Beyler, Ayşe!” demesiyle herkes bir anda 

duraklamıştı. Nuri nefesini tutmuş Ayşe'nin salınarak geçişini izlerken Poyraz alık alık 

bakmış, “E bu benim hoşlandığım Ayşe değil?” deyivermişti. İşte o gün, Nuri ile Poyraz'ın ne 

kadar muhterem bir ikili olduğu ilk kez konuşulmuştu, ne yazık ki bu, son kez de 

olmayacaktı. 

Lisedeki bu ufak hadisenin tekrar su yüzüne çıkmaması için birbirleriyle olan 

münasebeti sözsüz bir anlaşmayla en aza indirmişlerdi. Üniversite giriş sınavlarında ikisi de 

Ankara Üniversitesi'ni kazanmış, bu kez de tamamen rastlantısal bir şekilde Bahçelievler'de 

bir yurt odasında karşılaşmışlardı.  



Birinci yılın sonunda da hayatın onları birbirlerine zorladığını ve bu konuda yapacak 

pek bir şey olmadığını düşünerek birlikte eve çıkmaya karar vermişlerdi. Poyraz elektrik-

elektronik mühendisliği bölümünü güç bela bitirdikten bir sene sonra Nuri de işletme 

bölümünden mezun olmayı başarmış, Bahçelievler'de kaldıkları evde yaşamaya devam 

etmişlerdi. İş bulma telaşesiyle Poyraz acele edip bulduğu her iş ilanına başvurmuş, geri 

dönüş yapan ilk şirkette de ortalama bir maaşla işe başlamıştı. Nuri ise “Çok acele ettin 

hacım.” diyerek yaklaşık sekiz ay boyunca tam manasıyla hiçbir şey yapmadan yatmış, para 

suyunu çekince bir şeyleri yanlış yaptığını fark ederek bulduğu her iş ilanına başvurmaya 

başlamıştı. Ülkede el sallandığında işletme mezununa değdiğinden geri dönüş yapan olmamış, 

o da illallah diyerek -geçici bir süre için- hemen evlerinin iki kat altındaki kafeye servis 

elemanı olarak işe girmişti. Nuri bir yandan düşünüp bir yandan kurulanırken Poyraz mutfakta 

“Nuri'nin yine birasını içtiği” konusunda kayda değer ifadeler kullanarak uzun bir tirat 

atmakla meşguldü. Nuri sırıttı, aslında Poyraz'ı sinirlendirmek onun birasını içmekten daha 

zevkliydi. Giyinip çıkar çıkmaz seslendi: 

 “Ben sana iyilik yapıyorum, sen şikâyet ediyorsun. Bira içince senin reflün azmıyor 

mu?” 

Cevap olarak bir dizi güzelleme daha duyduktan sonra sırıtarak salona geçti, hiç az 

sayılmayacak bir para verip aldığı ve iki ay sonra arkalığını kırmayı başarıp çamaşır ipiyle 

bağladığı koltuğa oturarak, ayaklarını koltuğun yanında verdikleri ayak uzatma zevatına -sahi, 

neydi ki onun adı?- uzattı. Poyraz dolapta bulduğu, kim bilir ne zaman açıp öylece bıraktıkları 

litrelik meyve suyunu kutusundan içiyordu. Nuri oturduğu yerden gerinerek: 

“O meyve suyu kim bilir ne zamandan kalma be, zehirlenip öleceksin, doğmamış ve 

muhtemelen doğmayacak çocukların arkandan ağlayacak.” deyince Poyraz istifini bozmadan 

ona baktı ve hoşnutsuz bir ifadeyle cevapladı: 

“Sigortalı işe girdik oğlum, zehirlenirsem gider hastaneye paşalar gibi baktırırım 

kendime, hem belki rapor da alır iki gün yatarım ne güzel.” 

Spor kanalının birinde yaklaşan derbi maç ile ilgili saçma sapan yorumlar yapan ve 

gerçek meslekleri yahut özellikleri belli olmayan, tek meşgaleleri futbol konuşarak para 

kazanmak olan adamlar birden ekrandan kaybolduğunda neredeyse bir saattir boş boş 

konuşarak televizyon izliyorlardı. Yorumcuların isimlerini asla bilmezlerdi; “kel adam”, 

“gazlı herif”, “şuursuz” gibi lakaplar taktıkları yorumcuların esasında tek işlevi onlar 

otururken arkada fon müziği yapmak olurdu. Zaten onlara konuşacak konu hiç bitmezdi; 

hayat, hayaller, kadınlar, kadınlar ve tüm konular tükendiğinde yine kadınlar… Aslında 

konuştukları kadınlar hakikatte var olan kadınlar değillerdi, onların zihinlerinde şekillenen, 

imkânsız ve -belki salt o sebepten çekici- figürlerdi. Hiçbir zaman varlıklarına zül 

getirmeyecek olanlardı onlar, ekseriyetle de naif ve güzellerdi.  

Ekranda beliren büyük puntolu “ULUSA SESLENİŞ CANLI YAYIN” yazısını 

gördüklerinde ikisi de susarak tüm dikkatlerini televizyona verdiler. Kadınlar bekleyebilirdi, 

nasıl olsa ikisi de ömürleri boyunca beklemişlerdi. Zaten bazı şeyler mutlaka yanlış gitmiş ya 

da gidiyor olmalıydı, zira normal şartlar altında başbakan sadece geç saatlerde konuşur, onu 

da kimse izlemezdi. Bir futbol kanalında yayının kesilmesi durumun vahametini önceden 

haber veriyor gibiydi, çünkü ülkede futbol anlamsız bir şekilde dünyanın en önemli 

olaylarından biri haline gelmişti. Gelişmemiş toplumların kitlesel mastürbasyonu.  

Ekrandaki ulusa sesleniş yazısı kaybolmadan heyecanlı bir spikerin sesi gelmeye 

başladı:  

“Sayın seyirciler, başbakanın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasını sizlere ulaştırmak 

adına yayınımıza ara vermiş bulunmaktayız. Şu an tüm ulusal kanallar bu konuşmayı vermek 

için yayına ara vermiştir, lütfen televizyonunuzu kapatmayınız.” 

“Ne diyor ulan bu? Televizyonunuzu kapatmayın ne demek şimdi? Savaş mı çıktı 

acaba?” 



Nuri'nin gergin sesinden ikisinin düşüncelerinin paralel olduğunu fark eden Poyraz, 

verecek bir cevabının olmadığını fark ederek huzursuzca yerinde kıpırdandı. Ekrandaki yazı 

birden kaybolduğunda ikisi de koltuklarında dikleşerek beklemeye başladılar. Birkaç saniye 

sonra muhtemelen bir haber ajansının ham görüntüleri direkt olarak Türkiye'nin tüm ulusal 

kanallarında yayınlanmaya başladı. Görüntüdeki adam bildikleri başbakana pek 

benzemiyordu, saçları hafif dağılmış ve yüzü kızarmıştı. Başbakan büyük bir karar vermiş bir 

adamın yüz ifadesine sahipti, düşünceli çizgileri ve korkuyla karışık hevesli bir beklentiyle 

bezenmiş duruşu bunu açık seçik ortaya koyuyordu. Yaklaşık on saniye boyunca ıstıraplı 

bakışlarla kendisini izlemekte olan milyonlarca insanı görür gibi baktı, -sanki yeni şansölye 

seçilmiş Hitler- koltuğunda dikleşip başını selam verir gibi hafif bir şekilde eğerek 

konuşmaya başladı: 

“Sevgili vatandaşlarım, kardeşlerim. Bugün sizlere çok önemli haberler vermek için 

buradayım. Bildiğiniz gibi Ukrayna'nın NATO'ya girişinden sonra Rusya ile olan ihtilaflar 

önemli bir ölçüde azalmış, konu barışçıl bir şekilde çözümlenmişti. Fakat ne yazık ki bundan 

yaklaşık üç saat kadar önce Rusya, müttefikimiz Ukrayna'nın topraklarını işgale başladı. 

Özellikle Kharkiv civarında şiddetli direnişle karşılaşan Rus askerlerinin biyolojik silah 

kullandığı yönünde kanıtlar elimize ulaştı. İvedi bir şekilde Rus yetkililer ile görüşme 

ayarlamaya çalıştıysak da, bir cevap almamız mümkün olmadı. Aynı saatlerde İran 

uçaklarının Irak‟taki Amerikan üslerini bombaladığı ve Çin'in Güney Kore ve Tayvan‟ı işgale 

başladığı da kesin olarak bildiklerimiz arasında. NATO nezdinde yaptığımız görüşmeler 

sonucunda; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olarak ortak hareket etme kararı 

almış bulunuyoruz. Tam şu anda, eşzamanlı olarak ilgili ülkelerin devlet başkanları da kendi 

uluslarına sesleniyorlar. Türkiye, Amerika ve İngiltere olarak Çin, Rusya ve İran 

koalisyonuna savaş ilan etmiş bulunmaktayız. Bu saydığım ülkelerle tüm diplomatik, 

ekonomik ve ticari ilişkiler an itibariyle süresiz olarak kesilmiş durumdadır. Türk ordusu 

teyakkuz haline geçmiştir. Acil toplanan bakanlar kurulu kararı ile ülke genelinde sıkıyönetim 

ilan edilmiştir, akabinde meclisimiz acil çağrıyla toplanarak gizli görüşmeyle yine ülke 

genelinde milli seferberlik ilan edecektir. Silahaltına alınacak tüm vatandaşların yarından 

itibaren ilgili garnizonlara teslim olması gerekmektedir. Teslim olacağı garnizonu bilmeyen 

erkek yurttaşlar şu andan itibaren günün yirmi dört saati boyunca çalışacak olan askerlik 

şubelerinden nereye ulaşmaları gerektiğini öğrenebilirler. Tüm vasıtalar ve iletişim kaynakları 

yine süresiz olarak devlet tarafından işletilecektir. Bu savaş varoluşumuzun savaşıdır. 

Hepimiz tüm farklılıklarımızı unutarak bir olmalı, metanetle başımıza geleceklere karşı 

durmalıyız. Bu mesaj, her saat başı tüm kanallarda yayınlanacaktır. Allah yardımcımız olsun.” 

 Hayatta tanımlanamayan bazı anlar vardır. Gerçek, yalan, sahte, yanlış ya da doğru 

gibi genelde etik düzleminin şekillendirdiği kavramlar birbirine karışır; etkileşimde olan 

bireylerin sayısı önem arz etmemekle birlikte, kişiler arasındaki tüm iletişim kanalları bu anlar 

bütünü boyunca kesilir. İletişimin nesneleri konumundaki bireyler mevzubahis süreçte kendi 

kabuklarına çekilirler, sürecin sebebi olan girdileri kendi zihinlerinde içselleştirmeye 

çalışırlar. Ezcümle, düşünerek anlamayı, anlayarak korkularını yenmeyi denerler. Genellikle 

bu içsel süreç muhakemenin başarısız olması ve salt kabullenme ile sona erer. Fakat bu 

durumda öyle olmadı. Poyraz kutunun dibinde kalan meyve suyunu içebilmek için kutuyu 

kafasına diktikten sonra, içindekinin tamamen bittiğine emin olabilmek için kutuyu hafifçe 

salladı, ses gelmeyince tatmin olmuş bir şekilde gülümsedi. Saklamaya gerek görmeyerek 

gürültülü bir şekilde geğirdi, kutuyu yere attı ve arkasına yaslandı. 

“Bunu ne zaman açmıştık biz? Hakikaten bozulmuş galiba bu. Geğirince çürük tadı 

geldi ağzıma.”  

Nuri esneyerek Poyraz‟a doğru yandan bakış attı. Clark Gable çekiyor, pozlara bak!      

“İçme dedim sana değil mi? Neyse. Yatılı devlet yurdunda yaşamış adamsın. Miden 

her türlü pisliği öğütebilir, merak etme.”  



Ellerini kafasının arkasında birleştirerek Poyraz‟ın az önce sesini kapattığı televizyon 

ekranına dalgın dalgın baktı.  

“Sigara stoklamamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Konu sigaraya gelmişken, bir tane 

de bana versene?” 

 “Üçüncü dünya savaşı başlamış, hala benden otlanıyorsun. Hakikaten hiçbir zaman 

değişmiyor bazı şeyler.”  

Öne doğru eğilerek paketini aldı, iki sigara çıkardı ve birini Nuri‟ye doğru attı.  

“Nerede ulan bu kül tablaları?”  

Nuri‟nin umursamaz bir edayla omuz silkmesinin üzerine, az önce yere attığı kutuyu 

küllük olarak kullanmak üzere geri aldı.  

“Hatırlıyor musun, birinde bira içerken, küllük yaptığım bira şişesini yanlışlıkla 

dikmiştim ağzıma. İçinde bira artığı, sigara izmariti ve kül vardı. Hayatımın en kötü anıydı 

sanırım. Üç gün kül yemiş gibi hissettim kendimi.”   

 Nuri elbette hatırlıyordu. Hatta haftalar boyunca onun ağzında kül ve izmaritle, 

kollarını başı kesilmiş bir tavuğun kanatlarını çırptığı gibi sallayarak tuvalete koşmasını taklit 

etmiş, sadece bu hikâyeyi anlatarak çalıştığı yerden bir kız tavlayıp onunla yatmıştı bile. Bunu 

Poyraz da biliyordu, o yüzden Nuri konuyu tekrar açma ihtiyacı hissetmedi. Onun yerine 

yavaş hareketlerle sigarasını yaktı, bir nefes çekti ve üfledi. Bu esnada Poyraz iki dumandan 

halkayı iç içe geçirmiş, yüzünde bir yoğunlaşma ifadesiyle üçüncü halkayı üflüyordu. Nuri 

Sigara dumanından halka yapmayı neden hiçbir zaman beceremediğini düşündü. Poyraz‟dan 

işin tekniğini öğretmesini defalarca istemiş, o ise her seferinde bunu yapabilmek için yıllarca 

uğraştığını ve bunu zinhar kimseyle paylaşmayacağını oldukça açık bir şekilde belirtmişti. 

İçini çekti, sigarasının uzamış külünü yere çırptı. Hijyen hiçbir zaman evlerinde aranan bir 

kural olmamıştı, fakat bu kadarı da biraz aşırı gibiydi.  

“İlginç bir his değil mi?”  

Poyraz araya girmişti işte yine. O böyleydi. Düşüncelerini böler, müdahil olur, 

karşısındakini düşünmeye sevk ettiğini, zorladığını hayal etmek hoşuna giderdi. Nuri kaşlarını 

kaldırarak ona baktı, cevap vermedi.  

“Karizmatik görünmeye çalışma hiç. Artık biliyorsun, biliyorum. Bekliyorduk da 

zaten bunu. Savaş bir zaman, bir yerde çıkacaktı; sen gitmeyecektin, ben gidecektim. Artık 

mülkiyetin, varlığın ve insanlığın önemli gördüğü başka konuların bir ehemmiyeti 

kalmayacaktı. Ev yoktu mesela. Para yoktu. İnternet, ekmek, su, konuşmak yoktu. İnsanlık 

azalarak bitecekti, simgeleştirdiği tüm diğer değerlerle birlikte hem de. Zamanın akışı devam 

edecekti biz olsak da olmasak da. Hatırlasana! Sen sırf bu yüzden gitmek istemiyordun, bir 

anlamının olmadığını savundun hep. Ben ise, bilakis; anlamsız olduğu için gitmek gerektiğini 

düşünürdüm. Çünkü dünya üzerindeki herhangi bir yaşam biçiminde anlam aramak 

beyhudeydi. Sen her zaman beni anlam aramakla itham ederken aslında ümitsizce kendin 

aradın o anlamları. Ben boş vermişken, bana söylenen neyse onu takip edecekken sen kendi 

kendine çok değerli kılacağın bir yolculuğa çıkıp -güya- benliğini öğrenmeye çabalayacaksın. 

Hâlbuki o kadar anlamsız ki…” Çok güzel konuştun, ben çok beğendim! 

 “Kararım değişmedi...”  

Nuri teklifsiz bir edayla konuşmaya başladığında Poyraz irkildi. Cep telefonu 

titriyordu. Telefonu cebinden çıkardı, annesinin aradığını gördü, eliyle “bir dakika” işareti 

yaparak telefonu açtı. 

 “Efendim anne?” “Evet anne, gördüm.” “Biliyor… Biliyorum anne, sakin ol.” “Anne, 

anne bir dinler misin? Tabii ki… Anne! Tabii ki gideceğim, görevim de bu değil mi?” 

“Ann… Yahu, bir sakin olur musun? Bak şimdi, bir mucize olmazsa tüm dünya bu savaşa 

katılacak zaten. Mecburuz… Evet, mecburuz anne.” “Hayır, bir yerleri savunmak ya da 

kazanmak için gitmiyorum. Bak, babam da gitmemi ister hem. Belki o da gider. Anne? Orada 

mısın? Anne?”  



 Hat kesilmişti. Zaten böyle olacağı belliydi, herkes uzaktaki tanıdıklarını arayacak, 

muhtemelen önümüzdeki birkaç saat boyunca baz istasyonları tamamen kilitli kalacaktı. 

Tekrar aramayı düşünmedi bile. Telefonun düşmeyeceğini biliyordu çünkü. Annesi 

muhtemelen şimdi arka arkaya onu aramaya çalışıyordu. Bağlantı kurmayı başarsa bile 

karşıdan gelen tek ses meşgul tonu olacaktı. Meşgul tonu. Gülümsedi. İnsan hayatı böylesine 

anlamsızdı işte. Bireylerin toplumla münasebette ayrılmaz parçalar olduğunu zannettikleri 

metalar esasında ne kadar da vazgeçilebilirdi. İnsan her şeye ne kadar kolay alışıyor. 

“Ne sırıtıyorsun be, gören de savaş çıktığına seviniyorsun zannedecek!”  

Nuri böyleydi işte. İnsanların düşüncelerini en olmadık yerde böler, onları düşünmeye 

sevk ettiğini zannederdi. Her şeyi en iyi kendisinin bildiğini varsayması da cabası. Poyraz 

duraksamadan cevapladı:  

“Sırıtmıyorum, gülümsüyorum. Arada bariz bir fark var. Şimdi sen gülümseme 

sebebimi de soracağına göre ben peşinen cevaplayayım. Gülümsüyorum, çünkü şehirlere 

bombalar yağmadan önce olacakları düşünüyorum. Komik biliyor musun? Türkiye enerji 

ihtiyacının yarıdan fazlasını doğalgazdan karşılıyor. Doğalgazı büyük miktarlarda aldığımız 

ülkelere az önce savaş açtık. Vanalar kapanır kapanmaz karartmalar başlayacak.” Dediğinin 

her an gerçekleşmesini bekler gibi yanan ışıklara baktı. “Önce cep telefonları gidecek, baz 

istasyonlarının elektriksiz kalmasından dolayı. İnternet mesela. Sunucular muhtemelen bir kez 

daha konuşmamak üzere susacak. Elektrik kesildiğinde çoğu şehre su verilemeyecek.”  

Sigarasından bir nefes çekerek yüzünü buruşturdu. Bilgiç bir ifadeyle, elini hafifçe 

sallayarak konuşmaya devam etti:  

“Ve bunların hepsi ilk günler içinde gerçekleşecek, zaten arabalar çalışmayacak bir 

zaman sonra. Petrolümüz yok çünkü. Stoklar eriyince büyükşehirler zombi istilasına uğramış 

gibi olacak, bu kadar büyük bir nüfusun devlet imkânları sonuna kadar kullanılsa da 

doyurulması mümkün değil.” 

Söylediklerine kayda değer bir tepki alamayınca omuz silkerek ortadaki masaya 

uzattığı ayaklarına doğru dizlerini bükmeden eğilerek parmak uçlarını tutmaya çalıştı. 

Dizlerinde menisküs yırtığı vardı, bazı geceler ağrısından uyuyamazdı. Hoş, uyuyamaması 

sadece ağrısından ya da hayatı ona zindan eden migreninden değildi, gecelerin çoğunda 

sadece uyuyamazdı. Aklına üşüşen düşünceler, yeniyetme bir heykeltıraşın başlayıp 

bitiremeden kenara attığı estetik yoksunu heyulalar gibi koşturup dururdu. Koşturan vücutsuz 

başlar. Tıpkı insanlar gibi. Modern insanlar. Bildiğini zanneden insanlar. Yoksun insanlar. En 

güzel tanım buydu aslında. Yoksunlar. Onlardan kurtulamazdı, hiçbir zaman. Sonra ayağa 

kalkar, dolabındaki boy aynasında aksine bakıp gülümser, gözünün altındaki morlukları 

incelerdi. Her gün biraz daha büyüyen morlukları. Bir çözümü yoktu. Hayatını düzene 

sokmaya çalışmanın, mutlu olmak adına herhangi bir meşgale bulma çabasının hiçbir manası 

yoktu. Biliyorsun.  

“Yine mi dizin ağrıyor?”  

“Dün gece Ayten'e bir mektup yazdım biliyor musun?” 

 İşte bu beklenmedikti. Nuri duraksadı. Ayten konusu ziyadesiyle hassas bir noktaydı, 

dikkatle ilerlemesi gerekiyordu. Çünkü Poyraz eski sevgilisi mevzubahis olduğunda 

ilginçleşebiliyordu ki bu da esasında oldukça eğlendirici bir durumdu. Onun içindeki iflah 

olmaz romantizm ve insanlara sunduğu karşılıksız fedakârlıklar Nuri'ye hep inanılmayacak 

derecede aptalca gelirdi. 

 “Niye, geri zekalı mısın?” 

 Hassaslık buraya kadardı işte. “Bazen bir gerçeği göstermek için onun en vahşi 

yüzünü ön plana çıkarmalısın.” Nuri bu düşüncesiyle tatmin olmuş bir şekilde gülümsedi. 

Poyraz'ın yüzündeki şaşkın ve sinirli ifade, beklediği cevabın çok başka olduğunu 

gösteriyordu, ama bu hiç önemli değildi. O artık kendi iyiliği için olmayan ve olmayacak 



hayallerden uzaklaşmalıydı. Çocukluktan çıkmalı, bildiklerini ve bilmediklerini yeniden tasnif 

etmeliydi. Ayten de her kadın gibiydi işte sadece. Duyarsız, sıradan ve bencil. 

 “Dinlemiyorsun.”  

Poyraz sakince ayağa kalktı, salondan geçerek karşıdaki odaya girdi. Evleri eski tipti, 

ebeveyn yatak odası hariç odalar salona açılıyordu. Nuri'nin yaşayacağı şoku düşünerek 

keyiflendi, el yazısıyla yazmış olduğu teksir kâğıdını -nereden bulduysan bunu- bir kitabın 

arasından çıkardı. Acele etmeden salona döndü, kâğıdı uzattı. Nuri alttan bir bakış fırlatarak 

mektubun katını açtı ve okumaya başladı:  

 “Bir sigara daha yaktım. 

 Ben çocukken çok büyük bir adam olacağıma inanmıştım. Hayır, dur. İnanmamıştım, 

neredeyse biliyordum. Ancak ben sıradan bir adam oldum. Diğerlerinden tek farkım daha çok 

anlayabilmemdi. Bazen de konuşabilmem. Peki, yeterli miydi? Elbette hayır. 

 Sarhoşum ben. Eh, buna ne denli sarhoşluk diyebilirsen. Bazen, yakınlarıma sarhoş 

numarası çekmek için dahi -olmadığım halde- "Ben çok sarhoşum!" diyorum. Sanırım 

insanlardan istediğim ilgiyle yakinen ilintili bu. 

 Ben sarhoş olamıyorum. Çok içtiğimde sadece migrenim tutuyor, tıpkı şimdi olduğu 

gibi. Sahi, neden bu kadar içtim? Bilmiyorum. Sen neden bunu okuyorsan ondan sanırım. 

Belki, bazen; bilmediğim bir şeyi görür ve anlarım umuduyla. 

 Ama inan bana bir işe yaramıyor, yaramayacak. 

 Bazen bir uçakta, bulutların üzerinde ta uzak diyarlara gittiğim o anları hatırlamak 

istiyorum. Biliyor musun ne kadar güzel görünüyordu kadim Azak sahilleri penceremden? 

Hem belki Frankfurt'ta yağmurlu bir öğleden sonrada seninle dans bile ederiz, hım? 

 Ama manasız. Anılar aklıma kazınmış soluk fotoğraflar, düşündükçe daha çok 

soluyor. Ah, neydi o adamın çaldığı İspanyol ezgi eski kilisenin önünde? Hatırlar mısın acaba, 

sorsam? 

 Ben bir yazı yazmıştım. Bundan parmakla sayılmayacak kadar çok yıllar evvelinde. O 

yazıyı kimseye göstermedim. Eh, gösteremedim demek daha doğru olur belki. Tıpkı şimdi 

gibi, dökülüyordu o zaman da sözcükler ta parmaklarımın ucundan. Durduramadım. O 

vakitten buraya kadar biliyordum esasında, ben durduramayacaktım. Başıma ne gelirse gelsin, 

salt izleyecek ve başkalarının mutluluğuyla kendimi eğlemeye uğraşacaktım. 

 Başım çok ağrıyor biliyor musun? 

 Bazı uzun geceler sabah olmasın istiyorum. Kafka'nın Milena'sına yazdığı gibi zira 

zaman içime işleyen kör bir bıçak, kazıyor bedenimi. Elbette ben böyle söyleyince sen 

abarttığımı düşünecek ve gülüp geçeceksin; olsun. 

 Bırak temiz olsun. Durgun sular gibi serin, güneşle yanmış gibi sıcak. Okyanusun 

kenarında bir evim olsun bırak, mutsuz olacaksam orada mutsuz olayım. Bırak insanlar beni 

kandırsın. Bırakayım ki yaşayayım, değil mi? Ama bırakamıyorum. 

 Çok anlatmak istediğim. Gerçekten çok. Serin sonbahar rüzgârını anlatmak istiyorum 

mesela. Montumun önünü açayım, o içeri girsin; naif ve hafif. Ama anlatamıyorum. 

Kaçıyorlar benden. Gözlerimi kapatıp geri açıyorum, belki bulanıklık geçer ve daha güzel 

görürüm diye. Olmuyor. Göremiyorum. 

 Sonları sevemiyorum ben. En büyük zayıflığım bu belki de. Sonların hiçbiri hitama 

ermesin derdindeyim. Gerekirse önüne geçeyim, yakarayım. Tüm sonlar sonsuza gitsin. Fakat 

gitmiyorlar. 

 Sağa ve sola bakmak lazım aslında, biliyorsun. Ama zor işte. Düz bakmak bile bu 

denli zülken, nasıl olur da etrafıma bakarım ben? Bırak bakmayı, nasıl görürüm? 

 Yanlış anlama ne olur. Seninle ilgili değil bu. Bendeki seninle ilgili sadece. 

 Vakit doluyor. Tükeniyor her şey. Gideyim ben. Her zamanki gibi boş ve sade, 

gideyim. Yollar uzun, sonu başlangıçlara gebe. Yolların başlangıçlarına. Bildiğin yolların. 

Gitmek istemediğin yolların. 



 Ben kahraman değil, sıradan bir insanım. Öylesineyim ekseri, lalettayin. 

Vakit doldu.” 

Nuri okumayı bitirdiğinde fark ettirmeden eski dostuna baktı. Poyraz şimdi sesi 

kapatılmış televizyondaki açık oturum programını -muhtemelen görmeden- izliyordu. 

“Değiştik” diye düşündü kendi kendine. Bu engellenemezdi, kimse zamana tırnaklarını 

geçirip olduğu yerde kalamazdı. Eskisi gibi değildi artık, Poyraz yazdığı yazı hakkında bir 

yorum beklemiyordu hevesle. Başkalarının övgüsü yahut yergisi artık onun için pek önemli 

değildi, mevzubahis olanlar en yakınındakiler olsa bile. Nuri ne diyeceğini planlamak istedi, 

ama çok bitkindi. Poyraz ise konuşmaya başlamıştı: 

“Bazen sözcükler ağlasınlar istiyorum. Onları sıkıştırdığım anlamlardan bunaldıkları 

için. Hatta ağlamakla kalmasınlar, o kâğıdın üzerinde isyan bayrağını çekip birbirlerine 

girsinler. Taraflara ayrılsın sözcükler, hepsinin davası birbirinden haklı olsun. Sonunda 

kazanan ya da kaybeden önemli olmasın, kimse sevinemesin. Savaş bittikten sonra hayatta 

kalanların hepsi kendi istekleri buymuş gibi rol yaparak başlangıçtaki anlamlarına geri 

dönsünler.” 

Gözlerini televizyondan ayırmadan birkaç saniye duraksadı. Nuri araya girmemesi 

gerektiğinin farkındaydı, konuşmadan bekledi. Poyraz dalgınlığından sıyrıldığında tekdüze bir 

sesle devam etti: 

“Yazdıklarım hakkında ne düşündüğün önemli değil. Sözcüklerin ne düşündüğü 

önemli. Acaba yerlerinde mutlular mı? Çirkin el yazımdan dolayı harfler hayıflanır mı? 

Gökyüzüne baktım dün. İnsanlar gökyüzüne bakmayı unutuyorlar. Kalın urganlarla bağlanmış 

gibi çakılı duran, uzak ve soğuk kütleler. Gece. Esen serin rüzgâr, ayın gözlerimdeki aksi. 

Çok ilginç değil mi sence de? Ay sadece en yakında olduğu için, kendinden kat kat büyük 

olan diğer gökcisimlerinden çok daha fazla etki ediyor dünyaya. Geçenlerde bir araştırma 

gördüm hatta ayın dünyaya yaklaştığı zamanlarda cinayetlerin arttığını ispat etmeye çalışan. 

İnsanlar da öyle işte. En yakına kimi koyduysak daha fazla çekiyor ya da itiyor bizleri. 

Kendine göre şekillendirmeye çalışıyor her insan diğerini. Eh, biz de çoğunlukla sudan 

oluşturduğumuz için o çekimle şekillendiriyoruz kendimizi. Elbette direnenler oluyor. 

Şekillenmek istemeyenler ki onlar da hiçbir zaman toplumun güzide takımyıldızlarının içinde 

barınamıyorlar. Dev bir gaz ve toz bulutundan fırlamış kuyruklu yıldızlar gibi salınıp 

duruyorlar evrende, ta ki yeni bir galaksinin yıldız sisteminin çekim alanına girene kadar. 

Dayanamıyorlar yine çıkıp gidiyorlar.  Seni bilmiyorum, fakat ben asla öyle olmak istemedim. 

O yüzden ne zaman bir ay bulsam, bulduğumu yaşanır bir gezegen zannedip ben onun uydusu 

olmaya çalışıp etrafında döndüm, o beni yörüngede kalmaya dayanamayacak kadar yüksek 

hızla döndürene kadar. Çok saçma hâlbuki. Çok belli değil midir bir ayın sadece bir ay 

olduğu? Yaşamsız, tek başına önemsiz. Başkalarının parlaklığını yansıtmaktan öte bir işe 

yaramayan. Fırlayıp gittim sonra ben de, bir kuyruklu yıldıza yakışanı yaptım her seferinde. 

Dışarıdan baktığında hızlı ve ilginç, yaklaştığında şekilsiz, yalnız ve soğuktum. Bir zamanlar 

yaydığım sıcaklık başka aylardan yansıyıp uzayın derinliklerinde kaybolmuş. Ne kadar 

anlamsız aslında, değil mi?” 

Nuri'ye bakmıyordu hala. Düşünceleri bulanık, sözcükler ağzından serbest düşüyordu. 

Ne yapması, nasıl davranması gerektiğini bilemediğinde böyle olurdu. Kendinden ve tüm 

dünyadan uzaklaşır, iplerin başkalarının eline geçmesine müsaade ederdi; mesela zihninin, 

toplumsal normların veya kendisinden beklentisi olan yakınlarının. O zaman yaşamak çok 

kolay olurdu çünkü. Şikâyet ve alay etmeden rahat geçerdi zaman, kendisi durup Poyraz'ın 

içinde yavaşça süzülmesine izin verirmiş gibi. Acı acı gülümseyerek hafifçe başını sallayıp 

tekrar konuştu: 

“Zamanın benim için başlangıcından beri hep aynı sorular dönüyor zihnimde. Aç 

sırtlanlar gibi. İnsanlık gibi. Sürekli yokluyorlar beni, zayıf düştüğüm anları kolluyorlar. 

Sendelediğim anda yapışıyorlar yakama, kendilerine ait olduğunu düşündükleri şeyi istiyorlar. 



Beni istiyorlar biliyor musun? Tüm benliğimle onları ait olayım, kendimi onlara adayayım, 

zamanımın sonuna dek onlara hizmet edip mutlu olacakları yanıtları arayayım istiyorlar. 

Hepsinin tek yanıtı var Nuri. Her sorunun tek yanıtı var. Ayrı ayrı, düşünebiliyor musun? 

Reddediyorum onları, beni rahat bırakmalarını istiyorum. Gülüyorlar bana, „Eğer bizi de 

kendin gibi yarım bırakırsan ömrünün sonuna dek seninle kalırız.‟ diyorlar. O soruların ne 

olduğunu merak etmiyorsun değil mi Nuri? Biliyorum senin başında da benzer sorular var. 

Cevaplarının nerede olduğunu bilmediğin sorular. Bilsen ne kadar kolay olurdu aslında hayat? 

Sabahları servis bekliyorum bizim bakkalın önünde, biliyorsun. Ta oradan hissetmeye 

başlıyorum boynuma geçirilmiş ilmeği. Umutla, yıldızları hedeflemişken bir ağacın 

tepesindeki tasasız kuşa dahi hayranlık duyar hale gelmişim.” 

“Mektup güzel olmuş. Ama gereksiz. Bunu sen de biliyorsun.” 

“Elbette biliyorum.”  

Nuri ilgisizmiş gibi görünerek teksir kâğıdını geri uzattı ve arkasına yaslandı. 

“Bu kez abartmıyorsun. Çünkü bu kez, belki hayatında ilk defa gözünün önünde olan 

gerçeği yadsımayarak, onu görmezden gelmeyerek konuşuyorsun. Senin en büyük hatan bu 

oldu belki de. Ulaşmak istediğin yerlerin esasında hemen yanı başında olduğunu fark 

edememen. Kendini ve zihnini kırbaçlayarak terbiye etmeye çalışman. Hem de ne için? 

Başkaları için. Değip değmeyeceğini bilmeden, onların sana ne vadettiğini zerre 

umursamadan sadece onlara kendini beğendirmek için yaptın her şeyi. Kendi kendinin 

heykeltıraşı olmaya çalıştın hep. Anlamadığın en önemli şey ise, kendinden mükemmel bir 

eser çıkarmaya çalışırken asla kendine objektif olarak yaklaşamayacağın idi. Hayatı ne 

zannediyorsun Allah aşkına? Bir anlamı olduğunu mu düşünüyorsun hakikaten? Bakteri 

kolonilerinden farkımız var mı sence? Besin arıyoruz, besin ararken büyüyüp semiriyoruz. 

Yeterince büyüdüğümüzde bölünüyor ve genlerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Zayıf olan 

arkada kalıyor, güçlü olanın soyu devam ediyor. Güçlü olan bir sebepten gücünü kaybedene 

dek. Çok sıradan aslında hocam her şey. Bir döngüden ibaretiz, zamanın insan için sonuna 

kadar devam edecek olan bir döngüden. Zaman pastasını böldüğümüz dilimlerden en 

sonuncusunu afiyetle mideye indirip, sindirdiğini zanneden insan kalmadığında 

özgürleşeceğiz. Sorularının hepsinin cevabı ayrı ayrı orada seni bekliyor. Yapman gereken tek 

şey oraya gitmek.” 

Poyraz itiraz eder bir ifadeyle elini kaldırıp Nuri‟nin konuşmaya devam etmesine fırsat 

vermeden araya girdi: 

“O zaman intihar mı edelim yani? İntihar çok komik. Kendi ismimizi dahi seçme 

özgürlüğümüzün olmadığı bir dünyadaki tek özgürlük illüzyonu. Kaçış noktası, ama nereye 

olduğu bilinmeyen bir kaçışın. Sadece korkakların intihar ettiği söylenegelir hep, bence 

sadece aptallar intihar eder. Algı seviyesi düşük aptallar hem de.” Ah Salim! Neden intihar 

ettin?! 

“İntihar edelim mi dedim ben sana?” 

“Ee, söylediğinden o çıkıyor?” 

“Benim söylediklerimi manipüle etmeye çalışıyorsun, yapma. Ne demek istediğimi 

çok iyi anlıyorsun. Burada konu intihar etmek ya da son anları herhangi bir şekilde şimdiye 

yaklaştırmak değil, sadece beklemek ve durmak. Düşünceyi durdurmak, ete odaklanmak. 

Kendisine değil elbette, çürümesine. Et çok hızlı çürüyor biliyorsun. O çürüdükçe huzura 

biraz daha yaklaşıyoruz sadece.” 

“Huzur mu? Açıklasana biraz, nedir o?” 

“Huzur iki taraflıdır. Yokluğun olmadığı, hiçliğin ise katiyen giremediği yerdir bir 

yanda. Diğer yanda ise bir noksanlıklar deryasıdır. Bu ikiliğin arasındaki savaşın tam 

ortasından geçen çizgidedir huzur. Varlığından sıyrılmadan gidemeyeceğin yerde.” 

“Neden varlığımdan sıyrılmadan gidemiyorum? İçgüdülerim mi engelliyor beni? 

Yoksa sadece bir insan olmam mı?” 



“Söyledim ya. Et işte esas problem. Et bizim varlığımızı kirletmekten başka bir işe 

yaramıyor. Tüm varoluşun temel amacı isteklerin karşılanmasından ibaret oluyor. Etin 

isteklerinin. Daha iyi yerlerde yaşamak, daha lezzetli yemeklerden almak, daha güzel 

kadınlarla sevişmek.” 

“Ulan!” Poyraz‟ın oldukça yüksek sesi Nuri‟nin konuşmasını yine böldüğünde ilk an 

ne olduğunu anlamadı. Poyraz koltuktan kalkmış, çılgınlar gibi zıplıyor, bir yandan da panikle 

sol bacağını tokatlıyordu. “Ananı… Ananı… Ananı…” Ah, küfürler de gelmişti işte. Daha 

doğrusu yarım küfürler, zira ev arkadaşı nedense küfrün devamını getirmekten imtina 

ediyordu. Nuri bir an için şaşkınlıkla ona bakmaktan daha fazlasını yapamadı, sonra daha iyi 

görmek istermiş gibi koltuğunda hafifçe dikleşerek sordu: 

 “Ne oluyor yahu?”  

Poyraz çılgın dansının son adımlarını da attıktan sonra durdu, eğilip elleriyle sol 

bacağını kontrol etti.  

“Sigara yakmıştım. Nasıl becerdiysem ucunu pantolonuma yapıştırmayı başarmışım, 

pantolon delinmiş, bak.”  

Gururla gösterdiği sol bacağında bir delik vardı. Nuri alayla gülümsedi: 

 “Aferin. Bu da ilk savaş yaran olsun.”  

“Güzel bir yara bence. Hikâyesi var en azından.” Kadınlar savaş yarası olan adamlara 

bayılırlar. 

Pantolondaki deliğe serçe parmağını geçirerek sırıttı. Kaç yıllıktı acaba o pantolon? 

Hatırlamak pek mümkün değildi.  

“Ne diyorduk?”  

Huzur. Evet, huzuru konuşuyorlardı. Konuştukça da kaçıyor canına yandığım. 

Poyraz Nuri‟nin konuşmasını böldüğünü unutmuş gibi tekrar söze girdi:  

“Şimdi sen insanın tüm sorunlarının etten ve ondan kaynaklı isteklerden 

kaynaklandığını, bu yüzden de hiçbir zaman dengeyi kurmaya muktedir olamayacağını 

savunuyorsun. Eğer dediklerin doğruysa insanların intihar etmeyi göze alamaması gerekiyor, 

öyle değil mi?”  

“O kadar basit değil.”  

“Karmaşıklaştırman bir işe yaramaz, hayatta olduğu gibi tıpkı. Zorlaştırmaya 

ihtiyacımız yok. Huzurlu bir yaşama erişebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz tek şey zifiri 

karanlık. Neden biliyor musun? Çünkü karanlıkta göremez, hissedemezsin. Göremediğini de 

arzulayamaz, ekseriyetle tahayyül dahi edemezsin. Ben bize ihtiyaçlarımızı dayatanın sadece 

et olduğuna inanmıyorum. İnsan beyninin karmaşık bir düzeni olduğu doğru, fakat evrimsel 

yönelimde duyu organlarımızla algıladıklarımızın sadece birtakım elektriksel ve kimyasal 

süreçlerin sonucu olduğu savı bana çok saçma geliyor. Dünya üzerinde bu kadar saçmalık 

varken bir de buna tahammül edemem.” 

“Sence nedir huzur?” 

“Sade aslında. Huzur hiçliğin farkına varmaktır. Senin açından baktığımızda 

söylediklerinle oldukça paralellik gösteriyor. Ayrıldığımız nokta ise şu; bana göre huzur 

noksanlıklar deryası değil, hiçliğin ortasıdır. Etrafında olanların farkında olmak, hepsini 

kabullenmek, sahip olduğun ve olabileceğin tüm nesnelerin bilincinde olup daha fazlasını 

istemeye ihtiyaç duymamaktır huzur. Karanlık da bu sebepten gerekli ya zaten. Işıksızlık 

değil buradaki karanlık, sadece olgunlaşmak için ihtiyaç duyduğun çukur. Fiziksel tatmini 

anlık olarak elde ettikçe sadece içindeki kirin artacağını bilmek adına tercih edilendir o zifir.” 

Hep kaçtığın siyah! 

Nuri esnedi. Adam yine kişisel disiplinin çekilecek olan acılardan -hem de bu kez 

bilinçli olarak tercih edilen acılardan- sağlanabileceği üzerine sapkın düşüncelerini 

savunmaya devam ediyordu. Nuri öyle düşünmezdi. Ona göre hayat insanlara bir şeyler 

verirdi ve insanlar verilenin içinden alabildiği ya da almak istediği kadarını alırdı. 



“Öldürmeyen güçlendirir” saçmaydı zaten, onun doğrusu “öldürmeyen azaltır” idi. Bu 

kadardı, fazla abartmaya gerek de yoktu. Azalanın ne olduğu da pek mühim değildi zaten. 

Kendi düşüncelerinden memnun, küçümseyen bir edayla sordu: 

“Hayalperestlik insanın en büyük düşmanı, biliyorsun değil mi?” 

Olgular üzerinde konuşmak kolaydı. Kaçışın tahayyülünün somutlaşamayan 

gardiyanlarıydı onlar, tanımları da her zaman insanlar tarafından uydurulmuş kalıplardı. Zaten 

hep soyut kalacak olmalarının birincil sebebi de her insanın onları ayrı biçimlere sığdırmak 

istemesiydi, hayallerle kol kola, utanmadan yapardı insanlar bunu. Poyraz arkasına yaslanarak 

salonun tavanını incelemeye başladı. Düşünceleri avuçlarının içinden kayıp gidiyordu yine, 

yaşamış olduğu bir çeyrek asırdan fazla zaman diliminde düşüncelerine efendi olma 

sevdasından vazgeçmişti. İnsan pek çok şeyin hükümdarı olduğunu zannedip kendini 

eğlendirebilirdi, fakat hiç kimse kendi düşüncelerine egemen olduğunu savunamazdı. Poyraz 

bazen en disiplinli insanların bile şehvet dolu hayaller kurduğunu düşünerek keyiflenirdi. 

Herhangi bir düzlemde diğerlerine göre daha üstün konumlara gelmiş yahut getirilmiş 

insanlar. Ruhani liderler. İdolleştirilmiş figürler. Kahramanlar. Hepsinin içinde onun 

zihnindekine benzer düşünceler birbirlerine tırnaklarını geçirerek, bazen de isterik kahkahalar 

atarak geziniyorlardı. Karanlık dehlizlerde, görmeyen gözlerle.  

Tavandaki çizgileri izlemeye devam etti. Eskimiş evlerinde bakımsızlıktan sıva 

çatlakları oluşmuş, geçen yıl üst katı su basması sonucu tavan nem almıştı. Sarı yeşil nem 

çizgileri sıva çatlakları ile birleşerek hastalıklı bir görüntü oluşturuyordu. En kalın sıva çatlağı 

çizgisinin hangisi olduğunu tespit ederek başlangıç noktasını buldu ve çizgiyi gözleriyle takip 

etmeye başladı. Çatlak tavan boyunca ilerleyip floresan lambanın oralarda son buluyordu. 

Sanki ışığa ulaşmak için devam eden amansız bir mücadeleydi onunki, doyumsuz insanlar 

gibi ışığa ulaşıp hepsini içine almak, sonsuz açlığına çare bulmak ister gibiydi.  

Bakışlarını tavandan indirerek evlerine alıcı gözle baktı. Gerçekleşecek olan savaşın 

onları vazgeçmeye zorladığı en değersiz şeydi belki evleri; biri salona bağlanan iki odası, ufak 

mutfağı, dar koridoru ve eskimiş banyosuyla “beni düşünmeyin, siz gidin” der gibiydi. 

Eşyalar içinde de öyle pek kayda değer şeyler yoktu. Üzerinde oturduğu, İtfaiye 

Meydanı‟ndan alınmış oldukça eski bir ikinci el kırmızı kanepe, birisi sadece mont koyma 

aksesuarı olarak kullanılan iki mavi koltuk, yine ikinci el bir tüplü televizyon. 

“İyi ki televizyonu yenilememişiz, değil mi?”  

Televizyonun yenilenmesi bahsi yaklaşık olarak iki yıldır üzerinde durdukları bir 

konuydu. Elli beş ekranlık emektar -ona böyle seslenmekten hoşlanırlardı- renkleri gösterme 

kabiliyetini gittikçe kaybediyor gibiydi, zira ekranın dış kısmından ortasına doğru bir siyah-

beyaz dalga yaklaşıyor, sadece merkezdeki ufak bir bölge renkli görünüyordu.  

“Bu yüzden değiştirmeyelim dedim oğlum ben, bir şeyler olacağını tahmin etmiştim, 

gereksiz masraf sonuçta.”  

Nuri cevabı verirken aleni sırıtıyordu. Şuna bak, güya seni yemliyor. Poyraz en 

inanmış ve en masum ifadesini takınarak “Gerçekten mi?” diye sordu. “Nasıl yapabildin 

acaba bunu, iki yıl öncesinden? Madem bu kadar iyiydin, neden bahis oynarken her hafta para 

kaybediyorsun?”  

Nuri bu soruyu elbette geçiştirecekti. “Neyse hacım, ben bir tuvalete gideyim” diyerek 

kırık koltuğunun sol tarafındaki kutunun içinde duran mizah dergisi yığınından bir tane aldı, 

bir sigara daha yaktı ve tuvalete gitti.  

Pis kokuyorsun, duş alman gerekiyor. Poyraz koltuk altlarını kokladı. Hafif bir koku 

geliyordu, evet; ama acelesi yoktu. Gerçi suyun olup olmayacağı da belli olmazdı, en iyisi 

şimdi duş almaktı. Aptal, elektrik olduğu sürece su olur! Ya doğalgaz? Buna bir cevap 

alamadı. “Sen de bilmiyorsun değil mi?” diye mırıldanarak ayağa kalktı, koridordan geçip 

mutfağa girdi. Sol tarafındaki mutfak tezgâhının üzeri bulaşık doluydu, bunu mutfağa ilk 



girdiğinde açlıkla fark edememişti. Açlık. Hala açtı. Bir şeyler yemeliydi, fakat dışarıdan 

sipariş verirse getirip getirmeyecekleri meçhuldü. Değişiyor. 

Kombi hala çalışıyordu, bu da doğalgazın -kısa bir süreliğine de olsa- gelmeye devam 

ettiğine delalet ediyordu. Tekrar kafasını kaldırıp merakla mutfağın ampulüne baktı. Şimdiye 

kadar kesintilerin başlamış olması gerekiyordu. Savaş ilan edileli ne kadar olmuştu sahi? Bir 

saat mi? Yine de Ruslar ve İranlıların çoktan gazı kesmeleri gerekirdi. Gaz elektrik demekti, 

elektrik su, su ise… Eh yakında hepsi bitecekti zaten, dolayısıyla fazlaca kafa yormaya 

değmezdi. Yine de merakına yenik düşerek tekrar salona geçti, balkonun kapısını biraz 

zorlayarak açıp dışarı çıktı. Balkon Üçüncü Cadde‟nin bir kısmını görüyordu ve anlaşıldığı 

kadarıyla dışarda herkes normal hayatına devam ediyordu. Acaba bilmiyorlar mı, yoksa 

olacakların farkında mı değiller? “Bilmiyorum” diye mırıldandı sessiz soruya. Üşümeye 

başladığını fark ettiğinde birkaç dakikadır balkonda bekliyor, karşıdaki barın önünde duran 

kıza bakıyordu. Kız telefonuyla konuşmaya çalışıyor, fakat bir türlü başaramıyordu. Merakla 

cebinden kendi telefonunu çıkarıp ekranına baktı, beklediği “servis yok” uyarısı yerine “5 

cevapsız arama, Annem” yazısını görünce hızlıca içeri girip annesine telefon etti.     

“Oğlum!” 

“Ha, anne, n‟aber, n‟apıyorsun?” 

“Oğlum sen manyak mısın? Meraktan öldürdün beni. Bir saattir sana ulaşmaya 

çalışıyorum, bir türlü cevap vermiyorsun. Ankara bombalandı da sana bir şey oldu diye 

düşünüp mahvoldum burada. Televizyonlar hiçbir şey göstermiyor. Baban da çok merak etti 

seni. İyi misin oğlum? Neredesin? Evde misin? Bombalıyorlar mı orayı? Ne oluyor? 

Anlatsana oğlum, niye susuyorsun?” 

“Anneciğim, imkân verdin mi ki konuşayım yahu?”  

Poyraz sesini mümkün olduğunca sakin tutmak için elinden geleni yapıyordu, zaten 

panik halinde olan annesini daha fazla telaşlandırmak istemiyordu.  

“Evdeyim, telefon sessizde kalmış, aradığını fark etmemişim. Başbakan televizyona 

çıktığında eve yeni gelmiştim. Bizim Nuri‟yle oturuyorduk, sonra adam çıktı konuştu. 

Buralarda hiçbir değişiklik yok, ne bomba ne de olağanın dışında başka bir şey. Hatta az önce 

balkondaydım, insanlar içip eğlenmeye devam ediyorlar inanır mısın? Ama hat her an 

kesilebilir, hatta şu ana kadar kesilmemiş olması da bir garip. Sahi, orası nasıl? Siz ne 

yapıyorsunuz?” 

“Burası da aynı. Bekliyoruz, seni merak etmekten bir şey yapamadık. Baban 

Ankara‟ya gelmeyi bile düşündü bir ara.” 

Ailesi Çukurova‟da yaşıyordu. Hem annesi hem babası yıllarca öğretmenlik yaptıktan 

sonra emekli olmuş, nispetle sakin bir hayat sürüyorlardı. Elbette tek evlatlarının başına 

gelebilecek her kötü olayın ihtimali üzerine delirmek haricinde rutindi hayatları. Yine de 

panikle hareket etme kabiliyetleri oldukça yüksekti. Poyraz sevildiğini ve kendine değer 

verildiğini tekrar hissederek memnuniyetle gülümsedi.  

“Annem, öyle bir şey yapmanıza gerek yok. İyiyim ben, çağıracakları güne kadar 

bulabilirsek birkaç parça eşya alacağız, sonra Nuri‟yle birlikte gidip savaşa katılacağız işte.”  

Karşıdan gelen sessizlik hayra alamet değildi. Annesi ağlamaya başladığında sebatla 

bekledi. Kolay değildi, tek evladını muhtemelen gidenlerin çok çok azının geri döneceği bir 

savaşa gönderecekti kadıncağız. Ne söylenirdi ki acaba bu durumda? Annesini teskin etmek 

için ne yapması gerekirdi? Hiçbir şey yapma. Sadece sus ve bekle. Normalde Poyraz, insanları 

sakinleştirme ve onların dertlerine derman olma konusunda uzman olduğunu varsayar ve 

değişik zamanlarda bu “yeteneği” ile övünürdü. Fakat şimdi her şey olduğu gibi, açık ve -ne 

yazık ki- ziyadesiyle sıradandı. Kelimelerin kıyafetsiz kaldığı an. Daha fazla 

bekleyemeyecekti. Her ne kadar yorgun da olsa, annesinin bazı şeyler için hazır olması 

gerekiyordu, onun hiçbir zaman anlamadığı ve kuvvetle muhtemel artık anlamasına imkân 



olmayacak duygularla boğuşuyordu. Ebeveynlik. Kalıtsal sevgi, kendinden büyükçe bir 

parçayı kaybetme riski.  

“Annem, canım, bak şimdi… Biliyorum, istemiyorsun gitmemi. İnan bana ben de 

istemiyorum. Fakat bundan kaçabileceğimizi zannetmiyorum. Hoş, bundan kimsenin 

kaçabileceğini zannetmiyorum.”  

Annesi hıçkırmaya başlamıştı. Bu bir vedalaşmaydı, annesinin onu büyüttüğü yıllara 

yaraşan bir parça, bir başyapıt olacaktı. Ama çıplak kelimeler hiçbir anlam ifade etmiyordu. 

Boştaki eliyle alnını ovuşturdu. Dramatize ediyorsun. 

 “Annem… Ben seni çok seviyorum be annem. Ağlama, olmaz mı? Bak beni hep 

hatırlayacaksın, tamam mı? Ama şimdiki konuşmamı değil, güldüğüm zamanları 

hatırlayacaksın. Mutlu olduğum zamanları. Geri dönsem de, dönmesem de yaşamaya devam 

edeceksin annem. Olur mu? Ben senin evladınım annem, seni hiç unutmayacak olan evladın. 

Benim için dua et lütfen.” Hıçkırıklar şiddetlenmişti. Poyraz boştaki elini cama dayadı. Sanki 

annesi hemen dışarıdaki balkondaymış gibi bastırıyordu parmaklarını.  

“Oğlum… Oğlum…” 

Hıçkırıklar arasından gelen tek sözcükler bunlardı. Poyraz gözlerinin yandığını, 

yanaklarının ıslandığını hissetti. Ağlıyordu işte.  

“Yapma anne, üzülme… Sen bir adam yetiştirdin. Bir kahraman değil, kendi başına 

bir adam; ama iyi bir adam. Ne olursa olsun, senin oğlun olmanın haklı gururunu hep 

yaşayacağım.” Artık buna bir son vermelisin. 

“Annem, babam yanında mı? Bak hat her an kesilebilir, babamla konuşayım mı 

azıcık? Lütfen? Yine konuşuruz seninle, söz veriyorum…” 

Birkaç burun çekiş, küskün bir “tamam” yanıtı, peşinden kırık bir sesle gelen “seni 

çok seviyorum oğlum, kendine çok dikkat et olur mu?” temennisiyle birlikte birtakım 

hışırtılar, uzaklaşan hıçkırıklar… Gökyüzü gibiydi annesi. Tüm anneler gibi. O kadar 

güzellerdi ki! İnsanlar gökyüzüne bakmayı unutuyorlar! 

İnsanlar annelerinin orada olduğunu hep unuturlardı. Hâlbuki gökyüzünün orada 

olduğunu nasıl unutulabilirdi?  

Telefonun el değiştirmesi sürecinin bittiğini karşıdan gelen gürültünün kesilmesinden 

anladığında sırtını dikleşerek ıslak yanaklarını sildi, perdeyi hafifçe araladı. Babasıyla 

konuşacaksa biraz daha sağlam durmalıydı. Babasıyla ilişkisi öyle resmi bir ilişki olduğundan 

değil, sadece babasına dik durduğunu göstermeliydi. Kendi oğlunun böyle bir konuşmada 

öyle yapmasını beklerdi en azından, başına geleceklere hazır olmasını isterdi. Senin oğlun o 

kadar çok eğilirdi ki, onu yerden süpürmek zorunda kalırdın.  

“Baba.” 

“Efendim oğlum.” 

“Baba, anneme iyi bak olur mu?” 

“Merak etme oğlum. Biz iyi oluruz. Sen kendine dikkat et esas.” 

    Babasının sesi buruk geliyordu. Annesinin uzak hıçkırıkları arasından anlayabildiği, 

babasının da belki sessiz sedasız ağladığıydı. İçinde bir şeylerin kırıldığını hissetti. Safi acı 

buydu işte, annenin ağlaması zaten beklenir bir şeydi; ancak koca bir dağ olan, her zaman 

orada olduğunu bildiğin babanın ağlaması katıksız çaresizliğe delaletti. Yüce bir dağ ne kadar 

çaresiz olabilirdi ki? Yine de babanın bunu fark ettiğini bilmesine gerek yok, değil mi? 

Konuyu değiştirmesi gerekiyordu.  

 “Baba, beni dinle. Eğer bir mucize olup da her şey tersine dönmezse çok zor günler 

yaşayacaksınız öncelikle bu, yaşadığınız hiçbir şeye benzemeyecek. Şimdi her şeyin sütliman 

olduğuna bakma, hepsi…” 

   Uzaktan acı sirenler çalmaya başladığında dünya bir anlığına durdu, Poyraz gayri 

ihtiyari midesinde bir şeylerin yer değiştirdiğini hissedip diz çöktü. Bu ses… Alçaktan uçan 



jetlerin gürültüsü kulaklarını doldururken, elini çekemediği cam zangır zangır titremeye 

başladı. Başkentte yaşayan kafana sıçayım senin!  

 “Oğlum? Poyraz! Poyraz! Cevap ver! Oğlum iyi misin?”  

 Babası boğuk seslerle kulağında çığlık atarken bir gayretle ayağa kalktı, yukarıya 

baktı. Jetler geçmeye devam ediyordu, karşı sokağın elektriği kesilmişti. Bakanlıklar 

bölgesinde karartma uyguluyorlar. İyice sıklaşan kalp atışlarını kontrol etmeye çalıştı.  

“Baba iyiyiz. İyiyiz. Hat gidebilir. Muhtemelen bizim jetler Rus jetlerini karşılamaya 

gidiyorlar. Baba sirenler çalıyor.” 

 Son cümle bir yardım yakarışı da olabilirdi.  

“İyiyiz baba. Karartma uygulamaya başladılar. Baba, dur. Dinle. Bu savaş bildiğiniz 

savaşlar gibi olmayacak. En büyük düşman diğer devletler değil, etrafınızdaki insanlar olacak. 

Baba ne kadar zaman daha konuşabileceğimizi bilmiyorum.” Elektrikler gitmişti. “Baba 

elektrikler gitti.” Terliyordu. Çok korkuyordu. “Baba biz iyiyiz.” Salak herif başka bir şeyler 

söyle artık! “Hemen annemi de alıp arabaya doldurabileceğin her şeyi doldur baba. Marketten 

bulabileceğin temel ihtiyaç malzemelerinin hepsini al. Mümkünse tüm marketleri gezin. 

Arabanın alabileceği her şeyi alın baba. Çok dayanan ürünleri tercih edin. Konserveleri. 

Mümkünse bol miktarda un, bulabilirseniz buğday. Hiçbir gereksiz eşya almayın baba. Şehri 

terk edin, ne olur. Şehirde yaşayan insanların hali çok değil, belki bir ay içinde perişan 

olacak.” Bir jet salvosu daha. Elini camdan çekemiyordu Poyraz. Sanki camdan elini çekince 

cam değil, kendisi paramparça olacakmış gibi hissediyordu. “Yaylaya gidin baba.” Yaylanın 

suyu kaynak suyuydu. “Şehirde bir zaman sonra su kalmayacak. Elektrik olmayacağı için 

pompalarla şehre su basamayacaklar. İnsanlar susuzluktan ölecek baba.” 

 “Merak etme oğlum. Oğlum biz seni çok seviyoruz.”  

Hayır, hayır. Şimdi bunun sırası değildi. 

 “Baba, beni dinle ne olursun. Belki gerilim hatlarını vuruyorlar, belki enerji 

santrallerini. Muhtemelen baz istasyonunun jeneratörü çalıştığı sürece konuşabileceğiz 

sadece. Hat düşerse bir daha birbirimize ulaşmamız imkânsız olur. Arabanın deposunu doldur, 

mümkünse yayladaki benzin istasyonundan alabileceğin kadar benzin alıp yayla evinde 

güvenli bir yere depola. Telefonunu şarj etmenin tek yolu araba olabilir. Telefonunuzu sadece 

pazartesi ve perşembe günleri öğlenden hava kararana kadar açık tutun. Ben size bir şekilde 

ulaşmaya çalışacağım. Baba şehirden kaçın. Ne olursunuz, alabileceğiniz ne varsa alıp kaçın. 

Ben size gelmeye çalışacağım. Ne olursa olsun, elimden geleni yapmaya çalışacağım.” 

 “Biliyorum oğlum. Oğlum bana bak. Annenle biz birbirimize emanetiz, ama sen de 

kendine dikkat edeceksin. Bu vatanı savunmak senin görevindir, ama kendini de savun. Boş 

yere dönmemezlik etme.” 

 “Baba hakkını helal et.” 

 Sessizlik. Jet çığlıkları, uzakta patlayan bombalar. Sessizlik.  

 “Helal olsun oğlum.” 

 “Baba dönmezsem anneme iyi bak.” 

 “Tamam oğlum.” 

 Gökyüzündeki ışık cümbüşüne bakıyordu. Uzaklarda bir yerlerde uçaklar birbirine 

giriyor, yer sarsılıyordu. Sirenler susmuyordu. “Sığınak bulmalı” diye düşündü kendi kendine. 

Babası sessizce burnunu çekiyor, bekliyordu.  

“Baba, annemi verir misin telefona?” Annesine ne diyeceğini bilmiyordu. Diyecek bir 

şeyler bulunur elbet. 

 “Poyraz‟ım?”  

“Anne, babam sana emanet. Birbirinize emanetsiniz. Şehri hemen terk edin olur mu? 

Bir dakika daha durmayın. Sebebini babama anlattım. Pazartesi ve perşembe günleri. Babam 

biliyor anne. Bu günleri unutmayın olur mu? Hemen yola çıkın. Ben seni çok seviyorum 



anne.” Ses gidip gelmeye başlamıştı. “Anne zaman kalmadı. Gidip de dönmemek var. 

Hakkını helal et.” 

 “Hel…”  

 Hat bu kez gerçekten kesilmişti. Telefonu kulağından çekemeden gökyüzünü izlemeye 

devam etti. İçinde kaynayan korku yavaş yavaş sakinleşeceğine gittikçe artıyor, soluk 

borusunun görünmez bir el tarafından sıkıldığını hissediyordu. Kesik kesik öksürdü. Boğazına 

bir yumru oturduğunda, heyecan ve korkudan nefes alamadığında hep böyle yapardı. 

İlkokulda köpek kovaladığından beri böyleydi. Biber gazından kalp krizi geçirmek üzere 

olduğu o anı hatırladı, o zaman da bu öksürükler kurtarmıştı onu. Bir zamanlar ülkeyi 

kurtarmayı kendilerine görev addetmişlerdi. Şimdi yapılması gereken de tam olarak buydu, ne 

kadar anlamsız olursa olsun. Gökyüzündeki şeritlere arkasını dönmek için kendini zorladı. 

Acı sirenler çalmaya devam ederken sırtını soğuk cama dayayıp evin içinin zifiri karanlığına 

baktı. Nuri ortalarda görünmüyordu. El yordamıyla ilerleyerek salonu geçip tuvalete gitti, 

kapıya vurarak seslendi:  

“Nuri? Orada mısın?” Yalnızlığın ihtimali dahi zor, değil mi? 

 İçerden ses gelmiyordu. İçinde yükselen anlamsız panik dalgasını bastırmak için 

“odasına geçmiştir” diye mırıldanıp koridoru takip edip odaya gitti, kapıya vurmadan içeri 

daldı. Oradaydı işte, yatağının kenarına oturmuş, telefonu elinde, ışığı yüzüne vuruyordu. 

Nuri telefon ekranından başını kaldırıp ıslak gözlerini meydan okurcasına ona dikti. Poyraz 

duraksadı. Kısa bir an için, hayatın anlamını çözmüş gibi, her şeyin farkına varır gibi oldu. 

Karanlık bir oda, kendisi, Nuri, uzakta çalan sirenler, arada pencereden çakıp sönen ışıklar.  

Bir girdabın içine çekilen geminin içinde oturup beklemekten başka yapacak bir şey 

bulamayan iki yolcuydu onlar. Olasılıkların kendilerinden bağımsız bir nispette şekillendiği, 

zamanın dev dalgalarının onları dilediğince sürüklediği bir dünyanın iki bağımlı neferiydiler. 

Sonunda ne olursa olsun, ölmeye mahkûm iki nefer. Endişeyle ilerleyip Nuri‟nin yanına 

oturdu, hiçbir şey söylemeden beklemeye başladı. Başına ne gelmiş olursa olsun, Nuri 

anlatmak isterse anlatacaktı. Işıklar doğdu, ışıklar öldü. Onlar orada öylece oturur, sirenler 

durmak bilmeden öter, jetler yukarıda birbirleriyle kıyasıya it dalaşına girerken, iki adam 

dâhil olmak istemedikleri bir dünyaya doğru sürüklenip gittiklerini kabullenmeye uğraşıp, 

öylece durdular.  

 “Babam öldü galiba.”  

 Işıklar bir daha çakıp sönerken, Nuri‟nin yüzüne bakmaya cesaret edemedi. 

Yakınlarını kaybetmiş insanların yanında kendisini her zaman rahatsız hisseder, ne diyeceğini 

bilemeden öylece beklerdi. Hatta salt bu sebepten cenaze yerlerine gitmekten mümkün 

mertebe imtina eder, zorunda kalıp gittiğinde de uzun süre durmamak için elinden geleni 

yapardı. Dünyada hiçbir açıklama getirilemeyen olaylardandı ölüm ve Poyraz anlamadığı 

olgulardan çekinirdi. Devasa bir kitlesel göç gibi devam eden hayatın içinde, durmaya karar 

vermiş insanlar ölüyordu. Tek yönlü bir yürüyüştü hayat. Geriye dönüş yoktu. Duranların 

yanına gitmek, onları bir kez daha görmek yoktu. Devam edemeyecek kadar yorulduğunda 

sadece duruyorsun. Hayatın devam edemeyecek kadar yıpranmış olanlara tahammülü yoktu. 

 “Başın sağ olsun.”  

Nuri‟nin babası henüz ölmediyse bile, büyük ihtimalle ölecekti. Tıpkı sizin gibi. An 

itibariyle yaşıyor olmaları hiç önemi olmayan bir teferruattı, pek yakın bir zaman diliminde 

ikisi de Nuri‟nin babasının gittiği -ya çok yakında gideceği- yere ulaşacaktı. Poyraz balkona 

çıkıp “Hepimiz öleceğiz ulan!” diye bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Hayattan 

herhangi bir beklentisi yoktu, evet; fakat yine de devam etmek istiyordu ona. Durmak, ölmek 

onu korkutuyordu. Öldükten sonra ne olacağını bilmemekten, kendini beklediğini düşündüğü 

hükümlerden korkuyordu. Yaratıcıdan, onun cezalandırmasından, düşeceği hiçlikten 

çekiniyordu.  

 “Nasıl öğrendin?” 



 Bu, “nasıl olmuş?” sorusunun bir farklı çeşidiydi aslında.  

“Annemle konuşuyordum.” Anlatırken Nuri‟nin sesi titriyordu. “Babamın savaş 

ilanından birkaç saat önce acil görevle çağrıldığını söyledi. Eskişehir‟de hiç uçağımız 

kalmamış. Annem öyle diyor. Çok ses geliyordu konuşurken. Her yeri bombalıyorlarmış.”  

Son cümlelerde sesi iyice çatallanan Nuri konuşmayı bıraktığında, Poyraz elektriklerin 

kesik olmasına sevindiğini fark etti. Sırtları pencereye dönük olduğundan çakıp sönen patlama 

ışıklarından birbirlerinin yüzünü de göremiyorlardı. Nuri muhtemelen ağlıyordu. Poyraz kendi 

kendine “Nuri‟nin savaş haberini bu kadar serinkanlı, hatta umursamaz karşılamasından 

anlamalıydım” diye düşündü. Paslanıyorsun. Etrafına daha dikkatli bakmaya başlaman 

lazım. Nuri‟nin babası pilot yarbaydı. Muhtemelen savaş ilanıyla birlikte Eskişehir 1. Ana Jet 

Üssü‟nden uçağıyla havalanmıştı. Eh, şu anda Eskişehir üzerinde sadece düşman uçakları 

olduğuna göre… Zihni hızla çalışmaya başladı. 1. Ana Jet Üssü‟nde uçak kalmadıysa… 

Durum düşündüğünden çok daha zorlu olabilirdi. Ürpererek pantolonunun cebindeki paketi 

alarak bir sigara çıkardı, yakarak ona uzattı. Nuri bakışlarını kaldırarak Poyraz‟a baktı, 

sigarayı aldı, bir nefes çekti.  

“Üs yerle bir olmuş.”  

 “Belki baban başka bir yerlerde görevlendirilmiştir?” 

Bu zayıf bir ihtimaldi, hoş; yine de bir ihtimaldi.  

“Babam taktik savunma grubundaydı.”  

Sessizlik. Bir sigara da kendine çıkarıp yaktı. Konuşmadan, öylece oturarak 

sigaralarını içtiler. Nuri içli içli ağlarken, Poyraz onun yanında ne diyeceğini bilemeden 

oturuyordu.  

“İyi adamdı ulan babam. Benim iyi olmam için kendini parçaladı hep. Gelecekten 

bahsederdi olur olmaz. Kendisinin her zaman arkamda duramayacağını söylerdi şaka yollu. 

Haklıymış görüyor musun? Öldü gitti adam şimdi, hem de neden? Saçma sapan bir savaşta 

ülkesini savunmaya çalışırken… Hep bana övdüğü, kafasında yaşattığı o idealleri hayatı 

pahasına korudu. Ne oldu şimdi? Kim, neyi kazandı? O fikirler sonsuza dek var olsa, 

yaşayacak tüm insanlık o ülkülere sarılıp savunsa ne olacak? İnsanlar öldükten, öldürüldükten 

sonra hayalleri, fikirleri savunmanın ne anlamı var?” 

 Hiçbir anlamı yoktu. Bunu onun kadar Poyraz da biliyordu. İnsanlar, savaşmak için 

her zaman sebep bulmuşlardı, ilk insanların yeryüzünde yürümeye başlamasından bu yana 

böyleydi.  

“İnsanların hepsi ölene kadar böyle devam edecek. Hepimiz ölene kadar savaşacağız. 

Ta ki, savaşların en büyük sebebi olan biz, insanlar yeryüzünden tamamen silinene kadar. 

Ancak o zaman bir son olacak.” 

 Elini acısıyla içli içli ağlayan arkadaşının omzuna koyarak ayağa kalktı. “Bekle” dedi, 

“geliyorum şimdi.” Ne yapması gerektiğini biliyordu, madem bu son gecelerinden biriydi, o 

zaman ona göre davranılmalıydı. Cep telefonunu çıkararak ışığını yaktı, salondan geçip 

odasına girdi. Elbise dolabının alt kapağını açtı, kıyafet yığınını çıkarıp yere attı. En altta özel 

günler için saklıyor olduğu viski vardı. El yordamıyla büyük şişeyi buldu, masanın üzerinden 

dizüstü bilgisayarını da aldı -umarım şarjı vardır- tekrar salondan geçip Nuri‟nin odasına 

girdi. Nuri bıraktığı gibi oturuyordu. Bilgisayarı yere koydu, onun yanına oturup viskiyi açtı 

ve içmeden uzattı.  

“Biliyorsun. Dünyanın bazı yerlerinde bazı insanlar yakınlarını kaybettiklerinde 

içerler. Unutana kadar, hatırlayacak hiçbir şey kalmayana kadar. Düşüncelerin ve düşlerin 

hepsi hiçliğe karışıp kararıncaya, tüm anlamlar kıvranarak dehlizlere saklanana kadar. İç Nuri. 

Ölüme iç.” 

Nuri şişeyi alır almaz eğilerek bilgisayarı koyduğu yerden alıp açtı. Müzik açacaktı, 

sirenlerin arasında ne kadar da güzel giderdi müzik.  



 Büyük bir yudum aldıktan sonra ürperdi. Viski midesine doğru inerken iniş yolunda ne 

varsa yakarak geçiyordu. Aldığı büyük yuduma rağmen boğazına takılmış yumru orada 

kalmıştı. Nuri ömür boyunca onun hareket etmeden öylece duracağını düşündü. Babası 

ölmüştü. Hâlbuki o her zaman babasından ve annesinden daha önce ölmeyi istemişti. 

Gözyaşları yine yanaklarından aşağı yuvarlanıyordu. Büyükçe bir yudum daha aldı. Sarhoş 

olmalıydı, tıpkı dostunun dediği gibi. Unutmalı ve ölümün şerefine içmeliydi. Bir yudum 

daha. Bir yudum daha… Poyraz ona bakmıyordu bile. Şimdi bilgisayarından bir şarkı açmıştı: 

“Ben Ölmeden Önce” Gülümsedi. Poyraz bilgisayarı tekrar yere koymuş, bir sigara yakmıştı. 

Tekdüze siren sesleriyle birlikte geliyordu şarkı şimdi. Nuri şişeyi uzattı. Poyraz bir yudum 

içti, şişeyi elinde hafifçe sallayarak şarkıya eşlik etmeye başladı. 

 

Ben ölmeden önce 

Bir sürü hatam oldu 

Her şeye rağmen 

Pişman değilim 

 

Ölüm beklenendi. Bazen insanların arzuladığı, bazen ise en son ana kadar kaçındığı. 

Her yerde trajedi vardı, bazısı acısına dayanamayarak ölüme kucağını açarken, kimisi de 

tırnaklarını bu dünyaya geçirip azimle direniyordu. Ne olursa olsun, sonunda herkesin 

kapısında bekleyecekti ölüm. “Ellerimizden tutacak ve bizi bilinmeyene götürecek.” Nuri 

kendi kendine mırıldanıyordu.  

 

Ama yine de 

Bazen düşündüğümde 

Bir gün gelir de 

Yaşarım ben de yine 

 

 Dünyada şans tekildi ve beklenmedikti. Şansı hayallerin yardımıyla gerçeğe çevirmek 

ise cesaretle hiç alakalı değildi. Poyraz şişeyi tekrar Nuri‟ye uzatırken bir anlığına da olsa 

zaman-mekân devamlılığındaki belirli sıralamayı gördüğünü zannetti. Dünyada her devinim 

bir matematik formülünden ibaret olsaydı gelecek tahmin edilebilirdi. Hayır, doğrusu tahmin 

değildi aslında. Gerçekleşmekte olan her olay bir şekilde formüle edilip kâğıt üzerine 

dökülebilseydi gelecek tam olarak bilinirdi. En azından kuantum mekaniği bunu tahayyül 

ediyordu. Fakat geleceği bilmek bir anlam ifade etmezdi. Bundan tam yirmi dört saat sonra 

öleceğini bilen bir insan, bunu kabullenir ve ölüme gidecek yolu bizzat bilerek kendisi seçer, 

sonra da ölürdü. Dolayısıyla belki o adama ne şekilde öleceğinin söylenmesi o adamın 

ölümünün tek sebebi olurdu. Paradokslardan çok hoşlanıyorsun değil mi?  

 Şarkı başa sardığında Poyraz şişeyi verdi. Nuri sirenlere kulağının ne kadar çabuk 

alıştığını düşünerek bir yudum daha içti. İçi ısınmaya başlamıştı. Babası ölmüştü. İyi adamdı 

babası. En azından ölmeden önce öyleydi. Şimdiyi konuşmak ise oldukça manasızdı, zira 

babasının gittiği yerde -eğer sonraki hayat gerçekten varsa- zaman yoktu. İyilik, kötülük, 

eylemler yoktu. Sadece bir bekleyiş vardı. Semadan inen kitapların öngördüğü, günlerin 

sonuna kadar devam edecek olan bekleyiş. O bekleyiş de bir şekilde zamansızdı aslında. Eğer 

zamandan bir bağımsızlık varsa, insan nasıl bekleyebilirdi ki? Babası çok acı çekmiş miydi 

acaba ölürken? Yine gözleri doluyordu. Şişeden bir yudum daha aldı. Koskoca seneler. 

Arkasında sıralanmış, beyninin gerisindeki bir takım imgelerden başka yaşandığının kanıtı 

olmayan onca yıl. Nasıl bilecekti? Nasıl anlayacaktı? Sigarasından bir nefes daha çekerek 

şişeyi uzattı.  

 O zaman anlamlar bu işin neresindeydi? Ne kadar çabalasa da çözemediği bir sorundu 

bu. Herkesin bir anlam arayışı vardı, bireylerin algıları onların mutlu ya da mutsuz olmasına 



yol açıyordu. Sözcükler söylendiğinde zihinde oluşan imgelerden ibaretti anlamlar. Peki ya 

sözcükler anlamları tam olarak karşılayamıyorlarsa? O zaman anlam arayışının herhangi bir 

önemi kalır mıydı? Zihinde beliren manayı kimseye aktaramadıktan sonra hislerin devreye 

girmesi ne kadar gerçekçi olurdu? 

 Düşünce akışları bölünüyordu. Bir çeşit duygusal travma geçirdiğini düşündü Nuri. 

Biraz daha viski. Gereğinden fazla içiyorlardı. “Gereği.” Her zaman birileri gereğini düşünür 

ve bunu uygulamaya hakları olduğunu savunurdu. Hakim olanlar. Dişlerini sıktı. Gereğini 

düşünüp uygulayanlar, o adamlar ve o kadınlar babasını öldürmüştü. O ise, herkese inat 

tırnaklarını dünyaya geçirecek ve yaşayacaktı. Bu savaş onu hiç ilgilendirmiyordu. Bu savaş 

babasının mücadelesiydi, babası ölmüştü. Eğer Poyraz bu deliliğe gitmek istiyorsa, bu savaş 

onun da savaşıydı ve o da ölecekti. Ama Nuri bu insanlarla birlikte ölmeyecekti. Bir 

beklentisi ya da umudu olduğundan değil, sadece hayatına başkalarının karar veriyor 

olmasından sıkıldığından.  

 Poyraz kendisine uzatılan şişeyi tekrar aldığında bir zamandır hiçbir şey düşünmüyor 

olduğunu, sadece karanlığın öte yakasına dalıp gittiğini fark etti. Muhtemelen insan beyni bir 

süre sonra yorulan kaslar gibi kendini kapatıp dinleniyordu. Buna “dalmak” diyordu diğerleri, 

dikkat dağınıklığı yüzünden olduğuna inanıyorlardı. Şaşırarak bu durumun dikkat 

dağınıklığından değil, aşırı dikkatten kaynaklandığını fark etti. Gün içinde ayrıntılara ne kadar 

çok dikkat edilirse beyin o kadar çok yorulur ve kendini kapatırdı. Isınan makinelerin kendini 

kapatması gibi. Dâhilerin bu kadar gaf yapmasının sebebi de buydu belki de. Biraz daha 

uğraşırsan kendini dahi olduğuna ikna etmeyi başaracaksın.  

 Her şey yoluna girmeyecekti. Ah, hatta o kadar az şey yoluna gidecekti ki; tüm 

karamsarlığına rağmen buna Nuri bile şaşıracaktı. Kafasında oluşmaya başlayan bir plan 

vardı. Kabullenmeyecekti. Ölmeyecekti. Şişeyi babasının şerefine kaldırıp bir yudum daha 

içti. Hayat gırtlağını sıkıp canını almaya çalışsa da o görünmeyen ellere karşı duracak, kendini 

bırakmayacaktı. Çok basitti aslında, savaşa kesinlikle gitmeyecekti. Ona en uzak neresi varsa 

oraya kaçacak, hepsi geçene kadar sadece bekleyecekti. Gereğini düşünenler onun için ne 

gerektiğini bilemeyecekti. Kimseyi hamisi olarak kabul etmeyecekti. Kendisine ait olan 

sadece benliği kalmıştı, onu da kaptırmaya hiç niyeti yoktu. Islanan yanaklarını tekrar silerek 

şişeyi Poyraz‟a uzattı. 

 Sahi, ne kadar zamandır böyle oturuyorlardı acaba. Poyraz şişeyi kaldırarak bir ışık 

patlaması olmasını bekledi. Hava savaşını kalan viski miktarını görmek için kullanmak… 

Dâhiyane! Bu seferki gürültülü patlama yakınlardan gelmişti, zaten ışık da oldukça fazlaydı. 

Bir anlık parlamayla şişeyi neredeyse yarılamış olduklarını fark etti. Acaba fazla mı 

içiyorlardı? Ertesi gün gidecekleri askerlik şubenin öncesinde bu kadar sarhoş olmak mantıklı 

mıydı? Bir yudum. Bir nefes. Yavaş yavaş motor fonksiyonlarını kaybetmeye başlayacağını 

düşündü. Refleksleri zayıflayacak, algılayışı azalacaktı. “Olsun” diye düşündü. Nuri‟nin buna 

ihtiyacı vardı, o yüzden içilmeliydi. Ta ki o “yeter” diyene kadar. O zamana dek arka fonda 

aynı şarkı çalacak, dışarıda insanlar birbirlerini öldürürken onlar umursamadan devam 

edeceklerdi.  

 Şişe yine geldiğinde Nuri bir sonraki aşamaya geçip geçmediğini düşündü. Acaba ilk 

şoku atlatabilmiş miydi? Bundan sonraki gelecekte ne olacaktı? Viski ciğerlerini yakıyordu. 

Yakınlarını kaybetmenin acısı bu hissettikleri gibi miydi? Zaman ilerlediğinde artacak yahut 

azalacak mıydı? 

 “Benim şarkıyı çalsana.” 

 Poyraz daldığı düşten sıyrılarak onun bu isteğini hiç ikiletmeden eğilip bilgisayarı 

yerden aldı, kullandıkları müzik programından şarkıyı buldu ve çalmaya başladı. Nuri şişeyi 

ona vermişti yine. Dünyanın en güzel şarkısıydı bu. Büyük umutlar. Yüksek umutlar. 

Yeşeremeyenler, yerleştirildikleri toprağın altında kalmaya mahkûm, şişkin tohumlar. Her 

baharda açmaları beklenirken her güzde hayal kırıklığına uğratanlar. Gittikçe ümitleri 



eksilten, ama asla unutulmayanlar. Her zaman yeşerme ihtimalinin canlı tutulduğu, muhteşem 

renkleri ve kokuları söz verenler. Hiç gelmeyecek olanlar.  Poyraz bir sigara yakıp Nuri‟ye 

verdi.  

 Böyle durumlarda hep aynısı gerçekleşirdi, ilginin odağı “kaybeden kişi” olurdu. 

Poyraz‟ın ona gösterdiği ihtimamın derinlerinde bir yerde bir çeşit kıskançlık olduğuna 

neredeyse emindi Nuri. Herkes ilgiyi severdi. Hepsi alaka isterdi. Normal şartlar altında 

dikkatler şişeyi tutanda olurdu, tüm gözler şişeyi takip eder; sıranın ne zaman kendilerine 

geleceğini merak ederlerdi. Belki bu yeniden içmek istedikleri için değil, sadece tüm ilginin 

kendilerinde olmasına duydukları özlemdendi. Nuri insanların yaptığı hareketlerinin ne 

kadarından haberdar olduklarından hiçbir zaman emin olunamayacağına hükmetti. Ah, işte 

gereğini düşünenlerden biri de o oluvermişti bir anda, hem de kendini toplumdan soyutlayıp 

tüm insanlığı genellemişti. Belki bu da içgüdüsel bir hareketti. Başkalarının hareketlerini 

mantıksız kalıplara oturtup kendi doğrularını evrensel doğrular haline getirme çabasından 

ibaretti hayat. Nuri ilgiden sıkılmaya başlamıştı. Onun istediği tek şey, kimsenin onu rahatsız 

etmemesiydi, konu ne olursa olsun her zaman kendi halinde olmak isterdi o. İnsanların 

müdahil olması demek sosyalleşmek demekti, sosyalleşmek ise her zaman yanında 

sorumlulukla gelirdi. O, sorumlulukları sevmezdi. Sorumluluklar sorunların başlangıç 

noktasıydı, zaten kendisine karşı sorumluluklarını, dolayısıyla kendi sorunlarını çözememiş 

bir insanın başkalarının sorumluluklarının, yani sorunlarının “halledilmesinde” faydalı olması 

nasıl beklenirdi ki? İnsanlar gerçekten su katılmamış aptallardı.  

 Sıra tekrar kendine geldiğinde, Poyraz bir yudum daha alıp zorlukla yuttuktan sonra 

daha fazla içip içemeyeceğini düşündü. Yanakları yanıyordu, boş midesi iyiden iyiye 

bulanmaya başlamıştı. Ama itiraz etmek, yakınmak yoktu. Buna dostu için devam etmesi 

gerekiyordu, hiç ses çıkarmadan hem de. Burada “sessiz yoldaş” rolü kendisindeydi ve o rolü 

sonuna kadar oynamaya kararlıydı. Şişeyi bir kez daha dudaklarına götürürken duraksadı. 

Onda kahramanlık kompleksi vardı. Bunu ara ara kendine itiraf eder, bir şekilde bu 

özelliğinden tiksinirdi. Hakikatte sahip olunmadığı sıfatlara sahipmiş gibi davranmak 

ikiyüzlülük gibi gelirdi ona. Fakat eğer bir hareketi sürekli yapıyorsa, o hareketin ön şartı olan 

özelliğe sahip olmuş sayılmaz mıydı? Düşünmeye devam ettiğinde annesiyle konuşurken 

sözlerinin bir yerine yine bir kahramanlık sıkıştırmış olduğunu fark ederek dişlerini sıktı. 

Ayten‟e yazdığı mektupta da mı vardı ne? Sen nasıl bir salaksın bir bilsen. Sesi zorlukla 

bastırarak şişeyi tekrar uzattı.  

 Nuri sigarasını halının üzerine atmış terlikle üzerine bastırıyordu. Sıranın tekrar ona 

geldiğini fark ettiğinde acele etmeyerek aldı. Az önce Poyraz‟ın baktığı gibi şişeye bir 

patlama ışığında baktı. Bitmek üzereydi. Ne kadar çabuk bitivermişti koca viski. Umutsuz 

bakışlarını Poyraz‟a dikti.  

“Bitir hacım” dedi Poyraz.  

Nuri viskiyi kafasına dikti. Bir. İki. Üç. Dört. Dört koca yudum. Hayatı boyunca hiç 

yapmadığıydı bu. Poyraz‟ın aksine viskiyi oldukça severdi o, yine onun aksine, eline 

geçirdiğinde hiç bekletmeden içerdi. “Özel gün” kavramı saçmaydı zaten, doğru insanla 

geçirdiğinde her gün güzeldi. Ya da geçirmediğinde. Fark etmezdi aslında. İnsan içgüdüsünde 

“kendini ve anı bir şekilde özel hissetme” dürtüsü var oldukça bu saçmalıkların bir son 

bulması imkânsızdı. Şişeyi usulca yere koydu. Poyraz ona bir sigara daha yakmıştı. Nuri 

sigaradan ilk nefesini çekti. Başı dönüyordu. Poyraz bilgisayara eğilmiş, “İnternete 

bağlanmayı denesem ne olur lan acaba?” diye mırıldanıyordu. Cevap vermedi. Uykusu 

gelmişti. Saat geç olmuş olmalıydı.  

 Poyraz internete bağlanamadığını fark etmeyi başardığında uzun zamandır ekrana 

bakıyor olduğunu tahmin etti. “Sarhoşum” diye düşündü. Bu sarhoşluk, insanlara rol yaptığı 

zamankiler gibi değildi, dümdüz sarhoştu. Bilgisayarı yere koyup ayağa kalkmayı düşündü. 

Ayağa kalkınca neler olacağını kestiremediği için derin bir nefes alıp arkadaşına baktı. 



Nuri‟nin yüzü karanlıklar içinde bir anda sigarasından nefes çekmesiyle görünür olduğunda, 

onun gözlerini kapatmış, hafifçe ileri geri sallanıyor olduğunu gördü, “uyumalıyız.” diye 

düşündü. Zorlukla ayaklandı, kalkar kalkmaz bunun büyük bir hata olduğunu anlayıp sol 

tarafa bir adım attı ve duvara tutundu. Odasına kadar nasıl gideceğini bilmiyordu. 

 “Nuri, iyi misin?” 

 “İyiyim hacım. Uyumaya mı gidiyorsun?” Cevap biraz gecikmeli ve peltek gelmişti. 

 “Evet. Uyumaya gidiyorum. Yapabileceğim bir şey var mı senin için?” bu cümle on 

yıla yakın tanışıklıklarına rağmen aralarında ilk kez kurulmuştu.  

“Yok. Sağ olasın. Ben de çok sarhoş oldum zaten. Uyuyacağım şimdi.” Pekâlâ. 

Söyleyecek pek başka bir şey yoktu. 

 “Bilgisayar burada kalsın. Şarjı bitene kadar oyalar seni. Benim sigarayı da 

oturduğum yere bıraktım. Ben dün bir karton almıştım, bende daha çok var.” Sirenler. Yüksek 

umutlar.  

“Ben gidiyorum.”   

“İyi geceler Poyraz.”  

“İyi geceler Nuri.” 

 

II. Gerçek 

 

 Poyraz yorgun bir ifadeyle sigarasını yere atıp ayakkabısının ucuyla üzerine bastı, 

montunun yakasını iyice kaldırıp ellerini ceplerine soktu ve yürümeye devam etti. Nerede 

olduğunu tam olarak bilmiyordu, tahminlerine göre Abidinpaşa‟daki Çankaya Askerlik 

Şubesi‟ne yaklaşmış olmalıydı. Sabahtan bu yana şubeye ulaşmaya çalışıyordu, ama şehirde 

tarif edilmesi mümkün olmayan bir kargaşa yaşanıyordu. Erken saatte evden çıktığından 

itibaren koşuşturan insanlar, açık olmayan dükkânlardan başka bir şey görmemişti. 

Atlatacaklar. Ölecekler. 

 Beşevler Ankaray İstasyonu‟nun yanındaki benzinliğin marketinin açık olduğunu 

görünce hızla içeri girip sigara istemiş, kasiyer sadece düşük kalite sigaraların kaldığını 

gösterince hiç ikiletmeden kalan son beş paket sigarayı almıştı. Orada gün başlamıştı işte. 

Heyecanla içeri giren bir adam kuvvet komutanlıklarının ve bakanlıklardan bazılarının 

vurulduğunu, Kızılay Meydanı‟nın bombalandığını anlatmıştı. Poyraz adama başka bir 

gelişmeden haberi olup olmadığını sormuş, adam da bildiklerinin bu kadar olduğunu 

söylemişti. Poyraz kasiyere gazete sorduğunda zavallı emekçi şaşkınlıkla, “Bu sabah hiçbir 

şeyin gelmedi,” diyivermişti. Onlar da aslında kapatacaklardı, ama 24 saat açık oldukları için 

ne yapacaklarını bilemeyerek kalmışlardı, patrondan haber bekliyorlardı. Poyraz kasiyerin 

uzadıkça uzayan konuşmasını kibarca bölerek sigaraların parasını ödeyip çıkmıştı.  

Beşevler nispeten sakindi, savaşın yıkımı buraya uğramamıştı. Henüz. Poyraz metro 

istasyonu girişinin önündeki merdivene geldiğinde bir anlığına durmuş, adamın az önce 

söyledikleri aklına gelmişti. Eğer Kızılay bombalandıysa raylı sistemler nasıl çalışacaktı ki? 

Hepsi birbirinden parlak zekâlı belediye başkanlarının tüm yeraltı tren hatlarının merkez 

dağıtım noktası olarak sadece Kızılay‟ı seçmiş olmaları yüzünden, merkez çöktüğü anda 

hiçbir yere gitmek mümkün olmayacaktı. Zaten şimdi Kızılay‟ın yakınlarına gitmek pek 

makul bir seçenek değildi. Eh, elektrik de yoktu. İç çekerek merdivenlere arkasını dönüp bir 

taksi bulma ümidiyle yakındaki taksi durağına doğru yürümeye başlamıştı. Oldukça güzel bir 

kız -artık şarjının izin verdiği kadarıyla sevimli bir oyuncak olmaktan başka hiçbir işe 

yaramayan dev ekranlı telefonu hala elindeyken- yanından ağlayarak geçmiş, yaşlı bir adam 

koşarak aksi yöne gitmişti. Hepsi bir yere ulaşmaya çalışan delirmiş insanlar sürüsüydü onlar. 

Ama kimseyi suçlamak mantıklı değildi, onlar sadece günlerini kurtarmak için çırpınıyorlardı.  

Tandoğan tarafından gelen iki tane askeri helikopteri görünce hafiften korktuysa da, 

helikopterlerin Emek istikametine doğru devam ettiğini görünce rahatlamıştı. Gökyüzü onun 



haricinde açıktı, sanki gece boyunca birbirlerini düşüren uçaklar bu sabah bir mola vermişti. 

Poyraz yakınlara düşen bir uçak olup olmadığını merak ederken yolun karşısına geçmiş ve 

durağa gelmişti. Durakta peş peşe üç taksinin park etmiş olduğunu gördüğünde gözlerine 

inanamamış, o öylece dururken bir taksicinin yanaşıp “Buyur abi” demesine daha çok 

şaşırmıştı. Taksiciye “Hocam savaş çıktı, haberin var değil mi?” dememek için kendini zor 

tutarak “Çalışıyor musunuz?” diye sormuş, adam da “Tabii abi, ne tarafa gideceksin?” diye 

cevaplamıştı. Taksi durağını dışarıdan hiçbir etkinin gelmesine müsaade edilmeyen dev bir 

fanusun içinde hayal ederek Çankaya Askerlik Şubesi‟ne gideceğini anlatmış, Taksici de 50. 

Yıl Parkı‟na kadar gidebileceğini, askerlik şubesine oradan fazla yaklaşmak istemediğini, 

kabul ederse ondan sonrasını yürümek zorunda kalacağını söylemişti. Poyraz mesafeleri 

bilmiyordu, zaten bilse de başka bir seçeneği yoktu. Mümkün olduğunca tali yollardan 

geçtikten sonra taksici onu tam 50. Yıl Parkı yazan tabelanın önünde bırakmış, Askerlik 

Şubesi‟nin yönünü belli belirsiz gösterdikten sonra parasını alıp gitmişti. Poyraz o andan bu 

yana yürüyor, önceden bir kereliğine askerlik tecili için geldiği şubeyi tekrardan bulmaya 

çalışıyordu.  

 O sabah hakikaten ilginçti. Sirenler muhtemelen gece bir aralık susmuştu, çünkü 

Poyraz sabahın köründe kendi kendine uyandığında etraftan hiçbir ses gelmiyordu. Elektrik 

kesik olduğundan kombi çalışmayı durdurmuş, ev sabaha kadar oldukça soğumuştu. Poyraz 

yataktan güç bela çıkıp saatin kaç olduğunu merak etmiş, yılların verdiği alışkanlıkla 

telefonuna uzanmıştı. Telefonun şarjı bitmişti, “akıllılığın buraya kadar” diye söylenip 

telefonu bir kenara atarak uzun zaman önce Ayten‟in hediye ettiği ve kendisinin kullanmadığı 

kol saatini aramaya başlamıştı. Onu Ayten‟in ona verdiği diğer eşyalarla birlikte olan kutunun 

içinden çıkardığında sevinçle saatin hala çalışmakta olduğunu görüp koluna takmış, odasından 

çıkıp Nuri‟nin odasına gitmişti. Nuri yoktu. Merakla evi kolaçan ettiğinde Nuri‟nin hiçbir 

yerde olmadığını görerek daha çok şaşırmıştı. Biraz da uyku sersemliğiyle birkaç dakika 

boyunca salonun ortasında ayakta dikilerek ne yapacağını düşünmeye çalışmış, Nuri‟ye 

ulaşmanın hiçbir yolu olmadığına kanaat getirmişti. Nuri gelirse gelir, gelmezse gelmezdi. 

Peki kendisi ne yapmalıydı? Görevine koşacaksın. Bu dürtüyle hazırlanıp evden çıkmıştı. 

Zihni yıllardır hissetmediği kadar berraktı, bunun sebebi de artık hayatında -her ne 

kadar kendisi seçmiş olmasa da- bir amacın olmasıydı. Hayaller bir kenara atılmış, gerçeklerle 

yüzleşme zamanı gelmişti. Gerçek yalındı, tanımsızdı. Bir kalıba da sokulamazdı o, 

hâlihazırda mevcut olan kalıpların ta kendisiydi. Toplumların kendi kendilerine 

oluşturdukları, oluşturduktan sonra da asla vazgeçemeyecekleri soyut ve zalim diktatörler. İlk 

insan topluluklarından bu yana süregelmişti gerçek. O, bambaşka bir terazide tartılmalıydı; 

muhtemelen şirazesi olmayan bir terazide. Zaten bir yerde hepsinin başlangıç noktasıydı. 

Arayışların, beklentilerin, bilinmezlerin… İlk nefesinden ölene kadar her insan kendi 

gerçeğini bilip korur, onunla evrensele ulaşmaya çalışırdı. Ne yazık ki, bu çabaların hepsi 

boşa çıkacaktı.  

 İnanılan varoluş süreci çok önemli olmamakla birlikte, fertlerin insan tarihi 

başlangıcından itibaren bir toplum oluşturacak şekilde yaşamlarını şekillendirme ihtiyacı 

vardı. Toplum olma ihtiyacı, bireyin temel olarak zayıflıklarını giderip gereksinimlerine 

ulaşmada kolaylık sağlama dürtülerinden ötürü ortaya çıkmıştı. Bireyler toplumun içine dâhil 

olmak suretiyle kaotik bir varoluş formatı olarak gördükleri yalnızlıktan kaçıp, dışarıya 

yaptıkları yansıtmalarla başkaları üzerinden kendilerini algılarlardı. Yani; temelde var olmak 

için varlıklarının kabul edilmesine, varlıklarının kabul edilmesi için de başkalarına ihtiyaç 

duyarlardı. Bu noktadaki psikolojik açmazdan ıssızlığı reddederek kurtulan bireyler birleşip 

bir toplum oluşturduklarında ister istemez herhangi bir tüzel kişiliği, bir rejimi talep ederlerdi. 

Bu rejim, bir yönetim şekli olmaktan ziyade bir devlet formu olarak nitelendirilebilirdi. 

Hiyerarşi usulüne bağlı olsun yahut olmasın bu form bireyleri birlikte tutan bir yapıcı bağa 

dönüşerek, onların topluluk içinde güvenli bir şekilde yaşama, güvenliğin ve özgürlüğün baki 



olduğunu düşünme eğilimlerine hizmet ederdi. Taslak halinde bir yönetim biçimi formatı 

oluşturulduktan sonra, sıra en önemli sorulara gelirdi: Hiyerarşik düzen olacak mıydı? 

Olacaksa nasıl olacaktı? Varoluş sürecinde kendi içgüdülerini doyurmak amacıyla birleşen 

bireyler bu doyuma ulaşmak adına ne gibi özgürlüklerinden feragat edeceklerdi? Yani, temel 

olarak, nasıl yönetileceklerdi?  

İnsan ırkının varoluşunun basamaklarında gerçeklere duyulan ihtiyaç tam olarak bu 

noktada ortaya çıkardı. Birlikte yaşamak isteyen insanlar uzlaştıkları paydaları tespit edip, o 

gerçeklerin onlara sağladığı ortak noktada buluşurlardı. Bir toplumda nizamı sağlayabilmenin 

yegâne yolu, düzenin belirli bir çerçeveye oturtulmasıydı. Gerçekler dünyaya çaktığımız 

çiviler. 

 “Dünyaya değil, algılara.” Kendi kendine mırıldanmaya başlamıştı Poyraz. “Zira 

bizim bildiğimiz fiziksel evreni nasıl algıladığımız tamamıyla kendi sınırlarımıza bağlı. 

Bildiğimizi zannettiğimiz şeyler aslında tamamen yanlış dahi olabilir.” Yine de, sınırlı bilgiye 

rağmen, birlikte yaşamak için belirli kurallar koymak elzemdi. Sonuçta bir karınca bir 

bilgisayar hakkında hiçbir fikre sahip olmasa bile, bilgisayar kasasının içinde bir besin 

kaynağı bulunca kolonisine haber verirdi; onlar da gelip besini toplarlardı. Bilerek yahut 

bilmeyerek, bu pek önemli değildi. Yaşam doğal olarak çoğunluğa göre tasarlanırdı, sistem de 

tanımlanmış gerçeklerden ibaret olduğu için, gerçekler sadece çoğunluğa aitti. Gerçekleri 

kabul etmeyenler yalnız kalmaya, hatta belki de daha kötüleriyle yüzleşmeye mahkûm 

olurlardı. Poyraz yalnızlığı severdi, ama kendini toplumdan tam manasıyla izole edecek kadar 

değil. Haliyle, iradesinin izin verdiği mühlette toplumun ona dayattığı gerçeklere biat etmekte 

-ya da etmiş gibi davranmakta- herhangi bir beis görmüyor, bilakis bazen bundan keyif dahi 

alıyordu.  

 Saatine baktı. Evden çıkmasının üzerinden bir saate yakın bir zaman geçmişti. Daha ne 

kadar yürümesi gerektiğini merak ederek, adımlıyor olduğu sokağı açık bir mağaza bulma 

ümidiyle taradı. Yorulmuş ve iyiden iyiye acıkmıştı. Adres sormak, mümkünse yiyecek bir 

şeyler bulmak istiyordu; fakat etrafta açık bir yer olmadığı gibi insan da yoktu. Herkes 

korkusundan evine kapanmış bekliyordu. Neyi bekledikleri belli olmadan hem de. Azıcık 

kafası çalışan her insanın şimdiden az nüfuslu köylere, yaylalara kaçmış olması gerekiyordu. 

Yoksa kendi kendilerine öleceklerdi. Asya ve Avrupa kıtaları sonunda sevmedikleri, hatta 

mütemadiyen işkence ettikleri üvey kardeşleri Afrika‟nın kaderini paylaşıp acısını 

anlayacaktı. Onların üzerinde yaşayan insanlar açlıktan ve susuzluktan, tedavisi çok kolay 

olan ama malzeme eksikliğinden dolayı tedavi edilemeyen hastalıklardan kitleler halinde 

öleceklerdi. Adaleti bu iki kıtanın “gelişmiş” ülkelerinin liderlerinin kendi elleriyle uyguluyor 

olduğu fikri Poyraz‟a eğlenceli geliyordu. Gerçi, adalet er ya da geç bir şekilde ortaya 

çıkmasıyla meşhurdu, ilahi ya da değil, kimsenin karşı koyamayacağı bir şekilde hükmünü 

verir ve onu uygulardı.   

 Yeni bir yol kesişimine geldiğinde tabelaları incelemeye başladı. Yolun bu kısmı bir 

şekilde tanıdık geliyordu, bu dönüşten ya da bir sonrakinden sağdaki sokağa girmesi 

gerekiyordu. Tabela sağa giden sokağın 339. Sokak olduğunu söylüyordu. Poyraz direğe 

yaslanarak karar vermek için önündeki iki sokağı incelemeye başladı. Sağ sokak hafif 

yokuşuyla pek davetkâr görünmüyordu, evet; fakat düz gitmek de onu muhtemelen gereksiz 

fazla yürütecekti. Hayat hep düz gitmez. Ne kadar yürüdüğünü merak ederek arkasına 

baktığında ona doğru koşan, kamuflajlarını giymiş iki askeri görünce bir an içinden yükselen 

kaçma dürtüsüyle savaştı, sonrasında kendine hâkim olmayı başarıp askerlere doğru dönerek 

beklemeye başladı. Sahne oldukça kaotikti; boş bir sokak, kamuflajları içinde koşan iki asker, 

yüz metre önlerinde bir direğe yaslanmış onların gelmesini bekleyen bir adam. Poyraz onları 

nasıl karşılayacağını düşünürken askerler tehlike sezmiş gibi yavaşlayarak yürümeye 

başladılar. Poyraz bir tehdit unsuru olmadığını göstermek için ellerini ceplerinden çıkardı, 

aralarındaki mesafe iyice azaldığında seslendi: 



 “Askerlik şubesi ne taraftaydı beyler?”  

Askerler önce konuşmadan yanına kadar geldiler ve durarak Poyraz‟ı incelediler. 

Soldaki asker hızlı soluk alıp verişlerinin arasından sordu:  

“Seferberliğe mi katılacaksın kardeş?”  

Orta boylu, beyaz tenli bir adamdı, Poyraz cevap vermeden önce onun Egeli olduğunu 

düşündü.  

“Evet, dün başbakanın konuşmasını dinledim. „Askerlik şubelerine gidin‟ dedi, 

Abidinpaşa‟dakini bildiğim için buraya geldim, ama tam yerini kestiremedim. Yollarda da 

kimse yok, ben de görünce size sorayım diye düşündüm.” 

Diğer asker nispeten uzun boylu, kavruk bir delikanlıydı; hafif şaşıydı. 

“Biz de oraya gidiyoz, gel seni götürek.” Çukurovalı. 

 Poyraz “Eyvallah” diyerek peşlerine takıldı. Onun girmek istemediği yokuş sokağa 

girdiler, bir müddet sessizce yürüdükten sonra Poyraz konuştu:  

“Kusura bakmayın, aceleniz vardı galiba. Koşuyordunuz az evvel, ben de sizi 

engelliyorum.”  

İki asker birbirlerine bakıp gülümsedikten sonra Çukurovalı olan cevapladı:  

“Yok gardaş, biz de yorulduyduk zaten. Telefon hatlarında bir sorun çıktıydı, bizim 

yüzbaşı da bizi Genelkurmay‟a gönderdi bir bakın diye. Hızlı dönün diye tembih ettiydi, biz 

de koşarak geliyoduk amma biraz da yorulduk. Tam duracaktık ki seni gördük. Senlen bi 

alakası yok yani.”  

Diğer asker de başını sallayarak arkadaşını onaylıyordu. 

“Bize bir araba vermedi kardeş. O kadar niye koşalım yani? Tamam savaş falan çıkmış 

da, bir sürü araç yatıyor şubede biliyor musun? Ayıp yani bunun yaptığı.”  

Poyraz kendini “hakikaten ayıp etmiş” derken buldu, hâlbuki içinden yüzbaşıyı sonuna 

kadar haklı buluyordu. Petrol stokunun durumu belli olmazdı, ancak acil durumlar için 

kullanılmalıydı araçlar. Elbette bu durumu askerlere açıklamanın pek imkânı yoktu, onlar 

sadece koştuklarını bilecekler ve komutanlarının onlara haksızlık ettiğini düşüneceklerdi.  

 “Savaş nasıl gidiyor peki, biliyor musunuz?” Poyraz biraz konuyu yüzbaşından ve 

onun askerleri koşturmasından uzaklaştırmak, biraz da savaş hakkında bilgi sahibi olmak için 

sormuştu. Askerler yine birbirlerine baktılar, sonra ikisi de diyeceklerini düşünür gibi 

Poyraz‟a döndüler. Poyraz diyecek bir şey bulamayarak kaldırımda yan yatmış bir plastik 

şişeye tekme attı, yürümeye devam ettiler. Birkaç adımdan sonra bu kez Egeli konuştu:  

“Adın ne kardeş?” 

Poyraz cevapladı. Egeli kendi adını söyledi, ismi Hakan‟dı.  

“Bu da Ali” diye yanındakini gösterdi.  

“Buralı mısınız?” Poyraz sorularına cevap almak istiyorsa önce onların güvenini 

kazanmalıydı, bu kesindi. Ali öne atılarak “Adanalıyık!” derken, Poyraz‟ın Egeli zannettiği 

Hakan ise “Iğdırlıyım,” diyerek onu oldukça şaşırttı. Cevapladıktan sonra ikisi de dönüp 

beklentiyle ona bakınca Poyraz, “Ben de Çukurovalıyım.” deyip Ali‟ye baktı. Çukurova‟nın 

insanları yaşadıkları yörenin dışında bir hemşerileriyle karşılaştıklarında genelde ona samimi 

davranırlar, ellerinden gelen yardımı yaparlardı. Saçma milliyetçiliğinle övünüyor musun 

yoksa? Bak sen.  

 Ali şaşırmış gibi ona bakarak sırıttı, “Bak görüyon mu, nerdeyse tanış çıkacaktık 

senlen” dedi. Poyraz karşılık olarak gülümsedi, Ali‟ye Adana hakkında birkaç soru sordu. Ali 

hevesle Adana‟yı ne kadar özlediğini, annesinin onu dönüşte evlendireceğini, teskeresini 

almaya yirmi gün kala bu savaşın çıktığını anlattı. Durup durup o yirmi günden bahsediyor, 

Hakan da ara ara onu onaylıyordu. Aynı tertiptiler, bu da askerliğe aynı zamanda başlamış 

olduklarını gösteriyordu. Ali fazla izin kullanmamıştı, o yüzden Hakan‟dan on beş gün daha 

erken alacaktı teskereyi. Eğer her şey tahmin edildiği gibi gitseydi ve savaş çıkmasaydı 

elbette. Şimdi bütün terhisler iptal edilmişti, çünkü her askere ihtiyaç vardı. 



Hemen her insan geçmişinden ve doğup büyüdüğü topraklardan konuşmayı severdi. 

Çocukluk ve ilk gençlik dönemleri -eğer olağandışı bir durum yoksa- sorumluluğun olmadığı, 

genelde rahat geçirilen yıllardı; ayrıca evinden uzakta olan insanların en büyük zevklerinden 

biri, diğerlerine evlerini anlatmaktı. Ali konuşmaya devam ederken Poyraz arada sırada 

empati sözcükleriyle onu onaylıyor, bazen de üzüntüsünü paylaşıyordu. Hakan ise bu esnada 

bir Ali‟ye bir Poyraz‟a bakıyor, sohbete dâhil olmak için kendi memleketinden bahsediyordu.  

Bir sonraki yol çatında köşeyi döndüklerinde Poyraz şubenin yeni girdikleri cadde üzerinde 

olduğunu hatırladı. Askerlerle birazdan ayrılacaktı, zaten uzaktan şubenin önündeki kalabalık 

görüş alanına girmişti. Poyraz paketini çıkararak askerlere ikram etti, ikisi de birer sigara 

aldılar. Poyraz sigaralarını yaktıktan sonra bir kez daha sordu:  

“Kusura bakmayın ama gerçekten çok merak ediyorum, savaşın durumu nedir? Biraz 

anlatsanıza.”  

İki asker birbirlerine tekrar baktılar, sonra Ali omuz silkerek Poyraz‟a döndü:  

“Bak gardaş!” dedi, “Aynı yerin ekmeğini yemiş, suyunu içmişik. Sabah komutan 

hepimizi topladı, kesin emir verdi.” Ali bu noktada durup birkaç kez öksürdü, yere tükürdü. 

“Sen ne cigarası içiyon gardaş böyle, boğazımı yaktı namussuz!” Epeydir konuşmaya fırsat 

bulamayan Hakan bu aradan faydalanarak hevesle araya girdi:  

“İşte bizim komutan dedi ki, „sakın‟ dedi, „kimseye söylemeyin, kesinlikle yasak 

savaşın gidişiyle ilgili sivillerle konuşmak‟ dedi. Vallahi de öyle dedi bak.” Sonra 

sigarasından bir nefes çekerek Poyraz‟a doğru iyice yaklaştı, fısıltıdan biraz yüksek bir sesle 

ekledi: “Sen iyi bir adama benziyorsun kardeş. Bizden duymuş olma, kimseye de söyleme 

ama durumlar pek iyi değilmiş. Bizim uçakların çoğunu vurmuşlar diyorlar, Ruslar da sınıra 

doğru yürüyüşe geçmiş herhalde.”  

Cümlesi bittikten sonra etrafta kimse var mı diye hızlıca göz gezdirerek Poyraz‟dan 

uzaklaştı, göz kırparak “Evelallah kazanacağız” dedi. Ali ise hala sigaranın kötü olmasından 

şikâyet ediyordu. Sonunda “Gardaşım ben bunu içemeyecem, atıyom bunu ben. Hakkını helal 

et olur mu?” deyince Poyraz “Tabii” diyerek onu geçiştirdi. Şubenin önüne gelmişlerdi, 

askerlerden burada ayrılacaktı. İkisiyle de tokalaştı, onlar da bir sorun olması durumunda 

onları bulmasını sıkı sıkı tembih ettiler. Poyraz söz verdikten sonra askerler şubeye girince, 

bekleyen insan sırasının en arkasına geçti. Sıra oldukça uzundu, avlunun içindeki binanın 

girişinden başlıyor, ta şubenin olduğu caddeye kadar uzanıyordu.  

Poyraz önündeki adamın sırtına bakıyordu. “Gerçek bükülemez” diye düşündü kendi 

kendine. Savaş vardı, bu bir gerçeklikti. Her insanın algı seviyesi farklı olsa da, kavrayışın en 

temel basamağında herkes bir olguyu benzer şekillerde tanımlayıp ona göre davranış kalıpları 

geliştiriyordu. Gerçekliği reddedenler hariç. Onlar zaten önemsizdi. Örneğin gözlerini dikip 

baktığı adamın üzerindeki mont siyahtı. Peki, siyah neydi? “Işık spektrumundaki belli bir 

dalga boyu aralığına verilen isim.” Bu cevap net ve kesinliği su götürmez bir şekilde 

açıklayıcıydı. Bu ismi kim vermişti? İnsanlar. Hangi insanlar, neye göre tanımlıyordu siyahı? 

Poyraz ile Ali‟nin, Hakan‟ın gördüğü siyah aynı siyah mıydı? Acaba algılar gerçekleri 

bükebiliyor muydu? Hayır. Elbette cevap “hayır” idi. Algılar sadece var olan bir nesneyi 

tanımlamaya yardımcı olan araçlardı. Kamera ve sensörler bütünü gibi. Makineler. Makineler 

eskirdi. Makineler yanlış ölçerdi, onlara güvenilemezdi. O halde, safi bir “gerçeklik”ten 

bahsetmek mümkün müydü? Elbette mümkün. Kesinlikle. Eğer üzerinde algılayan varlıkların 

olmadığı bir evren düşünülürse, o evrende bulunan her şey gerçek olurdu. Tanımlanmadıkları, 

algılanmadıkları sürece. Burada ortaya çıkan soru ise biraz daha ilginçti: Algılanmayan, 

varlığı tanımlanıp tescillenmemiş olan metalar hakikatte “var” olur muydu? Sonuçta varlık 

insan algısına göre tanımlanmış bir düşünüş biçimiydi, insanın olmadığı yerde varlık neydi? 

Saçmalıyorsun. 

Arkasında sıra uzamaya başlamıştı. Poyraz gülümsedi. Hayat başkalarının sırtına 

bakarak ölmeyi beklemekti. Zamanı geldiğinde insanın ileri doğru bir adım attığı; ancak daha 



ziyade beklediği bir bütün. Her halükarda onu ölüme yaklaştıracak adımları atmaya hevesli 

olurdu insan, çünkü beklemek -en bilinen haliyle- sıkıcıydı. Kimse boşluktan hoşlanmazdı, 

insan doğası devingen olmanın özlemiyle yaşardı her daim. Bu hareket sürekli özgün bir 

düzlemde devam edecek diye bir kaide yoktu, insan yapmaktan hoşlandığı aktiviteleri tekrar 

ederek yaşamaya devam edebilirdi. Savaş çıkana kadar kendi yaşayışları da tam olarak 

böyleydi zaten, tıpkı hayatını devam ettirmeye çalışan tüm insanlar gibi.  

Adım adım binaya doğru ilerlerken etrafını sarmış olan gerçekliği inceleyerek öylece 

bakmaya devam etti. O beklerken bazen şubeden dışarı, bazen de şubeye koşarak giden 

askerler yanlarından geçti. Bir kez avlunun karşı tarafında Ali‟yi görür gibi oldu, fakat tam 

çıkaramadı. Nuri‟yi düşündü, nereye gitmiş olduğunu merak etti. Aklına elle tutulur bir sonuç 

gelmeyince düşünceleri Ayten‟e kaydı. Ayten neredeydi, ne yapıyordu acaba? Şu anda 

Poyraz‟ı merak ediyor muydu o da? Muhtemelen merak etmişti, hatta belki aramaya bile 

çalışmıştı. Dünya yıkılıyor, hala kadınları düşünüyorsun. Düşünecek başka bir şey 

bırakmamışlardı ki ona. Madem dünya artık olmayacaktı, Poyraz da hayallerine eğilirdi. 

Gerçekler etrafında demir parmaklıklardan bir dikta rejimi kursa da, hayalleri hep ona 

kalacaktı.  

Binanın kapılarından geçip içeri girdikten sonra sağ tarafında sıralanmış bankoları 

gördü. Sıranın başında duran asker, bankolar müsait oldukça sıranın en önündeki kişiyi 

yönlendiriyordu. Poyraz mezbahaya giden koyun sürüsü gibi olduklarını düşündü. 

Bankolardan dağıtılacaklar, gittikleri yerde kesilerek, parçalanarak öleceklerdi. Olsun. Poyraz 

şaşırdı. Kendi içinde ölümle bu kadar barışık, hatta neredeyse ölümü hevesle bekliyor 

olduğunu bilmiyordu. Sıra ona geldiğinde asker elini kaldırarak “dur” işareti yaptı. Poyraz 

itaat ederek bekledi. Asker bankolara göz gezdiriyordu. En uçtakilerden birindeki adamın -

artık ölü bir adam- işi bitince asker orayı işaret etti. Poyraz başıyla onaylayarak bankoya gitti, 

önünde durdu. Orta yaşlı bir kadın bilgisayarının ekranına bakıyordu. Onun orada durduğunu 

fark ettiğini gösterir bir işarette bulunmayınca Poyraz bir iç çekerek kimliğini çıkarıp 

bankonun üzerine koydu. Fazlaca konuşmaya gerek yoktu zaten, ikisinin de neden orada 

olduğu belliydi. Kadın kalın çerçeveli gözlüklerinin üzerinden ona baktı, kimliği bankonun 

üzerinden aldı ve bilgileri bilgisayara girmeye başladı.  

Silahlı kuvvetler bu duruma önceden hazırlanmış olmalıydı. Askerlik şubesinde herkes 

ne yaptığını biliyor gibi görünüyordu. Bilgisayarlar muhtemelen jeneratörle ya da özel bir 

elektrik hattıyla besleniyor olmalıydı. Ayrıca silahlı kuvvetler intranet ağı kullanıyordu, 

internete kapalı ve kendilerine özel dev bir bilgi paylaşım ağıydı onlarınki. O yüzden 

bilgilerin saklandığı sunuculara ya da özel iletişim hatlarına bir zarar gelmediği sürece 

intranet ağı ayakta kalacaktı. Poyraz düşünmeye devam ederken kadın bilgilere girmeyi 

bitirmiş, çıktı alıyordu. Aralarında hiçbir konuşma geçmemişti. O, Poyraz‟ı ölüme gönderecek 

kadındı. Seni ölüme gönderiyor ve sen halini hatırını dahi sormuyorsun. Nerede senin 

kibarlığın?  

Kadın çıktıyı aldıktan sonra Poyraz‟a uzatıp “Yarın sabah kâğıtta yazan yere teslim 

olacaksın. Allah yardımcın olsun.” dediğinde Poyraz kendisinin “Teşekkürler.” dediğini 

duydu. Bazen dünyaya yabancılaşmayı tercih eder, kendisini bir çeşit “otomatik pilot”a 

bağlardı. Böylece iç dünyasında dilediği gibi dolaşırken, bir çeşit rölantide olan beyni 

toplumsal sorumlulukları -bir yere kadar da olsa- yerine getirirdi. Basit, küçük konuşmalar; 

selamlaşmalar, rica yahut minnet sözcükleri, özürler. Modern dünyanın anlamsız 

gereksinimleri, sosyal yaşamın insanları uymaya zorladığı kurallar. Poyraz bunun kendine has 

bir isyan çeşidi olduğunu hayal ederek kadının uzattığı kâğıdı aldı ve arkasını dönerek 

bankodan uzaklaştı. İlerde asker onun boşalttığı bankoya yeni bir ceset gönderiyordu. Yürüyen 

bir cesetsin yani? Sevdim.  

Elinde tuttuğu çıktıya bakmak istemiyordu, zira hala özgür bir insandı ve o seferberlik 

emrinin üzerinde yazanları okuduğu anda tüm özgürlükleri benliğiyle birlikte 



buharlaşacakmış gibi hissediyordu. O yüzden sayfaya hiç bakmadan dörde katlayıp montunun 

iç cebine koydu, sıranın başındaki askere başıyla selam verip binadan dışarı çıktı. Karnı epey 

acıkmıştı, zaten dün öğlenden bu yana neredeyse hiçbir şey yememişti. Saatine baktığında 

öğleyi geçtiğini gördü. Bir sigara yaktı, uzun sıranın yanından yürümeye başladı. Eve 

gidiyordu, muhtemelen son kez.  

Binbir sıkıntıyla eve vardığında hava kararmıştı. Dönüş yolunda bir araç bulamamış, 

yolun hepsini yürümek zorunda kalmıştı. Apartman giriş kapısının önünde içini çekerek 

anahtarlarını çıkardı, tam bu sırada kapı açıldı ve yan komşuları Damla ile yüz yüze geldi. 

Damla özel bir üniversitenin özel bir bölümünde özel bir öğrenciydi. En mühim yeteneği, çok 

özel oluşuydu ki bu hali onu eşsiz kılıyordu. Poyraz ironiyle kaşlarını kaldırdı. İlk tanıştığı 

zamanlar kızdan hoşlanmıştı, fakat onun muhteşem özelliklerini fark ettiğinde sıcak duyguları 

bir çeşit tiksinmeye dönüşmüştü. Damla onu gördüğünde bal rengi gözleri şaşkınlıkla irileşti. 

Ne kadar güzel gözleri var değil mi? Poyraz başıyla selam verip kapıdan geçmeye çalıştığında 

Damla bukleli -ve boyalı- kızıl saçlarını hafifçe savurup sırtını dikleştirerek olduğu yerde 

kaldı.  

“Sabahtan beri kapınızı çalıyorum, size bir şey oldu diye çok korktum. Neredeydin? 

Nuri nerede?”  

Poyraz onu baştan aşağı süzerek ne diyeceğini düşündü. Söyleyeceklerine bağlı olarak 

Damla ona iyice sırnaşıp son akşamına ortak olabilirdi. Güzel bir elveda olmaz mı? Hayır. 

Bunu istemiyordu. Gerçekten mi?  

Poyraz çekici olduğunu düşündüğü bir gülümsemeyle Damla‟ya baktı.  

“Askerlik şubesine gittim. Nuri‟yi bilmiyorum, sabah benden önce çıkmış. Telefonlar 

da çalışmıyor, ona nasıl ulaşabilirim bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun?” Bak, istiyorsun 

işte.  

Damla dalgın dalgın saçlarından bir perçemi elleriyle düzeltmeye çalışıyordu. 

“Ne yapacağımı bilmiyorum. Apartmanda kimse yok. Siz de yoktunuz. Konuşacak 

kimseyi bulamıyorum Poyraz. Çok korkuyorum.” 

Normal şartlarda apartmanda fazla bir komşuluk ilişkisi olduğu söylenemezdi. Poyraz 

ve Nuri‟nin alt katında yaşayan ihtiyar çift tamamen kendi halindeydi ve kimseyle 

konuşmazlardı. Birkaç öğrenci evi, iki devlet memurunun paylaştığı bir ev, orta direk bir aile 

evi, Poyraz ile Nuri ve son olarak da yalnız yaşayan Damla nasıl bir ortak noktada 

buluşabilirdi ki? Bir yatakta belki?  Poyraz dudaklarını yaladığını fark etti. İğrençsin. 

 “İyi misin sen?”  

Kızın gözleri dolmuştu, ağlamak üzereydi. Poyraz ne yaptığını düşünmeden ellerini 

ceplerinden çıkardı, kollarını açarak öne doğru bir adım attı ve ona sarıldı. Kız ilkin ne 

yapacağını bilmez gibi titredi, birkaç saniye geçince Poyraz‟ın göğsünde yumruk yaptığı elleri 

çözülüp onun yakalarını kavradı ve hıçkırarak ağlamaya başladı.  

“Annem… Nerede… Ulaşamıyorum… Korkuyorum… Çok…”  

Hıçkırıklar arasından parça parça gelen sözcükler Poyraz‟ın hafızasını zorladı. 

Hatırladığı kadarıyla Damla‟nın babası o doğduktan birkaç ay sonra bir trafik kazasında 

ölmüştü. Annesi ise yurtdışında zengin bir adamla evliydi, onun varlığını neredeyse sadece 

ona bol miktarda para gönderirken hatırlardı. Damla‟nın ek arkadaşı da yoktu, kısa süreli 

sevgilileri ise ona pek fayda sağlamazdı. Herkes gibi sen de onu et olarak görüyorsun. 

Poyraz, kollarının arasında hıçkırarak ağlayan, güzel kokulu bir et yığını düşleyerek yüzünü 

buruşturdu. O sadece bir kız çocuğuydu aslında, ilgi isteyen, aradığını muhtemelen hiçbir 

zaman bulamayacak bir kız çocuğu. Dünya birbirine girmişken, tamamen yalnız, Damla gibi 

kimsesiz kalakaldığını düşünerek ürperdi. Modern yaşam herkesi yalnızlığa itiyordu, ama bu 

kadarı çok ağırdı. Onu hafifçe sıkarak saçlarını okşadı, biraz öyle durduktan sonra kızı 

omuzlarından tutup vücudundan uzaklaştırdı ve doğrudan gözlerine baktı. Kız hala sessiz 

sessiz hıçkırıyor, gözlerini kırpıştırıyordu.  



“Bak,” dedi Poyraz, “Ben buradayım tamam mı? En azından yarın sabaha kadar 

burada kalacağım. İstersen, eğer yanlış anlamazsan, gel bizim evde otururuz birlikte. Hem 

belki Nuri de gelir. İster misin bakayım?”  

Damla hevesle başını sallıyordu. Muhtemelen ne yapacağını bilemeyerek tanıdık bir 

yüz bulma ümidiyle dışarı çıkmış, kapının hemen önünde Poyraz ile karşılaşınca da teklifine 

balıklama atlamıştı. Poyraz yüzüne rahatlatıcı olduğunu düşündüğü bir gülümseme oturtarak 

onu kapıdan içeriye yönlendirdi, merdivenlerden çıkarken koruyucu bir refleksle kolunu onun 

omzuna attı. Damla minnetle omzundaki eli iki eliyle kavrayıp hıçkırmaya devam etti. 

Karanlık merdivenlerden yavaş adımlarla çıkıp evin giriş kapısının önüne geldiklerinde 

Poyraz anahtarının hala boştaki elinde olduğunu fark ederek kapıyı açtı.  

Kızı içeriye geçirip Nuri‟nin salondaki koltuğuna oturttuktan sonra el yordamıyla 

mutfağa gidip mutfak dolabındaki mumları buldu. İki tanesini yaktı, çay altlıklarından 

mumluk yapıp salona döndü. Mumların birini televizyon sehpasına, diğerini masaya koyup 

onun yüzüne baktı. Ağlamaktan kızarmış gözler kapalı televizyona dalmıştı. Damla 

tırnaklarını yiyordu, Poyraz şaka yollu “Dur bakalım, yeme tırnaklarını, bak ojelerini 

bozacaksın” dediğinde şaşkınlıkla Poyraz‟a baktı, gülümsedi. Poyraz tekrar mutfağa geçip 

damacanadan bir bardak su doldurdu, kıza götürdü. Nuri odasında yoktu. Poyraz aslında onun 

evde olmayacağını bir şekilde tahmin etmişti, ama su doldurmaya gittiğinde odasına uğrayıp 

onu göremeyince yine de şaşırmıştı. Nuri bir şekilde ona haber vermiş olmalıydı değil mi? 

Böylesi hiç mantıklı değildi çünkü. Poyraz yine ne kadar aç olduğunu fark ettiğinde bir 

müddettir Damla ile sessiz sedasız oturuyorlardı. Yine bir şey demeden kalktı, yanmakta olan 

mumlardan birini alıp mutfağa giderek bir zaman bir yere zulaladığını hatırladığı birkaç paket 

tuzlu bisküviyi aramaya başladı. Damla içerde sessiz sedasız oturuyordu. “Bırak öyle kalsın 

biraz” diye düşündü Poyraz. Kızın şu anda ihtiyaç duyduğu yegâne şey, bir insanın onun 

yakınında olduğunu bilmekti. Böylece kendini yalnız hissetmeyecek, az da olsa 

rahatlayacaktı. Konuşmak isterse konuşur, istemezse konuşmazdı. Poyraz onun seçtiği yola 

saygı gösterecekti. Kararları hep başkalarına bırakmak ne kadar zevkli değil mi? 

Epey aradıktan sonra bisküvileri buldu. Sudan başka içecek yoktu. Bundan iyisi can 

sağlığı. Sürahiye damacanadan su doldurduktan sonra kendi için de bir bardak alması 

gerektiğini fark etti. Bir elinde mum varken hepsini içeriye tek seferde taşıması imkânsızdı. 

Mutsuzlukla soluk vererek mumu ve sürahiyi alarak içeriye götürdü. Damla gözlerini 

kapatmış, dizlerini göğüslerine çekip onlara sarılmış oturuyordu. Cenin. Poyraz yine onu 

rahatsız etmeden tekrar mutfağa gitti, bisküviler ve bardağı alarak geri döndü. Damla hala 

gözlerini açmamıştı.  

 “Aç mısın bakalım?”  

Bu onu uyandırırdı, en azından biraz da olsa. “Kusura bakma, evde hiçbir şey kalmadı, 

hepsini dün gece yedik. Ancak bisküvileri buldum, istersen yiyebilirsin.” Biraz yalandan 

kimseye zarar gelmez.  

Damla bir anlık kararsızlık yaşadıktan sonra öne doğru eğildi, paketlerden birini açtı, 

bir bisküvi alıp ağzına attı.  Poyraz onun su bardağını tekrar doldurduktan sonra kendine su 

koydu, bir bisküvi aldı ve yemeye başladı. Ortadaki bisküvilerin hepsi bittikten sonra iki tane 

sigara çıkardı, birini ona uzattı. Damla hevesle sigarayı alınca, Poyraz ilk onun, sonra 

kendisinin sigarasını yaktı. İlk nefesi verdikten sonra Damla, “Teşekkür ederim Poyraz.” dedi. 

“Gece boyunca uyuyamadım. Sigaram zaten azdı, sabaha karşı bitti. Çıkıp almaya da çok 

korktum. Bu benim bugünkü ilk sigaram biliyor musun?”  

 “Şimdi nasıl hissediyorsun peki?”  

Poyraz‟ın sorusunun yegâne amacı onu konuşturup, onu biraz da olsa rahatlatmaktı.  

“Daha iyiyim, teşekkür ederim.” dedi Damla, çarpık bir gülümsemeyle. Poyraz fazlaca 

ara vermeden konuşmaya devam etmeliydi. 



 “Sevindim. Seni biraz da olsa anlayabiliyorum. Dün geceki kargaşada yalnız 

kalsaydım muhtemelen ben delirirdim.” 

 Bir insanın güvenini kazanmak için en kolay yol onunla duygudaşlık kurmak, onu 

herhangi bir durumda yaptıklarının utanılası yahut ayıp davranışlar olmadığına temin etmekti. 

Eğer Poyraz Damla‟nın ona güvenip rahat konuşmasını istiyorsa öncelikle onun ağlamasını, 

paniklemesini çok doğal bir şekilde karşılamalıydı. Böylelikle Damla ayıplanmayacağını 

bilecek, algı bariyerinin olmadığını varsayarak oldukça rahat konuşacaktı. Çünkü karşısında 

onu yukardan görüp yargılayan bir insan değil, bilakis aynı durumda kendisinden daha kötü 

hissedebileceğini itiraf eden bir insan vardı. Poyraz‟ın söylediklerinin doğru ya da yalan 

olması önemli değildi. Önemli olsa da, Poyraz söylediklerinin yalan olması ihtimalini 

Damla‟nın aklından dahi geçirmeyeceğine dair kendi kendine iddiaya girdi. Sadece 

kazanacağın bahislere giriyorsun bakıyorum da. 

İnsanlar ekseriyetle itirafların doğru olduğunu düşünme taraftarıydılar. İtiraf ne kadar 

büyükse bu “doğruluk” algısı da büyürdü. Hâlbuki bu pek gerçekçi bir yaklaşım değildi, 

Poyraz‟a göre itiraf ne kadar büyükse içinde yalan barındırma ihtimali o kadar artardı.  

 Damla gözlerini ona dikerek hevesle baktı. Konuşacak. Sadece biraz daha yardıma 

ihtiyacı var. Poyraz kayıtsızca konuşmaya devam etti: 

“Hatta dün bir ara Nuri ortalardan kayboldu, bildiğin korkudan düşünemedim birkaç 

saniye. Bir el gırtlağımı sıkıyormuş gibi hissettim kısa bir süreliğine.”  

Biraz gerçek, biraz yalandan oluşan başka bir çeşni. Poyraz cümlesini dramatik bir 

jestle bitirirken kız hevesle başını sallıyordu. Oldu. Poyraz arkasına yaslanıp teatral havayı 

sonlandırdığında Damla daha fazla dayanamadı: 

“Ben de öyle hissettim biliyor musun? O kadar korktum ki… Anneme de ulaşamadım 

hem. Sonra sirenler çalmaya başlayınca ben de ağlamaya başladım. Her taraftan bir ses 

geliyordu, delireceğim zannettim. Hatta…” İtiraf geliyor.  

Poyraz merakla öne doğru eğilip hiçbir şey demeden bekledi. 

“Hatta sabaha kadar ağlayarak yatağın altında bekledim biliyor musun? Çok 

korkunçtu.”  

Poyraz anlayışla kafasını sallıyor, Damla konuşmaya devam ediyordu: 

 “Geçenlerde ayrıldığım sevgilimi aramaya çalıştım, önce ulaşamadım, telefonu 

açtığında da „senle mi uğraşacağım kızım‟ deyip kapattı yüzüme. Öylece kalakaldım Poyraz. 

Kimse benimle konuşmak bile istemiyordu.”  

Poyraz yavaşça öne doğru uzandı, tekrardan ağlamaya başlayan Damla‟nın elinden 

bitmiş sigarayı alarak yere atıp terlikle üzerine bastı. Cebindeki paketten bir sigara daha 

çıkarıp yaktı, ona verdi. Sigarayı bırakman lazım artık. İğrenç bir şey zaten. Damla yine 

hıçkırmaya başladığında Poyraz masadan onun bardağını alıp tekrar doldurdu ve uzattı. 

“Damla, ben buradayım bak, sabaha kadar istediğin gibi konuşuruz. Merak etme, bu 

gece yalnız kalmayacaksın.”  

 Sözcükleri iyi ayarlamak zorundaydı. Aksi takdirde yanlışlıkla yerine getiremeyeceği 

sözler verebilir, sonra bu sözlerin altında ezilebilirdi. Mesela “Artık yalnız kalmayacaksın.” 

gibi bir cümle kurduğu takdirde geleceğini istemsizce kıza bağlamış izlenimi verebilirdi. 

Babası ona hep aynı şeyi tembih etmişti büyürken: “Tutamayacağın sözler verme.” Poyraz da 

bunu ciddiye almış, hayatı boyunca verdiği sözleri tutmak için elinden geleni yapmıştı. 

Elbette gerçekleştiremediği sözler verdiği de olmuştu, fakat her seferinde verdiği sözün 

arkasında durmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı.  

 Damla tekrardan sakinleşmeyi başarınca konuşmaya devam etti:  

“Aslında size gelmeyi düşündüm. Korkudan yatağın altından çıkamadım ama. Her yer 

karanlıktı zaten, sanki kapının hemen dışında düşman askerleri bekliyormuş ve bana çok kötü 

şeyler yapacaklarmış gibi düşündüm. Keşke yanınıza gelseydim. Siz de korktunuz değil mi 

Poyraz?” Küçük bir kız çocuğu sadece. Bunu unutma.  



“Elbette korktuk.” dedi Poyraz dalgın dalgın, “Korkulmaz mı hiç? Dışarıda insanlar 

birbirini öldürürken bizim başımıza her şey gelebilirdi. Nuri ile birbirimize destek olduk, gece 

ben uyudum, sabah kalktığımda da Nuri yoktu.”  

Son cümlesinin düşüncelerinin sesli aksi olduğunu fark ettiğinde irkildi. Konuyu 

henüz buraya getirmek istememişti,  önce Damla‟yı iyice rahatlatması gerekiyordu, Kız ise 

onun Nuri hakkında söyledikleriyle pek ilgileniyormuş gibi görünmüyordu.  

“Demek sen de korktun ha? Keşke yanına gelebilseydim… Birlikte geçirirdik geceyi.” 

Poyraz bir an şaşkınlıkla Damla‟ya odak noktası kaymış bir mercekmiş gibi baktı. Kız 

Nuri‟yi tamamen denklemden çıkarmış, ona gülümsüyordu.  

 Çoğu kadın böyleydi işte. Ödül/ceza mekanizmaları, ilgi çekme yöntemleri hep 

aynıydı. Cinsel çağrışımlardan ve puslu ümitlerden fazlasını vadetmeden, erkekleri güzelce 

yönlendirir ve onları diledikleri gibi kullanırlardı. Bazısı ise, mesela Damla gibileri, başka 

türlü iletişim kurmayı bilmezdi. Hedef olarak koyduğu erkekle arasında yakınlığı baltalayan 

herhangi bir engel gördüğü anda bilinçsizce erkeğe cinsel çağrılar yapar, sinyali alan erkek 

eğer beynini kullanma yeteneğine yeterli düzeyde sahip değilse anında karnının kaşınmasını 

isteyen bir kediye dönüşüp sırt üstü yatar ve yalvaran gözlerle kadına bakardı. Poyraz bu 

durumun kızın suçu olduğunu düşünmüyordu. O sadece toplumun dayattığı gerçekleri - 

kendine göre- en iyi şartlarda yine kendi lehinde kullanmak için bilinçsizce çırpınan sıradan 

biriydi. Poyraz, Damla‟nın vücuduna alıcı gözle tekrardan bakma dürtüsünü güçlükle 

bastırıyordu. En nihayetinde sen de aptal bir erkekten ibaretsin.  

“Sağlık olsun.” dedi Poyraz, istifini hiç bozmazmış gibi görünerek. “Bugün buradasın 

ya işte. Ne istersek yapabiliriz.” Karşı manevra!  

Kadınlar, toplumsal algının ataerkil boyutta süregelmesini bir çeşit avantaja 

çevirmişlerdi. Bu algı yönlendirmesi sayesinde uygun ortamlarda istedikleri kadar cesur 

davranabilirler, hatta bu erkeklerin hoşuna dahi giderdi. Fakat erkeklerin ekseriyetle alışkın 

olmadığı bu cesaret, karşı karşıya kaldıklarında ilk anda afallamalarına sebep olurdu. Poyraz 

bu konuda kendini çok geliştirmişti. Yıllarca kadınlar bu tekniği ona uygulamışlar, Poyraz ise 

hep onları iyice kışkırtarak cevaplamıştı. Böylece onlar anlık gelen şokla hâkim oldukları 

noktayı kaybederler, yeni bir oyun planına dönmek zorunda kalırlardı. Poyraz o stratejilerin 

hemen hepsine hakimdi, onların her biri için bir karşı stratejisi vardı. Ya da her şey inanılmaz 

derecede basit ve sen karmaşıklaştırmaktan haz alıyorsun. Damla ona bir çeşit merakla 

bakıyordu şimdi. Sanki onu ilk kez görüyormuş gibiydi, zira kızın beklediği muhtemelen bu 

tarz bir tepki değildi. Poyraz gözlerini ona dikerek gülümsedi. Damla gözlerini kaçırdığında 

Poyraz iç çekti, kız yenilgiyi kabullenmişti. Tabii bu da başka bir strateji değilse. En büyük 

düşmanın sensin, bunu biliyorsun değil mi? 

Bir süre daha sessizce oturdular. Gerilimin gittikçe arttığı, sessizlik uzadıkça 

konuşmanın daha zor olduğu o müstesna zamanlardandı yaşadıkları. Poyraz umursamadı. O 

böyle anlardan beslenirdi. Tansiyon arttıkça insanlar uç noktalara gider, tepkileri normal 

şartları geçip gerçek benliklerine yaklaşırdı. Poyraz insanları incelemeyi severdi. Bazen sırf 

zevk için onlara -incitmeyeceğini düşündüğü- dürtüler verir, çıktı olarak önüne gelen 

sonuçları derinlemesine düşünürdü. Zaten onun esas problemi kırılgan bir çizgide devam eden 

narsistliğiydi, kendini toplumun kalanından her zaman bir nebze de olsa üstte görmekten haz 

alırdı. Bunu yaparken esas başarının ona ait olmadığını iddia eder, bu çeşit bir narsistliğin 

toplumda yaratacağı algıyı az çok tahmin edebildiğinden kendisinin de çok iyi bir insan 

olmadığını; fakat toplumun iğrençlik seviyesinde aptal olduğunu öne sürer, “Böylece hak 

ettiğim yere geliyorum.” diye düşünürdü. Aferin, Einstein. 

“Nuri gelmeyecek mi?”  

Damla‟nın sesi yapmacık bir ilgiyle doluydu. Ah, yeni stratejisi; rekabet. Poyraz 

biliyordu. Cevabını hiç geciktirmeden verdi: 



“Keşke o da burada olsa, değil mi Damla? Ne yazık ki nerede olduğunu bilmiyorum. 

Not da bırakmamış. Gelse de bu geceyi onunla birlikte geçirsek.”  

Sıkılmaya başlamıştı. Her ne kadar kızın bu çağrıları büyük ihtimalle bilinçsizce 

yaptığını bilse de, tüm ilgiyi kendi üzerinde toplamaya çalışan insanları gördüğünde çok 

rahatsız olurdu. Zaten Damla‟ya olan ilgisinin ilk planda yok olmasının sebebi de tam olarak 

buydu. Bir keresinde üçü dışarı çıkmış, kızın Nuri ve Poyraz‟ı kendisi için birbirlerine 

düşürme çabasını fark ettikleri anda onunla -muhtemelen anlamadığı bir düzlemde- dalga 

geçip evine bırakmışlardı. O günden bu yana ikisinin de kızla ile ilişkisi oldukça kısıtlı bir 

seviyede kalmıştı. Ta ki bugüne kadar.  

Damla‟ya bakarak ona kızdığını söylemek istedi. Aslında ne kadar muhteşem bir kadın 

olabilirdi. Hiçbir insanın söz hakkına sahip olmadığı fiziksel özellikler konusunda anne ve 

babası ona şahane bir başlangıç hakkı vermiş, çok güzel bir yüz ve harikulade bir fizik içeren 

genleri aktarmışlardı. Poyraz‟ın anladığı kadarıyla Damla‟nın düşünsel kapasitesi de 

azımsanmayacak kadar fazlaydı. Fakat o beynini kullanmak istememişti. Bir yerlerde bir 

şeyler yanlış gitmiş olmalıydı. 

“Neden böylesin Damla?”   

Damla soruyu duyunca ani bir hareketle dönüp gözlerini gözlerine diktiğinde, Poyraz 

bir anda onun yüzünden geçen karanlığı görür gibi olup ürperdi. Işık oyunları. Belki de öyle 

değildi. Belki insanların içindeki zifir, imkân buldukça yüzeye çıkıp bir anlığına dahi olsa 

kendini gösterebiliyor, dikkatli gözlemciler de bunu fark edebiliyorlardı. Ya da sonunda 

ömrün boyunca korktuğun şizofreni ve paranoya hakikaten yüzeye çıkıyor. “İçerden konuşan 

ses bana şizofreni olabileceğimi söylüyor, ne güzel” Poyraz alaycı bir şekilde bu düşüncesine 

güldü. Kızın yüzünde bir alınganlık belirtisi vardı şimdi, Poyraz ilgilenmedi. O cevabı 

hayatında bir kereliğine dahi olsa alacaktı. 

“Ne demek istiyorsun? Nasılım ki?” Eh, bu da bir başlangıç. Poyraz, belki hayatında 

ilk kez söyleyeceklerini önceden tasarlayıp, sözcüklerle hiç uğraşmadan doğrudan anlatmaya 

başladı:  

“Bak Damla, aptal bir kız değilsin. Belki çok zeki de değilsin, ama hareketlerinin 

anlamlarından içten içe haberdar olduğuna neredeyse eminim.”  

Bir an durarak söylediklerinin etkisini anlayabilmek için kızın yüzünü inceledi. Damla 

çok etkilenmiş yahut kızmış gibi görünmüyordu, sadece sıradan bir merak duygusu vardı 

yüzünde. İç çekerek devam etti:  

“Erkeklerle olan ilişkilerinden bahsediyorum Damla. Sen erkeklere yaklaşırken onlara 

oltalar atıyorsun, onları senin ihtiyaçlarını giderecek objeler olarak görüyorsun. Bu 

ihtiyaçlarının içinde paranın olduğunu zannetmiyorum, zaten bildiğim kadarıyla maddi 

yönden ne istersen ailen tarafından karşılanıyor. Sen erkeklerin sevgisini, bağımlılığını 

istiyorsun. Sana saygı duysunlar, seni bir birey olarak kabul etsinler, yalnızlığını gidersinler 

istiyorsun. Hiç yaşayamadığın bir aile hayatını sana versinler, şefkat duygusunu iliklerine 

kadar hissettirsinler, seni olduğun gibi kabul etsinler istiyorsun. Bu hislerinin içinde yanlış 

olan hiçbir şey yok. Fakat buradaki esas sorun ne biliyor musun? Sen tüm bu ihtiyaçlarının 

karşılanmasını beklerken, onlara sana saygı duyma şansı tanımıyorsun. Onları cinsel 

imgelerle kandırmak istiyorsun, çünkü sana bağlanmalarının başka bir yolu olmadığını 

düşünüyorsun. Senin fikrin, erkeklerin asla seni duygu, düşünce yahut algıların için; yani 

„sen‟ olduğun için sevecek olmadıkları. O yüzden her zaman seni bir et parçası olarak 

gördüklerini düşünüyor, bu düşünceni destekleyecek hareketler yapıyorsun. Onları teşvik 

ediyor, tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek için elinden geleni ardına koymuyorsun. Sonra da 

üzülüyorsun, biliyorum. Çünkü fiziksel çekim geçicidir.”  

Damla‟nın yüzü hafif mum ışığında gittikçe daha koyu bir renge bürünürken Poyraz 

umursamamaya çalışarak söylevine devam etti. Bu fırsatı kaçıramazdı: 



“Zaten, bazı erkekler -her ne kadar sayıca oldukça az olsalar da- senin cinsel 

çağrılarını görmezden geliyorlar. O erkekleri merak ediyorsun değil mi Damla? Onlardan 

biriyle birlikte olmak nasıl olurdu, bunu düşünüyorsun hep. Çünkü onlar sadece seninle 

yatmak için değil, sen olduğun için sevecekler. Değer verecekler, kaprislerini kabullenecekler. 

Fakat bu şekilde iken, o adamlar sana tahammül edemiyorlar. Sen de ulaşabildiklerinle 

yetinmek istiyorsun, yine de yeterli olmuyor. Zira sen, seninle ilgilenen adamların asıl 

niyetlerini bilerek huysuzluk yapıyorsun. İçten içe seni yiyip bitiriyor bu düşünce. Hâlbuki ne 

kadar güzel bir kadınsın be Damla! Kendine aynada bir baksana… Her erkeğin birlikte olmak 

isteyeceği birisin. Hal böyleyken, neden istediğin erkeğin hayatının sonuna kadar birlikte 

olmak için her şeyi yapacağı bir kadına dönüşmeyi reddedip, erkeklerin yatıp terk etmek 

istediği kadın olmak isteğinde bu kadar ısrarcısın?”  

Damla‟nın bakışları, Orta Asya steplerinde hâkim bir tepeden kendisini karşılamak 

için toplanmış düşman ordularını inceleyen Cengiz Han‟ın bakışları gibi; ezici, aşağılayıcıydı. 

Poyraz umursamadan onun gözlerine bakmaya devam etti.  

“Sen neyi bilip anladığını zannediyorsun da, benim hakkımda böyle konuşabileceğini 

düşünüyorsun?”  

Damla kollarını göğüs kafesinin üzerinde birleştirmişti. Kendini güvensiz hissediyor. 

Savunmaya geçti. Poyraz bu harekete verilecek en güzel cevaplardan birini uygulamaya karar 

verdi. Bir bacağını diğerinin üstüne atıp arkasına yaslandı. Daha ilkel olmalıydı. Daha 

saldırgan. Cengiz Han asla savunmada kalmazdı. 

 “Bak Damla, söylediklerimi ve söyleyeceklerimi yanlış anlama lütfen. Ben şu anda 

seni kırmaya yahut yaralamaya çalışmıyorum. Sadece, gerçekten merak ettiğim için 

soruyorum. Azıcık çaba göstersen istediğin erkekle hayatının sonuna kadar mutlu olabilirsin, 

ya da olabilirdin; en azından bu savaş olmasaydı. Bunu neden yapmadın? Neden kendini 

mutsuzluğa mahkûm tuttun yıllar boyunca?”  

Kızıl saçlar hafifçe sallandı, bal rengi gözler inatla Poyraz‟a bakmaya devam etti: 

“Cevabı da çok basit aslında. Sana ne?” 

Poyraz öne doğru eğilip dirseklerini dizlerine dayadı, ellerini ortada birleştirdi.  

“Dürüstlüğü sever misin Damla?”  

Cevap bir burun çekmeyle birlikte geldi, “Saçmalıyorsun, dürüstlüğü herkes sever.”  

 “Ben herkesten bahsetmiyorum Damla. Senden bahsediyorum. Sen dürüstlüğü sever 

misin?” Poyraz aleni sırıtıyordu. 

Damla cevap vermeden önce bir anlığına da olsa duraksadı. Ah. Çok barizdi bu, değil 

mi? 

 “Elbette severim.” Sesi bu kez kendinden o kadar emin çıkmamıştı. 

 “Benden korkuyor musun Damla? Sana herhangi bir zarar vereceğimden, seni 

inciteceğimden çekiniyor musun?”  

Kız bu kez ona horgörüyle baktı. 

“Bana hiçbir zarar veremezsin.”  

Poyraz eğlenmeye başlamıştı.  

“O halde benim söyleyeceklerim de seni incitemez, değil mi?”  

Damla bu kez sinirlenmişti.  

“Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne?”  

Duraksama sırası bu kez Poyraz‟daydı. Yüzündeki ifadeyi olduğu gibi tutmaya 

çalışarak düşünmeyi denedi. Gerçekten ne yapmaya çalışıyordu? Damla’nın gerçeklerini 

bulmayı istiyorsun. Bu mantıklıydı. Onun düşüncelerini anlayabilirse kadınlar hakkında yeni 

bir bakış açısına sahip olabilirdi. Bu açıklamayla devam etmeye karar verdi. 

 “Bir şey yapmaya çalışmıyorum Damla. Aslına bakarsan öyle belirli bir amacım da 

yok. Sadece seni anlamayı deniyorum. Daha önce seni kimse anlamaya çalıştı mı? Gerçekteki 



düşüncelerini merak eden, onlara değer veren oldu mu? Ben bunu yapmaya uğraşıyorum. 

Elbette bunu sadece senin için değil, kendim için de istiyorum.” Tehlikeli sularda yüzüyorsun. 

 Kadınlar, doğaları ve yetiştirilmeleri gereği anlaşılmaya hasret duyarlardı. Genel 

geçerde onlar rasyonel yaklaşımlar ve mantıklı açıklamalar ararken, erkekler daha duygusal 

davranırlardı. Fakat erkekler duygusallıklarını gizleme ihtiyacı hissettiklerinden, kadınlar da 

yeterince anlaşılamadıklarından rolleri değişmiş gibi görünürler, bu değişiklik iki cinsin de 

üzerine yakışmazdı. Poyraz bu denklemi çözdükten sonra, yaklaştığı her kadını etkilemeyi 

başarmıştı. Yapılması gereken tek şey kadınları konuşturmak ve onları dinlemek, akabinde 

onlara kendi paragraflarını yeni sözcüklerle birkaç cümleyle tekrar etmekti. Kadınlar 

kendilerine ait anlamları ve gerçekleri saklamayı severler, bu gizleme işini bazen bilinçli 

bazen bilinçsiz yaparlardı. Her halükarda, konuşan kadın kendisiyle ilgili ipucu verirdi, o da 

ipuçlarını toplayıp hedefe ulaşmayı severdi. En azından çoğu zaman.  

Poyraz sesin onu neden uyardığının da farkındaydı. Bir kadın fazla açılır ve 

karşısındakinin onu “hiç kimsenin başaramadığı gibi anlayıp tamamladığını” varsayarsa 

kadının gelecekteki hayatı ciddi bir tehlikeye girebilirdi. Poyraz istemediği halde bir çeşit 

“beklenen hayali karakter” konumuna getirilebilir, kadının sonrasında çok canı yanabilirdi. 

Poyraz insanların canını yakmaktan imtina eder, bu özelliğiyle de gurur duyardı. Kendinle ne 

kadar çok gurur duyuyorsun, bravo! 

“Benim düşüncelerim hakkında insanların fikirleri ya da yaptıkları seni neden 

ilgilendirsin? Sen kim oluyorsun ki?” 

 Damla direnmeyi sürdürüyordu. Poyraz ayağıyla eskiden beri çok sevdiği bir şarkıya 

tempo tutmaya başladı.  

“Bu şarkıyı bilir misin?” diye sordu, bir yandan da melodiyi mırıldanarak.  

“Ne alakası var şimdi bu şarkıyla konunun?” Kız iyiden iyiye sinirleniyordu. 

 “Aslında bir alakası yok, en azından doğrudan ilintili değil. Şarkı çöküşten sonra 

hayata geri dönmeyi anlatır. Duruma uyacağını düşündüm.”  

Damla saçlarını savurdu. “Sen benimle dalga mı geçiyorsun Poyraz?” Sonunda 

gerçekten kendini göstermeye başlıyor. 

 “Hayır, seninle dalga geçmiyorum. Dedim ya, sana kendimi anlatmaya çalışıyorum 

sadece. Anlaşmak işteş bir eylemdir Damla. Sen beni anlayacaksın, ben seni anlayacağım. 

Adım adım yürüyeceğiz birbirimize doğru. En azından ortak bir noktada buluşabileceğimize 

kani olunca da daha üst seviyelere çıkacağız.” 

Yavaş gitmeliydi, buna zorunluydu. Damla ne kadar reddetse de, konu ve Poyraz onun 

ilgisini -hiç alışkın olmadığı bir şekilde- çekmişti, önemli olan da buydu. Poyraz durduk yere 

keyiflendi. Bir yanda yaptığı toplumsal etiğe çok uygun bir davranış olmasa da, eğlenceliydi. 

Sonuçta o hep alfa olmayı isteyen, ama bir türlü bunu başaramayan bir adamdı. Kadınları, 

bilhassa etrafından bu denli ilgi görenleri böylesine etkilemek de hoşuna gidiyordu.  

“Bana çok mu kızıyorsun?” Yerinde bir soru. 

 Tepkiyi zaman zaman azaltmak, bir yerde suçluluk psikolojisini karşıdakinin önüne 

sunup hükmünü beklemek kişiye hareket alanı kazandırırdı. Damla kaşlarını çatarak düşünceli 

bir ifadeyle konuştu: 

“Kötü biri olmadığını düşünüyorum; ama sana kızıyorum, evet.”   

“Kötü biri olmadığımı mı düşünüyorsun?” Poyraz tempo tutmakta olduğu şarkıyı 

bıraktı. “Nereden biliyorsun kötü olmadığımı? Sana herhangi bir zarar vermeyeceğimden 

nasıl emin olabiliyorsun?”  

Kız gözlerini kırpıştırdı. “Biliyorum işte. Poyraz‟sın sen sonuçta, bana neden 

istemediğim bir şey yapasın?” 

Poyraz cevap vermeden önce kısa bir süreliğine de olsa düşünür gibi önce etrafına, 

sonra da doğrudan onun gözlerine bakıp bekledi. 



“İnsanların diğer insanlara nasıl bu kadar kolay güvenebildiğini hiç anlayamadım 

biliyor musun Damla? Ben her şey olabilirim. Bir katil, bir sapık, en azından seni taciz 

edebilirim; ama sen bunları hiç düşünmüyorsun bile. Kadınlar bu hatayı erkeklerden daha çok 

yapıyorlar.”  

Damla rahatsız olmuş gibi yerinde kıpırdandı. “Senin sorunun ne biliyor musun 

Poyraz?”  

Cevaplamadan önce başını hafifçe yana eğerek kıza baktı. “Uzun zamandır sorunumun 

ne olduğunu merak ediyor ve düşünüyorum Damla. İnan bana. Fakat cevabı bulmakta başarılı 

olamadım. Henüz.” Yalancı.  

Bir insanı söylenen yalanlara inandırmak için yapılması gerekenlerden biri, o 

yalanların içine gerçeklikten kırıntılar serpiştirmekti. İçerikte mevcut olan gerçek miktarı 

ölçütünde yalan söylenebilirdi, denge tutturulmadığı takdirde ise yalan bir şekilde ortaya 

çıkardı. Poyraz yıllar boyunca bu yeteneğini en iyi seviyelere çıkarmış olduğunu düşünürdü. 

Hem böylesi herkes için en iyisiydi, insanlara kendilerini kötü hissettirmektense onları 

yalanlarla geçiştirmek, onlara da sahnede birkaç replik söyleme şansı vermek herkes için 

faydalıydı. Böylelikle izleyiciler tek kişinin egemen olduğu bir oyundaki gibi sıkılmayacak, 

tümü kendi sırasının gelecek olduğunu düşünüp heyecanla oyunu izleyecekti. Eğer güzel bir 

gösteri olsun istiyorsan herkesi kandırmalısın.  

Damla ders verir gibi koltukta dikleşti, kafasını hafif hareketlerle sallayarak 

konuşmaya başladı: 

“Sen her şeyin en iyisini bildiğini zannediyorsun. İnsanları tanımadan onların tüm 

hatalarının farkındaymış gibi davranıyorsun. Kendi düşüncelerine göre onları doğruya 

çağırmayı deniyorsun. Bunların hepsini yapman zaten yanlış, sen bir de fazla itici oluyorsun. 

Aslında fena çocuk değilsin. Elin yüzün düzgün yani. Kızlar seni beğenebilir, tabii herkese 

üstten bakmayı bırakırsan eğer. Biliyor musun, sizle ilk tanıştığımızda Nuri‟yi hiç 

beğenmemiştim ama senden çok hoşlanmıştım.”  

Kız beyaz dişlerini ortaya çıkaran muhteşem gülümsemesini ona bahşediyordu, 

tekrardan. Poyraz yutkundu. Hala çok zayıfsın. 

 “Peki şimdi de benden hoşlanıyor musun?”  

Sesi beklediğinden sert çıkmıştı, ama hayır, boğazını temizlemeyecekti. Aferin.  

“Bilmem. Bence hala çok hoşsun. Yüzünün çizgileri çok etkileyici.” Damla utanmaya 

benzer bir duyguyla başını hafifçe eğdi, gülümsemesi yaramaz bir çocuğunkine dönüştü. Ne 

kadar güzel oynuyor!  

Poyraz yine o eşiğe geldiğini fark etti. Algı seviyesinin diğer insanlara nazaran 

oldukça yüksek olduğunu düşünüyor olsa da, her hareketin altında başka anlamlar aramak, 

iletişimde olduğu kişilerin söylediklerini eğip bükerek gerçekleri bulmaya çalışmak onu 

yoruyordu. Hâlbuki her şey sadece göründüğü gibi olsaydı ne kadar güzel olurdu hayat. 

Düşünmek bu kadar zül gelmez, yaşamak bu kadar zor olmazdı; hatta kadınlarla erkekler 

arasındaki bu haksız şartlar da düzelirdi. Erkekler aptalcasına kadınlarla yatmak için onların 

peşinde aç sokak hayvanları gibi mahzun bir şekilde dolaşmayı bırakırdı. Herkesin dürüst 

olması kadınlar için de oldukça faydalı olurdu aslında, da yanlarında dolaşan bu sokak 

köpeklerinin sadece o günün açlığını gidermeye yetecek kadar yemek için mi orada 

olduklarını yoksa evcilleşip onların yanına mı yerleşmek istediklerini anlar, ona göre 

davranırlardı. “Sonuçta” diye mırıldandı, “bazı kadınlar sokak köpeklerini beslemekten 

hoşlanır, bazı köpekler de sokaklarda yaşamayı tercih ederler.”  

“Bir şey mi dedin?”  

Damla‟nın ona merakla bakıyor olduğunu fark ettiğinde otomatik olarak cevapladı. 

“Düşünüyordum.” Derin bir nefes aldı. Kabuğu ne kadar muhteşem değil mi Damla’nın? 

Öyleydi hakikaten. O, muhteşem bir kadındı. Kendine gel! Poyraz tuzağa doğru gözleri kapalı 

yürüyordu. Sokak köpeği? Hayır. Poyraz sokak köpeği değildi, olmayacaktı da. Eh, zamanın 



bir yerlerinde eleştirdiği adamlara dönüştüğü olmuştu belki; fakat insan bir hatayı bir zaman 

yapmadıysa, o hareketi yapanları nasıl bu kadar ateşli bir şekilde eleştirebilirdi ki? 

Başkalarına zarar vermek hariç. Elbette. Başkalarına zarar vermek tamamen ayrı bir 

düzlemde incelenmeliydi. Kıza bakmaktan imtina ederek bakışlarını mumlardan birine dikti 

ve konuşmak için ağzını açtı.  

“Üşüyorum Poyraz.”  

Damla da onun baktığı mum ışığına gözlerini dikmiş, koltukta iyice büzülmüştü. 

Poyraz bir an açık ağzıyla ona alık alık baktıktan sonra kendine geldi. Ev soğuktu. Aptal. 

Hızlıca ayağa kalktı, “Sana bir örtü getireyim” dedi. Damla ona minnetle baktı. Poyraz 

mumlardan birini alarak odasına geçti, dolabını karıştırarak bir battaniye çıkardı. Salona geri 

dönüp mumu masanın üzerine bıraktı, içinden gelen bir dürtüyle örtüyü açtı, ona doğru 

yürüdü. Damla meydan okur gibi gözlerini Poyraz‟ın gözlerine dikmişti. Bir adım. İki. Üç. 

Damla‟nın hemen önünde duruyordu şimdi. Hafifçe eğildi, battaniyeyi yavaşça onun üzerine 

bıraktı. Çok yakın. Ne yapacağını bilemeyerek, daha sıcak tutması için kenarlarını koltukta 

Damla‟nın altına doğru itti. Ah. Damla, Poyraz‟ın kendi yüzünden birkaç santimetre ötedeki 

yüzüne bakıyordu. Poyraz gülümsemeye çalıştı. Kız baktı. Git yerine otur artık. Vücuduna 

söz dinletmeye çalıştı. Ne hikmetse bedeni geri gitmek istemiyordu. Poyraz‟ın içine kendine 

karşı bir tiksinti dolmaya başlamıştı. Damla gülümsüyordu. Kırık gülümsemesini tekrar 

yüzüne oturttu, kızın dizini okşadı. Gitmeliydi.  

Damla ise pek öyle düşünmüyor gibiydi. Poyraz tam çekilirken bir elini battaniyenin 

altından çıkardı, onun yüzüne koydu. Çekil, aptal! Temasla donup kaldığında Damla ileri 

doğru eğildi ve Poyraz‟ı öpmeye başladı. Havlamaya başlayabilirsin. Poyraz tüm 

sorunlarının, kararlılığının, algı ve zekâsının kendi dudakları üzerindeki dudaklarda eriyip yok 

olduğunu hissetti. Bu kızı hep çok istemişti. Varoluş böylesine saçmaydı işte. Zamanı 

geldiğinde her erkek bir kadının dudaklarının arasında kaybolurdu. Kız hafifçe geri çekilerek 

gülümsedi. Eli hala onun yüzündeydi, yanağını hafifçe okşayıp sıktı.  

“Sakalların uzamış. Kesme ama olur mu? Bence böylesi sana daha çok yakışıyor.” 

Hülyalı gözlerle konuşamayan adamı inceliyordu şimdi. “Neden bu kadar şaşırdın bakalım?” 

Poyraz şaşırmamış, tamamen dağılmıştı. Birkaç dakika önce odanın hükümdarı oydu 

hâlbuki. Ne değişmişti? Bu kez boğazını temizleyerek kendini soruyu cevaplamaya zorladı: 

“Şa… Şaşırdım evet. Ben hiç beklemiyordum böyle cesur davranacağını. Senden 

bir…”  

Damla‟nın dudakları yine dudaklarının üzerine kapanmıştı. Poyraz bir kez daha 

dalganın kendini sürüklediğini hissederek karşı koymadı.  

“Güzel öpüşüyorsun.” Kız geri çekildiğinde bu cümleyi oldukça sıradan bir durumu 

ortaya koyar gibi söylemişti.  

“Teşekkür ederim.”  

Poyraz geri çekilmek istemiyordu. O, hep orada kalmak istiyordu. Savaşa gitmemek, 

Damla‟nın dizlerinin dibinde oturmak, sürekli onu öpmek istiyordu. Aferin, akıllı köpek.  

“Bir şey diyordun ve ben böldüm az önce sanırım. Kusura bakma canım, seni öpmek 

çok zevkliydi, dayanamadım.”  

Poyraz ne söylemeye hazırlandığını tamamen unutmuştu. Hoş, söyleyeceklerinin pek 

bir önem arz ettiği de söylenemezdi. Şu anda önemli olan yegâne şey Damla idi. İyice 

aptallaştığını fark etti.  

“Gördün mü bak?” 

Damla kulağına doğru eğilmiş, bir yandan yanağını okşarken sıcak nefesiyle onun 

kulağına mırıldanıyordu. Poyraz ürperdi. 

“Anladın mı şimdi neden böyle olduğumu? Çünkü siz çok kolaysınız. Ne kadar büyük 

laflarla konuşsanız da, diğer erkekleri ne kadar aşağılasanız da hepiniz benim karşımda 



aynısınız. Bir öpücük, birkaç okşama ile karşımda eriyorsunuz. Benim de hoşuma gidiyor 

sizlerle uğraşmak.”  

Poyraz kendisini bir çeşit büyünün etkisinde gibi hissediyordu. Damla kısa bir ara 

verdikten sonra konuşmaya devam etti:  

“Ama hakkını da vermem lazım. Sen diğerlerine göre biraz daha cesursun. Belki 

azıcık daha dayanıklı. Şimdiye kadar üzerime atlaman gerekirdi. En azından diğerleri öyle 

yaptı hep.”  

 Kızın sözcükleri zihnine balyoz darbeleri gibi inerken kendine gelir gibi oldu. İki 

tarafında yumruk yaptığı ellerini kaldırdı, kızın ellerini tuttu. Damla koltukta geriye 

yaslanmış, ilgiyle onu izliyordu. Poyraz kızın ellerini avuçları yukarı gelecek şekilde kaldırdı, 

iki avuç içini de ayrı ayrı öptü. Damla‟nın gözleri şaşkınlıkla hafifçe irileştiğinde Poyraz diz 

çöktü. Ellerini onun dizlerine koydu, başını öne eğdi.  

“Haklısın.” dedi, “Sonuna kadar hem de. Kaybettim. Beni de kolayca 

yönetebiliyorsun, hem de sarf ettiğim onca ağır sözden sonra, hiçbir çaba göstermeden 

başardın bunu. Senden içtenlikle özür dilerim.”  

Damla onun yüzünü iki eli arasına aldı. “Biliyorsun değil mi?”  

Poyraz biliyordu. O yüzden Damla o gece onun olmayacaktı zaten. Olmamalıydı, 

böyle değil. Gerçekten hala söz hakkın olduğunu mu zannediyorsun? 

 “Biliyorum.” dedi Poyraz. “Ama benim de söz hakkım olsa daha iyi olmaz mı?” Pasif 

agresifi mi deniyorsun? Hem de karşında konunun uzmanı varken? Poyraz en masum 

ifadesini takınarak gözlerini kızın gözlerine dikti. Tek amacı, tek şansı onun ezberini 

bozmaktı. Her ne kadar ağır bir yenilgi alsa da, savaş henüz bitmiş sayılmazdı. İyi bir 

komutan ne zaman geri çekilip güçlerini toplaması gerektiğini bilmeliydi. Eğer bu gece 

Damla ile sevişecekse, bu kız ona seksi lütfettiği için değil, onunla sevişmeyi çok istediği için 

olmalıydı. İlkel.  

 Kadınlar zayıf erkeklerden hoşlanmazlardı fakat kendi karşılarında zayıflayan, dışarıda 

ise çok güçlü profil çizen erkeklere bayılırlardı. Biraz da dengesizlik çeşnisi katılırsa 

muhteşem bir bileşim ortaya çıkardı. Esasında süreç çok basitti: Damla‟ya kendisini özel 

hissettirmek için Poyraz tüm davranış kalıplarını değiştirmeli, kıza onun karşısında ne 

yapacağını bilemiyormuş gibi hissettirmeliydi. Zaten Poyraz‟ın kadınlarla konuşurken 

kullandığı en basmakalıp sözlerden biri, “Ah, ilk kez böyle oluyorum.” idi. Kadınlar ilk 

olmaya, özel olmaya bayılırlardı. Damla‟ya karşı koyuyor gibi görünmenin bir faydası da, ona 

uğraşacağı bir bulmaca daha vermekti. Kadınlar bulmacaları çok severlerdi, özellikle süper 

güçleri o bulmacayı tam anlamıyla çözmeye yeterli olmadığında. Bu da Poyraz‟ı özel 

yapacaktı. Damla, önünde diz çökmüş halde duran Poyraz‟ın saçlarını karıştırmaya başladı.  

“Saçlarını hep çok beğendim biliyor musun? Rengi güneş ışığında çok güzel oluyor.”  

Poyraz dudaklarını yaladı. Damla tüm hâkimiyetin kendisinde olduğunu düşünmeliydi.  

“Teşekkür ederim. Senin saçların da çok güzel.” 

Kız dalgın dalgın gülümsedi. “Ben saçlarımın çok güzel olduğunu biliyorum şapşal. 

Kızlar böyle saçlara sahip olmak için neler veriyorlar biliyor musun? Neyse, yine de çok 

tatlısın, teşekkür ederim.”  

Şapşal. Heh. Poyraz yutkundu. Bu rolün içine fazla girerse savaşı kaybedecekti. Bunu 

neden savaş olarak görmek zorundasın ki? Çünkü içinde rekabet vardı. O, iradesini diğer 

insanların iradeleriyle savaşa koşmaktan oldum olası keyif alırdı. Ekseriyetle rekabetten galip 

çıkar, aldığı galibiyetlerle de egosunu beslerdi. Planının ikinci kısmına karar verip hızlıca 

ayağa kalktı, Damla‟nın çenesinden tutup yüzünü hafifçe kaldırdı, yüzüne düşen saçlarını 

kulağının arkasına itti. Kız gülümseyerek ona bakıyordu. Poyraz da gülümsemesine karşılık 

verip hafifçe eğildi. Kız beklentiyle ona doğru yaklaşınca biraz daha eğilerek onu alnından 

öptü ve geri çekilerek hızlıca kendi koltuğuna geçip oturdu. Kızın mum ışığındaki yüz ifadesi 



biraz rahatsız olmuş gibiydi. Şüphesiz onun beklentileri, planları bu şekilde değildi. Poyraz 

konuyu değiştirmesi gerektiğini düşündü.  

 “Bugün hava saldırısı neden olmadı acaba?”  

Damla yüzünü ekşitti. “Savaştan bahsetmesen olmaz mı? Az önce ne güzeldi bak.”  

“Özür dilerim, amacım seni rahatsız etmek değildi. Sadece merak ettim.”  

Gerçekten merak ediyordu. Bu gece fazlasıyla sessizdi. Damla burnunu çekti, 

üzerindeki battaniyeyi tutup ayağa kalktı. Masanın etrafından dolaşıp Poyraz‟ın yanına 

oturdu. Ona alttan bir bakış atarak gülümsedi, battaniyeyi ikisinin üzerine örttü.  

“Sen de üşümüşsündür diye düşündüm.” Kibar bir efendin var. “Hem ben hala 

üşüyorum, belki birbirimize yakın durursak biraz ısınırız.” 

Konuşmasına fırsat vermeden Damla ona iyice sokulmuş, başını omzuna yaslamıştı  

“Ellerim çok üşüyor Poyraz. Ne güzel, sen sıcacıksın.” 

Kız ellerini ısınmak bahanesiyle Poyraz‟ın bacaklarının arasına sokmuştu bile. Poyraz 

yine yutkundu. Güzel. Kız ayağına gelmişti işte. Poyraz tekrar ordularını hâkim tepeye 

yerleştirmişti. Kız hafifçe iç çekerek burnunu Poyraz‟ın boynuna gömdü. Poyraz irkildi. 

“Yarın sabah gideceğim, biliyorsun değil mi?”  

Damla sessiz kaldı.  

“Senin için kalamam. Üzgünüm.” 

Kızın sesi bir fısıltıdan ibaretti.  

“Biliyorum. Önemli değil ki hem. Benim için kimse kalmaz.”  

İç çekme sırası ondaydı. Kendini o kadar zor kontrol ediyordu ki…  

“O zaman neden?”  

Konuşmak biraz da olsa dikkatini dağıtmasına yardımcı oluyordu. Damla mırıldanarak 

cevap vermeye devam ediyordu.  

“Nedeni yok. İstiyorum sadece.” Poyraz kaşlarını çattı.  

“Benim yerime herhangi başka biri olsa onu da böyle isteyecek miydin peki?”  

Cevap gelmedi. Soruyu tekrar sormak üzereyken Damla‟nın elleri kıpırdanmaya 

başladı. Poyraz bacaklarını katılaştırdı, sorusunu tekrarladı.  

“Hayır Poyraz. İstemezdim. Seni istiyorum, tamam mı? Sadece seni. Canımı 

yakıyorsun, bırak ellerimi.”  

Poyraz bacaklarını gevşetti. Damla hemen ellerini çekip ondan uzaklaştı.  

 “Özür dilerim, canını yakmak istememiştim.” 

Poyraz gerçekten üzüldüğünü hissetti. İnanma. Seninle oynuyor. Kız küskün, 

konuşmadı. “Damla?” Çok yorulmuştu. Damla konuşmuyordu. Mum ışığında onun 

yanaklarından aşağı yuvarlanan gözyaşlarını görür gibi olduğunda dayanamayacağını fark 

etti. Allah kahretsin, yapma!  

 Bir anlığına büyük bir hata yaptığı düşüncesini tamamen zihninden kovarak kıza 

doğru eğildi, ona sarıldı ve öpmeye başladı. Damla gülüyor, ağlıyordu. Poyraz‟ın umurunda 

değildi artık. Düşünmeyecek, anlamaya çalışmayacaktı. Birbirlerine kenetlenmek ister gibi 

sarıldılar. Cengiz Han‟ın orduları vahşi saldırıyı başlatmış, tepeden aşağı bir sel gibi, olanca 

hızlıyla iniyorlardı. 

 Öleceksiniz. 

 

III. Sahte 

 

 Saatin kaç olduğunu merak ederek adımlarını hızlandırdı. Hava çok soğuktu, zaten bu 

mevsimde hep soğuk olurdu Ankara. Sabaha kadar zihninin en ücra köşelerine değin her yeri 

tarumar eden kasırga dinmişti. Şimdi düşünceleri boştu, büyük kasırgalardan sonra her zaman 

hiçlik gelirdi. O ıssız varlık tüm zihni sarmalar, hiçbir fikrin orada barınmasına zinhar 

müsaade etmezdi. Hava henüz aydınlanmamıştı. Adımları birbirini takip ederken dolunay 



ışığında caddenin en sonundaki yan yatmış, dumanı hala tüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı binasını fark ederek bir anlığına durdu. Aslında “yan yatmış” tanımı tam doğru 

sayılmazdı, sadece soldaki bina aşağıdan bir yerlerden kırılmış ve diğerine yaslanmıştı. 

“Teselli edercesine” diye düşündü kendi kendine. “Tıpkı insanlar gibi.” O da gecenin 

ilerleyen saatlerine kadar beklemiş, sirenler sustuktan biraz sonra da evden çıkmıştı. 

Yaslanacak birini arıyordu sadece, ona teselli verecek birini. Beşevler‟deki eve varmış, kapıya 

çok kereler vurmuş, onun ismini çağırmış, ağlamıştı. Kimse cevap vermemişti. Bir süre 

hıçkırarak orada öylece oturduktan sonra ümidini kesip tekrar dışarı çıkmış, gecenin kaosunun 

içinden yürümüştü.  

Leyla 8. Cadde boyunca yoluna devam ederken insanlar çığlıklar atarak ve ağlayarak 

yanından geçip gitmiş, o ise nereye yürüdüğüne pek dikkat etmeden sarhoş gibi ilerlemişti. 

Normal şartlarda bu saatlerde dışarıda yürümek bir kadın için oldukça tehlikeliydi, fakat bu 

delilik gösterisinin içinde tehlike çok anlamsız bir detay olarak kalıyordu. Poyraz‟ın sırıtarak 

“durursan ölürsün” deyişi aklından çıkmıyordu. Her ne kadar o sözler bir savaş oyunu 

sırasında söylenmiş olsa da, Leyla‟nın içine işlemişti. Leyla Poyraz‟dan hoşlanmazdı, ona 

Nuri için katlanırdı. Nuri… Leyla Nuri‟yi çok sevmişti. Onunla beraber olduğu bir yıl, 

hayatında en mutlu olduğu zamandı, hazindir ki en çok acı çektiği zamanlar da bu döneme 

tekabül ediyordu. Zaten en sonunda, acı çekilemeyecek kadar arttığında Nuri‟den ayrılıp 

hayatına devam etmeye çalışmıştı. İlk aylarda sürekli rüyalarında onu görmüş, zaman geçtikte 

onu unuttuğunu zannederek başka adamlarla birlikte olmayı denemişti. Üçüncü adamdan 

sonra bunun bir işe yaramayacağını fark edip onu aramıştı. Nuri telefonunu açmamış, geri de 

dönmemişti. O günden beri neredeyse bir yıldır birkaç ayda bir onu arıyordu. Elbette hiçbir 

seferinde ona ulaşamamıştı. Artık bunalıp o akşam Nuri‟nin evine gitmeye karar vermişti. 

İşten çıktığında duş alıp hazırlanmak için eve uğramış, o saçlarını kuruturken sirenler çalmaya 

başlamıştı. 

Leyla savaşı fark ettiğinde evinden çıkmaya cesaret edememiş, ev arkadaşı Simge‟ye 

de ulaşamamıştı. Sivas‟ta yaşıyor olan annesi ile babasıyla konuşmayı başardığında iyi 

olduklarını öğrenmişti. Hem annesi hem babası hemen bir yolunu bulup Sivas‟a dönmesini 

istemişlerdi, Leyla da söz vermişti. O sözü tutacaktı, evet; ama önce Nuri‟yi görmesi 

gerekiyordu. Nuri yoktu. Yaşlar yine yanaklarından aşağı dökülüyordu. Eve gitmeliydi. Sırt 

sırta vermiş binalara arkasını döndü, tekrar yürümeye başladı. Eve varmış sayılırdı, soldaki 

üçüncü apartmanın en üst katında oturuyordu. Kendisine çeki düzen vermeye ve sakinleşmeye 

çalışarak gözlerini kapatıp nefes egzersizleri yaptı. Derin ve yavaş nefesler alıp verirken 

ciğerlerinin en kuytusuna işleyen soğuk hava onu biraz rahatlatmıştı.  

Apartmanın bahçesine girdiğinde giriş kapısının yanında, karanlığın içinde bekleyen 

bir siluet görüp durdu. Korku içinde yükselirken muhtemelen saçmaladığını düşünüp kendi 

kendine söylenerek anahtarını çıkarttı. Aklına Nuri‟nin ona zamanında verdiği bir öğüt 

gelmişti: “Eğer” demişti, “Kendini tehlikede hissediyorsan, karşıdakine çaktırmadan silah 

olarak kullanacağın bir şeyler bul. Ulaşımı kolay olsun, mesela anahtarını al elinde, adam 

sana saldırırsa anahtarınla onun canını yak. Unutma, sürpriz faktörü çok önemlidir. 

Saldırganın canını yaktıktan sonra, o kendini toparlayamadan hızlıca kaç.” Leyla önce 

Nuri‟nin abarttığını düşünmüş, bu fikrini sesli bir şekilde ona iletmeyi seçtiğine de insanların 

ne kadar iğrenç olduğu konusunda uzun bir cevap almıştı. Şimdi içinden ona teşekkür 

ediyordu.  

 “En azından söylediklerimi unutmamışsın.”  

Kapüşonlu siluet ağır hareketlerle ona doğru dönmüş bakıyordu. Leyla bir anlığına 

donup kaldıktan sonra karanlığın kalbindekinin kim olduğunu fark ederek kalan birkaç 

metreyi koşarak geçti ve Nuri‟ye sarıldı. Nuri de ona sarılmış, saçlarını okşuyordu. Leyla 

hıçkırmaya başladığında Nuri onu iyice sıktı.  



“Tamam, tamam. Ne yapmışsın sen böyle, nasıl üşümüşsün şuna bak. Ben sana 

kendine dikkat et demiyor muyum?” 

Leyla hıçkırıklarının arasından istemsizce bir kahkaha attığını fark etti.  

“Sus. Sanki sen kendine çok dikkat ediyorsun!”  

Nuri gülümsemişti. Leyla anlıyordu. Başını onun göğsüne gömmüş, onun yüzünü 

görmüyor olsa da, sevdiği adamın geniş ve memnun bir gülümsemeyle onun saçlarını okşuyor 

olduğunu biliyordu. Bu rahatlığı, bu ev hissini ne kadar özlediğini fark ederek mırıldandı. 

Başını zorlukla onun göğsünden kaldırmayı başarıp yüzüne baktı. Nuri de başını eğmiş, ona 

bakıyordu. Leyla parmak uçlarında yükseldi. Öpmek istiyordu. Nuri de ona eğildiğinde 

hayatında hissettiği en yoğun duyguları bir anda yaşadı. Onu öpmek için yanıp tutuşurken, 

ondan gelen ağır alkol ve sigara kokusuyla midesi kalkıyordu. Onunla olmak böyleydi işte. 

Aydınlıkla karanlığın, güzellikle çirkinliğin harikulade birleşimiydi Nuri‟yle hayat. 

Geçmişten gelen tüm hatıralar algılarının duvarlarına dev bir dalga gibi çarparken Leyla 

sebatla direndi. Bu akşam geçmişin onu böylesine rahatsız etmesine müsaade etmeyecekti. 

Nuri‟yi yakasından tutup çekerek geri gitmesine müsaade etmeden onu uzun uzun öptü. 

Beyninin içinde havai fişekler patlarken midesi isyan bayrağını kaldırmıştı. Dayanabildiği 

kadar devam edip ancak nefessiz kaldığında onu bıraktı. 

“Yukarı gelecek misin?” 

Bu bir sorudan çok bir yakarıydı. Leyla‟nın hem olmasını deliler gibi istediği, hem de 

olmaması için bildiği tüm duaları edebileceği bir delilik yansıması. Nuri ona baktıktan sonra 

omuz silkti.  

“İstersen eğer.”  

Leyla çok istiyordu. Leyla hiç istemiyordu.  Hala sol avucunda tutuyor olduğu 

anahtarını zar zor kilide sokarken bir yandan da diğer eliyle onun elini tutuyor, sanki bıraktığı 

anda kaybolacakmış gibi hissediyordu. Merdivenlerden kendisi önde o arkada çıkarken, 

Nuri‟nin elini hafifçe sıktığını fark edip gülümsedi. Bu bir zaferdi, güzel bir zafer. Sonuçta 

gecenin bir saatinde sırf Nuri‟yi bir kez görebilmek için o deliliğin içine girmekte hiçbir 

tereddüt göstermemişti. Elbette sirenler susana kadar beklemek haricinde ki o da oldukça 

mantıklı gerekçeleri olan bir bekleyişti. İşin daha sevindirici tarafı Nuri‟nin de onun için tam 

olarak aynı fedakârlığı yapmış olmasıydı. Düşüncelerini toparlamaya çalışırken tuttuğu eli 

bırakmadan evin kapısını açtı, kendisi içeri girerken onu da çekti.  

“Simge nerede?”  

Nuri Simge‟den pek hoşlanmazdı. Aslında onun nerede olduğunu sorduğu esnadaki 

ses tonundan bile belli oluyordu bu durum. Nuri ev arkadaşını geçimsiz ve sinir bozucu bulur, 

onun dediğim dedik tavırlarından hoşlanmazdı. Leyla şaşırarak Nuri ile Simge‟nin ilişkisinin 

neredeyse kendisiyle Poyraz arasındaki ilişkinin aynısı olduğunu fark ettiğinde gülümsedi. 

Yine de aralarında bir fark vardı. Leyla Poyraz ile iyi anlaşabilmek için elinden gelen her şeyi 

yapmış, hatta doğum gününde ona çok beğeneceğini düşündüğü bir hediye dahi almıştı. Nuri 

ise sadece Simge değil, Leyla‟nın diğer arkadaşlarıyla da iyi geçinmek adına hiçbir şey 

yapmamıştı.  

“Bilmiyorum. Bu sabahtan beri onu görmedim. Umarım iyidir.” 

 Leyla düşüncelerini zorla durdurdu. Bu akşam böyle olmayacaktı. Artık 

olumsuzluklara, geçmişle ve gelecekle ilgili herhangi bir düşünceye yer yoktu. Geçmişin 

hayaletleri ve geleceğin belirsiz varlığı üzerinde ne kadar çok düşünürse insan o kadar 

rahatsız olur, hatta bir noktadan sonra anı yaşamasına imkân kalmazdı. Nuri ayakkabısını 

çıkarmakla uğraşırken hızlı hareketlerle mutfağa girdi.  

“Sen içeri geç olur mu hayatım?”  

Ah. Ona hayatım mı demişti? Hani geçmişi düşünmeyecekti? Hayaletler onları 

düşünmeseniz de oradaydı işte. “Kimi kandırıyorum ki?” diye mırıldandı kendi kendine. Nuri 

ise hiçbir şey dememiş, salona geçmişti. Kabul etmese de, cevap vermese de Nuri onun 



“hayatı” olarak kalacaktı her zaman. İkisinden biri ölse de bu çok bir şey değiştirmezdi. Nuri 

onun hayatı, hayalleri ve istekleriydi. Kafasından düşünceleri atmak ister gibi başını hızlıca 

sağa sola sallayarak tezgâhın üzerinden mumları aldı, ocağın yanındaki çakmakla ikisini de 

yaktı ve söndürmemeye dikkat ederek yavaşça yürüyüp içeri girdi.  

Nuri salonda en sevdiği bej rengi koltuğa oturmuş, boşluğa bakıyordu. Leyla 

zamanında neden onun evine her gelişine bu koltuğa oturduğunu sorduğunda Nuri 

gülümsemiş ve diğer koltukları göstermişti. “Bak” demişti, “Diğer koltuklar yeşil. Bu koltuk 

ise yalnız ve özel. Ayrıca diğerlerinden uzakta olduğu için yanımda durmak istediğin zaman 

mecburen dizlerime oturuyorsun ve bu da benim çok hoşuma gidiyor.” Leyla gülümsemiş ve 

kızarmıştı. Şimdi de oradaydı Nuri, onun içeriye girdiğini görünce bakışlarını vücuduna 

çevirmişti. Leyla sadece bir anlığına da olsa kendini çıplak ve güvensiz hissetti. Acaba Nuri 

de onun düşündüğü anıyı mı düşünüyordu? Eğer öyleyse Nuri, Leyla‟yı dizlerine oturtmak 

için böyle yapmış olabilirdi. Ya da o koltuğa oturmasının bir sebebi yoktu, hepsi safi 

tesadüflerden ibaretti. Leyla içini çekerek mumların birini salonun ortasındaki sehpaya, 

diğerini de eğilerek sevdiği adamın ayakucunun biraz ilerisine koydu. “Neden yaptım bunu 

acaba?” Kendine sorduğu sorunun bir cevabı yoktu, bunu biliyordu. Yine de yaptığı 

saçmaydı. Zaten kayıtsız misafiri de, yüzündeki meraklı ifadeyi saklamaya gerek görmeden 

ona bakıyordu. Leyla çaresiz görünmemesi gerektiğini, Nuri‟nin güçlü olmasını isteyeceğini 

düşündü. Ah. Burada, zihninin en derinlerinde, utanç/övgü mekanizmalarının temelinde dahi 

o vardı. Leyla kaşlarını çattı. Ağlamak istiyordu.  

“Aptal ve zayıf bir kız çocuğu gibi görüyorsun değil mi beni?” 

Leyla‟nın teselliye, güvene, yalnız olmamaya ihtiyacı vardı. Nuri oradaydı. Birbirini 

öldüren insanlar vardı aralarında. Yarım metreye sıkışmış dünyalar vardı. Leyla‟nın 

yürümekle aşamayacağı bir mesafeydi o. Hoş, aşabilecek olsa da takati yoktu. Hayatı boyunca 

istediği ve istemediği her şey olan adam karşısında oturuyordu. Leyla ona uzanamıyordu. 

 Nuri bir anda oturuşunu bozarak ayağa kalktı. Kızın elinden tuttu, onu kendine çekip 

tekrar koltuğa oturdu. Leyla‟yı da dizlerine oturtmuştu. Onu şakağından öptükten sonra 

kulağına fısıldadı.  

“Seni muhteşem bir kadın olarak görüyorum. Şimdi burada kal olur mu? Lütfen?”  

Leyla hoşnutlukla iç çekti. Nuri her şeyi düzeltmesini bilirdi, tabii gerçekten istediği 

zamanlarda. Onlar sessizce otururken, Leyla yaşadığı her anın farkında olmak, tadını 

çıkarmak için çabalıyordu.  

“Kendine geldin mi biraz?”  

Soru düşüncelerini böldüğünde hızlıca cevap verdi.  

“Evet, teşekkür ederim geldiğin için. Daha iyiyim.”  

Nuri “önemli değil” dercesine başını salladıktan sonra onun saçlarını okşamaya devam 

ederek yine sordu:  

“Nereye gitmiştin, bizim eve mi?”  

Leyla başını eğip ellerini yumruk yaptı. Cevap vermeyecekti. Nuri neden cevabını 

bildiği soruları soruyordu ki? Bu hiç adil değildi. Adam sanki onu utandırmaya çalışıyor, 

onun acısından ve kıvranmasından besleniyordu. Kaşlarını çattı. Bu kadarı fazlaydı, ona 

haddini bildirmeliydi. Kimsenin onu böyle utandırmaya hakkı yoktu. O böyle düşünüp 

kendini kurarken Nuri sevecen bir edayla öne doğru uzanıp Leyla‟nın yumruk yaptığı ellerini 

avuçlarının içine aldı. Eğlenen bir ses tonuyla “Sakin ol yavrum.” dedi. Nuri ona ne diye hitap 

etmişti öyle? Leyla nefesinin hızlandığını hissetti. Nuri ise ondaki bu değişikliği fark etmemiş 

gibi konuşmaya devam ediyordu. 

“Seni kızdırmak istemedim, sadece gerçekten inanamadım o hengâmenin içinde çıkıp 

bizim eve gelecek kadar beni önemsediğine. İnsanlar genelde beni o kadar önemsemezler.”  



Leyla‟nın içinden bir üzüntü dalgası geçti. Nuri kendini yalnızlığa mahkûm etmeyi 

severdi, bu kadarını biliyordu. Hafifçe ona yaslanarak elini yüzüne koydu. Sesine mutlu bir 

ton verip konuşmaya başladı.  

“Çok akıllı olduğunu zannediyorsun değil mi? Daha otuz yaşına bile gelmeden her 

şeyi anladığını, hayatı çözdüğünü düşünüyorsun. Başkalarının adına karar verirken hiç 

zorlanmıyor, hatta onların fikirlerini onlardan bile daha iyi bildiğini savunuyorsun. Sana ufak 

bir sır vereyim. Hiçbir şey bilmiyorsun.” 

Leyla bakışlarını onun gözlerine dikmiş, vereceği herhangi bir işareti bekliyordu. 

Nuri‟nin gözleri önce hafifçe açılmış, verdiği tepkiyi ve kızın bakışlarını fark ettikten sonra da 

hemen kendini kontrol altına alıp yüzünü taş duvardan daha fazla ifadeye sahip olmayan bir 

maskeyle kapatmıştı. Nuri böyle şeyleri iyi bilir ve güzel uygulardı. Leyla biliyordu. Biraz 

daha itmeli, o duvarda bir çatlak bulmalıydı.  

“Sen kendi düşüncelerini bile tam olarak bilemezken başkalarının düşüncelerini 

anladığını iddia ediyorsun. Kendisi hakkında emin olamayan insan başkaları hakkında nasıl 

bu kadar emin olabilir?” 

Nuri sıkıntıyla kıpırdandı. Leyla doğru noktaları bulduğunu ve onlara bastırdığını 

biliyordu, zaten bu konuda hata yapması da bir hayli zordu. Onu neredeyse iki yıldır 

tanıyordu, bu süre zarfının çoğunda da vaktini onun hakkında düşünerek geçiriyordu.  

“Sen benim kendimden emin olmadığımı nereden biliyorsun?”  

“Biliyorum işte, sana ispatlar mı sunmam gerekiyor mutlaka? Eh, sen bilirsin. Mesela 

şu anda bacaklarını oynatmak istiyorsun, ama yapamıyorsun. Stresli olduğun zamanlarda hep 

bacaklarını oynatırsın. Doğrudan gözlerime bakamıyorsun ki bu da zayıf olduğun, konuşmak 

istemediğin bir konu açıldığında kullandığın bir kaçış yolu.”   

Nuri gülümsüyordu. Leyla‟nın yüzünü tutup kendi yüzüne çevirdi, gözlerini onun 

gözlerine dikti:  

“Biliyor musun Leyla, bazen ne söylediğin hakkında en ufak bir fikrin bile olmuyor.” 

Leyla gözlerini kaçırdı. Nuri böyle yaptığında kendini oldum olası kötü hissederdi. 

Onu özgüvensiz, narin ve mütemadiyen saçmalayan alelade bir insanmış gibi düşünmeye 

zorluyor gibiydi Nuri. Fakat bunu yapmaya hakkı yoktu. Başına ne gelmiş olursa olsun, kimse 

kimseye bu kadar kaba ve kırıcı davranamazdı. Leyla bu kez gerçekten sinirlenmişti. Kendini 

toparlayıp adamın dizlerinden kalkmak istedi. O kalkarken Nuri‟nin onu tutan elleri gevşek 

bir şekilde koltuğun yanlarına düştü. Leyla şaşırmıştı, ondan beklediği bu değildi. Nuri onu 

dizlerinin üzerinde tutmayı deneyecek, Leyla kalkmak için ısrar edecek, Nuri bırakmayacaktı. 

Leyla ne yapacağını bilmez bir şekilde onun önünde ayakta kalakalmış, öylesine bekliyordu. 

Nuri‟de bu akşam bir gariplik vardı, Leyla ilk karşılaşmalarının heyecanıyla bunu atladığını 

fark etti. Kendini toparlayarak ellerini beline koydu, ona neden bu kadar fazla içtiğini, ne 

olduğunu sormak için ağzını açtı. 

“Babam öldü.”  

 Bir anda söylemeyi düşündüğü her sözcüğün hafızasından silindiğini, onların yerine 

şaşkınlık, üzüntü ve pişmanlığın zihnini doldurduğunu fark etti. O, ağzı şaşkınlıkla yarı açık, 

öylece ayakta beklerken Nuri koltukta kullanılıp atılmış dev boy bir oyuncak bebek gibi, 

gevşek, oturuyordu.  Düşünmeyi bırakarak Nuri‟nin dizlerine geri oturdu, ona sarıldı ve sıktı.  

 “Başın sağ olsun.” 

 Nuri cevap vermiyordu. “Olsun” diye düşündü. O cevap vermese de, Leyla için 

gelmişti, onun desteğini almaya. Leyla sevildiğini ve önemsendiğini hissederek mutlu oldu. 

İçinden cılız bir ses Nuri‟nin babası ölmüşken kendini düşünmenin saçma olduğunu 

söylüyordu. Umursamadı. Özeleştiri yapmak için fazla yorgundu. Zaten düşünceleri yüzünden 

bencillik yapıyor olsa bile, bu bencillikten kimsenin haberi olmadığı sürece sorun yoktu.  

 Leyla empatinin sahte bir duygu olduğunu düşünürdü. Ona göre empati, insanların 

birbirlerini kandırmak için kullandığı bir ikiyüzlülük örneğiydi. Empati herkesi toplumun 



düşünce şekillerine göre oluşmuş kalıpların içinde yaşamaya zorlardı. Leyla kalıpları 

sevmezdi, o her zaman özgür olduğunu hissetmek isterdi. Zaten özgürlük duyguların en 

gerçeği değil miydi? Diğer her his gözbağından ibaretken, kişinin dilediği zaman tam 

özgürlükle hareket etmesi hakikatin ta kendisi değil miydi? İnsanların başına ne geliyorsa 

empati denen sahte duygudan geliyordu zaten. Zamanın bir yerinde deli bir adam peyda 

oluyor, çıkıp bazen sadece konuşarak milyonların kendisiyle empati kurmasını sağlayıp 

kitleleri ateşliyor, en sonunda telafisi mümkün olmayan acılara sebep oluyordu. Hitler gibi 

mesela. Alman olmayan her şeye karşı duyduğu nefreti sahte bir empatik iletişimle neredeyse 

tüm Alman ulusuna mal etmiş, akabinde yüz milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştu.  

Sahte olanı tüketmek ziyadesiyle kolaydı. Bir yazar, bir şair, devlet adamı ya da 

toplumda söz sahibi olan herhangi bir birey tarafından size sunulurdu o. Tadı hep güzel olan, 

tüketimi en kolay olandı ne yazık ki. İnsanlar sahteyi yalayıp yuttukça daha fazlasını 

isterlerdi. “Fast food” gibiydi bir yerde. Fakat burada bir durumun farkında olmak elzemdi, 

sahte gerçeğin zıttı yahut düşmanı değildi, bilakis gerçekten daha evvel ortaya çıkmıştı. Sahte 

gerçeğin tek sebebiydi. Sahte, gerçeğin tek ve en yakın dostuydu.   

Esasında kişinin kendisi ile ilgili düşüncelerinden şekillenirdi hayat. Mesela Leyla 

Nuri‟nin evine teselli bulmak için gitmişti, yalnız hissetmemek için. Nuri de Leyla‟nın evine 

aynı sebeplerden gelmişti. Tamamen kendisiyle ilgili sebeplerden. Bunda yanlış bir şey yoktu. 

İnsan ne olduğunu bilmeli ve kabullenmeliydi, aksi takdirde mutlu olmak gibi bir seçenek 

kalmazdı. Leyla uzun zaman boyunca kendini değiştirmeye çalışıp başarısız olmuş, bir 

müddet sonra da kendiyle barışmaya ve kendini olduğu gibi kabul etmeye karar vermişti. 

Benliğini ve kim olduğunu sorgulamaya devam edip eleştirmesi beyhude bir çabaydı, ölene 

kadar devam edecek olan, mücadeleyi kazansa da kaybetse de herhangi bir getirisi olmayacak 

bir süreçti bu.  

“Senin için ne yapabilirim?” 

Bu da oldukça kişiliksiz bir soruydu mesela. Leyla kelimeler dudaklarından çıkıp 

özgürlüklerine koşarken dahi böyle olduğunun farkındaydı. “Senin için ne yapabilirim?” 

sorusu, bir şekilde “Senin için düşünmeye üşeniyorum, ama sosyal sorumluluklar 

çerçevesinde senin için bir şeyler yapmam gerekiyor. Dolayısıyla soruyorum. Eğer benden bir 

şey istersen ve zor değilse belki yapabilirim. O da çok meşakkatli olmazsa elbette.” demek 

gibiydi. Eğer bir insan karşısındakini hakikaten düşünüp onun üzüntüsüne çare olmak isterse, 

böyle sorular sormak yerine yapması gerekenin ne olduğunu bulmuş olur, ona göre 

davranırdı.  

“Seni seviyorum Leyla.” 

“Biliyorum Nuri.” 

Nuri iç çekti. Eğer Leyla o cevabı vermeyip sadece sussaydı, Nuri onu da kendisiyle 

olmayı, savaştan birlikte kaçmayı teklif edecekti. Fakat kız yine duramamış, cevap vermişti. 

Nuri‟nin midesi yanıyordu. Leyla ondan ayrılmak istediğinde hiçbir tepki vermemesinin, onu 

hala çok sevmesine rağmen ona yaklaşmaya çalışmamasının en önemli sebebi kızın hiçbir 

zaman değişmeyecek olmasıydı. O, toplumun içine sonuna kadar dahil olmuş, sorunsuz 

adamlarla olmak istiyordu. Nuri ise topluma hiçbir zaman tam olarak uyum sağlayamayacaktı. 

Leyla‟nın aptal arkadaşlarını sevemeyecek, onlarla vakit geçirmekten hoşlanıyormuş gibi 

yapamayacaktı asla. Ya da onun anlamsız ve katı realizmine ayak uyduramayacak, o sahte 

gerçekliğin içinde semirip gelişen saçmalıkları kızın gözüne sokmaktan geri duramayacaktı. 

Zaten bu yüzden Leyla onu aradığında açmıyordu. Canı iyice sıkılmıştı. Bu akşam buraya 

gelmesi hataydı. Her ne kadar bu eve sadece Leyla için gelmiş olsa da, onu mutlu etmeyi hala 

çok istiyor olsa da yaptığının hiçbir manası yoktu. Tıpkı Poyraz‟a yaptığı gibi, onun 

hayatından da öylece çıkıp gitmeliydi.  

“Bu akşam sana veda etmeye geldim ben.” 



Gözleri doluyordu. Çok saçmaydı hayat. Leyla‟nın aylar boyunca hayalini kurduğu, en 

derin fantezilerinde yaşattığı düşünceler onca zaman sonra gerçek olmuş, hemen 

kaybolmuştu. 

“Neden?” 

Nuri kendini buruşturulmuş bir kâğıt parçası gibi hissediyordu. Bir zamanlar üzerinde 

yazılmış yazılar olan, ama artık kimsenin okuma ihtiyacı hissetmediği, dolayısıyla bir kenarda 

toz toplayacak eski bir sayfaydı. Es kaza bir gün birileri onu bulup açmaya ve üzerinde 

yazanları okumaya çalışsa bile, o asla eskisi gibi olmayacaktı. 

“Çünkü öyle olması gerekiyor. Gideceğim.” 

“Savaşa mı gideceksin?” 

Leyla‟nın sesi buruktu. “Atlatır” diye düşündü Nuri. Sonuçta onun arzu edip sevdiği 

Nuri‟nin kendisi değil, sadece vadettiği figürdü. O, Nuri‟yi olduğu gibi değil, bir potansiyel 

olarak görüyordu. Nuri‟nin var olduğundan emin olmadığı bir potansiyel.  

“Beni daha iyi tanıyorsun zannediyordum. Sence ben savaşa gider miyim?” 

Leyla cevap vermek istemediğini fark etti, zira vereceği cevap muhtemelen onun hiç 

hoşuna gitmeyecekti. İçinde bir yerlerde bir ses Nuri‟nin savaşa gitmesini istediğini 

fısıldıyordu. O savaşa giderse kendisini daha iyi hissedecekti, çünkü bir kaçış uğruna değil, 

bir cesaret gösterisi uğruna yalnız bırakılmış olacaktı. Bununla birlikte, savaşa gittiği takdirde 

Nuri muhtemelen ölecekti ve Leyla‟nın onu unutması daha kolay olacaktı. Ölü bir adam sorun 

çıkarmazdı, yıllar sonra bambaşka bir şekilde karşısına çıkıp hayatını alt üst edemezdi. Zaten 

savaşta ölen bir insan doğrudan kahraman olacağı için Leyla da bir kahramana âşık olmuş 

olacaktı. Nuri savaştan kaçarak bu ayrıcalıkları yaşamasına engel olacağını söylemiş oluyor, 

aynı zamanda Leyla‟yı sonsuz bir bekleyişe itiyordu.  

“Ne zaman gideceksin peki?” 

“Bilmem, birazdan sanırım.” 

 Hiddetle soluk verdiğinde bu adamın bazen kelimenin tam manasıyla tahayyül 

edilemez derecede sorumsuz ve rahat olabileceğini hatırladı. Onun etrafında olmanın bu kadar 

güzel ve aynı zamanda bu kadar çıldırtıcı olmasına şaşırmamak gerekiyordu. Kadınlar 

genelde tahmin edilemez olandan hoşlanırlardı, bunun esas sebebi de içlerinde yatan “tahmin 

edilemez olanı ehlileştirip ondan mükemmel adam çıkarma” dürtüsüydü. Leyla güçlükle 

kendini sakinleştirmeye çalıştı. 

 “Nereye gideceksin?” 

 Nuri koltuğunda rahatsızca kıpırdandı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Kafasında 

sadece belli belirsiz bir “gitme” düşüncesi vardı, daha fazlasını henüz planlamamıştı. Aslında 

o hayatı boyunca hep “gitmek” istemişti. Normal yaşamını devam ettirirken zihnindeki 

aynanın arkasında her zaman intihar etmek düşüncesi dolaşmıştı, fakat o intihar edebilecek 

kadar cesur bir insan değildi. Risk çok fazlaydı. Semavi dinlerin hepsinde intihar kesin bir 

dille yasaklanmış ve en büyük günah olarak gösterilmişti. Nuri, hayatı bu kadar kötüyken; her 

ne kadar varlığı sadece bir ihtimaller zincirine bağlı olsa da ölümden sonraki hayatında 

kendisini acıya mahkûm etmek istemiyordu. Savaş ilan edilince bu yüzden biraz da 

rahatlamıştı zaten, tüm dünya delirdiğinde onun deliliğine kimse kulak asmazdı. Normal 

şartlarda üniversite mezunu, eğitimli bilinen bir bireyin ortadan kaybolması ailesini deliye 

çevirir, televizyon kanalları olayda yeterince drama unsuru olduğuna kanaat getirirse belki 

birkaç dakikalığına meşhur bile olunabilirdi. Ama şimdi… Şimdi Nuri‟nin ortadan 

kaybolması herhangi bir böceğin ortadan kaybolmasıyla aynı öneme sahipti.  

 “Nereye gideceğime karar vermedim.” 

 “Gecenin bir saatinde kapımın önünde buluyorum seni. Beni öpüyorsun, beni 

sevdiğini, sonra da veda etmeye geldiğini söylüyorsun.” 

 “Doğru…” 

 “Sonra sana ne zaman ve nereye gideceğini soruyorum. Bilmediğini söylüyorsun.” 



 “…” 

 “Sana sormak istediğim sadece şu aslında: Sen beni hiç mi umursamıyorsun? Benim 

düşüncelerim, sana bakışım, isteklerim hiç mi önemli değil senin için?”       

 Nuri ona sadece baktığında Leyla iyice sinirlendiğini hissetti. Karşısında duran, zayıf 

ve kırılmış bir adamdı. Ona hiç saygı duymuyor olduğunu anladığında bir çeşit aydınlanma 

yaşadığını hissetti. Onu seviyor, ona değer veriyordu; fakat ona herhangi bir şekilde saygı 

duymuyordu. Zayıf olanlar saygıyı hak etmezlerdi, her ne kadar çok güçlü olduklarını iddia 

ediyor olsalar da.  

 “Buraya geldim. Tıpkı senin de benim evime geldiğin gibi. Sen beni öptün, beni 

yukarıya davet ettin. Ben aslında senle beraber gitmek istedim Leyla. Buraya gelmiş olmamın 

sebeplerinden biri de buydu. Fakat sonra vazgeçtim. Çünkü sen bencilsin. Dünyada senin 

doğrularından başka doğru yok. Bu yüzden zaten, sen fedakârlık yapmayı bilmiyorsun.” 

 Leyla kaşlarını çatıp araya girmeye çalıştığında hızlıca ayağa kalktı, ona yukarıdan 

bakarak elini kaldırdı ve araya girmesine müsaade etmeden hızlıca konuşmaya devam etti. 

 “Boşuna bana kızmaya, beni sindirmeye uğraşma. Benden çok mu zeki olduğunu 

zannediyorsun sen? Ya da sence dünyanın daha fazla mı farkındasın bana göre? Bir gün 

aynaya bak ve bu sorularımın cevabını düşün Leyla. Anlayacaksın o zaman. Yaptıklarının ne 

kadar anlamsız olduğunu, söylenen her sözü, yapılan her hareketi kendinle ilgili zannettiğini, 

boşu boşuna sahte hayallerin peşinde koştuğunu bileceksin. Şunu bilmen önemli, sen sıradan 

bir insansın. Aslında hepimiz sıradan insanlarız. Ben seni kendime göre değerli kılmaya 

çalıştıkça sen herkes için çok değerli olduğunu düşündün. Aynı şekilde beni kendin için 

değerli kılmaya çalışman gerekirken, sen beni değersiz görmeyi seçtin. Hâlbuki atladığın 

nokta şuydu, seni değerli kılan bensem, ben değersizleştikçe sen de değersizleşiyordun. Zaten 

biz ayrıldıktan sonra bir türlü eskisi gibi hissedemeyişinin, her şeyin sana anlamsız ve yarım 

gelmesinin sebebi de bu. Sen sıradan hissediyor ve eski günleri özlüyorsun. Yanlış anlama, 

özlediğin ben değilim. Senin özlediğin sana kendini iyi ve değerli hissettirecek birileri sadece. 

Ben bunları söylediğim için kendini kötü hissetme. Kadınların hemen hepsi senin yaptığın 

hatayı yapar. Karşılarındaki erkek onların özel olduğunu göstermek için ellerinden geleni 

yaptıkça, kadınlar bunun her erkek için geçerli olduğunu zanneder. Elbette yine hemen hepsi 

zamanla, bunun gerçek olmadığını öğrenip üzülürler. Senin aylardır üzüldüğün gibi. Senin 

beni en telefonla arayışların gibi. Diğerleriyle aynısın Leyla. Sıradansın. Elbette ben, ya da 

seni seven başka bir adam olmadığı sürece.” 

 Sözcüklerin her biri kalbine inen darbelerdi. Leyla gözyaşlarının yanaklarından aşağı 

aktığını hissetti. Karşısındaki adam bildiği, alıştığı adam değil, bambaşka biriydi şimdi. İlk 

kez kendi doğrularını hiç çekinmeden söyleyen bir birey vardı artık önünde. Nuri buraya 

gelmeden önce zihinsel varlığını toparlayıp gitmişti zaten. Onun şu anda burada olmasının 

pek bir anlamı yoktu. Leyla hayatında ilk kez Nuri‟yi sahteliklerinden tamamen sıyrılmış, tam 

bir insan olarak gördüğünün ayrımına vararak gözyaşları yanaklarından süzülmeye devam 

ederken gülümsedi. Bu Nuri farklıydı. Daha uzak, daha güzeldi… Acaba baştan beri 

karşısındaki adam bu olsaydı bir şey değişir miydi? Leyla bilmiyordu. Uzanarak o çok sevdiği 

saçları okşamaya başladı.  

 “Bir şey söylemeyecek misin?” 

 Yine de seviyordu onu Nuri. Her zaman olduğu gibi, onun düşüncelerine önem 

gösteriyor, her ne kadar kendisi olmaya çalışsa da onu kırıp dökmek istemiyordu. Leyla bir 

anlığına da olsa, sevildiğini iliklerine kadar hissederek gözlerini kapattı ve bu anı 

ölümsüzleştirmek istedi, fakat olmuyordu. Anılar da sevdiği adamla ile birlikte kaçıp 

gidiyordu ellerinden. İç çekerek cevabının beklendiğini fark etti. 

 “Bir şey söylesem ne değişecek ki? Kararını vermişsin zaten… Böylesi daha iyidir 

belki hem.” 



 “Daha iyi olur mu bilmiyorum, ama en azından istediğimi yapmış olacağım ki bu da 

benim hayatım için oldukça büyük bir değişiklik sayılır.” 

 “Hemen mi gideceksin?” 

 “Aslında biraz yorgunum. Eğer senin için bir sakıncası yoksa burada biraz uyuyup 

dinlenmek iyi gelirdi. Hem düşünmek ve kendime bir yol çizmek için biraz zamanım olur. 

Eve gitmek istemiyorum. Poyraz‟a hiçbir şey söylemeden çıktım dışarıya, vedalaşmak 

istemiyordum.” 

 Leyla hevesle başını sallıyor olduğunu fark ederek kızardı. Kendini hızlıca 

toparlayarak yüzüne mümkün olduğunca sakin bir ifade oturtmaya çalıştı.  

 “İstediğin kadar kalabilirsin tabii ki. Sorman bile hata. Zaten Simge de yok 

biliyorsun.” 

 “Teşekkür ederim Leyla.” 

 “Niçin teşekkür ediyorsun?” 

 “Yaptığın her şey için…” 

 “Ben bir şey yapmadım ki.” 

 Nuri gülümsemeye çalışırken esnedi. Ne kadar yorgun olduğunu unutmuştu. Sabaha 

kadar Poyraz ile birlikte viski içmişler, o yatmaya gittikten sonra da Nuri bir süre daha 

düşünceli bir şekilde oturmuştu. Sirenler kesildikten sonra hızlıca birkaç parça eşya alıp sırt 

çantasının içine koymuş, evden çıkmıştı. Aslında ilk planı Poyraz‟a bir mektup yazıp 

bırakmaktı, fakat üzerinde düşündüğünde mektuba yazacak hiçbir şey olmadığını fark etmişti. 

Söylemek istediklerinin hepsini gece boyunca anlatmıştı zaten. O yüzden arkasında hiçbir şey 

bırakmadan çıkıp gitmek daha mantıklı gelmişti. Poyraz anlardı.  

 “Özür dilerim. Poyraz viski saklamış evde. Babamın öldüğünü söyleyince onu çıkardı, 

sabaha kadar içtik. O yüzden bu haldeyim şimdi.” 

 “Açıklama yapmana gerek yok. Anlıyorum.” 

 Bir süre ikisi de konuşmadan birbirlerine baktılar. Nuri kahkaha atmak istiyordu. 

Leyla ile ilişkisi ta en başından bu yana inişli çıkışlıydı, tavizleri veren hep kendisi olmuştu. 

Bunu yaparken de “umursamazlık” maskesi altına saklanmaya tercih etmişti, bu bilinçli 

tercihinin tek sebebi Leyla‟ya zayıf görünmemekti. Uyguladığı taktik genelde başarılı olmuş, 

fakat uzun vadeli stratejileri planlamaya muktedir olamamıştı. İlişkilerinin ilk zamanlarında 

Leyla onun hazırladığı bu yanılsamaya inanmış, fakat sürekli tekrar ettiğinde Nuri‟nin 

karakterinin böyle olduğunu varsaymaya başlamıştı. Bunu şimdi fark etmesi de ironikti. 

Aslında Nuri‟nin baştan beri yapması gereken tek şey kendisi olup güçlü imajı uyandırmaktı. 

Böylece Leyla her zaman uğraşacak yeni bir bulmaca bulacaktı. Bir ilişkide sınırları 

belirleyen, yasakları uygulayan kişi hep bir taraf olursa, o ilişki bitmeye mahkûmdu. Aslında 

kusursuz olan ilişkide yasaklar olmaz, herkes içinden geldiği gibi davranırdı. Fakat, ne yazık 

ki dünya sınırları dahilinde iki tarafın da karşılıklı olarak empati kurarak kendini kısıtladığı 

ilişki türü henüz görülmüş değildi, en azından Nuri böyle düşünürdü. Ona göre ideal ilişki, bir 

tarafın daha fazla fedakârlık yaparak bu konudan şikâyetçi olmadığı, karşıdaki kişinin de 

bunun farkında olarak sürekli daha da fazla fedakârlık istemediği ilişkiydi. Leyla ile 

birlikteyken erişmeyi amaçladığı ilişki tarzı da tam olarak buydu, fakat Leyla tam manasıyla 

bir doyumsuz çıkmıştı. Her zaman daha fazlasını hedeflerdi o. Sorulduğunda ise, her seferinde 

tek sorununun mükemmeliyetçilik olduğunu iddia ederek konudan sıyrılmayı başarırdı.  

 “Bekleyecek miyiz böyle ayakta, yorgun değil miydin sen?” 

 Sorunun üzerine düşüncelerinden sıyrılan Nuri, öne doğru eğilerek Leyla‟nın mum 

ışığında parlayan ıslak yanaklarını silerek düşünceli bir şekilde gülümsedi. Leyla ona doğru 

yaklaşmış, muhtemelen apartmanın giriş kapısında olduğu gibi sarılmak istiyordu. Nuri 

şaşkınlıkla kızın ondan çekindiğini fark etti. Ona her zaman güçlü, kendinden emin görünen 

Leyla, onu sürekli olarak -bir şekilde- aşağı görmeye alışmış olan kız, şimdi ondan 



çekiniyordu öyle mi? Nuri bu kez kendini tutamayarak güldü. Leyla hafif sinirli ve şaşkın bir 

ifadeyle ne yapacağını bilmez bir şekilde ona bakarken Nuri eğildi ve onu öpmeye başladı.  

 “İşte bu kez ben seni öptüm.” 

 Dudakları ayrıldıktan sonra Nuri fısıldayarak konuşurken, Leyla‟nın sonbaharda 

rüzgârla savrulan bir yaprak gibi kendini bıraktığını fark ederek tatmin duygusuyla 

gülümsedi. Leyla tam manasıyla ona teslim olmuştu. Nuri kendini güçlü ve özel hissediyordu. 

“Bir kadına sahip olmak böyle bir his olsa gerek” diye düşündü. Normal şartlarda o insanlar 

arasında “aitlik” ve “sahiplik” gibi kavramların varlığını inkâr ederdi. Onun düşünce 

sistemine göre kimse kimseye ait yahut sahip olamazdı. Teslim olmak mümkündü, evet; fakat 

sahiplik başka bir düzlemde tartışılmalıydı. Geçmişteki bu düşüncelerinin hepsi, kucağında 

titreyen Leyla‟yı görmesiyle son bulmuştu. Eğer Leyla dahi bu hallere gelebiliyorsa, herkes 

herkese sahip olabilirdi. Zaten, hissediyor olduğu tatmin duygusu da çok derinlere iniyordu. 

Bir şekilde, antik bir insani içgüdüyü doyuruyor olduğunu tahmin etti. Erkekler himaye etmek 

eğilimindeydiler. Kadınlar onlara ihtiyaç duymalıydı. Daha doğrusu, Nuri için özel olan bir 

kadın sadece ve sadece Nuri‟ye ihtiyaç duymalıydı. Böylece içindeki ilkel duygular tatmin 

edilebilir, hayatında ilk kez içinde bulundukları anda hissetmiş olduğu bu hisler daimi 

kılınabilirdi. Nuri ciddi manada içgüdülerinin duyguları ve ruh durumu üzerinde ne kadar 

güçlü bir etkiye sahip olduğunu da ilk kez fark ediyordu. Aklına takılan bir sonraki soru da, 

Leyla‟nın bu durum hakkında ne hissediyor olduğuydu. Bakışlarını tekrardan onun yüzüne 

çevirdiğinde gördüğü safi şaşkınlık, kafa karışıklığı ve bir çeşit mutluluk çeşnisiydi. Leyla da 

bu durumdan çok hoşlanıyor olmalıydı. Zira doğanın onlara insanlığın varoluş sürecinin 

başında yüklediği görevler belliydi, Nuri de farkında olmadan o görevlerin hepsini yerine 

getirmiş, hatta bölüm sonu canavarını dahi yenerek prensesi kazanmıştı.  

 Usulca onu kendisinden biraz uzaklaştırarak sağ elinin işaret parmağıyla çenesinden 

tutup yüzünü hafifçe yukarı doğru kaldırdığında Leyla itaatle bakışlarını onun bakışlarına 

dikti. Nuri gülümseyerek onu bir kez daha öptüğünde kız daha şiddetli bir şekilde titremeye 

başladı. “Pekâlâ,” dedi Nuri, mırıldanarak. Leyla‟nın yan tarafına geçti, kolunu onun omzuna 

attı ve yatak odasına doğru ilerlemeye başladılar. Varlığından haberdar dahi olmadığı 

soruların cevaplarını sonunda bulmuştu. Fakat büyük bir sıkıntı vardı: 

 Nuri hala soruları bilmiyordu. 

 

IV. Yalan 

 

 Çadırın içindeki hengâmede kamuflajını bulup üzerine geçirdikten sonra postalının sol 

tekini giydi. Postalın sağ teki ortalarda görünmüyordu. İç geçirerek lanet botun nerede 

olabileceğini kestirmeye çalıştı. Çadır dünkü hızlı yürüyüşten sonra akşam saatlerinde ortak 

güçlerin kumanda kampına ulaşmalarıyla alelacele kurulmuştu. Poyraz komutası altındaki 

erlerle birlikte çadırın kurulmasına iştirak ettikten sonra ertesi sabaha kadar istirahat emrini 

verip hızlıca içeri girmiş, üzerindekileri çıkarıp bir kenara fırlatmış ve uyumuştu. 

Karmakarışık çadırda gözlerini gezdirirken güneşin olması gerekenden epey yüksekte 

olduğunu fark ederek saatin kaç olduğunu merak etti. Sol kolunda takılı olan saate bakarken 

arayıp da bulamadığı postalı sol elinde tutuyor olduğunu görerek sırıttı. Son zamanlarda bu 

sıkça olmaya başlamıştı. Poyraz unutuyordu. Aslında yaşadığı pek unutmak da sayılmazdı, 

beyni bazı gerçekleri algılamamayı seçiyordu sadece. O gerçeklerin yerine olmayan şeyleri, 

yalanları yaratıp Poyraz‟ı onların içinde yaşamaya zorluyordu. Yalanlar tahmin edilemiyordu. 

Poyraz bazen hakkını vermesi gerektiğini düşünüyordu, çünkü beyni ziyadesiyle yaratıcıydı. 

Şüpheler, onların kışkırtmasıyla beyninde çılgınlar gibi dans eden elektrik sinyalleri, asla 

yorulmayan zihni ve ona hazırlamaktan zinhar imtina etmediği yalanlar.  

 Muhtemelen en kötüsü ise rüyalarıydı. Gördüklerine kâbus denemezdi, fakat 

bilinçaltının ona oynadığı oyunlar yorucu ve ürpertici oluyordu. Gözlerini kırpıştırarak geçen 



gece ne rüya gördüğünü hatırlamaya çalıştı. Anılar parça parça gelirken hatırladıklarını 

tekrardan yaşayamaya başladı. Rüyasında bir ateşin karşısında oturuyordu. Yanan dallar 

çıtırdayarak kırılıyor, o ise ürperiyordu. Gözünün önünde şevkle dans eden ince tüllerden 

başka kıyafet giymemiş kadınlardan hoşnut değildi. Sıkıntıyla sol elini ağır ağır kaldırdığında 

müzik bir anda durmuştu. Dallar çıtırdayarak yanıyor, Poyraz titremeye başlıyordu. “Bunu 

yapmak hiçbir zaman hoşuna gitmese de, aralarından birini seçmek zorundasın.” demişti ses, 

tam da bu anda. “Sıkılana dek gelip yanında oturacak birini. Etini bölecek, suyunu içecek. 

İtiraz etme. Zorundasın.” Poyraz umutsuzlukla kaldırdığı eliyle birini işaret etmişti bir sonraki 

anda. “Bu seferkine ölene kadar kendi ruhunu içirmeye kararlıyım.” Ses kahkaha atarken o 

kendi kendine mırıldanmıştı rüyasında. Meraklı, hevesli ve beklentili bakışlarla ona doğru 

yürümüştü tüller içindeki kadın. Ses kafasının içinde çığlık çığlığa bağırırken, kadının bastığı 

yerlerde peydahlanan dallar kuruyarak kırılıyordu. Yutkunmuştu zorla. Her şey bir anda 

sütliman olup ses sustuğunda yanına gelmişti kadın. Harikulade güzelliğiyle utangaç 

bakışlarını yerden kaldırmadan şöyle demişti:  

“Ne olduğunu biliyorsun, ne olduğunu biliyorum.” 

 Poyraz kendine gelmek ve rüyayı unutmak için savaşı düşünmeye çalıştı. Bazen 

beynini söküp atmak istiyordu. Kafatasının üzerinde birilerinin bir delik açmasını, açtıkları 

delikten beynini bir pipetle emip çıkarmalarını dilerken, o esnada alacağı zevki hayal 

ediyordu, Yılların yüklediklerinin yavaş yavaş üzerinden alınmasının vereceği korkunç ve bir 

o kadar da çekici haz da cabasıydı. Bir keresinde hayallerini gerçekleştirmeye oldukça 

yaklaşmıştı aslında. Berlin'den nüfusu yarıya düşmüş birliğiyle çekilirken, açık arazide 

yaklaşık elli metre ötelerine düşen top mermisinden fırlayan bir şarapnel hızlıca şakağını 

sıyırıp geçmiş, beynini parçalamayı sadece birkaç santimetreyle ıskalamıştı. Mükemmel 

değildi ama yeterliydi. Poyraz da aynı fikirdeydi. Sıcak şarapnel yanığını hissedince gözlerini 

kapatıp bir anlığına beklemiş, sonradan tekrar hayatta olduğunu fark ederek omuzlarındaki 

ağırlığı atmanın henüz zamanının gelmediğini görmüştü. Devamı aynıydı işte, her zamanki 

gibi. Emirler haykırıp birliğini yüreklendirmiş, onları hızlandırmış ve yaşamaya devam 

etmeye zorlamıştı. Hâlbuki oraya uzanıp kalmak ne kadar güzel bir seçenekti.  

 Saat geç olmuştu. Oldukça geç. Poyraz sol elinde tutmaya devam ettiği botu bir küfür 

savurarak yere attı, atar atmaz da pişman oldu. Ayaklarına uyan bir çift bot bulmak epey zor 

olmuştu, eğer elindeki çift vaktinden önce onu terk ederse hayat çok zorlaşabilirdi. Gelecek 

planları yapıyorsun bakıyorum. Yoksa hala umudun mu var? Yere attığı botu ayağına 

geçirerek hazırlanmasını hızlıca bitirdi, çadırdan hışımla dışarı çıktı, aynı anda donakaldı. 

Aylarca devam eden çatışma ve yorgunluk, zihninin ona oynadığı oyunlar ve elbette 

neredeyse zifiri olan karanlık dün akşam nereye gittiklerini fark etmesine mani olmuştu. 

Frankfurt‟un Alt-Sachsenhausen olarak bilinen, Main Nehri'nin güney kıyısındaki 

bölgesindeydiler. Burada bir İrlanda Barı olmalıydı. Adını hatırlamayı hiç başaramadığı, 

internetten araştırmaya da ölesiye korktuğu İrlanda Barı. Orada o ve Ayten… Heheh. 

Sürprizimi beğendin mi? Poyraz başını sallayarak etrafı tanımaya çalıştı. Bar çoktan 

yıkılmıştı, hemen bulunduğu köşede olmalıydı zira. Şurada eskiden bir dönerci vardı, o 

dönercide Mardin'den gelmiş bir çocuk çalışıyordu. Almanya'ya geldiği güne lanetler 

okuyarak, beraber çalıştığı akrabalarının onu kullandıklarını hiçbir ayrıntıdan kaçınmaya 

gerek görmeyerek Poyraz'a anlatmıştı. Poyraz sesini çıkarmadan adamı uzun uzun dinlemiş, o 

döneri bitirip uzattığında ise “Allah yardımcın olsun be kardeş, senin hayatın da hakikaten 

zormuş” deyivermişti.  

İnsanlar acılarına ortak olacak kişileri aramazlardı. Onların beklentileri anlaşılmak da 

değildi. Onların tek istediği, yaşadıklarının zor olduğunun başkaları tarafından kabul 

edilmesiydi. Böylece başarısızlıkları için zihinlerinin güzelce hazırladığı tüm bahaneler bir 

anda gerçeklik kazanacaktı. Poyraz'ın zavallı dönerci çocuğa söylediği sözlerin tek amacı da 



onun yıkılmış hayallerinin yerini alan yalanlar için kimsenin elinden bir şey gelmeyeceğini 

onaylamaktı. Zaten insan başından geçen kötü olayları başkalarına anlatırken en çok 

korktuğu, dinleyicisinin ona acıması ihtimaliydi. İnsan ekseriyetle zayıf görünmekten 

hoşlanmazdı.  

Düşüncelerinin arasında, sokağın iki yanında sıralanan yıkılmış binaların eskiden 

barlarla dolup taştığını hatırlayarak buruk bir şekilde gülümsedi. Klişe olmasa gözlerini 

kapatıp açınca orada olduklarını zannedeceksin değil mi? Neredeyse duyabildiği eski 

kahkahalar arasında şefkat denebilecek bir duyguyla künyesinin yanında asılı olan buzdolabı 

poşetini kamuflajının üzerinden okşadı. Buzdolabı poşetinin içine saklanmış romantizm. 

Orada, yıpranmış poşetin içinde Ayten‟e yazdığı mektup duruyordu. Poyraz‟a bir zamanlar 

kim olduğunu hatırlatan iki şey kalmıştı elinde. Askerde verdikleri, üzerinde adı yazan 

künyesi ve neredeyse bir yıl önce, hayatında en çok nefret ettiği kadına, Ayten‟e yazmış 

olduğu o mektup. Zaten mektubun varlığını sadece iki kişi biliyordu, Poyraz mektubu 

gönderemeden savaş patlak vermiş, o da mektubu sadece Nuri‟ye okutmuştu. Nuri… Ona ne 

olmuştu acaba? Nuri öldü. 

 “Osman!” 

 Onun durup dururken bağırmasıyla yanından geçiyor olan siyahi bir Fransız askeri 

korkarak sıçradı, hışımla Poyraz‟a döndü, onun rütbesini fark ettikten sonra dudaklarını 

ısırarak kendi kendine bir şeyler söylenip yoluna devam etti. Poyraz umursamadan bir daha 

çavuşuna bağırmak için ağzını açtığında karşıdan bir askerin koşarak geldiğini gördü ve 

kendini tutarak beklemeye başladı.  Osman böyle şeyler yapmazdı, yapmamalıydı. Poyraz 

onunla bir konuşma yapması gerektiğini düşünerek kollarını göğsünde kavuşturdu. Çocuğunu 

azarlamaya hazırlanan bir anneye benziyorsun. Asker en başından bu yana onunla birlikte 

savaşa devam eden gruptan değildi. Poyraz onun ismini çıkaramadı. Asker esas duruşa geçti, 

selam verdi. 

 “Emredin komutanım!” 

 Poyraz yüzünü buruşturarak askerin selamını umursamaz bir hareketle aldı 

“Rahat, asker.” 

Şimdi hatırlıyordu. Bu er, Poyraz‟ın bölüğüne Darmstadt‟ta katılmıştı. Bu grubun esas 

görevi Aschaffenburg‟taki köprüyü Ruslar ulaşmadan önce yıkmak ve Main Nehri‟nin doğu 

kıyısını tutmaktı. Köprünün şimdiye kadar neden sağlam kaldığı tam bir muammaydı. 

Müttefikler çekilmeyi tamamladığı anda Main üzerindeki tüm köprüler havaya uçurulmuş 

olmalıydı. Poyraz‟ın anladığı kadarıyla bu askerin de içinde bulunduğu birlik köprüyü 

dinamitlemeyi kıl payı başarmış, fakat ağır bombardımanda mevcutlarının yarısından fazlasını 

başlarındaki üsteğmenle birlikte kaybetmişlerdi. Çanlar. Kalanlar ne yapacağını bilemeden 

Darmstadt‟a kadar çekilmiş, oradaki küçük garnizon vasıtasıyla ana karargâh ile iletişim 

kurduklarında bekleme emri almışlardı. Frankfurt‟a doğru hareket emri almış bir grup 

Mannheim‟den yola çıkmış, onlara doğru geliyordu. Bu Poyraz‟ın bölüğüydü, zaten onlara da 

emir yoldayken gelmişti. Muhaberat çavuşu Osman onları taşıyan askeri kamyonun arkasında 

panikle omzundan sarsarak onu uyandırmış,  “Komutanım ana karargâhtan arıyorlar, albayım 

seninle görüşmek istiyor acilen” demişti. Poyraz uydu telefonunu alıp otomatikman “Emredin 

komutanım!” der demez albay anlatmaya girişmişti.  

Emirler aktarılırken saniyeler bile değerliydi, hiçbir an boşa harcanmamalıydı. Albayın 

söylediğine göre Darmstadt‟ta onları bekleyen 16 kişilik bir grup vardı. Poyraz oraya varır 

varmaz o gurubu bulup emri altına alacaktı. Frankfurt‟a kadar yayan devam edeceklerdi. 

Mümkün olduğunca hızlı gideceklerdi. Poyraz neden kamyonlarla devam etmediklerini 

sormamıştı. Her seferinde kısa kısa “Emredersiniz komutanım!” cevaplarını vermiş, albay 

“Allah yardımcınız olsun” dediğinde de ses çıkarmadan uydu telefonunu Osman‟a geri uzatıp 

şapkasını gözlerinin önüne düşürüp uykusuna dönmüştü. Eskiden kendi yatağından başka bir 

yerde uyuyamayan bir adamın şimdi her koşulda birkaç saniyede uykuya dalabilmesi 



gerçekten şaşırtıcıydı. Poyraz Osman'ın yanındaki askeri dürtüp kendisini gösterdiğini fark 

etmemiş gibi yaptı. Komutası altındaki askerlerin onu gamsız olarak bilmesi daha iyiydi. 

Sonuçta komutanları onlar için vardı. Onların kalan zamanlarını uzatmak için elinden geleni 

yapan çaresiz bir et yığınıydı sadece. 

“Adın ne asker?” 

“Cihan Yılmaz, Bayburt komutanım!” 

“Diğerleri nerede Cihan?” 

“Banyo yapıyorlar komutanım. Almanlar nehirden su getiriyorlar. Osman çavuşum 

beni bıraktı, siz uyanınca haber vereyim diye.” 

Poyraz bir anlığına durup düşündü. Osman en azından onu karşılayacak bir asker 

bırakmıştı. Bu kez de sıyırdı değil mi? Osman akıllı çocuktu, Poyraz bunu her zaman kabul 

etmişti. Anadolu'nun küçük kentlerinden birinde büyümüş, teknik lise mezunu bir gencin 

sahip olması gereken tüm özellikleri taşıyordu. Savaştan önce muhtemelen serserilik harici 

herhangi bir işte asla kullanılmamış olan pratik zekâsı, kötü durumlardan kurtulmak için 

bulunmaz nimet olan kurnazlığı bazen Poyraz'ı gülümsetiyordu. Zaten banyo oldukça geçerli 

bir bahaneydi. Kendisi banyo yapmayalı muhtemelen iki haftadan fazla bir zaman geçmişti, 

fakat şimdi soyunup giyinmeye inanılmayacak derecede üşeniyordu. Yine de, temizlenmezse 

yapmazsa vücudunun mantara yahut bitlenmeye kurban gitmesi çok yüksek bir olasılıktı. 

Çaresizlikle Cihan'a bu banyo yerini göstermesini söyledi. Asker önde, o arkada yola 

koyulduklarında Poyraz konuşlandıkları karargâhın binaların arasına sıkışmış bir çadırlar 

bütünü olduğunu fark etti. Muhtemelen burada göründüğünden çok daha fazla asker vardı. 

Şüphecilik mi yapıyorsun yine? Bir süre taş döşeli yollarda yıkıntılar arasında yürüdüler. 

Mannheim'da aldığı emirlere göre, Poyraz o gün saat 13.00‟da Frankfurt‟taki ortak kuvvet 

komutanı Alman generale rapor verecekti. Bu da önünde bir saati var demekti. Belki de o bir 

saatten sonra ölürsün? 

“Kaç yaşındasın Cihan?” 

Poyraz kendi düşünceleriyle baş başa kalmaktan korkuyordu. Hoş, bu durumu inkar 

etmenin de bir âlemi yoktu. Yıllarca ona eşlik etmiş olan sesi, savaş başladığından bu yana 

gittikçe daha küstah ve atik davranır olmuştu. Poyraz bazen kontrolün kimde olduğunu 

anlayamıyordu.  

“Yirmi iki yaşındayım komutanım.” 

“Savaş başladığında ne yapıyordun?” 

“Üniversitede okuyordum komutanım. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü‟nde 3. 

sınıftaydım.” 

“Oğlum manyak mısın, neden bitirmedin üniversiteyi?” 

Cihan cevap vermeden önce duraksadı. Uzun boylu, esmer tenli bir delikanlıydı. 

Poyraz onun aslında oldukça yakışıklı sayılacağını düşündü. Onun yüzüne sahip olmayı diler 

miydin? 

“Komutanım artık üniversitenin bir anlamı kalmamıştı, savaşı kaybediyorduk. 

Bölümde, hatta üniversitede neredeyse erkek kalmadı zaten. Hep beraber savaşa katıldık 

arkadaşlarla.”  

Poyraz anlamaya başlamıştı. Ortak kuvvetlerle birlikte Avrupa Cephesi‟nde 

savaşmaya gönderilen askerlerin hemen hepsi biraz İngilizce biliyordu. Isparta Eğirdir Dağ 

Komando Okulu‟nda tanıştığı arkadaşlarından biri son anda Genelkurmay Başkanlığı‟nda 

karargâh görevine atanmıştı. Poyraz transfer olmadan önce onunla konuşma şansı yakalamış, 

yaklaşık elli bin askerin Avrupa Cephesi‟ne kaydırılacağını öğrenmişti. Avrupa nüfusu 

yaşlıydı, eski sömürgelerden gelen askerler yeterli değildi. Poyraz da Avrupa‟ya kaydırılan 

Türk askerlerden biriydi. Hızlandırılmış komando eğitimi aldığı bir aylık sürede öncelikle 

asteğmen olarak göreve başlayacağını öğrenmiş, sonradan ona gruptaki üç parlak asteğmen ile 

birlikte terfi ettirildiğini ve savaşa üsteğmen olarak başlayacağı söylenmişti. Hatta yakın 



dövüş eğitmenine göre o doğuştan bir asker, bir liderdi. Doğuştan bedelli asker demek daha 

doğru olur. O ise bunların hiçbirini umursamamıştı. Rütbe önemli değildi, öleceği sürece.  

Komando eğitimi bittikten sonra diğerleriyle birlikte neredeyse tamamen harap olmuş 

Ankara‟ya getirilmiş, orada emri altında savaşacak yetmiş yedi askerle tanışmıştı. Ocak ayının 

soğuk bir gecesinde trene binip birliği ile Sofya ve Viyana üzerinden Berlin‟e ulaşmıştı. 

Avrupa'nın şehirlerinden geçtikte savaşın merkezine doğru hareket ettiğini daha iyi anlayıp 

heyecanlanmıştı. O zamandan beri Almanya‟da çarpışıyorlardı. Savaş iyi gitmiyordu. 

Avrupa‟nın üvey çocuğu olan Polonya, yine müttefikler tarafından yeterince hızlı yardım 

götürülmediği için Ukrayna ile birlikte ilk haftalarda düşmüştü. Çin-Rusya koalisyonunun 

Avrupa Kıtasındaki iki ülkeyi işgalinin akabinde ihtiyar toprakların can çekişen “modern” 

ulusları diplomasinin gerçekten fayda getirmeyeceğini fark edip bunun bir varoluş savaşı 

olduğunu görmeyi sonunda başararak müttefik devletler safına geçmişlerdi. Yoğun çatışmalar 

sonucunda müttefikler Çin-Rusya koalisyon güçlerini durdurmaya muktedir olamayıp Ren-

Main Nehirleri çizgisinin gerisine çekilmişti. Muhtemelen şimdi de bir çeşit tahkimat kuvveti 

olarak belli bölgelere toplanıyorlardı. Topraklarının büyük bir kısmı kaybedilmiş olan 

Almanya, başkentini geçici olarak Münih‟e taşımıştı. Avrupa‟da aktif halde kalan son birkaç 

havaalanından biri olan Frankfurt Havalimanı, sadece askeri amaçlarla kullanılıyordu. Zaten 

sivil uçaklardan hasar almamış olanlar da, artık kerosenin çok nadir bulunmasından dolayı 

hemen hiç kullanılmıyordu. Hâlihazırda Rus-Çin gücünün esas hedefi de bu havalimanı 

olmalıydı. Orası da düşerse, ellerinde doğru düzgün uçak gücü de kalmayacak demekti ki bu 

da savaşın pratikte kaybedilmesi anlamına gelirdi. Stratejist olmuşsun bakıyorum da. Sana 

kısaca Hannibal diyebilir miyim? 

Savaşın başında kendisi dâhil yetmiş sekiz kişi olan birlik, çatışmalar sonucu 

mevcudunun üçte ikisine yakınını kaybetmişti. Mannheim‟de bozguna uğramış birliklerden 

güç bela kendi birliğine takviye yaptırmayı başarmış, mevcutlarını elli beşe kadar çıkarmıştı. 

Darmstadt‟ta vuran piyango ile şimdi tekrardan yetmiş kişinin üzerine çıkmış oluyorlardı. İyi 

bir sayı. Askerlerin hemen hepsi savaş görmüş, ölümden dönmüş çocuklardı. Poyraz 

şaşkınlıkla kendini bir nevi “baba figürü” olarak gördüğünü fark edip gülümsedi.  

“Daha çok yolumuz var mı?” 

“Geldik komutanım, hemen şurası.” 

Cihan tereddüt etmeden bir binayı gösterip sorusunu yanıtladığında Poyraz bu çocuğa 

kanının ısındığını hissetti. İlk bakışta çekingen ve kararsız gibi görünüyor olsa da, kuşkusuz 

zeki bir gençti, sonuçta İTÜ‟de mühendislik okumak her babayiğidin harcı değildi. Ayrıca üç 

yıl mühendislik eğitimi almış olmak, kişinin en azından analitik düşünce yapısına sahip 

olduğuna delalet ederdi ki bu da savaşta bazen çok yararlı bir özellik olabilirdi. Poyraz 

Cihan‟ı kafasının bir kenarına not etti.  

“Tamam oğlum. Sen şimdi serbestsin, yalnız Osman çavuşa söyle, işi bittiğinde beni 

çadırımın önünde beklesin.” 

Cihan yine duraksamadan cevapladı: 

“Emredersiniz komutanım!”  

Yavaş hareketlerle binanın içine girdiğinde ellerinde su kovalarıyla merdivenlerden 

aşağı koşturan sivil erkek ve kızları gördü. Hemen hepsi ergenliğini yeni atlatmış gibi 

görünüyordu. Gönüllü Almanlar. Bina eskiden bir apartman olmalıydı, şimdi ise askerler 

tarafından istila edilmişti. Poyraz fazla oyalanmanın lüzumu olmadığını düşünerek ilk kattaki 

iki dairenin koğuşa dönüştürülmüş yaşam alanlarının içinden geçerek banyolarını kontrol etti. 

İki banyoda da üçer asker aynı anda banyo yapıyordu. İkinci dairede kendi komutası altındaki 

erlerden birini görünce başıyla selam verdi. Bu çocuk da yenilerdendi. Tam emin olamamakla 

birlikte, onun Mannheim'de birliklerine katıldığını tahmin etti. Artık yüzleri hatırlamakta 

zorluk çeker olmuştu. Asker onu gördüğü anda sabunlu kafasıyla toparlanmaya çalıştı. 



Banyoda sözsüz bir anlaşma yapılmış gibiydi, hangi uyruktan olursa olsun, askerler sadece iç 

çamaşırlarıyla banyo yapıyorlardı. Poyraz içinden gelen gülme isteğini güçlükle bastırdı.  

“Sakin ol evladım. Rahat rahat yap banyonu.” 

Asker muhtemelen kalitesiz kalıp sabundan yanan gözlerini kırpıştırarak cevapladı: 

“Emredersiniz komutanım!” 

Diğer askerlerin de durup ona baktığını fark eden Poyraz daha fazla uzatmak 

istemeden arkasını dönüp banyodan çıkarken er arkasından seslendi. 

“Şey... Komutanım, siz de mi banyo yapacaktınız?” Yok, ben manyak olduğum için 

buraları geziyorum. 

“Evet.”  

Poyraz tekrardan banyoya döndü. Çocuk muhtemelen komutanına sırasını teklif 

edecekti. Türk askerinde üstlerine karşı değişik bir saygı ve özveri anlayışı hâkimdi. Bir yıla 

yaklaşmış savaş deneyiminde bunu çok kereler gözlemlemişti.  

“Komutanım, yanlış anlamayın ama subaylar burada banyo yapmıyorlar.” 

Poyraz merakla kaşlarını kaldırdı. Diğer erler de konuşulanlardan bir şey 

anlamadıkları halde ortamın bir şekilde gerildiğini hissedip tamamen durmuşlardı. Poyraz 

beklentiyle askerine baktı. Çocuk yutkundu. Poyraz ondan neden bu kadar çok korktuklarını 

merak etti. Neden olacak, ününden dolayı.  

“Komutanım rütbeliler en üst katta banyo yapıyorlar. Alt katlarda sadece rütbesizler 

var.” 

“Sağ olasın, sıhhatler olsun.” 

“Sağ olun komutanım!” 

Asker hevesle cevap verdiğinde Poyraz çoktan arkasını dönmüş, evin koridorunda 

yürüyordu. Bu kez daha seri hareketlerle, merdivenleri ikişer ikişer tırmanmaya başladı. 

Çocukluğundan bu yana garip durumların içinde kaldığında böyle yapar, hızlıca kaçardı. 

Sorunun olduğu mekân bir çeşit zehirle kaplanmış gibi hisseder, oradan ve mezkûr 

insanlardan ne kadar çabuk kaçarsa yaşanmışlıkların o kadar çabuk “geçeceğini” düşünürdü. 

Zayıfsın.  En üst kata çıktığında şaşkınlıkla soluk soluğa kalmadığını fark etti. Sigarayı 

mecburiyetten bırakmıştı, savaşın üçüncü ayından itibaren hiçbir yerde sigara kalmamış, tütün 

stokları ise beşinci ayda tamamen bitmişti. O günden bu yana mereti içmiyor, yine 

mecburiyetten düzenli spor yapıyor ve eskiye nispetle sağlıklı yaşıyordu, elbette yedikleri 

hariçti. Pratikte buldukları her şeyi yiyorlardı. İyi yönden bak, en azından sağlıklı öleceksin. 

Kattaki iki dairenin de kapısı açıktı, o da soldakini tercih ederek evin içine daldı. Bu 

evin odaları nispetle daha tertipliydi. Hızlıca banyoya seğirtti, banyo boştu. Koridorda duran 

su dolu kovalardan birini aldı, bir kalıp da sabun bulup banyonun kapısını kapatıp 

kamuflajıyla postallarını, çoraplarını ve saatini çıkararak bir kenara yığın halinde attı. Normal 

şartlar altında, savaştan önceki kendisi olsa çıplak ayaklarıyla öyle bir zemine basmaktan ne 

kadar tiksineceğini düşünerek gülümsedi. Hedefi biri gelmeden işini bitirip çıkmaktı. Acele 

ederek kendini sabunladı, kovayı el yordamıyla bulup usulca başından aşağı döktü. Su 

oldukça soğuktu, fakat umursamadı.  

Vücudunda sabun kalmadığından emin olduğunda etrafına bakarak kurulanacak bir 

şeyler aradı, fakat öyle bir imkân varmış gibi görünmüyordu. İç çekerek elleriyle vücudunda 

ve saçlarında kalan suyu mümkün olduğunca sıyırıp yıpranmış atletiyle kurulanarak 

kamuflajını giydi. İç çamaşırı sırılsıklam olduğu için muhtemelen kamuflajın o bölgelerinin 

ıslanarak iğrenç bir görüntü oluşturacağını düşünerek kaşlarını çattı, fakat üzerinde fazla 

durmaya gerek görmedi. Haziran ayının ortasıydı, hava öğlenden sonra yeterince ısınacaktı. 

Eh, bir rütbeliye bakıp gülmek de her babayiğidin harcı olmadığından Poyraz için çok sorun 

varmış gibi görünmüyordu.  

Banyodan ve evden bu kez pek acele etmeden çıktı, merdivenlerden aşağıya indi ve 

binadan ayrılıp çadırının olduğu istikamete doğru yürümeye başladı. Çadır sadece rütbelilere 



sunulmuş bir nimetti, diğer askerler bulurlarsa askeri koğuşa dönüştürülmüş binalarda, 

bulamazlarsa da sırtlarında taşıdıkları uyku tulumlarının içinde uyurlardı. Poyraz çadırda 

uyumayı tekinsiz bulduğu için genelde askerleriyle birlikte dışarıda, uyku tulumunda uyurdu. 

Bir gece kamp kurduklarında Osman yanaşıp bunun sebebini sormuş, o da düşmanlara açık 

hedef vermek istemediğini söyleyerek Osman'ı göndermişti. İki tarafın da karşının subaylarını 

ilk hedef olarak belirlediği bir sır değildi, Poyraz da işaret fişeği yakarak orada olduğunu 

herkese duyurmak istemiyordu. Zaten bu yüzden mecbur kalmadıkça üniformasını da 

giymiyor, sadece rütbe işaretleri sökülmüş kamuflajını giyiyordu. Şimdi üzerinde olan 

yedeğiydi, ondaki apoletler sökülmemişti.  

Mümkün olan en ciddi yüz ifadesini takınmış, vakarla yürürken çadırının önünde 

birkaç askerin bekliyor olduğunu fark edince adımlarını hızlandırdı. Açılın, mareşal geliyor. 

Çadıra vardığında onu bekleyenlerin Osman ve Erdem olduğunu gördü. Onların yanında iki 

İngiliz çavuşu aylak bir tavırla dikiliyordu. Osman ve Erdem hızlıca esas duruşa geçerek 

selam verdiler, İngilizler de ilgisizlikle onları süzüp Poyraz'a baktılar. Poyraz askerlerinin 

selamını alırken sinirlendiğini hissetti. Hiçbir müttefik asker bir rütbeliye böyle lakayt 

davranamazdı, bazı şeylerin belirli sınırları net olarak çizilmişti. Gururun mu incindi 

kumandan? Hayır, bu gururla alakalı değildi. Oradaki tüm askerleri bir arada tutan en mühim 

bağ kuvvetle muhtemel disiplindi, Poyraz da mümkün olduğunca disiplinin korunması için 

uğraşırdı. Osman ve Erdem komutanlarının sinirlendiğini hissederek gerginlikle birbirlerine 

baktılar. Osman konuşmaya hazırlanırken Poyraz sağ elini kaldırıp onu susturdu ve Erdem'e 

bakarak konuştu. 

“Erdem, oğlum. Bu salakların buraya neden geldiğini bilmiyorum, ama şimdi 

söyleyeceklerimi onlara birebir tercüme edeceksin. Anladın mı?” 

Erdem başıyla onaylayarak yutkundu. Muhtemelen komutanının bir çeşit rezalet 

çıkaracağını düşünüyor, bu olası kargaşaya ortak olmaktan imtina korkuyordu; fakat emir 

emirdi ve Erdem ona söyleneni yapacaktı. O yüzden Poyraz konuşurken herhangi bir cümleyi 

kaçırıp atlamamak için hevesle dinledi.  

“Siz iki aptalın buraya neden geldiğini bilmiyorum, bunu sizden öğrenmek de 

istemiyorum. Karşınızda bir yüzbaşı varken selam vermekten bile acizsiniz, askerden başka 

her şeye benziyorsunuz. Şimdi hemen komutanınızın yanına gidecek, buraya getirdiğiniz 

mesaj neyse saygısızlığınızdan ötürü aktarmanıza izin vermediğimi söyleyecek, o mesajın iki 

zeka özürlüyle değil, gerçek bir askerle gönderilmesini talep ettiğimi bildireceksiniz. Zaten bir 

mesajın iki çavuşla gönderilmiş olması bile sizin yeteneklerinizi güzelce izah ediyor.” 

Erdem konuştukça onu dinliyor, hata yaptığı yerlerde uyarıyor ve düzeltmesini 

sağlıyordu. Poyraz'ın İngilizcesi oldukça iyiydi, fakat burada amacı askerleri muhatap 

almayarak onlara bir ders vermekti. Erdem'in -biraz da heyecanının etkisiyle- duraksayarak 

konuşması esnasında İngilizlerin renkleri önce kırmızıya, sonra da mora dönüştü. İkisi de 

sırtlarını dikleştirerek selam verdiler, Poyraz selamlarını almadan arkasına dönüp çadırın içine 

girerken Erdem ve Osman'ı da bir baş hareketiyle içeriye çağırdı.  

O içeriye girip postallarını tekrar çıkarır ve ıslak çoraplarını yüzünü buruşturup bir 

kenara atarken Osmanla Erdem sebatla ayakta bekliyordu. Poyraz içten içe bir tatmin duygusu 

hissetti. Kendi askerleri asla az önceki İngilizler gibi onu utandırmazlar, müttefiklerden 

herhangi bir subaya en ufak bir saygısızlık yapmazlardı. Poyraz mutlulukla ayak parmaklarını 

oynatıp bakışlarını tekrardan ikisine dikti. Postal giymeyi sevmezdi. Ayak hapishaneleri. 

Askerlerinin aklından geçenleri bilmeyi çok istediğini düşündü, onların savaşla eskimiş 

yüzlerine umutlu ifadeler koymayı ise onlarca çatışmanın içinden sağ çıkmaya yeğlerdi. 

Onlar zaten ölü. Ölülere umut veremezsin. Savaş bu demekti zaten. Umutların ve hayallerin 

hepsini çöpe atarak yerlerine gerçeklere ulaştıracağına söz veren yalanlar yerleştirmekti o. 

Bunu yapamayanlar kaybederdi. Hoş, bazen yapanlar da kaybederdi; fakat bahsi en yüksek 

olasılıklı seçeneğe oynamak ekseriyetle en mantıklı hareketti.  



“Komutanım?” 

Beklenti dolu soruyu duyduğunda Poyraz daldığı hayallerden sıyrılarak düşüncelerin 

yüküyle aşağı eğilmiş omuzlarını tekrar dikleştirdi. Askerlerini azarlayabilir, onları en ağır 

işlere sürebilir, hatta ölüme göz kırpmadan kucak açmalarını dahi emredebilirdi. Onların 

karşısında sahip olmadığı yegâne özgürlük ise zayıflıktı.  

“Otursanıza oğlum, neden ayakta bekliyorsunuz?” 

Emrini ikiletmeden dağınıklığın içinde bir yerlere oturdular. Poyraz onları daha fazla 

bekletmemesi gerektiğini düşünerek rutin sorularını sormaya hazırlandı. Beklemek kararsızlık 

demekti, ancak zayıflar kararsızlığın pençelerinde kıvranırlardı. Er geç fark edecekler. 

“Osman, Ankara ile görüştün mü?” 

“Görüştüm komutanım.” 

“Durum nasıl?” 

Osman, birliğindeki en önemli göreve sahip askerdi. Uydu telefonu, yedek bataryalar 

ve telefonu şarj etmekte kullandıkları kompakt güneş enerjisi ünitesi onun 

sorumluluğundaydı. O yüzden, Poyraz Osman'ı sıcak çatışma içine girdirmekten mümkün 

mertebe imtina ederdi. İlk zamanlarda birlikteki diğer askerlerle birlikte Osman da bu 

durumdan çok rahatsız olmuş, hatta askerler şikâyetlerini Poyraz'a iletmekte herhangi bir beis 

görmemişlerdi. Bunun üzerine Poyraz birliği içtima alanına toplayıp hepsini güzelce 

azarlamış, kararından memnun olmayanların silahlarını atıp gitmelerini emretmişti. Kimse 

yerinden kıpırdamadığında sözlerini biraz daha yumuşatıp Osman'ın birlikte -kendi de dâhil 

olmak üzere- en önemli asker olduğunu açıklamıştı. O özel eğitimli bir askerdi, telefonun 

şifreleri, gereken bağlantı protokolleri sadece onda vardı. Aynı zamanda telefonda yahut şarj 

ünitesinde meydana gelebilecek küçük arızaları giderecek eğitim ve aletlere de sahipti. Zaten 

o lanet alet olmadan hepsi ölü sayılırdı.  

“Komutanım değişen çok bir şey yok. Ruslar hala Sivas'ı aşıp Ankara'ya ulaşmaya 

çalışıyorlar. Amerikalılar karadan İran üzerine yürümemek için bahaneler üretmeye devam 

ediyorlar. Uzakdoğu cephesinden halen haber gelmiyor.” 

“Peki, o zaman...” 

“Yalnız komutanım, bir söylenti var.” 

Poyraz sözü kesildiğinde kaşlarını çattı. Osman, yaptığı hatanın farkında değilmiş gibi 

çabuk sözlerle konuşmaya devam etti: 

“Komutanım, Amerika'nın nükleer silah kullanacağı söyleniyor...” 

İşte bu! Poyraz ağzının şaşkınlıkla açık kaldığını fark etti. Savaşın başından bu yana 

iki taraf da sözsüz bir anlaşmayla nükleer silah kullanmaktan imtina etmişti. Eğer birileri 

nükleer silah kullanmaya başlarsa... Sonunda hak ettiğiniz gibi kendinizi yok edeceksiniz. 

Poyraz sesini mümkün olduğunca sakin tutmaya çalışarak sordu: 

“Kim söylüyor?” 

“Komutanım, Amerikalılar II. Dünya Savaşı'nda atom bombasını atmadan önce 

Japonya'da yaptıkları gibi büyük Rus şehirlerine uçaktan ilanlar atıyorlarmış. Ruslarla Çinliler 

henüz bir tepki vermemişler.” 

Savaşın başlangıcından itibaren ilk altı ayda uçak savaşları neredeyse sona ermişti. 

Asya Birliği -en azından müttefikler onlara böyle diyordu- çok akıllı manevralar yaparak tüm 

uçak gücünü stratejik noktaları imha etmekte kullanmıştı. Hava kuvvetlerinin 

müttefiklerinkinden çok zayıf olduğunu kendileri de bildiklerinden, hızlıca Avrupa'daki çoğu 

havaalanını yok etmeyi başarmışlardı. Sürpriz faktörünü kullanarak Arap yarımadasında ve 

Ortadoğu'da belirledikleri tüm petrol sahalarını ve rafinerileri de etkisiz hale getirip, Avrupalı 

devletlerin uçakları için benzin bulma ihtimallerini neredeyse sıfıra indirmişlerdi. Dünya 

üzerinde hava kuvvetlerine sahip tek ülke Amerika Birleşik Devletleri olarak kalmıştı, onlar 

da sadece kendi ülkelerindeki petrol kuyularını işleyebiliyorlardı.  

“Aptal herifler.”  



Poyraz kendi kendine mırıldanıyordu. Osman hemen susup onun söyleyeceklerini 

beklemeye başladı. Poyraz gösterişle iç çekip omuz silkerek, iki çavuş orada değilmiş gibi 

“Boş tehditler” diye söylenip mırıldanmasını teatral bir havayla sona erdirdi. Bu tiyatro 

askerlerine gereken mesajı verecekti. Aptallar sürüsü dünyayı yakmak istiyorsa, bu Poyraz'ı 

ilgilendirmezdi. O üzerine düşen görevi yapar ve ölürdü. Gerisi çok mühim değildi. İyi 

yönünden bak, şanslıysan ne olduğunu anlamadan buharlaşarak ölürsün. Bu konuyu 

kapatması gerekiyordu. 

“Birliğin durumu ne Erdem?”  

Erdem, Poyraz'ın ona verdiği görevle birlikteki koordinasyon ve uyumu sağlamakla 

görevli çavuş olmuştu. Askerlerin sorunlarıyla birebir ilgilenir, mühimmat ve teçhizatı kontrol 

eder, birliği düzenli tutardı. Fevkalade bir devlet memuru! İnce yapılı çavuş sorulan soruyu 

hızla cevaplarken, Poyraz bir kez daha ne kadar doğru bir tercih yaptığını fark etti. Erdem tam 

bir özgüven timsaliydi.  

“Komutanım yeni gelen arkadaşlar biraz uyum sorunu yaşıyorlar, ama birkaç güne bu 

sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Teçhizatımız ve mühimmatımız neredeyse eksiksiz. 

Kumanyaları yenilemek için buradaki iaşe görevlisiyle görüştüm, o konuda bir sıkıntımız 

olmayacak Allah'ın izniyle. Askerler hızlı yürüyüşten biraz hırpalandı, ama bir günlük 

dinlenmeyle geçer.” 

“Eyvallah Erdem. Buraya neden bu kadar çok asker toplandığı hakkında bir şeyler 

öğrenebildiniz mi peki?” 

Soru ikisine birden yöneltilmişti. İki adam da sessiz kalınca Poyraz yapacak bir şey 

olmadığına kanaat getirdi. Alman generalin yanına bilgisiz çıkacak olmak hoşuna gitmiyordu. 

Onun düşünce sistemine göre birincil vazifesi savaşın kazanılması için kahramanlıklar 

yapmak değil, bilakis savaş bitene dek askerlerinden mümkün olduğu kadar fazlasını hayatta 

tutmaktı. Savaş ona gerçekçi olmayı zorla öğretmişti. Dolayısıyla aralarından çoğunun birkaç 

gün sonrasını dahi göremeyeceğini, komutası altındaki herkesi kurtarma düşüncesinin basit 

bir fanteziden öte geçemeyeceğini biliyordu.  

“Bizden başka Türk asker var mı burada?” 

“Var komutanım!” 

Cevaplayan yine Erdem'di. Poyraz gülümsedi. Bu çocuğun görev aşkı gerçekten kayda 

değerdi. Komutanının onaylayan bakışlarını gören Erdem de biraz daha yüksek bir özgüvenle 

konuşmaya devam etti: 

“Komutanım, sabah erken kalkmıştım. Söylediğim gibi kumanya sorununu çözmek 

için sorumluyu bulmaya çalışıyordum. O esnada birkaç Türk asker görüp onların yanına 

gittim. Onların söylediğine göre, Ren-Main hattında birkaç ana cephe oluşturuluyormuş. 

Burası en önemli cepheymiş, o yüzden en kalabalık yer de burasıymış. Yaklaşık beş bin 

kişilik bir Türk kuvvetinin burada olduğunu söylediler. Biz en son gelenlerdenmişiz.” 

Poyraz düşünceli bir tavırla başını sallıyordu. Müttefik komuta birliğinin uygulamaya 

çalıştığı stratejiyi yavaş yavaş kavrıyordu. Saatine baktı. Yirmi dakikası kalmıştı. Toplantıya 

geç kalmak istemiyordu. Hızlı olursan… Düşüncelerinden sıyrılarak ayağa kalktı, onu taklit 

edip ayaklanmaya çalışan Erdem ve Osman‟ı sabırsızca bir el hareketiyle durdurdu. Hemen 

sağındaki sırt çantasını açarak içindeki uzun silindiri dışarıya çıkardı. Silindirin kapağını açtı, 

içindeki kuşe kâğıda basılı haritayı özenle dışarıya çıkardı. Harita, Almanya‟ya gelmeden 

Ankara‟da kendisine verilmişti. Kenarları oldukça yıpranmış olan haritayı usulca çıkarıp 

yatağının üzerine serdi. Bir baş hareketiyle iki çavuşu yanına çağırdı, haritanın iki ucuna 

tekrar kıvrılıp silindir şeklini almasın diye bulduğu ağırlıkları koyarak tepeden bakmaya 

başladı.  

“Siz olsaydınız ne yapardınız?”  

Sorusuyla hazırlıksız yakalanan Osman haritaya doğru eğilerek olasılıkları 

hesaplamaya başladı. Poyraz, onun düşüncesinden ziyade Erdem‟in fikirlerini merak 



ediyordu. Erdem birkaç saniye boyunca hülyalı gözlerle haritayı süzdükten sonra öne doğru 

eğilip parmağıyla belirli noktaları göstererek konuşmaya başladı: 

“Komutanım, ben olsaydım kuvvetlerimi dörde böler, askerlerimi Köln-Frankfurt-

Nürnberg-Münih şehirlerine yerleştirirdim. Eğer birincil amaç hakikaten Frankfurt 

havalimanını korumaksa, en önemli kuvvetin burada olması mantıklı. Fakat Rusların Münih‟i 

ele geçirmesine engel olunması gerekiyor. O yüzden oradaki kuvvetin buradakinden daha 

kalabalık olduğunu düşünüyorum. Zaten Ruslar bu dört şehri ele geçiremedikleri için savaş 

iyice sıkıştı. İnsansız hava araçlarının sürekli devriyesi ve uydu fotoğrafları sayesinde 

nehirleri herhangi başka noktada büyük kuvvetlerle geçmeye çalıştıkları anda haberimiz 

oluyor ve müdahale ediyoruz. Bence müttefik kuvvetlerin savunma pozisyonu oldukça iyi, 

bunun korumamız yeterli olacaktır.” 

“Aferin oğlum.”  

Poyraz beğenmişti. Kendi çıkarımları da paralel yöndeydi, tek ve oldukça büyük bir 

farkla. Poyraz bu harekâtın bir yığınak yahut tahkimat amacına yönelik olduğunu 

zannetmiyordu. Eğer Erdem‟in Türk askerlerden duydukları sadece söylentiden ibaret değil ve 

Avrupa boyunca bu yoğunlukta bir askeri hareket söz konusu ise, bu tek bir sonuca delalet 

ederdi: saldırı. Vardığı sonuca kendi de inanamayarak haritaya tekrar eğildi. Savaşın 

başlangıcından bu yana müttefikler savunmadaydı. Asya Birliği hep agresif olmaya alışmıştı. 

Müttefikler sürpriz yapmak istiyorlardı. Normandiya çıkarması gibi. Hayır. Normandiya gibi 

değildi bu. Daha ziyade efsanevi amiral Yamamoto komutasındaki Pearl Harbor baskını 

gibi… 

“Erdem, söylediklerin kısmen doğru, fakat eksik yerler var. Muhtemelen Münih‟teki 

kuvvet sadece savunma amaçlı olacak ve sayıca çok az olacak. Frankfurt‟taki kuvvet ondan 

biraz daha büyük olacak, buradaki öncelik de savunma. Üçüncü yığınağın yeri Nürnberg 

değil, Bonn olacak. Dördüncüsü de, söylediğin gibi Köln‟de olacak, bu iki ordu en kalabalık 

ordular olacak.” 

Onlar şaşkınlıkla izlerken Poyraz iyiden iyiye planı kavradığını hissetmeye başlamıştı. 

Strateji fena değildi, fakat riskliydi. İkinci Dünya Savaşı‟nda denizde Amerika kadar güçlü 

olmayan Japonya, sürpriz bir baskınla Pearl Harbor Limanı‟na saldırı düzenleyerek 

Amerikalıların uçak gemilerini devre dışı bırakıp Pasifik Okyanusu‟nun tek hâkimi olmak 

istemişti. Burada müttefiklerin denemeye çalıştığı da tam olarak buydu. Kalabalık Rus-Çin 

karma kuvvetlerini bir kıskaç manevrasıyla iki taraftan vurmaya çalışıyorlardı. Eğer o orduyu 

bir şekilde bozguna uğratabilirlerse Hessen eyaleti tamamen onların kontrolüne geçecekti ve 

Asyalılar savaşın başından bu yana ilk kez savunma pozisyonuna geçmek zorunda 

kalacaklardı. Tabii bu planın başarılı olabilme ihtimali, Frankfurt‟taki kuvvetler Rus-Çin 

koalisyon birliklerini ırmağın kuzey yakasında tutarken, Bonn ve Köln‟deki kuvvetlerin hızlı 

bir manevrayla doğu tarafından düşmanın üzerine gelebilmesine bağlıydı. Yamamoto 

başaramadı.  

Poyraz saatine baktı, vakit gelmek üzereydi. Apar topar kuru bir çift çorap bulup giydi, 

postallarını tekrar ayağına geçirirken Erdem‟e haritayı tekrardan -dikkatli bir şekilde- 

muhafazasının içine koymasını tembih etti. İkisine de konuştuklarının bu çadırdan dışarıya 

çıkmaması gerektiğini söylemesine gerek yoktu. Onlar akıllı çocuklardı, ne yapacaklarını 

bilirlerdi.  

Çadırından çıktığında nereye gideceğini bilmediğini fark etti. Birkaç adım attıktan 

sonra, bir yandan yürürken bir yandan da Alman komuta kademesinin nerede olduğunu 

soracak birilerini bulma amacıyla etrafına bakmaya başladı. Düşünceler tekrardan zihnine 

üşüşmeye başlamadan evvelde kendisiyle aksi istikamette hızlı adımlarla yürüyor olan bir 

Alman çavuşu durdurarak son bir yılda epeyce geliştirdiği Almancasıyla generalin nerede 

olduğunu sordu. Çavuş şaşırdıysa da belli etmedi, sonrasında hızlı hareketlerle gitmesi 

gereken yönü tarif ederek yoluna devam etti. Poyraz ona teşekkür ederek seri adımlarla 



yürürken bir taraftan da düşünüyordu. Eğer müttefiklerin planı gerçekten onun düşündüğü 

gibiyse, stratejinin başarılı olması pamuk ipliğine bağlıydı. Bonn ve Köln‟den yarma harekâtı 

yapacak orduların hızlı ilerlemesi gerekiyordu. Koordinasyon da çok önemliydi, Rus-Çin 

kuvvetlerinin yönlerini o tarafa çevirmemeleri gerekiyordu. O yüzden Frankfurt‟ta 

konuşlanan kuvvete büyük iş düşüyordu. Onlar sürekli olarak düşmana taarruzda 

bulunacaklar, dikkatleri üzerlerine çekeceklerdi. Bunun için karşı kıyıya geçecek küçük 

birlikler seçilebilirdi. Savaşma kabiliyeti yüksek olan, hızlı manevra yapabilecek, tecrübeli 

avcı gruplar. Baban da askerliğini avcı olarak yapmıştı.  

Alman çavuşun tarif ettiği binanın önüne vardığında dikkatini ilk olarak kapıda 

bekleyen tam teçhizatlı askerler çekti. Onlara başıyla selam vererek içeri girdiğinde, bu 

binanın eskiden bir otel olduğunu gördü. Önünde geniş bir lobi vardı. Zamanında 

resepsiyonun olduğu bankoya yaklaştı, muhtemelen Alman generalin sekreterliğini yürüten 

asker başını kaldırıp ilgiyle ona baktı. Poyraz, adamın üniformasındaki üç yıldız benzeri 

işaretten ikisinin de hemen hemen aynı rütbeye sahip olduğunu anlayınca uygun selamı verdi. 

Karşısındaki asker ağırbaşlılıkla selamı yanıtladı ve ona bakarak beklemeye devam etti. 

Poyraz Almanca konuşarak adını verip generalin kendisini beklediğini söyleyince Alman 

rütbedaşı hızlıca önündeki ajandayı karıştırıp başıyla bir onay hareketi yaptı, Poyraz‟a biraz 

beklemesi gerektiğini söyleyerek lobideki koltukları işaret etti. Generalin şu anda başka bir 

görüşmesi vardı, birkaç dakika içinde onu kabul edecekti. Poyraz teşekkür ederek gösterilen 

koltuğa geçip oturdu. 

Beklemekten oldum olası nefret ederdi. Başkaları bayılıyor zaten. Bekleten hangi 

rütbeye yahut sosyal statüye sahip olursa olsun, önceden kararlaştırılmış bir saate ihanet 

edilmesi ona göre düpedüz yalan söylemeye eşdeğerdi. Sabırsızca saatine baktığında yalnızca 

beş dakikadır beklediğini gördü. İşin en kötü tarafı, çağrılana dek burada oturup beklemeye 

mahkûm olmasıydı. Koltuğa mümkün olduğunca rahat bir pozla oturarak geçen bir yılda 

nelerin değiştiğini anlamaya çalıştı. Mesela, savaş başlamadan hemen öncesinde bu şekilde 

bir yerde bekletiliyor olsa, hemen akıllı telefonunu çıkarıp internete bağlanır, öncelikle 

herhangi bir sosyal paylaşım platformundan beklemenin ne kadar iğrenç bir his olduğunu, 

insanların neden bekletilmemeleri gerektiğini sesini duyacak herkese anlatmaya çalışırdı. 

Bunu bir nevi sosyal sorumluluk olarak görür, insanları bilinçlendirmekten farklı bir haz 

alırdı. Eğer yeterince sinirlenirse yapılan davranışın aleni bir şekilde yalan söylemek 

olduğunu deklare etmekten geri durmaz, sahte medyada yazdıklarına insanların vereceği 

tepkileri görerek keyiflenirdi. Beğenilmek mi istiyorsun? Artık istemiyordu, hayır. Zamanında 

oldukça mühimdi ama “beğeni” toplamak.  

Savaş başlayana kadar insanlar gittikçe yalnızlaşmış, başkalarının yaşadığı hayatlara 

öykünür olmuşlardı. Hâlbuki herkes yalan söylüyordu. Savaş gelir gelmez insanların kurduğu 

tüm bu sahte bağları bir çırpıda koparıp atmış, yalanlara son vermişti. Dalgınlıkla tekrar 

saatine baktı. Sekiz dakika. Artık sinirlenmeye başlıyordu. Eskiden olsa sinirlendiğini de 

yazardı mesela internete. Sonra ekranlarını aşağı kaydıran insanların “beğen” işaretine 

tıklamasını beklerdi. Hepsi öyleydi. Dokuz dakika. Bu kadarı biraz fazla olmaya başlamıştı 

artık. Sakin ol. Bakışlarını resepsiyona çevirdiğinde, resepsiyonun hemen solunda bir kapının 

açıldığını ve bir askerin yüzbaşıyla konuştuğunu gördü. Yüzbaşı askeri dinledikten sonra 

Poyraz‟ı göstererek bir şeyler söyledi, asker de o tarafa doğru yöneldi. Önüne kadar gelip 

selam verdiğinde Poyraz da yavaş hareketlerle ayağa kalkıp selamı aldı. Misilleme mi 

yapıyorsun mareşalim? Asker birkaç saniye ne söyleyeceğini düşündükten sonra kırık bir 

İngilizce ile generalin onunla görüşmeye hazır olduğunu söyleyip kendisini takip etmesini rica 

etti. Poyraz onun peşine düşüp yüzbaşının yanından geçerek kapıdan içeri girdi. Bu oda bir 

çeşit koridor gibiydi, Poyraz‟a eşlik eden haricinde üç er koridorun sonundaki kapının önünde 

bekliyordu. Onların yanına geldiklerinde eşlikçisi Poyraz‟ın önünde durarak bozuk 

İngilizcesiyle silahlarını teslim etmesini istedi. Delirip generali öldürebilirsin sonuçta.  



Poyraz ses çıkarmadan tabancasını çıkararak askerlere verdi. Üzerinde başka bir silah 

olmadığını söylediği halde, rehberi özür dileyerek yine de onun üzerini araması gerektiğini 

söyledi. Poyraz hiçbir şey demeden kollarını iki yanına açınca bir asker öne çıkarak onu 

hızlıca aradı ve geri çekilip arkadaşlarına başıyla onay işareti yaptı. Poyraz askerin 

huzursuzluğunu hissedebiliyordu. Gülümsedi. Korkut onları! Çocuklar onun gülümsemesiyle 

hızlıca yanlara doğru açılıp geçmesine müsaade ettiler. Gecikmeden iyice canı sıkılan Poyraz, 

hızlıca kapıyı çaldı; içeriden gelen Almanca “Girin.” sesini duyar duymaz da kapıyı açtı ve 

girdi.   

Girdiği oda dar bir sokağa bakan, muhtemel suikastlara karşı kapatılmış pencereleriyle 

pek ışık almayan bir yerdi. Kenarlarda yanan mumlar içeriye nostaljik bir hava katıyordu. 

General, uzun ahşap bir masanın arkasında, yanında iki üniformalı subayla muhtemelen savaş 

planlarını inceliyordu. Poyraz‟a yakın olan subay bir albay olmalıydı, en azından İngiliz işaret 

sisteminde albay böyle gösteriliyordu. Diğer taraftaki subay ise biraz karanlıkta kaldığından 

onun üniformasındaki bayrağı ya da rütbe işaretlerini göremedi. Üçünün de bir anda durup 

kendine baktığını fark ettiğinde üniformasını giymemiş olduğuna hayıflanarak esas duruşa 

geçip selam verdi: 

“Yüzbaşı Poyraz Tekin, Türkiye.” 

Almanya cephesinde geçirdiği bir yıl boyunca müttefik komutanlara hep aynı İngilizce 

selamı vermişti. Genel askeri teamüllere uymasa da onun tarzı böyleydi. Zaten zihnindeki 

önem sıralaması da tam olarak bu selamı gerektiriyordu. Savaştaki bir askerin en mühim 

özelliği rütbesiydi. İsim, her ne kadar önemsiz bir teferruat gibi görünse de, üstlerinin ona 

ihtiyaç duyduğu anda seslenebilmeleri, onun varlığına bir mana verebilmeleri adına 

önemliydi. En anlamsızı ise haliyle ülkesiydi. Karşılarında ortak bir düşman olduğu sürece 

milliyetin herhangi bir şekilde ön planda kalması müttefikler arasındaki yabancılık duygusunu 

körüklerdi. İsmin sadece bir mezar taşında yazacak. Eğer yeteri kadar şanssızsan. 

“Rahat, yüzbaşı.” 

Poyraz itaat edip rahat duruşa geçtiğinde, general yanındakilere koltuklara 

oturmalarını işaret etti. İngiliz albay ilgisiz bir bakışla Poyraz‟ı süzerek yerine geçti. O 

zamana dek gölgenin içinde kalan diğer adam da çevik hareketlerle yerine oturduğunda, 

şaşkınlıkla onun üniformasındaki Türk bayrağını fark etti. Adam korgeneraldi. İçinden gelen 

küfretme isteğini güçlükle bastırarak yüz ifadesini korudu. O, bir yıldır cephede çarpışan bir 

yüzbaşı, ilk kez bir generali kanlı canlı göreceği için gerginken, piyangodan bir de Türk 

korgeneral çıkmıştı. 

Üç adam oturdukları yerden onu incelerken düşüncelerini de bakışları gibi sabit 

tutmaya çalışarak öylece durdu. O bir askerdi. Askerler düşünmez, sadece uygulardı. Asla 

değişmeyeceksin. Hayretle sesin bu kez haklı olduğunu düşündü. O değişmemişti. Sadece 

Poyraz diye bir karakter bu hikâyeye ait değildi. Anlamaya çalışan, sorgulayan, alay eden 

adam; birliğine teslim olmak için düzenli soluklarla uyuyan, sıcak, yumuşak ve çıplak 

Damla‟nın yanından kalktığı “an”a hapsolup orada kalmıştı. O adam, Poyraz, asla 

değişmeyecek, hep aynı yerde ve aynı şekilde kalacaktı. Şimdi, karanlıkta duran, başka biri 

vardı hikâyede. Hapishanedeki birinin kimliğine bürünmüş bir sahtekâr.  

“Birliğinin durumu nedir yüzbaşı?” 

Poyraz soru üzerine mekanik hareketlerle biraz evvel Erdem‟in ona söylediği 

cümleleri en ufak bir değişiklik yapma ihtiyacı duymadan üç üstüne anlattı. Adamların yüz 

ifadelerinde en ufak bir değişiklik yok gibiydi. Alman general hafif düşünceli bir bakışla onu 

izliyor, arada başıyla onaylama hareketleri yapıyordu. İngiliz albay ilgisizliğini saklamak için 

hiç çaba göstermiyor, kayıtsız bakışlarla Poyraz‟ın arkasındaki duvarı inceliyordu. Burada ne 

olduğunu bilmiyorum ama bu adam durumdan hoşlanmıyor. Türk general ise bambaşka bir 

boyuttaydı. Poyraz saklandığı mekanik ses tonunun arkasından adamın düşüncelerini tahmin 

etmeye çalıştı. O da kendisi gibiydi aslında. Zihninden geçen düşünceler, değil bu oda, 



muhtemelen bu gerçekliğe dahi ait değil gibiydi. Adam kimsenin asla bilmeye muktedir 

olamayacağı bir dünyada geziniyordu.  

Odayı dolduran sessizliğin ayrımına vardığında konuşmasını bitirdiğini, yeni bir 

komut yahut soru beklediğini fark etti. Tam zamanında kendine gelmişti, zira Alman general 

diğer iki adama birer bakış attıktan sonra orada otoritenin ona ait olduğunu diğerlerine 

hatırlatmak ister gibi omuzlarını dikleştirdi. Kendine güvenmiyor. İngiliz albay gülümsemeye 

başlamıştı.  

“Seni buraya neden çağırdığımız hakkında bir fikrin var mı yüzbaşı?” 

Ufak bir boğaz temizlemenin ardından Türk general sorusunu sormuş ve Poyraz‟ı 

oldukça hazırlıksız yakalamıştı. Adamın ses tonu tok ve kendinden emindi. Alman general 

sitemle ona bakarken, adam duruşunu hiç bozmadan sahte bir merakla Poyraz‟ı süzmeye 

devam etti. İngiliz albay da artık aleni sırıtıyordu. 

“Hayır komutanım.” 

Poyraz gerçekten bilmiyordu, açıkçası bilmek de istemiyordu. Böyle durumlarda 

zamanından evvel bilmek ekseriyetle insana fayda getirmez, bilakis zarar verirdi.  

“Sen ve askerlerin önemli bir görev için seçildiniz yüzbaşı.” 

Sessizlik. Poyraz yutkunup başını öne doğru eğdi. “Özel Görev” tanımı genelde dönüş 

imkânı olmayan planlar için kullanılırdı. Onu ve emrindekileri ölüme göndereceklerdi. Üç 

adam, az önce yetmişten fazla adamın Azrail‟e teslim olma zamanının geldiğini ona 

bildirmişti.  

“Emredersiniz!”  

Beklemekten ve kendi oradayken astlarının konuşmasından oldukça rahatsız olduğu 

belli olan Alman general çevik bir hareketle ayağa kalkıp başıyla Poyraz‟a onu takip etmesini 

işaret ettikten sonra üzerinde büyük bir haritanın serili olduğu masaya yöneldi. Poyraz 

duraksamadan onu takip ederken diğerlerinin de masaya doğru hareketlendiğini fark etti. 

Hazır ol. Geliyor. 

Masaya yanaştığında haritada işaretlenmiş birlikleri görüp bir tatmin duygusuyla 

gülümsedi. Yapılan yığınaklara bakılırsa buraya gelmeden biraz önce Erdem ile yaptıkları 

analizler hemen hemen doğruydu, bir değişiklik hariç. Kendisinin Köln‟de, Erdem‟in ise 

Nürnberg‟de öngördüğü büyük ordu Koblenz‟e konuşlandırılmıştı. Frankfurt‟taki kuvvetlerin 

yekûnu nispetle azdı, güçlerin en büyük yoğunlukla yığınak yapıldığı yer ise Köln gibi 

görünüyordu. Aferin, planı doğru tutturdun. İşte ödülünü de veriyorlar, gösteriyi en önden 

izleyebileceksin. 

“Savaş planlarının yüzbaşıyla bu kadar açık olarak paylaşılmasını tasvip etmediğimi 

tekrardan söylemek isterim. Ayrıca bu yüzbaşıya güvenmiyorum. Ona gönderdiğim 

habercileri azarlayıp bana geri göndermiş.” 

İngiliz albay ilk kez konuşmuştu. Adam itiraz ederken bile rahatsız olmuş gibi 

görünmüyordu.  

“İtirazlarınızı dinledik albay ve bu konuda bir karara vardık. Bunu tekrar etmeye 

lüzum yok.” 

Alman generalin gergin ses tonu Poyraz‟ı oldukça rahatsız etmişti. Bu adamlarla savaş 

kazanmak pek mümkün gibi görünmüyordu, zira kendi içinde çekişen komutanlar her zaman 

yenilmeye mahkûmdu. Tarih hep bunu söylemişti. Şimdi de Churchill oldun bakıyorum? 

Alman general sinirli bakışlarla İngiliz albaya sessiz tehditler sıraladıktan sonra tekrar 

Poyraz‟a döndü ve konuşmaya başladı. 

“Yüzbaşı, müttefik kuvvetler olarak topyekûn saldırı emri aldık. Amacımız Orta 

Almanya‟daki Asya Birliği askerlerini mağlup edip hızlı bir harekâtla Alman topraklarını 

kurtarmak. Köln‟deki kuvvetlerimiz Ren Nehri‟ni geçip Orta Almanya‟ya doğru yayılırken, 

Koblenz‟deki ordu nehri geçip ikiye bölünecek. Bir kol Limburg‟a saldıracak, diğeri de 

Wiesbaden‟e ilerleyecek. Böylece Koblenz-Limburg-Wiesbaden üçgenini kontrol altına 



almayı hedefliyoruz.” Yalan söylüyor. O kadar düşman kuvvetine karşı kimse ordusunu ikiye 

bölmez. 

Poyraz sessizce, hiçbir hareket yapmadan beklemeye devam ediyordu. Elbette ona 

biçtikleri görevi de söyleyeceklerdi.  

“Senin taburunun görevi ise Main Nehri‟ni geçip Rus kuvvetleriyle çatışmaktan 

kaçınarak Frankfurt-Wiesbaden arasındaki kara ve demiryolu ulaşımı tahrip etmek olacak. 

Böylece iki büyük düşman kuvveti arasındaki irtibatını kesmek istiyoruz. O görevi 

tamamladıktan sonra Kastel-Mainz‟e yönelecek ve oradaki Rus taburunu bertaraf ederek 

Mainz‟deki alayın nehri geçmesine yardımcı olacak, o andan itibaren de yeni emirleri 

bekleyeceksin.”  

Poyraz yaşadığı şokla ağzının açılmasını zor önleyerek masaya yaslandı. Emrine bir 

tabur asker veriyorlardı, koca bir tabur! Yakışır mareşalime. Hikayenin Kastel-Mainz kısmı 

tamamen göz boyamadan ibaretti, o kadar askerin Frankfurt-Wiesbaden arasına girip de canlı 

çıkması imkansızdı. Onlar da bunu biliyorlardı. İnsan umutla çalışırdı. Yaşamak için, hayatı 

devam ettirmek için havadan çok umuda ihtiyaç duyardı. Poyraz‟ın ve ona verecekleri ölü 

askerlerin buradaki tek görevi ulaşımı kesip Rusları yavaşlatmaktı. Hatta belki Alman general 

Poyraz‟a bu yüzden plan hakkında yalan söylemişti. Böylece o ya da taburdaki herhangi 

başka bir asker esir düşerse gerçeği bilmeyecek, dolayısıyla işkence görse bile vereceği 

bilgiler yanlış olacaktı. Zekice. Tabur… 

“Ben sadece bir yüzbaşıyım, o kadar asker…”  

Poyraz kendi kendine mırıldandığını fark ettiğinde her şey için çok geçti. Alman 

general ve İngiliz albay, söylediği Türkçe sözcükler üzerine merakla ona bakıyorlardı. Poyraz 

yaptığı hatayı fark ederek sözlerini İngilizce olarak tekrar etmek için ağzını açtığı anda Türk 

korgeneralin gümbürdeyen sesiyle irkildi. 

“Ana karargâhtan aldığım emre göre şu andan itibaren binbaşılığa terfi ettirildin 

Poyraz Tekin. Rütbe işaretlerin dışarda sana teslim edilecek. Allah utandırmasın.” 

 Merak etme, mareşalliğe kadar yükseleceksin, söz veriyorum. Savaşın altıncı ayında 

Poyraz Berlin‟de bölüğünden yirmi kişiyi kaybetme pahasına savaşın ortasında karar alarak 

emir olmadan bölüğünü harekete geçirip hızlı bir baskınla ilerlemekte olan bir grup Çinli 

askeri pusuya düşürüp mağlup etmiş, müttefikler için hayati önem taşıyan Stinger 

bataryalarını kurtarmıştı. Bunun üzerine hızlıca yüzbaşılığa terfi ettirilmişti. Şimdi de hiçbir 

şey yapmadan binbaşı oluvermişti. Öyle deme. Öleceksin ya işte.   

“Emrin altına girecek diğer askerler de sana birkaç saat içinde rapor verecekler. 

Komutanda bir üsteğmen ve iki asteğmen olacak. Koordinasyonu kolay sağlayabilmen için 

üçünü de Türkler arasından seçtik.” 

Türk general burada duraksayarak sıkıntıyla diğerlerine baktı. Alman general başıyla 

onaylayınca tekrar Poyraz‟a dönüp konuşmasına Türkçe devam etti: 

“Evladım, bu operasyonun başarılı olması tamamen sana bağlı. Wiesbaden ve 

Frankfurt‟ta toplamda yaklaşık olarak yüz bin kişilik bir Rus-Çin kuvveti olduğunu 

düşünüyoruz. Eğer sen ve askerlerin iki şehir arasında ulaşımı kesmeyi başarabilirseniz belki 

bir şansımız olabilir. Emrine yaklaşık altı yüz asker vereceğiz. Büyük bir grup olacaksınız, 

belki sizin için bu bir zorluk yaratabilir, ama sizi oraya daha az sayıda göndermek de 

istemiyoruz. Sana güveniyoruz binbaşı.” 

İyi yönden bak, sadece yetmiş adamın öleceğini zannediyordun. Altı yüz adam. Tam 

bir eğlence olacak. Poyraz başını öne eğerek bekledi. Yapacak bir şey yoktu. Yapacak bir şey 

hiç olmazdı.  

“Komutanım, harekâtın detaylarını ne zaman alabilirim?” 

General, Poyraz‟ın endişeli duruşundan ve onun sempatisini kabul etmeyişinden ötürü 

sinirlenmişti. Gözlerini onun gözlerini dikerek ateşli bir şekilde yanıtladı: 



“Konuyla ilgili detaylar sana ayrıca bildirilecek binbaşı. Şimdi, eğer başka bir sorun 

yoksa çıkabilirsin.” 

Poyraz hemen esas duruşa geçip selam verdi, subaylar ilgisizce ona baktılar ve işlerine 

döndüler. Değişiyordu. Poyraz arkasını dönüp çıktı, kendini sokağa attığında soluk soluğaydı. 

Değişiyordu.  

Sonunda gerçekten ölebilecekti. 

 

 

V. Doğru 

 

 “Peki şimdi ne yapacağız?” 

 “Bilmiyorum. Allah kahretsin, bilmiyorum.” 

 Uyandığını belli etmemeye çalışarak gözlerini kapalı tuttu. Bu insanlara hala 

güvenmiyordu, o yüzden onlar kimsenin duymayacağını zannederek kendi aralarında 

fısıldaşırken planları hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi elde etmek istiyordu.  

 “Şu üçünü burada bırakalım derim ben. Ne halleri varsa görsünler. Sonuçta bizim 

onlara karşı hiçbir sorumluluğumuz yok.” 

 Adem konuşuyordu, algı olarak en fazla ilk insan sayılabilecek biriydi o. Altı kişilik 

gruplarının en tez canlısı, en benciliydi. Nuri‟nin bildiğine göre, kendi aralarında ayrıca 

toplantı yapan bu üçü ta çocukluklarından bu yana sıkı arkadaşlardı: Adem, Yusuf ve Deniz. 

Gruba en son katılan Nuri olmuştu, bu da ilk harcanacak olanın kendisi olduğu anlamına 

geliyordu. Elbette diğer iki kız ondan hemen sonra postalanacaktı. Gerçi belli olmazdı, çünkü 

diğer kızların gruba yük olmaktan başka hiçbir özellikleri yoktu. Pek konuşmayan, kendi 

gölgesinden dahi korkan, muhtemelen savaş sürecinde başından oldukça kötü olaylar geçmiş 

olan Türkan‟ın yokluğu grubun içinde belli dahi olmazdı. Zeynep ise biraz daha farklıydı. 

Eğer normal şartlarda tanışmış olsalardı, Nuri ondan çok korkardı. Türkan‟ın aksine onun 

vahşi bir duruşu, farklı bir çekiciliği vardı. Sürekli etrafı süzen bakışları, yürürken kolunu 

Türkan‟ın omzuna atıp dünyanın sahibi gibi davranması Nuri‟ye ilginç geliyordu. Zaten 

gruplarında “alfa” olmaya yakın iki kişinin de dişi olması ziyadesiyle şaşırtıcıydı. Eh, en 

azından Zeynep grubun verdiği hiçbir karara karışmıyordu. Türkan güvende olduğu sürece 

cehennemin dibine bile gidebilirlerdi. Gerisi onun için mühim değildi. 

 “Doğru söylüyorsun, ama bunlar yakalanırsa hiç direnmeden bizim gittiğimiz yeri 

söylerler. Sonra ne olacak? Aptal Yusuf‟a teşekkür et. Planladığımız her şeyi bir bir sayıp 

döktü herkese.” 

 Deniz sinirli bir fısıltıyla Yusuf‟a kızarken Nuri dudaklarını kısarak gülümsemesini 

zor bastırdı. Alacakaranlığa şükrediyordu, yoksa uyanık olduğunu muhtemelen anlarlardı. 

Güçlü, sert bir kızdı şu Deniz. Bu kadar adamın arasında bunca zaman hayatta kalabilmesi 

gücünün en büyük ispatıydı. Nuri onun sarı buklelerini sinirle karıştırdığını düşünerek iyiden 

iyiye keyiflendi.   

 “Sus be. Nereden bileyim böyle olacağını?” 

   Yusuf bu suçlamaya sessiz kalacak değildi elbette. Orta boylu, geniş yapılı bir adamdı. 

Bir anlamda tartışan grubun denge unsuru gibi görünüyor olsa da, kararlara etkili olmaktan 

çok uzaktı. Nuri‟nin anladığı kadarıyla kararlar genelde Deniz tarafından alınıyor, Adem de 

sınırlı zekasıyla kararlarda -mümkün olduğunca- etkili olmaya çalışıyordu, hatta bazen kararı 

kendisinin verdiğini dahi düşünüyor olabilirdi. Zaten üçünün sürekli tartışmasının en büyük 

sebebi de buydu, durmak bilmeden birbirlerine hâkimiyet kurmaya çalışıyorlar, çekirdek 

gruplarının içinde egolarını tatmin ediyorlardı.  İki yıllık savaş tecrübesinin sonucunda 

birlikte yaşamayı ve birbirlerine uyum sağlamayı öğrenmiş olmaları gerekirdi, fakat bu üçü 

kıyamete kadar kavga edip birbirlerini suçlayarak yaşayabilirlerdi.  



 Nuri sıkılmaya başlamıştı. Üçünün sonsuz tartışmasından herhangi bir sonuç 

çıkmayacağını tahmin etti, fısıldaşmaları dinlemeyi bırakıp gözlerini kapalı tutmaya devam 

ederek düşünmeye çalıştı. Durum hakikaten pek iç açıcı görünmüyordu. Geçmişte yaşadıkları 

tecrübeler göz önüne alındığında, onları takip edenlerin en azından birkaç kurban almadan 

peşlerini bırakmayacağı gün gibi aşikârdı. Takipçilerinin herhangi bir ismi yoktu, en azından 

onlara takılmış isimler arasından herhangi biri Nuri‟ye mantıklı gelmiyordu. Onlara “terörist” 

diyen de vardı, “kelleci” diyen de. Dünyanın hemen her yerinde türemiş, kural bilmeyen, 

buldukları her şeyi yiyen, neredeyse yaş ayırt etmeksizin kadınların ırzına geçip erkekleri 

köleleştiren insanlardı onlar. Asla silahı olanlara ya da kendilerine zarar verebilecek olanlara 

bulaşmazlardı. Onların tek amacı vahşileşmekti. Zaten insan bir amacı olmazsa yaşamaya 

devam edemezdi.   

 Aslında her şey yaklaşık olarak altı ay kadar önce başlamıştı. Son büyük çatışmalar 

bittikten ve cepheler dağılmaya başladıktan sonra devletler kof ağaçlar gibi birer birer 

yıkılmış, Avrupa ve Asya‟da “merkezi otorite” denebilecek herhangi bir unsur kalmamıştı. 

İnsanlar kısa bir süreliğine de olsa barış içinde yaşamayı başarmış, sonrasında vahşet ortaya 

çıkmıştı. İnsanların birbirlerine reva gördükleri vahşetin hep geçerli bir sebebi vardı. 

Çocuğuna yemek bulamayan bir adam, kendi ailesine bir öğünlük yemek götüren bir babayı 

hırpalayıp yemeği ele geçirmiş olabilirdi mesela. Etrafta bunu görenler de adamın tepesine 

çullanıp onu dövmüşler, sonra da tek kutu konserveyi paylaşamadıkları için kendi aralarında 

kavgaya tutuşmuşlardı. Zira senaryo böyle devam etmeye mecburdu, çünkü şiddet katlanarak 

artardı. Hikâyenin sonunda konserveyi sadece bir aile yiyebilecekti, fakat şiddete uğrayan 

onlarca insan olacaktı.   

 Çetelerin ortaya çıkışı ise devletlerin yıkılmasının dolaylı bir sonucu gibiydi. Herhangi 

bir kolluk kuvvetinden bahsetmek mümkün olmayınca insanlar kendi güvenliklerini sağlama 

bahanesinin altına sığınarak istediklerini yapmaya başlamışlar, şikâyet ettikleri büyük 

devletlerin küresel ölçekte yıllardır devam ettirmekte olduğu uygulamaları hâkimiyet altına 

aldıkları topraklarda, kendilerince mantıklı gerekçelerle yapmaya başlamışlardı. Sonuçta 

şiddet her daim mantıklı bir gerekçeyle temellendirilebilirdi. Bu ironi Nuri‟ye sevimli 

geliyordu, yüzyıllar sonra insanlar tekrar derebeyliklerin olduğu yönetim sistemine 

dönmüşlerdi. Bu kez tek fark, derebeylerinin daha acımasız ve vahşi olmasıydı. Tüm idealler, 

düşünce sistemleri ve ütopya hayalleri, insanı heveslerin ve vahşetin çağrısının önünde diz 

çöküp paramparça olmuştu. 

Vahşilerden nefes alınamaz hale geldiğinde Nuri saklanıyor -ve nispetle huzur içinde 

yaşıyor- olduğu dağ köyünden ayrılarak yola koyulmuştu. Aslında son ana kadar direnmiş 

olsa da, elleri silahlı adamların gece baskınlarıyla köye gelip birilerini alıp götürmelerinden 

bunalmıştı. Zorla götürülenlerden bazen hiç haber alınamazdı, bazen de vahşilerin üyesi 

olarak dönerlerdi. Başka insanlar olarak. Nuri dağ köyünden aşağı inerken bir vadide 

Denizlerin grubu ile karşılaşmış, onlara katılmayı teklif etmişti. Deniz ve Adem onun bir 

vahşi olabileceği ihtimali üzerinde uzun süre durmuşlar, onu asla aralarına kabul etmek 

istememişlerdi. Türkan her zamanki gibi boş bakışlarla onu süzdükten sonra ilgisini kaybedip 

bir ağaçla ilgilenmeye başlamıştı. Zeynep de tasvip etmeyen bakışlarla ona baktıktan sonra 

omuz silkerek Türkan‟ın yanına gitmiş ve ona sarılmıştı. Nuri grubu kendisinin de vahşilerden 

kaçtığına ikna etmek için epey uğraş vermek zorunda kalmış, ona inanmadıklarında da grubun 

önünden gitmeyi teklif etmişti. Onlara gün boyunca arkası dönük olacaktı, geceleri de bir 

nöbetçi koyarak -zaten vahşiler için nöbetçi koymuyorlar mıydı?- Nuri‟yi gözetleyebilirlerdi. 

İsterlerse geceleri Nuri onların kamp yerinden biraz uzağa kamp kurabilirdi. Adem, Yusuf ve 

Deniz onun bu önerisinin üzerine bir müddet oturup tartışmış, sonra ona kararlarını 

açıklamışlardı. Şimdilik, söylediği şartlar dâhilinde Nuri‟nin onlarla birlikte seyahat etmesini 

kabul ediyorlardı, ancak en ufak bir şüphe duyduklarında gerekeni yapmaktan asla geri 



durmayacaklardı. Bu tehdit Deniz tarafından yüzüne söylendiğinde Nuri gülümsemekten 

kendini alamamıştı.  

Birkaç gün gruptan tecrit edilmiş bir şekilde seyahat ettikten sonra, bir gece aniden 

uyanıp birkaç yüz metre ötede kendilerine doğru ilerlemekte olan vahşi grubunu fark etmiş, 

mümkün olduğunca ses çıkarmadan grubun kampına ulaşarak bir çırpıda onları uyandırıp 

kaçmaları gerektiğini söylemişti. Nöbet sırası Adem‟deydi, fakat o da uyuyakalmıştı. Eğer 

Nuri o gece onları uyarmasaydı muhtemelen akıllarına asla getirmek dahi istemeyecekleri 

olasılıklar başlarına gelmiş olacaktı. Zaten bu durumun sonuna kadar farkında olan Deniz de o 

geceden sonra Nuri‟nin son derece -hatta belki Adem‟den bile fazla- güvenilir olduğuna 

hükmederek onun bundan sonra grupla birlikte hareket edip, grupla birlikte uyuyabileceğini 

deklare etmişti. Yusuf, muhtemelen salt kendi fikri sorulmadığı için muhalefet etme adına 

biraz şikâyet eder gibi yaptıysa da Deniz‟in başka seçeneğinin olmadığını biliyordu, bu 

yüzden ısrar etmedi. Adem zaten suçlu bir çocuk gibi kenara çekilmiş, sadece bekliyordu. Sıra 

ona da gelecekti. Nuri, Deniz‟in arada bir o tarafa dönen zehir gibi bakışlarından bunu 

kolaylıkla anlayabiliyordu. 

Avrupa‟ya gidiyorlardı. En nihayetinde Avrupa muasır medeniyetlerin beşiği değil 

miydi? Orada biraz toplum olgusu, biraz disiplin kırıntısı kalmış olabilirdi. Belki ihtiyar 

kıtada ordulardan kalan asker artıkları kendi aralarında daha düzgün bir yaşam sürüyorlardı. 

Hem Nuri daha önce hiç yurtdışına çıkmamıştı. Her ne kadar, şimdiye dek çizilmiş olan 

sınırlar artık herhangi bir anlam ifade etmiyor olsa da, zihninin derinliklerine yerleşen sınırları 

aşıp ufkunu genişletmesi gerekiyordu.  

İnsanlar sonunda karmaşıklaştırdıkları tüm sistemlerden bıkıp özlerine, dehşetin ta 

kendisine dönüş yapmışlardı. Nuri toplumların bu seçimini mantıklı buluyordu. Dünya 

üzerinde vahşet her türlü görünecekse, bunu belirli zümrelerin tekeline bırakmaktansa isteyen 

herkesin uygulayabileceği bir düzlem oluşturmak çok daha makul bir seçimdi. İnsanlar en 

nihayetinde bu seçeneği uygulamayı uygun bulmuştu. Zaten devletlerin ve yöneticilerin 

gücünün esasında ne kadar yapay savlara dayalı olduğu, insanların o erkleri desteklemekten 

vazgeçtiği anda ortaya çıkmıştı. Silah tutabilen adamların çoğu cephelerde öldüğü için, 

devletleri vatandaşlarından koruyacak bir mekanizma kalmamıştı. Eh, halk bunu fark ettiği 

anda da her şey pratikte sona ermişti. 

 Nuri‟nin Manyas gölü kıyılarında gruba katılmasının üzerinden yaklaşık beş ay 

geçmişti. Grupla mümkün olduğunca şehir merkezlerine uğramaktan kaçınarak Lapseki‟ye 

gelmişler, orada bir balıkçı köyünden gece vakti kayık çalarak Gelibolu Yarımadası‟na 

geçmişlerdi. Nuri o geceyi hiç unutamayacaktı. Yoğun karanlığın içinde altı kişinin doluştuğu 

büyükçe bir kayık Çanakkale Boğazı‟nın hırçın akıntıları içinde bir batıp bir çıkıyor, ay 

bulutların arasından çıktıkça yönlerini bulmaya çalışıyorlardı. Elbette sadece aya bakarak 

herhangi bir şekilde yol bulmak pek mümkün değildi, fakat ay en azından onlara bir kerteriz 

bulma imkânı sağlıyordu. Es kaza Ege Denizi‟ne sürüklenirlerse derme çatma çalıntı 

kayıklarıyla karayı bir kez daha bulmaları mümkün olmazdı. Yiyecekleri zaten yoktu, su ise 

en fazla bir gün idare edecek kadar kalmıştı. Çanakkale Boğazı‟nı güç bela geçtikten sonra 

plana uygun olarak Ege Denizi kıyılarını takip edip eski Yunan sınırını geçmişler, Kavala 

şehrinin etrafından dolaşıp Struma Nehri‟ne ulaşınca yönlerini kuzeye çevirip kıtanın içlerine 

doğru yollarına devam etmişlerdi. Planları çok basitti. Şehirlerden ve köyler hariç tüm insan 

yerleşimlerinden kaçınıyor, mümkün olduğunca deniz yahut akarsu kenarlarında kalıyorlardı. 

Deniz ve akarsular yiyeceğe ulaşmanın en kolay yoluydu; zira balık nüfusu -iki yıldır insanlar 

birbirlerini öldürmekle meşgul olduğundan- hızla artmıştı. Denizlere dökülen dereler yahut 

nehirler de tatlı su ihtiyaçlarını karşılıyordu.  

 Nehir boyunca kuzey-kuzeydoğu istikametine yürürlerken karşılaştıkları irili ufaklı 

gruplar olduğunda Adem, Yusuf, Nuri ve Deniz ağaç dallarından yonttukları kalın sopalarını 

alarak etrafa tehditkar bakışlar atıyorlar, kimseyle muhatap olmak istemediklerini insanlara 



ziyadesiyle açık bir şekilde belli ediyorlardı. Şimdiye kadar ateşli silahlara sahip bir grupla 

karşılaşmamış olmaları gerçekten şaşırtıcıydı, her ne kadar cephane bulmak artık imkânsız 

derecesinde zor olsa da, birilerinin elinde en azından tabanca ve kurşun kalmış olmalıydı. Her 

halükarda Nuri yüzüne karşı doğrultulmuş bir namlu görmemiş olmaktan memnundu, en 

azından şu ana dek.  

Uzun ve nispetle olaysız yürüyüşleri onları Kerkini Gölü Ulusal Parkı‟na ulaştırmış, 

orada birkaç gün dinlendikten sonra yönlerini bu kez batıya çevirip Makedonya sınırını 

geçmişlerdi. Pek zorlukla karşılaşmadan dosdoğru batıya doğru devam edip Ohrid Gölü‟ne 

ulaştıktan sonra yıkık tabelalardan bu kez Arnavutluk‟a girdiklerini anlamışlar ve kuzeybatıya 

dönerek Arnavutluk‟u neredeyse boydan boya geçip Lezhe yakınlarında Adriyatik Denizi‟ne 

ve dolayısıyla Dalmaçya kıyılarına ulaşmışlardı. Ülkeleri teker teker geçerken, Nuri eskiye 

dair tek ayrımın perişan haldeki tabelalar ve uyarı işaretleri olduğunu anlamış, bu gerçeklikten 

tiksinmişti. Aslında hepsi insandı, hepsi aynıydı. Ülkeler, renkler, diller ve cisimler farklı olsa 

da; ulus olma bilinci sonuçta tüm insanlığı felakete sürüklemişti. 

Yanından geçtikleri Yunan köylerinden geçişlerini izleyerek tehditkâr durmaya çalışan 

Orta Çağ‟daki kızgın kalabalıklardan hiçbir farkı olmayan meşaleli ve tırpanlı köylüler, 

Makedonya‟da kamplarına yanaşıp onlardan yiyecek dilenen bir anne ve en fazla üç yaşında 

olan çocuğu, onlardan korkarak uzaklaşan ve hala herkesin kaçındığı çingeneler… İnsanların 

zihinlerinin en derinlerine işlemiş olan bazı kalıpların yıkılıp yerine temiz bir sayfa 

açılabilmesi için en az birkaç dünya savaşı daha gerekiyordu. Hepsi halen ne söylediğini asla 

tam olarak anlayamayacağı, kendilerine “yabancı” olanlara düşmanlık güdüyor, fırsatını 

buldukları her anda “diğerleri”ni bir şekilde bertaraf etmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Yürüyüş boyunca Nuri grupla olan ilişkisini minimumda tutmak için azami çabayı sarf 

etmişti. Savaş ilanını müteakip evden sessiz sedasız ayrılmasından bu yana yalnızlık onun yol 

arkadaşıydı. Onun için yalnız olmak, başka insanlara muhtaç olmadan yaşamak bir gurur 

kaynağı ya da bir özellik değil, sadece nefes almak kadar sıradan bir durumdu. Aslında böyle 

niyetlenmemişti. En azından Ankara'dan çıkarken yapığı plana göre bir yolunu bulup 

Eskişehir'e gidecek, oradan annesi ve kardeşini alarak savaş bitene kadar onlara göz kulak 

olacaktı. Planın ilk kısmında bir sıkıntı yoktu; bazen yürüyerek, bulabildiği zamanlarda bir 

traktör römorkunun üzerinde yolculuk ederek, hatta biraz da otostop çekerek Eskişehir‟e 

ulaştığında Ankara'dan çıkışının üzerinden beş gün geçmişti. Taşra köylerinde insanlar onun 

Ankara'dan geldiğini duydukça yatacak yer teklif ederek onu misafir ediyorlar, sonra da 

sorularıyla alabildikleri tüm bilgilere ulaşmaya çalışıyorlardı. Ankara ne durumdaydı? Savaş 

başlamış mıydı gerçekten? İlk gecelerde sürekli uçak sesi duyuyorlardı ama... Sahi, kahraman 

Mehmetçik destan yazıyor muydu?  

Nuri kendine sorulan sorulara hep doğrularla cevap vermeye azami özeni gösteriyordu. 

Cevabını bilmediği sorular olduğu zaman o anda kendisine doğru gelen cevabı hiç 

çekinmeden söylüyor, köylülerin sözlerine inanması onu keyiflendiriyordu. Ona göre doğru 

kavramı tamamen özneldi. Nuri bir hikâyenin o an yaşanmış olmasını isterse, o hikâye doğru 

olurdu. Hele üçüncü gün yürürken uydurduğu bir kahramanlık destanı vardı ki, onu her türlü 

bilgi kırıntısına aç insanlara anlatmaktan bilhassa keyif duyuyordu. 

Öyküsüne göre Nuri Ankara'dan çıkmadan evvelinde Eskişehir yolu kenarında 

yürürken, Ruslar Bilkent Kavşağı'nda yoğun bombardıman eşliğinde paraşütçü askerler 

indiriyorlardı. Nuri çok korkarak metro istasyonu girişine sığınıyor, silahlar patlarken o bir 

kenara büzüşüyordu. Sonrasında yüzlerce Rus askeri bir çeşit intihar göreviyle AFAD 

merkezine ve orada inşa edilmiş olan; her türlü nükleer, biyolojik ve kimyasal silaha karşı 

korumalı karargâha saldırıyor, bu arada ortaya çıkan yaklaşık elli bordo bereli saldırganların 

hepsini tarumar ediyordu. Nuri, hiç gerçekleşmemiş olan bu kurgusunun yaklaşık on farklı 

versiyonunu anlatmış, her seferinde büyük tatmin yaşamıştı. İnsanlar onu dinledikçe 

ümitleniyor, gençler cepheye gidip savaşmak için kıvranıyor, gidemeyenler ise hayıflanarak 



dizlerini dövüyorlardı. Bir kısmı ise ciddiyetle Nuri'ye neden savaşmadığını soruyor, o da bu 

soruyu soranlara kaşlarını çatarak daha önemli bir görev üzerinde olduğunu söylüyordu.  

Bir haber taşıyordu. Taşıdığı haber çok gizliydi. Köylülere öteden beri MİT için 

çalışıyor olduğunu, Eskişehir'deki bir bağlantıya, sivil teşkilat adına yüksek önem taşıyan bir 

belge götürmekle görevlendirildiğini söylüyordu. Bu görevi çok gizliydi, götürdüğü mesaj da 

zaten şifreliydi, yazıyı okuyabilecek donanım ise sadece alıcıda mevcuttu. O yüzden üzerinde 

ne yazdığını kendisi dahi bilmiyordu. Hikâyeyi gerçekçi gösterebilmek adına evden çıkmadan 

önce Poyraz'ın kitaplığından Yüzüklerin Efendisi'ni alıp arkadaki Elf alfabesinden karakterleri 

bir fotokopi kâğıdı üzerine belirli bir sıra gözetmeksizin yazmış, altına da sahte bir imza 

atmıştı.  Köylüler önce söylediklerine inanmıyorlar, sonra dosyanın içinden çıkan yazıyı 

görüp şaşırıyorlardı. Nuri'ye göre inanıp inanmamaları çok önemli değildi, kimse MİT için 

çalıştığını yekten söyleyen bir adama engel olmayı göze alamazdı. Onun için önemli olan 

Eskişehir'e ulaşmak ve ailesiyle buluşmaktı, fazlası teferruattı. 

Nispetle keyifli bir yolculuktan sonra nihayet Eskişehir'e vardığında doğrudan eve 

gitmişti. Annesi ve kardeşini evde bulamamış, tüm komşularının kapısını tek tek çalmıştı. 

Komşulardan biri sonunda kapıyı açtığında gözlerinde bir şok ifadesiyle Nuri'ye babasının 

savaşın ilk akşamı çıktığı uçuştan geri dönmediğini, üç gün kadar ondan haber bekleyen 

annesi ve kardeşinin de pes ederek arabalarına binip memleketleri olan Malatya‟ya doğru yola 

çıktığını, yolda Ankara'ya uğrayıp onu da almaya niyetlendiklerini söylemişti. Nuri bir 

apartman boşluğunda ailesinin muhtemelen hiç ulaşamayacağı yerlere doğru hareket ettiğini 

öğrenince kalakalmıştı. Malatya uzak, Nuri yorgundu. Annesi kardeşiyle birlikte iyi olurdu. 

Zaten Nuri'yi Ankara'da bulamayınca onun savaşa gideceğini varsayar, yollarına devam 

ederlerdi. Ailesini öylece bırakmaya karar verdikten sonra bir müddet nereye gideceğini 

bilemeyip kuzeye doğru bir yol tutturmuş, en sonunda Manyas gölüne kadar gelmişti. Orada 

yerleştiği dağ köyünde yarı yıkık evlerden birini kendine mesken tutmuş, ekseri yaşlı olan köy 

halkına bir şekilde kendini kabul ettirmişti. Toplamda yirmi hanelik olan köy halkı genel 

olarak kimseyle konuşmayan, onlara beden gücü gerektiren işlerde yardımcı olan Nuri‟yi bir 

çeşit meczup olarak görüp yaptığı işler karşılığında ona hayatına devam edebilecek miktarda 

azık verirdi.  

Çetelerin akınları sıklaştığında Nuri oradaki günlerinin artık sayılı olduğunu fark 

ederek gerektiğinde hızlıca ayrılmak için hazırlıklarını tamamlamıştı. Birkaç huzursuz 

haftadan sonra beklediği gerçekleşmiş, köy ahalisinden insanlar yanına gelerek “köyün 

savunmasına yardımcı olmasını” talep etmişlerdi. Nuri de memnuniyetle bu talebe olumlu 

cevap vermiş, hatta o gecenin nöbetini sabaha kadar tutmaya gönüllü olmuştu. Köyün ileri 

gelen ihtiyarları onun bu istekli haline oldukça memnun olmuşlardı. Nuri nöbet yerine 

geçtiğinde sabaha kadar beklemiş, gün ağarmaya başlayınca durup dururken bağırmaya 

başlamıştı. O, “kalkın, kalkın, geliyorlar” diye avazı çıktığınca haykırırken köylüler şaşkınlık 

içinde uyanmaya başlamıştı. Yeterince gürültü yaptığına emin olduktan sonra nöbet tuttuğu 

baraka bozması ahşap kulübenin içini iyice dağıtarak yanında getirdiği bıçakla sol önkolunu 

biraz kesmiş, akan kanı iyice görünecek şekilde kulübeye dağıtarak bir anlığına durup eleştirel 

bir şekilde eserini kontrol etmişti. Kulübenin içi gerçekten bir boğuşma yaşanmış gibi 

duruyordu, yerdeki kan da güzel bir çeşni katmıştı. Kendine verilen işi mükemmel bir biçimde 

tamamlamış bir adamın haklı gururuyla sırt çantasını omzuna asarak bir ıslık tutturmuş, 

tepeden aşağı inmeye başlamıştı. Köyde kalanların hiçbiri genç değildi, peşine düşüp onu 

“götürenlerin elinden kurtarmak” isteseler de kimse ona yetişemezdi.  

Nuri doğruları çok severdi, bilhassa o doğrular tamamen kendisine ait olduğunda. Ona 

göre, inanmak doğruyu var etmenin ilk koşuluydu. Mesaj taşıyan ifadeler havada uçuşurken o 

cümlelerden herhangi birine doğru niteliği kazandırmak adına yapılması gereken tek şey, 

kabullenmekti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde toplumun inandığı cümleler genel-geçer 

doğrulara dönüşür, azınlıktaki bireyler de bu ifadeleri kabullenmeye zorlanırdı. Nuri ise kendi 



doğrularını topluma dayatmaktan zevk alırdı. Yaptığı sistemle savaşmak değildi, onun tek 

amacı sistemi yekten yok saymaktı. 

Tartışma esnasında konuştukça dinleyenlerin tepkilerini ölçer, gerekli gördüğü 

yerlerde ufak dokunuşlarla sözlerine yön verirdi. Bazı zamanlarda, özellikle hevesli bir 

dinleyici bulduğunda ara ara onun da konuşmasına müsaade eder, onu cesaretlendirir ve nasıl 

aynı doğru üzerinde olduklarını sözlerinin arasına sıkıştırarak karşısındakini mest ederdi. 

İnsanlar kararında yapıldığı takdirde övgü dolu sözler işitmekten asla bıkmazlardı, özellikle 

bu övgülerin içine hakikaten gerçekleri yansıtan birkaç hafif eleştiri eklendiğinde tadından 

yenmezdi. Bu minvalde Nuri'nin favori davranış kalıplarından biri, ona sunulan bir fikre 

karşılık “kesinlikle haklısın, çok güzel söyledin, ama...” diye ekleyip, arkasından savın içinde 

bulunması çok elzem olmayan, ama yine de varlığı az da olsa fark yaratacak birkaç itiraz 

sözcüğü sıkıştırmaktı. Böylece karşısındaki, en sıradan insani dürtülerine kurban giderek 

itirazı olduğu gibi kabullenir, hatta bundan sonra tüm iletişim kanallarını açarak Nuri'nin ona 

sunacağı doğrulara tam manasıyla açık olurdu.  

İnsanlar anlatmaktan ziyade anlaşılmaya muhtaçlardı. Dolayısıyla Nuri bir gözbağı 

yaratarak, o dünyanın içerisinde karşıdakini tam olarak anlayan adam rolüne bürünüyor ve 

tiyatro böylece devam ediyordu. Elbette bu iletişim katmanında yaşananların hepsinin iyi 

hazırlanmış bir kurgu olduğunu bilen tek kişi Nuri idi, fakat bu durum herhangi bir sorun 

teşkil etmiyordu. Sahne onun tarafından kurgulanıyor, yönetiliyor ve prova ediliyordu. Seyirci 

hülyalı gözlerle gözünün önünde cereyan olup biteni takip ederken, gerçeğin sadece 

tiyatronun sahibi tarafından bilinmesinden olağan ne vardı ki? 

Köy ahalisinin orada yaşamak gibi bir seçeneği artık yoktu. Hayatlarını kurtarmak için 

savunması olan bir köy bulmalı ve onla birleşmeliydiler. Nuri bu konuyu çetelerin ilk ortaya 

çıkışında düşünerek kaçış planını hazırlamıştı. Onun düşüncesine göre, çetenin aralarındaki en 

genç ve güçlü adam olan Nuri‟yi kolaylıkla alıp götürmesi köy ahalisine neyle karşı karşıya 

oldukları hakkında ciddi bir uyarı verecekti. Böylece Nuri onların yanından ayrılarak hayatına 

devam edebilecek, köylüler de da -yeterince akıllı davrandıkları takdirde- bir süre daha 

hayatlarına devam edebileceklerdi. Bol oksijenli dağ havasıyla ciğerlerini iyice doyururken 

“Doğru olanı yaptım.” diye düşünerek tekrardan kendini onaylamıştı. Vicdanı oldukça rahattı, 

sonuçta herkes kazanacaktı. 

Düşüncelerini sonradan tekrar analiz etmek üzere bir kenara bırakarak yavaş yavaş yattığı 

yerden doğruldu. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Alp Dağları‟ndaki zorlu tırmanış sonunda 

bitmiş ve inişe geçmişler, mümkün olduğunca hızlı bir tempoyla Davos‟a ulaşmaya 

çalışıyorlardı. Eskiden dünya ekonomik zirvelerinin düzenlendiği bu minik kasaba, şimdilerde 

onların hayallerinde bir çeşit düzen sembolüydü. Yıllarca önünden kaçındıkları, şikâyet 

ettikleri nizama ulaşmak için, şimdi kendilerini parçalıyorlardı. İstihza ile gülümsedi, yatak 

olarak kullandığı eskimiş uyku tulumunu toparlamaya başladı. Diğerleri de yavaş yavaş 

hareketlenmiş, kampı toparlıyorlardı. Yoları nispeten uzundu, Deniz en az bir hafta daha 

yürümeleri gerekeceğini söylemişti. Nuri bakışlarını Adem‟e komutlar yağdırmakla meşgul 

olan Deniz‟in vücudunda gezdirirken hemen her şeyi bu kıza borçlu olduklarını düşündü.  

Deniz‟in babası da Nuri‟nin babası gibi askerdi, fakat Deniz onun gibi hayatını boşa 

geçirmemişti. Babasından yön bulmanın inceliklerini öğrenmiş, yıllarını izciliğe vermiş, -

kendi anlattığına göre- yarışmalara katılmış ve hep kazanmıştı. Elinde bir pusula ve harita 

olduğu sürece onları her yere götürebileceğini iddia ederdi. Nuri başta inanmamış olsa da, 

zaman geçtikçe hayranlıkla karışık bir kabullenme tüm benliğini sarmıştı. Kız bu işte 

gerçekten iyiydi.  

Gözleri Türkan‟ı aradığında onun ortalarda olmadığını fark edip Zeynep‟i buldu. 

Zeynep gözlerini sabit bir noktaya dikmiş, sebatla bekliyordu. Türkan muhtemelen insani 

ihtiyaçlarını gidermek için bir kuytuya çekilmişti, Zeynep de onu bekliyordu. Nuri bir 

anlığına kendisiyle Zeynep arasında yaşanabilecek bir çeşit ilişkiyi tahayyül etti. Aslında 



denklem oldukça basitti. Dünya üzerinde kaybedenler, kazananların varlığı namına mevcuttu. 

Hâlihazırda insanların özellikleri göz önüne alındığında çıkan genel sonuca "ortalama" 

denirdi. Ortalama, en çok talep gören ve haliyle en kolay çiftleşen olurdu. Kazananlar ve 

kaybedenler ise uzun vadede bu denklemin içinde sıfıra gitmeye mahkûm durumdaydı. Nuri 

esneyerek sırıttı. Güzel kızdı şu Zeynep. Eh, kendisi de vasat bir adamdı. 

“Biraz acele et Nuri. Vahşilerin arayı daha fazla kapatmasına izin veremeyiz. Çabuk ol 

ve toparlan. Beş dakikaya yola çıkmak istiyorum.” 

Deniz‟in paylamasına cevap vermeden hızlıca arkasını döndü ve eleştirel gözlerle 

malzemelerini kontrol etti. Grup içindeki iktidar kavgası onu bağlamazdı, o yüzden arada 

başkalarının onu azarlamasına ses çıkarmazdı. Deniz lider olmak isterse olsundu. Bu Nuri‟yi 

hiç ilgilendirmezdi. Onun tek derdi mümkün olduğunca uzun yaşamaktı. Diğerleri 

hazırlıklarını tamamlarken bir taşın üzerine oturarak bekledi. Birkaç dakika sonra grup 

hareket haline geçmişti. Deniz elindeki harita ve pusulayı özenle çantasına yerleştirerek 

yüksek sesle burnunu çekti ve herkesi tek tek süzdü. Kayda değer bir sorun bulamayınca 

Adem ile birlikte baş tarafa geçti ve patikadan aşağıya yürümeye başladı. Nuri gülümseyerek 

hepsinin önünden geçmesini bekledikten sonra her zamanki yerine, yani grubun arkasına 

takılarak onlara katıldı.  

Çete ciddi bir tehlikeydi. Peşlerindekiler bir gece önce onları takip etmeye başlamışlar, 

hatta arkalarından birkaç kurşun dahi sıkmışlardı. Grup onların önünde panikle dağılmış, var 

güçleriyle dağdan aşağıya doğru koşmuşlar, zorlukla toparlandıktan sonra neredeyse hiç 

dinlenmeden bir gün boyunca yürümüşlerdi. Sonunda, kimsenin parmağını kıpırdatmaya dahi 

dermanı kalmadığında Deniz birkaç saatlik bir mola vermeye razı olmuş, ilk nöbete de kendisi 

gönüllü olmuştu. Nuri hemen uyku tulumunu çıkarıp gözüne kestirdiği ilk düzgün zemine 

yerleştirip deliksiz bir uykuya dalmıştı.  

Gözleriyle ufku tarayarak en azından altı saat uyumuş olduğunu tahmin etti, zira 

kendini oldukça dinlenmiş hissediyordu. Takipçileri Nuri‟nin canını sıkıyordu. Onları hiç 

görmemişlerdi, sadece duydukları birkaç el silah sesi, yukarıdan yuvarlanan bazı taşlar ve 

uzaklardan gelen homurtular vardı. Grubun hızlı ve düzensiz kaçışından sonra takipçileri bir 

daha o kadar yakına hiç gelmemişlerdi. Düşüncelerini toplamaya çalıştı. İçinden bir ses, 

vahşilerin onları bilerek belli bir mesafeden izliyor olduklarını söylüyordu. Ne kadar 

sorgularsa sorgulasın buna bir anlam veremeyecek olduğunu fark edince pes etti. O, 

anlamsızlıkların peşinde koşmaktan hoşlanmazdı. Hayatında gördüklerini önce bir kalıba 

sokmaya çalışır, başarısız olursa onları olduğu gibi kabul ederdi. Böylece gereksiz her türlü 

düşünceden sıyrılmış olur, kendi kendine zihnini boşuna yormadığını söylerdi. Zaten bazı 

durumlarda insan gücünün son damlasına kadar çabalasa da, hikâyenin ardında yatan gizli 

anlama ulaşsa da, kendini olayın akışına bırakmaktan başka bir çaresi olmazdı. “Tıpkı şu 

andaki gibi” diye mırıldandı Nuri. Çete onları belirli bir istikamette sürüklüyorsa eğer, onların 

itaat etmekten başka bir şansı yoktu. Adamların silahı vardı, muhtemelen kendilerinden 

kalabalıklardı da. Yapabilecekleri tek şey canlarını dişlerine takarak yürümek, mümkün olursa 

da kaçmayı ummaktı.  

Güneş yükseldikçe yürüyüş tempolarını hızlandırdıkları halde arkalarından gelen 

gürültü artmıştı. Nuri dişlerini sıkarak aşağı yuvarlanmamak için azami özeni göstererek daha 

da çabuk ilerlemeye çalıştı. Gruptakiler önünde düşe kalka koşar adım yürüyor, kimsenin 

ağzını bıçak açmıyordu. Hepsi yeterince hızlı olmadıkları takdirde kendilerini neyin 

beklediğinin farkındaydı. Nuri aşağıdaki ovanın başlangıcında duran ağaçlara iyice 

yaklaştıklarını fark ettiğinde tahminince takriben yarım saattir yarı yuvarlanarak dağdan aşağı 

iniyorlardı. Nuri soluklarını düzenlemeye çalışarak koruluğa ne kadar mesafe kaldığını tahmin 

etmeye çalıştı. Muhtemelen bir kilometreden fazla değildi, eğer oraya ulaşabilirlerse bir 

şansları olabilirdi. Bacakları yanıyordu. Grupla arasındaki mesafe iki yüz metreye kadar 

çıkmıştı. Başı çeken Deniz ağaçlara iyice yaklaşmıştı. Bacaklarının iyiden iyiye kasılmaya 



başladığında daha fazla dayanamayacağını fark etti. İnişin sonuna oldukça yaklaşmıştı. Deniz, 

Adem ve Yusuf koruluğa ulaşmak üzereydi, onlardan çok az geride Türkan‟ı neredeyse 

sürükleyerek götüren Zeynep azimle koşuyordu. Nuri aralarındaki mesafenin daha da arttığını 

anladığında içini korku ve karamsarlık kapladı. Onu bırakacaklardı. Elbette, yapılması 

gereken de buydu. Kendisi olsa arkada kalan tek kişi için asla dönmez, grupta yakalananın 

kurtarılmasına yönelik bir konuşma başlarsa da şiddetli karşı çıkardı. Sonuçta seçim çok 

basitti, bir kişiyi kurtarmak için kalan beş kişinin hayatını tehlikeye atıp kuvvetle muhtemel 

hepsinin ölümüne sebep olacak bir kurtarma planı ancak eski moda aksiyon filmlerinde 

mantıklı görülürdü.  

Bir çeşit anlayışla son bir hamle yapıp hızlanmaya çalıştığında bacaklarından yukarıya 

tırmanan ateşten karıncaları hissederek anında vazgeçti. Vücudu isyan bayrağını çekmişti. 

Neredeyse iki yıllık yetersiz beslenme, vücudunun maruz kaldığı zor koşullar, birikimli 

yorgunluk ve psikolojik çöküntü sonunda etkisini gösteriyordu. Nuri, kendini bildiği süre 

zarfında ilk kez hayata devam etmenin çok yorucu olduğunu düşündü. Sanki orada durup 

uzanıverse her şey bitecek ve en azından bitkinliğin olmadığı bir dünyaya gidecekti.  

Nispetle düz bir zemine geldiğinde dönerek peşindeki adamlara bakmayı akıl etti. 

Adamlar sadece iki kişilerdi. Nuri‟nin içindeki ümitler tekrar yeşermişti. İki kişiye karşı belki 

bir şansları olabilirdi. Bakışlarını tekrar önüne çevirdiğinde gördüğü manzara, gruba bağırmak 

için açtığı ağzının öylece kalakalmasına sebep oldu. Zeynep, Yusuf, Deniz ve Türkan yan 

yana dizilmişler, onlara silah doğrultmuş üç adamın önünde bekliyorlardı. Nuri, tuzağın ne 

olduğunu sonunda anlamıştı. Arkalarından takip eden iki kişinin tek görevi onları fark 

ettirmeden önlerinde bekleyen adamların kucağına sürmekti. Nuri aşağı giderse hiçbir 

şansının olmayacağını düşünerek hızlıca bir plan kurmaya çalıştı. Sağ tarafa doğru kaçamazdı, 

orası uçurum gibi dik bir inişle ovayla buluşuyordu. Sol tarafa yönlenip arkasındakilerin onu 

takip etmeyeceğini umabilirdi, fakat yorulmuş vücuduyla bu kaçışı ne kadar devam 

ettirebileceğini bilmiyordu. Her halükarda muhtemelen yakalanarak öldürülecek ya da 

köleleştirilecekti. Nuri zihninin içinden fısıldayan “teslim olma” dürtüsünü reddederek 

yaşama azmine sarıldı. İki yıl önce söylediği gibiydi hala düşünceleri. Bu onun savaşı değildi, 

kendisinin dâhil olmadığı bir savaşta ölmeyi kesinlikle reddediyordu.  

Temposunu son bir hırsla artırıp sola doğru koşmaya başladı. Aklındaki plan çok 

basitti, iki yüz metre kadar hızını korudu, sonra bir anda ayağı bir kayaya takılıp burkulmuş 

gibi yaparak yere kapaklandı. Hemen sırt üstü yatarak bir an bekledikten sonra bileğini 

kavrayarak şiddetle bağırmaya başladı. Kıvranırken artık biraz çaprazında kalan aşağıdaki 

koruluğa doğru baktığında memnuniyet duydu. Aralarındaki mesafeyi neredeyse beş yüz 

metreye kadar çıkarmıştı, bu da ilgilenmesi gereken sadece iki adam kaldığını gösteriyordu. 

Nuri adamlara tam olarak ne yapacağını bilmiyordu, özellikle birinde silah varken. 

Doğaçlama yapmalıydı. Yaşamak zorundaydı.  

Berrak bir zihinle ilk çığlıklarının duyulduğundan emin olduktan sonra ayağa 

kalkmaya çalıştı. Tek bacağı üzerinde birkaç adım sekip tekrar yere yığıldı. Sol eli fena halde 

kanıyordu. Nuri dişlerini sıkarak ağlamaya başladı. Bir yandan da emekleyerek uzağa, 

özgürlüğüne tekrardan ulaşmaya uğraşıyordu. Yaklaşan ayak seslerinden peşindekilerin artık 

çok yakında olduğunu anladığında emeklemeyi bırakarak yan yattı. Bu kez ağlamasına 

hıçkırıkları da eşlik ediyordu.  

Adamlar aheste adımlarla yanına geldiklerinde Nuri birkaç dakikadır ağlayarak 

yatıyordu. Geçen yıllar, yaşanmışlıklar, kaybettikleri zihnine üşüşmüş; hak ettikleri üzüntüyü 

talep ediyorlardı. Nuri o kısacık sürede hepsini düşündü, hepsine ağladı. Bu hikâyenin Alp 

Dağları‟nın eteklerindeki saçma sapan yerde bitmesine müsaade edemezdi. Yaşamak ağırdı, 

evet. Fakat kimse kolay olacağını söylememişti.  

İki adam nefeslerini toparlamaya uğraşırken bir yandan da gülerek onun anlamadığı 

bir dilde konuşuyorlardı. Adamlardan silahsız olanı ayağıyla Nuri‟nin karnını sertçe 



dürtükleyerek bir şeyler sordu. Nuri anlamıyordu. Başını sallayarak hıçkırıklarını kontrol 

altına almaya uğraştı, fakat çabası beyhudeydi. Yıllardır içinde biriktirdikleri taşmıştı. 

Bekledikleri tepkiyi alamayınca ikisi aralarında Almanca‟ya benzeyen bir dilde konuşurken, 

Nuri bir yandan aşağıyı gözetliyordu. Bilerek sola doğru yatmıştı, çünkü aşağıyı görüp ona 

göre davranması gerekiyordu, zira planının kendi elinde olmayan çok hassas bir noktası vardı. 

Çok zorda kalmadıkça iki adama yüz yüze karşı koymaya çalışmayı istemiyordu, dolayısıyla 

öncelikle aşağıdakilerin özgürlükleri için savaşmaya çalışmalarını beklemeliydi.  

Nuri aşağıdaki gruptaki ilk dalgalanmayı gözünün ucuyla fark ettiğinde silahlı adam 

ona İngilizce bilip bilmediğini sordu. Nuri adamın gözlerine baktı: 

“No English, no. No. Please. Please.” 

Adam sırıtıp oldukça bakımlı olan dişlerini sergiledi. Nuri bilinçli olarak sayıklamaya 

devam ediyordu. Aşağıdaki grupta itişme artıyor gibiydi. Yusuf olduğunu tahmin ettiği 

kişinin kendini pusucularından birinin üzerine atıp onunla birlikte yuvarlandığını gördü, aynı 

esnada Deniz, Adem ve Zeynep de ileri, adamların üzerine atılmışlardı. Birkaç el silah 

patlamasıyla başında bekleyen adamların dikkati bir anda dağıldı, ikisi de ona arkalarını 

dönerek aşağıda ne olduğunu izlemeye başlamışlardı. Nuri de tam olarak bu anı bekliyordu. 

İki eline avuçlarını dolduracak kadar büyük iki taş aldı, yavaşça doğrularak oturur pozisyona 

geldi. Hızlı hareket etmeliydi. Hafifçe burnunu çekmeye devam ederek hızlı ve sessiz bir 

şekilde ayağa kalktı. Kalbi ağzında atıyordu. Hayatında bu kadar heyecanlanmamıştı. Önce 

silahlı adamı etkisiz hale getirmesi gerekiyordu. Sağ elindeki taşı kaldırarak becerebildiği en 

yüksek hızla adamın ense köküne indirdi, adamın omuriliğinden gelen çatırtıyla yaşadığı 

tatmin duygusu tarifsizdi. Diğer adam panikle Nuri‟ye dönüp elindeki sopayı rasgele 

sallayarak onu saf dışı etmek istediyse de, artık çok geçti. Nuri sol elindeki taşı olanca 

gücüyle adamın yüzüne gömdü. Sopa gibi silahlar yakın mesafede etkilerini kaybedebilirlerdi, 

fakat bir taş, eğer nereye vuracağınızı bilirseniz; yakın mesafede her zaman en etkili ve basit 

silahlardan biri olarak kalacaktı.  

Adamın burnunun, birkaç dişinin ve belki elmacık kemiklerinin kırılmasıyla gelen 

çatırtıyı duyan Nuri‟nin içinden bir anlık pişmanlık dalgası geçer gibi olsa da, o duygu geldiği 

gibi kaybolup gitti. Adam, sopa elinden fırlarken sırt üstü düştü. Nuri, şimdi dünyanın 

efendisi gibiydi. İki elinde kanlı iki taş, biri muhtemelen gebermiş diğeri can çekişen iki 

adamın başında dikiliyordu. Tatmin duygusuyla sol elinde tuttuğu taşı usulca yere bıraktı, 

diğerini her ihtimale karşı tutmaya devam ederek öncelikle omurgasını kırdığı adamın yanına 

giderek gevşek bedeni ters çevirdi. Tahmin ettiği gibi adam büyük ihtimalle ensesine o 

darbeyi yediği anda ölmüştü. Bir seri katil soğukkanlılığıyla adamın silahını aldı, içini kontrol 

etti. Silahta kurşun yoktu. Adamın ceplerini ve çantasını da hızlıca aradı, fakat hiçbir yerde 

kurşun bulamadı. O yine de silahı alıkoyacaktı, zira bazen görüntüsü bile oldukça etkili 

olabilirdi. Ölenle işi bittikten sonra yüzü darmadağın olmuş olan diğer adamın yanına oturdu. 

Adam baygın, iniltiyle guruldama arasında bir ses çıkarıyor, hırıltılı nefesler arasında 

mahvolmuş yüzüyle öylece yatıyordu. Nuri yaklaşık on saniye boyunca aşağıda ne olduğunu 

algılamaya çalıştı. Yusuf ve Adem yerde hareketsiz yatıyor gibi görünüyorlardı, muhtemelen 

ölmüşlerdi. Zeynep bir adamdan dayak yiyordu, diğer bir adam da Türkan‟ı saçlarından 

tutmuş ağaçların içine doğru sürüklüyordu. Deniz ortalarda görünmüyordu. Nuri içinden bir 

nefret dalgasının yükseldiğini hissetti. Kadınların uğradığı şiddet onu hep delirtirdi. Erkekler 

ölebilir, birbirleri parçalayabilirlerdi. Fakat vahşileşirken en çok kadınları cezalandırmaları 

dünyanın en iğrenç hareketiydi. Nuri, bunun bir şekilde “güzel olanı kirletme” güdüsünden 

kaynaklandığını düşünürdü. Güzel kadınlar. Onları “kirleten” haysiyet yoksunu adamlar. 

Nefretine daha fazla hâkim olamayarak ölen adamın kıyafetinden bir parçayı hızlıca 

yırttı. Eskimiş gömlek kolayca yırtılıp eline gelince sırıtarak onu top yapıp yaralı adamın 

ağzına tıktı.  



“Madem yakaladıklarımızı cezalandırıyoruz, şimdi ben senin ağzını yüzünü güzelce 

sikmez miyim? Ha? Orospu çocuğu seni.” 

  İçinde yükselen vahşet dalgasının önündeki tüm engeller teker teker yıkılırken, Nuri 

tüm intikamını bu adamdan alacağını fark etti. Babası. Poyraz. Adem. Yusuf. Deniz. Zeynep. 

Türkan. Hepsinin intikamı bu adamdan alınacaktı. Elbette, teknik olarak adamın aşağıda 

olanlarla hiçbir ilgisi yoktu, fakat Nuri bu adamın aşağıda olduğu takdirde yoldaşlarına 

tecavüz edeceğinden emindi. Bu adamların hepsi aynıydı. Yine de Nuri‟nin zamanı azdı. 

Aşağıdakiler birazdan arkadaşlarının yokluğunun farkına varacaklar, anın heyecanıyla 

unuttuklarını hatırlayacaklardı. Nuri sakinleşmeye çalışarak önce adamdan bilgi alması 

gerektiğini düşündü. Adamın ağzındaki paçavrayı çekmeden önce adamı ayıltmak için 

darbesiyle kırılan burnunu tutarak kemiği oynattı. Adam boğuk bir çığlıkla kendine gelince 

ona iyice yaklaşarak kulağına İngilizce fısıldamaya başladı: 

“İngilizce konuşabiliyor musun? Anlayabiliyorsan kafanı salla.” 

Adam, gözlerinden yaşlar süzülürken kafasını salladı. Nuri sırıttı. Kanlı taşı elinde atıp 

tutmaya başlayarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti. 

“Şöyle yapacağız: Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. Eğer yalan söyler ya da 

cevaplamazsan tüm kemiklerini tek tek kırarım. Hata yapmak gibi bir lüksün yok. Arkadaşın 

öldü. Sen de öleceksin, fakat eğer istediklerimi hızlıca verirsen ölümün kolay olur. Eğer 

bağırmaya çalışırsan… Eh, o zaman ne olacağını kendin görürsün.” 

Adam dehşet dolu bakışlarını gözlerine diktiğinde Nuri şu anda nasıl görünüyor 

olduğunu merak etti. Ama artık hiçbir şey önemli değildi. Adamın ağzından paçavrayı hızlıca 

çekti ve sordu: 

“Arkadaşlarımı nereye götürecekler?” 

Adam ağzından akan kanı zorlukla tükürdü, birkaç nefes aldıktan sonra hırıltılı bir 

sesle cevap verdi: 

“Davos‟a.” 

“Orada ne var?” 

“Köle pazarı. Bölgenin en büyük köle pazarı.” 

“Çeteniz kaç kişi?” 

“Bizle birlikte yirmi beş.” 

“Kalanlar nerede?” 

“Kuzeydeler. Bu akşam onlarla birleşecektik.” 

Nuri duraksadı. Yirmi beş kişiye karşı, kurşunu olsa bile tek başına hiçbir şansı yoktu. 

Ki çetenin elinde de silahlar vardı. 

“Kaç tabancanız var?” 

“Bilmiyorum. Bırak beni. Sana bir şey yapmadım. Arkadaşlarına da…” 

Kayıtsız bir edayla elinde tuttuğu taşı adamın kaval kemiğine indirdi. Duyduğu 

çatırtıyla gülümsediğinde adam çoktan kıvranıyor ve bağırıyordu. Nuri hissettiği tatmin 

duygusuna şaşırmadı. Böyle olacağı belliydi. Adamın saçlarını kavrayıp paçavrayı tekrar 

ağzına tıktı. Adam paçavrayı çıkarmak için hamle yaptığında taşı tekrar kaldırdı, adam elini 

çaresizce tekrar yana düşürdü ve boğuk hıçkırıklarla ağlamaya başladı. 

Bir zamanlar, toplumsal ilişkiler çok daha normal, masum kurallar kisvesinde 

yaşanırken Nuri ve Poyraz bu konuyu konuşmuşlardı. O zamanlar ülkede kadına şiddet almış 

başını gitmişti, herkes diken üzerindeydi. Her gün yeni bir taciz, tecavüz, kadın cinayeti 

haberi geliyordu. Poyraz bu konuda yapılması gerekenin “kısas” olduğunu tekrar edip 

duruyor, o tecavüzcünün kurbanına yaşattığının cezasını çekmesini istiyordu. Hadım etmekten 

bahsediyor, idamdan dem vuruyor, en olmadı sınırsız hücre tecrit cezasını istiyordu. Nuri ise 

bu tarz cezalara kesinlikle karşıydı. Ona göre şiddete şiddetle cevap verilmemeliydi. Verildiği 

takdirde şiddet katlanarak artardı. İnsanlık ortak ve yüksek bir us seviyesine ulaşmalıydı. Bu 

us seviyesini insanlara dikte edecek organizmalara da devlet deniyordu zaten. Devlet bunu da 



yanlış yapacaksa varlığının hiçbir sebebi yoktu. O konuştukça Poyraz dinlemiş, en sonunda 

alaycı sırıtışını takınarak Nuri‟ye çok naif olduğunu söylemişti. İnsanlar kötüydü. İnsanlar 

vahşiydi. İçlerindeki vahşetin düzeltilmesi edilmesi, uslandırılması diye bir ihtimal yoktu.  

Ona göre, insanları durduran tek bir güdü vardı: Korku. O yüzden cezalar ağır 

olmalıydı biraz da. İnsanlar yapacakları hareketlerin sonuçlarında nelerin olabileceğini 

görmelilerdi. Bu şekilde, belki masumların daha fazla zarar görmesi engellenebilirdi. Nuri, 

Poyraz‟ın o düşüncelerinden nefret etmişti. Şimdi ise, hayatı boyunca kimseye herhangi bir 

fiziksel zarar vermemiş olan Nuri, bir adamı öldürmüş, diğerine işkence ediyordu. Poyraz 

aslında haklı olabilirdi.  

“Hata yapma şansın yok demiştim. Kaç silahınız var?” 

Adamın ağzından paçavrayı tekrar çıkarttı. Adam panikle çenesini oynattı, ağlaması 

şiddetlendi. Nuri taşı tekrar kaldırdı, adamın kaval kemiğini az önce kırdığı noktaya vurmak 

istiyordu.  

“Yapma. Yapma. Ne olur. Ondan fazla tabancamız var. Ne olur. Lütfen.” 

“Kurşununuz var mı?” 

“Kurşun yeterince var. Bir cephaneliğimiz var.” 

Anlıyordu. Ne yaparsa yapsın, kızları kurtarmasının hiçbir şekilde yolu yoktu. O, bu 

kez doğru olduğunu düşündüğü bir şeyi yapamayacaktı. Deniz, Türkan ve Zeynep‟ten asla 

duyamayacaklarını, belki ondan hep nefret edeceklerini bile bile özür diledi. Yalnız kalmıştı. 

Kimseyi korumayı becerememişti. Eline kalan tek seçenek, her zaman yaptığıydı. Kaçacaktı. 

Nereye gittiğinin herhangi bir ehemmiyeti olmadan, ne yapacağını bilmeden, sadece 

yürüyecek ve yaşayacaktı. Kendisinin de inanamadığı bir sükûnet perdesinin esareti altında 

paçavrayı tekrar adamın ağzına tıktı. Gitmeden önce halletmesi gereken son bir iş daha vardı. 

Adamın kulağına eğildi, sesini mümkün olduğunca neşeli tutarak fısıldadı: 

“Yalan söyledim.” 

Kendi doğrularını yeniden bulana kadar, adam ölemeyene kadar vurdu.  

 

VI. Et 

  

Evin balkonundaydı. Mevsim bahardı, ağaçlar çiçek açmış, sokaklar canlanmıştı. O 

kadar düşünmesine rağmen günlerden ne olduğunu hatırlayamıyordu. Dirseklerini balkonun 

demirlerine dayayarak hafifçe öne doğru eğildi, gökyüzünün ciğerlerine dolmasına müsaade 

etti. İnsanlar yürüyorlardı, insanlar buluşuyorlar, ayrılıyorlar ve başlarına ne gelirse gelsin 

ümitle yaşıyorlardı. Poyraz uzun zamandır ilk kez bu kadar içten bir şekilde gülümsedi. Her 

şeye rağmen hayat çok güzeldi.  

İçeriden kendine seslenildiğini duyduğunda doğrularak sokak manzarasına sırtını 

döndü ve balkon demirlerine yaslandı. Ayten ona kahvaltı hazırlıyordu. Daha doğrusu, evde 

bulduğu yegâne malzeme olan kaşar peyniri ve az önce onu -zorla- bakkala göndererek 

aldırdığı ekmekle tost yapıyordu. Zaten tost makinesi de onun hediyesiydi, Ayten evde 

olmadıkça kullanılmayan bir hediye.  Ayten onun ne kadar tembel olduğunu bilir, yine de 

sesini çok çıkarmazdı. O Poyraz‟ı böyle sevmiş, olduğu gibi kabul etmişti. Poyraz onun 

balkona doğru yaklaşmasını yüzündeki gülümsemeyi genişleterek izledi. Ayten açık balkon 

kapısından kafasını uzatarak kuşkucu gözlerle Poyraz‟ı süzdü. Dalgalı siyah saçlarının 

omuzlarından aşağı dökülmesiyle, hafifçe pembeleşmiş yanaklarıyla, şüpheyle birbirine 

kavuşmaya çalışan yay gibi kaşlarıyla muhteşem bir kadındı o.  

“Sigara mı içiyorsun bakayım sen yine?” 

Ayten Poyraz‟ın sigara içmesinden nefret ederdi. Aslında onun tepkisi genel olarak 

sigaranın kendisineydi. İçenleri zayıf olarak görür, çevreye yaydıkları dumandan tiksinirdi. 

Poyraz onun için sigarayı bırakmıştı aslında. Bir yıl kadar ağzına sürmedikten sonra arada 



sırada tek tük içmeye başlamıştı. Ayten elbette bu durumun farkındaydı. O yüzden yanında 

olduğu zamanlarda onu kontrol ediyor, sigara içtiğini fark ettiğinde onu güzelce azarlıyordu. 

“Gelip kendin kontrol etmek istemez misin hayatım?” 

Yüzünden geçen bir anlık şüphe ifadesinden sonra Ayten omuz silkerek bir adım atıp 

balkona çıktı ve ona sarılarak onu uzun uzun öptü. Geri çekilmeye çalıştığında Poyraz onun 

etrafında sardığı kollarını çözmedi, bilakis daha da sıkılaştırarak dudaklarını onun alnına 

koydu. Sanki uzun zamandır hiç sarılmamışlar, hiç birlikte olmamışlar gibiydi.  

“Ne oldu beyefendi, kahvaltınız hazırlanınca keyfiniz yerine mi geldi?” 

Poyraz‟ın gülümsemesi açık sırıtmaya dönüşmüştü artık.  

“Elbette keyfim yerine geldi. Seninle olup da keyfimin yerine gelmemesi nasıl 

mümkün olabilir ki hem?” 

Cevap olarak tatminkâr bir onay mırıltısı aldıktan sonra Ayten‟e biraz daha sıkıca 

sarıldı.  

“Burada kalsak ya hep? Ben işe gitmesem. Sen uzaklara gitmesen. Sonsuza kadar, 

burada, böylece dursak. Bu anın içinde sıkışıp kalsak, güneş hep sırtımızdan vursa, rüzgar 

serin esse. Sen benim bir parçam olsan, saklasam seni burada, kimselere vermesem. Zaman 

durdukça seni daha çok sevsem. Olmaz mı?” 

Ayten de ona sıkıca sarılıyordu şimdi.  

“Özür dilerim bir tanem. Özür dilerim sevgilim. O kadar çok isterdim ki 

söylediklerinin gerçek olabilmesini. Ama olmuyor, biliyorsun. Belki zaman geçtikçe daha iyi 

olur hem? Belki çok para kazanırız, ben orada iş bulurum. Belki seni yanıma da aldırırım, ha; 

istemez misin?” 

“Sen nasıl mutlu olacaksan öyle olmasını isterim ben.” 

Ayten dudaklarını ısırıyor, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Poyraz 

endişelenmeye başlamıştı. İçinden bir ses bu günün son günleri olduğunu söylüyordu. Son 

günleri böyle olmamalıydı.  

“Tamam, tamam.” diye mırıldanarak Ayten‟in saçlarını okşamaya başladı. Yüzüne güç 

bela önceki gülümsemesinin bir benzerini oturtmayı başararak kızı kendinden hafifçe 

uzaklaştırdı, parmaklarıyla çenesinden tutarak onun gözlerine baktı. Ayten‟in gözleri 

dolmuştu. Poyraz tekrar bir mutluluk dalgasının ciğerlerini doldurduğunu hissetti. Onu 

böylesine seven bir kadının olması ona kendini dünyanın efendisi gibi hissettiriyordu. 

Ayten‟in yıllar öncesinde söylediği o cümle doğruydu yani, birlikte oldukları sürece dünyaya 

hükmedebilirlerdi. 

Sessizce onu gözlerinden ve alnından öptükten sonra ellerini tutarak kapıdan içeri 

girdirdi.  Moralini düzeltebilmek için bir yandan da hızlıca konuşuyordu. 

“Bakalım benim için nasıl bir menü hazırlamışsın. Güzel kokuyor gibi. Tosta sevgini 

katıp özel tarifini uyguladın değil mi? Herkesten sır gibi sakladığın, dünya üzerinde sadece 

senin bildiğin spesiyali yaptın yine. Biliyorum, kesin öyle yapmışsındır sen!” 

Ayten‟den gelen hafif kıkırdama ile amacına ulaştığını biliyordu. Zaten ellerini 

Poyraz‟ın kavrayışından kurtarmış, “öldürürüm seni, geri zekâlı adam!” deyip salonun 

ortasında Poyraz‟ın sırtına atlayıp kollarını onun göğsünde birleştirmişti. Poyraz 

gülümseyerek Ayten‟in bacaklarını tutup mutfağa kadar götürdü ve bir sandalyeye arkasını 

dönüp onu oracığa bıraktı. Bir yandan da konuşmaya devam ediyordu.  

“Madem sen şu güzel ve güneşli hafta sonu sabahında bin bir zahmete girip yapılması 

imkânsız derecesinde zor olan şu güzelim tostları yaptın, o halde lütfen bana müsaade et ve 

sana hizmet edeyim leydim…” 

Ayten inci dişlerini gösterip kocaman gülümsedi. O gülümsediğinde Poyraz dünyanın 

en mutlu adamı oluyordu.  

“Eh, hak ettim galiba.” diye cevaplayıp Poyraz‟ın başlattığı tiyatroyu devam ettirdi. 

“Çok yoruldum zaten, baksana ellerim nasır tuttu hep!” Yüzüne masum bir ifade oturtmuş, 



Poyraz‟ın gözlerine bakıyordu. Poyraz sırıtarak diz çöktü, Ayten‟in ellerini tuttu, avuç içlerini 

öptü. 

“İnanın bana leydim, bundan sonra sizin bu kadar ağır işlerde çalışmamanız için 

elimden gelen her şeyi yapacağıma şeref sözü veriyorum.” 

 Ayten‟in yüzü ciddileşmişti. Poyraz‟ın adını söylüyordu, ama o hiçbir şey 

duyamıyordu. Kız yüzü en korkunç kâbustan fırlamış bir yaratığa dönüşürken iğrençlikle 

sırıtmaya başladı, adını çağıran ses ise artık uzaklardan gelen bir çığlık gibi geliyordu. 

Önündeki yaratık ağlayarak sırıtıyor, Poyraz anlıyor ve midesi kalkıyordu. Hatırlıyordu. 

Özür dilerim. Elimden geldiğince seni orada ve mutlu tutmaya çalıştım. 

Çığlıklar içinde uyandığında zihnini tamamıyla kaplayan acıdan başka hiçbir şey 

hissedemedi. Birinin dizinde yatıyordu. Biri adını söylüyordu.  

“Poyraz binbaşım. Poyraz binbaşım. Poyraz binbaşım…” 

İlk anda ismini sayıklayan kişinin kim olduğunu anlayamadı. Beynini dağlayan acıyı 

dişlerini sıkarak hafifletmeye çalıştı. Ne olduğunu anlaması gerekiyordu. Ölemedin. Yüzüne 

düşen birkaç damlayı hissedince yağmur yağdığını zannetti, fakat yumulu gözlerini açmayı 

başardığında yağmur zannettiğinin Erdem‟in gözyaşları olduğunu anladı. Aydınlık gökyüzü 

gözlerini hafifçe yaktı, acısı en azından biraz da olsa azalmaya başlamıştı. Alışıyorsun. 

Muhtemelen beyni, hislerini en azından biraz da olsa geri plana atıp yaşama içgüdüsüne 

sarılmaya çalışıyordu. Poyraz kafasını hafifçe kaldırmaya çalışarak etrafına baktı, ağaçlardan 

ve yerde yatan ölülerden, dolaşan birkaç askerden başka bir şey göremedi. Hemen başı döndü, 

çok halsizdi. Hafızasını zorlayarak ne olduğunu hatırlamaya çalıştı, fakat verdiği “sessiz 

yürüyüş” emrinden sonrasını hatırlayamıyordu. 

“Erdem. Sakin ol evladım.” 

Kurumuş boğazından çıkan karık sese kendisi de şaşırmıştı. Ne kadar zamandır baygın 

olduğunu merak ederek güneşin konumunu anımsamaya çalıştı. Taburun son yürüyüşü 

geceydi, şimdi de saat öğleni geçiyor gibiydi. İyi dinlenmişsin, değil mi. Yaralısın, 

hatırlasana. Acı tekrar hücum ederken derin bir nefes aldı. Sol eli, hareket ettirmeye 

çalıştıkça binlerce bıçak saplanmış gibi sancıyordu. Ayak parmaklarını oynatmaya çalışınca 

sağ baldırında da bir sorun olduğunu anladı. Vücudunun diğer kısımlarında herhangi bir hasar 

yokmuş gibi görünüyordu. Poyraz kendi vücudunu her zaman böyle kontrol ederdi. Bir 

makinenin sorunsuz işleyip işlemediğini kontrol etmenin en iyi yolu en uçtaki hareketli 

parçaların işlevselliğini denemekti. Sonuçta vücut da devasa bir etten makine olduğuna göre, 

fonksiyonelliği yine aynı sistematiğe göre kolaylıkla denenebilirdi.  

Et çürürdü. İnsanoğlunun belki de en büyük laneti olan bu gevşek ve ziyadesiyle 

dayanıksız kabuk, aynı zamanda en büyük hazlardan en derin acılara kadar hepsini kişilere 

yaşatmaktan zinhar geri durmazdı. Çoğu kişi etin sadece fiziksel koşullardan etkilendiğini 

düşünür olsa da, Poyraz bunun tam aksini savunurdu. Etin çürüme sürecini mümkün 

olduğunca uzun tutmak isteyenler onu sadece iyi beslemekle değil, aynı zamanda hayatlarında 

verdikleri soyut kararlara da dikkat etmek zorundaydı. Bunun en güzel örnekleri yalan ve 

sahte idi. Eğer bir birey yalanı fazlaca tüketirse, zamanın birinde o yalanların hepsi dönerek 

eti bir gerçek cenderesine sokardı ki o cendere kimsenin kaçabileceği bir yer değildi. Bununla 

birlikte, sahteyi haddinden fazla kullanan başka bir bünye de, ileride şişmanlık problemleri ile 

baş başa kalabilirdi. Ruh şişince beden çürürdü, ruh üzülünce beden erirdi. Poyraz yaptığı 

saçma benzetmelerden her zaman çok hoşlanmıştı, zaten biraz da o yüzden kendi eti çürüme 

periyodunu oldukça kısaltmıştı. Özeleştiri. Saçmalık.  

Erdem heyecanlanmış, umut dolu bakışlarını onun yüzüne dikmişti. Poyraz çocuğa 

acıdığını hissetti. Komutanına duyduğu koşulsuz saygı ve sevgi, muhtemelen o olmadan ne 

yapacaklarını bilmediğini düşündüğündendi. Askerlerinin pek çoğu onun bir çeşit süper gücü 

olduğuna inanırlar, kendilerini en kötü durumlardan bile çekip çıkarıvereceğini, başlarına kötü 

bir hal gelmesine asla müsaade etmeyeceğini tahayyül ederlerdi. O yüzden Poyraz 



yaralandığında Erdem paniklemişti; ezberi bozulmuş, ölümden ziyade çaresizlik korkusuyla 

yüz yüze gelmişti. Askerler ölümden değil, bilinmezden ve onlara ne yapacaklarını 

söyleyecek birilerinin olmamasından korkardı. Hele başlarındaki komutan cesaretinden ve 

yeteneğinden emin oldukları biriyse, onu kaybetmek askerler için kâbusların en büyüğüydü. 

Poyraz yüzünü buruşturarak onu iyice sarsmak istedi. Kendisinin yaralı veya sağlam olması, 

birliğindeki askerlerin yaşamıyla ölümü arasında belirleyici bir etmen değildi. Orduda silsile 

her zaman devam ederdi, komutayı kimin alacağı hep belliydi.  

“Komutanım, iyi misin?” 

Soru üzerine Poyraz biraz da olsa gülümsemeyi başararak bakışlarını Erdem‟in yaşlı 

gözlerine dikti. 

“Saçmalama oğlum. Nasıl iyi olayım? Şimdi sakin ol. Sol elime ne olmuş, söyle.” 

Erdem bakışları Poyraz‟ın sol eline kaydıktan sonra yüzünü buruşturunca anladı. O 

elden muhtemelen bir hayır gelmeyecekti.  

“Komutanım, muhtemelen bir şarapnel elini paramparça etmiş. Avcunu delip geçmiş 

gibi görünüyor, parmaklarının ikisini de koparmış, diğerlerini de sadece az bir et parçası 

tutuyor. Özür dilerim komutanım.” 

“Salak salak konuşma oğlum. Özür dileyecek bir şey yapmadın sen.” 

Poyraz biraz da kendi kendine mırıldandıktan sonra aklına bacağı geldi. Muhtemelen 

oradaki yara elindeki kadar ciddi değildi. Yine de kontrol ettirmesi gerekiyordu, en azından 

kendi başına yürüyebilmek istiyordu. 

“Bak bakalım, sağ baldırımdaki yara ne. Kanamam var mı?” 

“Baktım komutanım. Ufak bir şarapnel delip geçmiş orayı. Şükür damara denk 

gelmemiş. Kanaman vardı biraz, ama seni buraya taşıdıktan hemen sonra sıhhiye eriyle 

birlikte alkolle temizleyip sardık. Kanama durdu, ama zorlarsan tekrar başlayabilir. Tek 

başına yürümen iyi olmaz. Kusura bakma, elin için bir şey yapamadık, ne yapacağımızı 

bilemedik. Doktor da durumu çok ağır olanlarla ilgilenecekmiş önce, öyle dedi. Elinin acelesi 

yokmuş. Zaten…” 

Poyraz sağlam olan elini kaldırarak bir hareketiyle Erdem‟i susturdu. Öncelikle nerede 

olduklarını öğrenmek, burada güvende olup olmadıklarından anlamak zorundaydı.  

“Neredeyiz, durumumuz ne Erdem? Komuta kimde, ne kadar kaybımız var?” 

Erdem anlatmaya başlamadan önce hafifçe duraksadı. Poyraz, vereceği haberin 

ağırlığından korkan bir adam görüyordu karşısında. Gençliğinin baharında, korkan, ama 

komutanı başında olduğu sürece ölüme gözünü kırpmadan selam verecek, kader gırtlağını 

sıksa da sırıtacak bir adamdı o. Senin için yani her şey? Yine de, şimdi komutanına kötü 

haberleri verirken isteksizdi. Onun duraksamasını fırsat bilen Poyraz, düşüncelerini ve 

hatırladığı her şeyi bir düzene sokmaya çalıştı.  

Flörsheim am Main‟den nehri gece karanlığında gemiyle geçtikleri andan itibaren 

yürüyüşleri sorunsuz olmuştu. Poyraz grubunu üçe bölmüştü. Erhan üsteğmeni yüz kişilik bir 

taktik destek bölüğünün başına geçirmişti. Onların görevi artçılık yaparak, arkalarından 

gelecek herhangi bir çevirme harekâtına karşı koruma sağlamaktı. Zaten artçı yürüyüş kolu 

talimatı doğrultusunda geniş nizamda, ana grubu yay gibi çevreleyecek şekilde onları takip 

ediyordu. Poyraz‟ın bu konuda kesin emri vardı, artçı grup askerleri arasındaki mesafe beş 

metreyi asla geçmeyecekti. Her asker sağında ve solunda kim varsa görecek, onların başına en 

ufak bir şey geldiğinde zincir mantığıyla bir yandaki askere haber verecekti. Emri altına 

verilen iki asteğmen de parlak ve başından bu yana savaşın içinde olan çocuklardı. Poyraz o 

ikisini çağırarak özel olarak görüşmüş, onlardan ne beklediğini açık açık söylemişti. İki asker 

de anlattıklarını gözünü kırpmadan dinlemiş, üzerlerine düşen görevi yapmaya sonuna kadar 

hazır olduklarını söylemişlerdi.  

Poyraz ikisinin de emrine yetmişer asker vermişti. Burak asteğmen kuzeydoğu, 

Bünyamin asteğmen de kuzeybatı istikametinde öncülük yapacaktı. Emirleri altındaki 



askerleri kendileri seçmişlerdi, Poyraz bu taleplerini mantıklı bulmuştu. Bu iki grup geceleri 

bir, gündüzleri üç kilometre kadar önlerinde zikzak çizerek ilerliyorlar, iki saatte bir de 

haberci göndererek durum bilgisi veriyorlardı. Telsiz kullanmak riskliydi, tüm iletişim 

kanalları dinleniyor olabilirdi. Kalan askerler mümkün olduğunca dağınık nizamda, Poyraz‟ın 

komutası altında yürüyüşe devam ediyorlardı.  

Emri altındaki asker sayısı artınca, Poyraz koordinasyonu Erdem‟in tek başına 

sağlamasının imkânsız olacağını düşünerek Frankfurt‟ta gözüne kestirdiği Cihan‟ı da ona 

yardımcı olarak vermişti. İkisi iyi anlaşmıştı. Erdem merkez taburun koordinasyonunu üzerine 

alırken; Cihan da artçı ve öncülerin durumuyla ilgileniyordu. Tabur plana uygun olarak, 

üçüncü günün sonunda Frankfurt-Wiesbaden arasındaki demiryolunu üç farklı noktadan 

sabote etmiş, beşinci ve yedinci gün de iki karayolu köprüsünü havaya uçurmuşlardı. Bununla 

birlikte birkaç tali yolu da tahrip etmişler, dönüş yolculuğuna başlamışlardı. Poyraz işlerin ne 

kadar yolunda gittiğini düşünerek şaşırıyor, bir yandan da aynı bu şekilde devam etmesi için 

kendi kendine dua ediyordu. Elbette dua etmesi de ironikti, zira Allah‟ı uzun zamandır 

anmamıştı. Böyle zor duruma düştüğünde yaratıcıya sığınmak ona her zaman ikiyüzlülük gibi 

gelirdi, fakat insan denilen varlık o kadar çaresiz ve yalnızdı ki, bazı durumlarda ikiyüzlü 

olması dahi affedilebilir hale geliyordu.  

Kalan son görevleri, Kastel-Mainz‟deki Rus taburunu bertaraf ederek şehrin bu 

yakasını ele geçirmekti. Harekât planına göre bunu yapabilmeleri için beş günleri vardı. Rus 

taburunun mevcudunu bilmiyorlardı, ama Poyraz en az bin kişilik bir mevcuda sahip 

olduklarını düşünüyordu. Ruslar, birbirini çeken negatif kutuplar gibi, müttefik kuvvetlerin 

yığınak yaptığı yerlerin tam karşısına asker sevkiyatı yapıyorlardı. Müttefiklerin Mainz‟de 

fazla bir kuvveti yoktu, doğal olarak Rusların da şehrin karşı kıyısında fazla askeri varlığının 

olmaması gerekiyordu. Tabii onlar da Mainz’e taarruza geçmeyi düşünmüyorlarsa. Bu 

ihtimali aklına getirmeyi dahi istemiyordu. Kastel-Mainz‟deki Rus birliğinin en azından 

yaklaşık olarak kaç kişiden oluştuğunu bilmek için neler vermezdi. Fakat yapacak bir şey 

yoktu, şimdilik hareket planı neyse ona uymak zorundaydı. Poyraz, şehre sadece yarım 

günlük yürüme mesafeleri kaldığında Frankfurt Merkez Karargâhı ile son görüşmesini 

yapmıştı. Öğrendiklerine göre müttefik kuvvetler başarılı bir şekilde kıskaç harekâtına 

başlamışlardı. Frankfurt-Mainz arası ulaşımın kesilmesi Asya Birliği‟nin elini kolunu 

bağlamıştı. Alman generalin sesi oldukça neşeliydi, zaten telefona bizzat kendisinin çıkması 

da Poyraz‟ı şaşırtmıştı. Şimdiki durumlarını sormuş, Poyraz şehre birkaç saat mesafede 

olduklarını, öncülerini geri çektiğini ve şehre hızlıca saldıracaklarını söylemişti. Alman 

general durumlarına iyice hâkim olunca ses tonunu ciddileştirerek onu uyarmıştı. Asyalılar 

Poyraz‟ın taburundan, tahrip edilen yollardan sonra haberdar olmuşlardı. Muhtemelen onları 

avlamak için oldukça büyük kuvvetler görevlendirmişlerdi, Poyraz dikkatli olmalı ve taburun 

herhangi bir pusuya düşmemesi için azami dikkati göstermeliydi. Görevlerinin büyük kısmını 

üstün başarıyla yerine getirdiyse de, bundan sonraki aşama da çok önemliydi.  

Poyraz sebatla, generalin konuşmasını hiç bölmeden dinledikten sonra kısa ve net 

cevaplarla görüşmeyi sonlandırmıştı. Uydu telefonunu Osman‟a geri uzattıktan sonra 

askerlerine dur emri vererek haritasını istemiş, bulundukları bölgeyi iyice incelemişti. 

Taburuna verdikleri görev kıskacın dayanak noktasını, Main ve Ren Nehirlerinin birleştiği 

yeri ele geçirip güvence altına almaktı. Bunu başaramadıkları takdirde düşmanları planın 

kalbinde bir parçaya sahip olacaklar, oradan müttefikleri diledikleri gibi taciz edebileceklerdi. 

O yüzden, Alman general şimdi dünya kupası finaline çıkan takımının uzatmalarda bir altın 

gol bulmasını ummaktan başka elinden hiçbir şey gelmeyen bir teknik direktör gibi, izliyor ve 

bekliyordu. Sahip olduğu tüm kozları kullanmış, üç oyuncu değişikliği hakkını da 

gerçekleştirmişti. Takımı yorgun, fakat azimliydi. Maç mı yapacaksınız yani? Bu 

karşılaşmanın herhangi bir şekilde telafisi yoktu, gelecekleri neredeyse tamamen Poyraz‟ın 

taburunun başarısına bağlıydı. Poyraz, görev kendine ilk tebliğ edildiğinde planın son 



kısmının göz boyama olduğunu düşünmüştü, fakat şimdi tam aksinin doğru olduğunu 

görüyordu. Şüpheciliğin bir gün seni öldürecek. Zaten bu kadar kalabalık olmalarının en 

büyük sebebi de muhtemelen şehri ele geçirmelerini kolaylaştırmaktı. 

Haritadan anlayabildiği tüm detayları zihnine kazıdıktan sonra nöbetçilerini 

yerleştirerek üç saatlik istirahat emri vermişti. Bulundukları mevki seyrek ağaçların olduğu 

bir ormanlık alandı, nöbetçiler yerleştirildikten sonra Poyraz, Osman, Erdem ve Cihan‟ı 

yanına alarak nispetle hâkim bir tepeye çıkıp uzakta görünen şehri incelemeye başlamıştı. 

Şehrin etrafı oldukça açıktı, bu da onların baskın ihtimallerini azaltıyordu. Elbette karanlığı 

kullanmaları durumunda yine bir sürpriz faktöründen yararlanabilirlerdi. Poyraz‟ın kafasında 

bir plan oluşmaya başlamıştı fakat bu planın uygulanabilirliği şüpheliydi, zira istihbarat 

eksikliği ellerini kollarını bağlıyordu. Poyraz iç çekerek yapacak bir şey olmadığını fark 

etmişti. Bu deyişi çok fazla kullanır oldun.  

Zihninde şekillendirdiği plan aşağı yukarı tamamlandığında Cihan‟ı Erhan, Burak ve 

Bünyamin‟e haber vermesi için göndererek bir müddet Erdem ve Osman ile muhabbet etmişti. 

İkisi de önlerinde onu bekleyen zorluklar çocuk oyuncağıymış gibi mutlulukla konuşmuş, 

savaş bittiğinde yapmak istediklerini anlatmışlardı. Poyraz o kadar uzun vadeli hayaller 

kurmaya cüret edemediği için kendine kızarken askerlerine gıpta ediyordu. Onlar hayatın 

denklemini çoktan çözmüşler, mümkün olan her şeyi anlamış ve ona göre davranıyorlardı. 

Umut etmek var olmak demekti, devam etmek ise insanın başarılı olmasının tek kıstasıydı. 

Poyraz umut etmekten vazgeçeli çok olmuştu. Bunu herhangi bir şekilde isyan yahut 

reddetme istencinden değil, bilakis sadece devam etmek için çok yorgun olduğundan 

yapıyordu. O sebepten azimli olanlar her zaman en çok kıskandığı insanlardı.  

Erhan, Burak ve Bünyamin yanına geldiklerinde Poyraz üçüne de planını kısa ve net 

cümlelerle anlatmış, adamların kuşkucu bakışlarının yerini anlayışın aldığını görünce de 

tatmin hissiyle rahatlamıştı. O eleştirilmekten pek hoşlanmazdı, özellikle üst olduğu bu kadar 

keskin çizgilerle belirlenmişken herkesin onun söylediklerine itaat etmesini beklerdi. Elbette 

bu yeterince rasyonel bir düşünce tarzı değildi, fakat Poyraz kendini böylesine ispatlamış ve 

şimdiye kadar hep başarılı olmuşken otoritesinin tartışmasız kabul edilmesi gerekiyordu. 

Önündeki üçlü de tam olarak böyle yapıyordu. Poyraz gururla gülümseyerek bir soruları olup 

olmadığını sormuş, bu esnada Erhan üsteğmen doğrudan harekât başlangıç saatini merak 

ettiğini söyleyivermişti. Poyraz kendine kızarak üçüne de harekâtın başlama saatini 

söyleyerek onları göndermiş, biraz durduktan sonra da kendisi bir saat uyuma niyetiyle kampa 

geri inmişti.  

Plan eski yürüyüş nizamlarından esinlenilerek yapılmıştı. Buna göre, Burak asteğmen 

emrine verilecek iki yüz askerle saat 24.00‟da şehre Main Nehri istikametinden saldıracaktı. 

Emri altındaki üç ağır makineli tüfeği stratejik gördüğü üç binaya yerleştirerek düşmanın 

sağlam bir savunma düzenine yerleşmesine müsaade etmeyecekti. Poyraz‟ın hesabına göre 

Asya Birliği askerleri bu saldırıyla panikleyecek, hep beklediklerinin aksine, Ren tarafından 

değil, Main tarafından bir çıkarmaya maruz kaldıklarını düşünerek tüm güçlerinin büyük 

kısmını o tarafa yığacaklardı. Burak asteğmen önce saldırgan bir şekilde ilerlemeyi 

deniyormuş izlenimi vererek askerlerine mümkün mertebe fazla ateş etmelerini emredecekti. 

Ellerinden geldiğince çok sayıda düşman askerini üzerine çektikten sonra makineli tüfeklerin 

arkasında savunmaya çekilecek, cephanesini koruyarak beklemeye başlayacaktı. Saat tam 

24.20‟yi gösterdiğinde Bünyamin asteğmen geniş bir yay çizerek tam kuzey istikametinden 

emrindeki yüz elli askerle şehre saldıracaktı. Kayıp verme pahasına da olsa olabildiğince hızlı 

ilerleyecek ve durma noktasına geldiğinde o da emrindeki üç ağır makineliyi binalara 

yerleştirerek şehir savaşına başlayacaktı. Böylece düşman kuzey ve güneyden ağır ateş altında 

kısılacak, gücünü ikiye bölerek savaşmak zorunda kalacaktı. Saat 24.45‟i gösterdiğinde ise 

Poyraz‟ın komuta ettiği güç şehre batı istikametinden saldırıya geçecek, böylece düşmanın 



kuzey ve güney cephelerinin arasını bıçak gibi keserek ikiye böleceklerdi. Erhan üsteğmen 

kuzeye, Poyraz da güneye yönlenecek, arkadan onlara saldıracaklardı. Böl. Parçala. Öldür. 

Hava hafiften kararmaya başladığında Bünyamin ve Burak emirleri altındaki askerleri 

de alarak yola çıkmışlardı. Onların gidişinden bir saat kadar sonra hava iyice kararmış, Poyraz 

da askerlerini toparlayarak yola çıkma emri vermişti. Kamp hızlıca toplandıktan sonra sessiz 

yürüyüş emri vermişti. Yaklaşık bir saat öyle ilerledikten sonra dolunayın aydınlattığı bir 

açıklığa çıkmışlardı. Poyraz son anda duyduğu ıslığı ve onu takip eden patlayan bir top 

mermisini hayal meyal hatırlıyor gibiydi, sonrasında bazı çığlıklar ve sonsuza kadar 

uzanıyormuş gibi görünen bir hiçlik perdesinin haricinde hiçbir şey yoktu. Elbette 

sayıklamakta olan Erdem‟in kucağında, eski kamp noktalarının muhtemelen bir kilometre 

kadar gerisinde uyandığı ana kadar. 

    O düşüncelere dalmışken, Erdem gözlerini silmiş, kendine çeki düzen vermiş ve 

anlatmaya biraz da olsa hazır hale gelmişti. Onun dalgın dalgın kendisine baktığını gören 

Poyraz iç çekti. Çocuğun sağlam bir uyarıya ihtiyacı vardı, yoksa bu şokun etkisi daha uzun 

müddet geçmeyecek gibi görünüyordu.  

“Oğlum ne bekliyorsun mal gibi, anlatsana artık. Çok mu hoşuna gidiyor kucağında 

yatıyor olmam?” 

Erdem yediği azarla bir an için şaşırsa da, hemen nerede olduğunu hatırlayarak 

boğazını temizledi, sırtını dikleştirerek anlatmaya başladı: 

“Komutanım, biz yola çıktıktan hemen sonra topçu ateşine maruz kaldık. Bunu 

biliyorsunuz zaten. Bize uzun menzilli obüslerle saldırdıklarını düşünüyoruz. Açıkta 

olduğumuz için çok etkilendik, fakat yine de emrinizle dağınık nizamda yürüyor olduğumuz 

için sadece yüz otuz altı şehit verdik…” 

Yüz otuz altı! Yüz otuz altı adam senin planınla, senin komutanda öldü. Katil! 

Poyraz soluğunu vererek gözlerini kapattı. Yaşlar engel tanımadan gözlerinin 

kenarlarından akıyordu. Sağlam elini yumruk yaparak birilerinden intikam almak istedi, fakat 

intikam alabileceği kimse yoktu. Savaşı çıkaranlardı suçlu olan. Daha çok isteyenler, asla 

yetinmeyenler. Hırslı adamlar. Ne olursa olsun vazgeçmeyenler, başkalarını incitmekten asla 

imtina etmeyecek olanlar. Örneğin hezimetlerinin sebebi olan karşıdaki topçuları bulsa, onları 

imha etse ne olacaktı ki? Onlar da sadece kendi çocukları gibi askerlerdi. Kendilerine verilen 

emirleri birebir uygulayan, namlulara bomba süren adamlar. Savaş onların suçu değildi. 

Savaşmaktan muhtemelen -bir kısım manyaklar hariç- hiçbiri zevk alıyor değildi. Poyraz 

intikam almak istiyorsa daha büyükleri bulmalıydı. İğrenç, lanet, rezil ve açgözlü köpekleri. 

Ellerine aldıkları güçle dünyaya hükmedebileceğini zanneden karakter yoksunu insan 

artıklarını, parasına daha çok para, ya da gücüne daha çok güç katmak için kendini paralayan, 

diğerlerinin canını hiçe sayan arsızları. Poyraz suçlu değildi, katil ise hiç değildi. Belki 

sorumluydu, evet; fakat bu sorumluluğunun ta en baştan bu yana sonuna dek bilincinde 

olmuş, komutası altındakilerin canını koruyabilmek için elinden geleni yapmıştı. Yine de 

onun gibiler ne kadar uğraşırsa uğraşsın, savaş kan isterdi. İnsanlar varlıklarını devam 

ettirebilmek için yakıta, diğer insanların etine ihtiyaç duyarlardı. Aksi takdirde kudreti elinde 

tutanlar nasıl daha fazla güçlenebilirlerdi?  

Erdem kısa bir duraksamadan sonra iç geçirerek devam etti. 

“Komutanım, ana kuvvetimizden sadece yüz yirmi beş kişi kalmıştı. Sen 

yaralanmıştın, topçu ateşi çok yoğundu. Erhan üsteğmen hemen komutayı eline aldı, hızlı bir 

şekilde geri çekilme emri verdi. Zaten daha ilerlememiz mümkün görünmüyordu komutanım. 

Elli yedi yaralımız var komutanım. Komutanım. Kırk sekizinin durumu ağır. Doktor 

muhtemelen hiçbiri yaşayamaz dedi. Düzgün bir ameliyathane ve verebileceğimiz kan olsa 

kurtarabilirmiş bazılarını belki. Ama böyle olmaz dedi. Diğerleri kendileri yürüyerek geldiler. 

Komutanım. Şehitlerimizi orada bırakmak zorunda kaldık. Bizi affet komutanım, ne olur. 



Affet bizi. Geri çekilirken başka bir top mermisi de Erhan üsteğmeni paramparça etti. Ne 

yapacağımızı bilemedik komutanım…” Yüz seksen dört! 

Erdem‟in her sözcüğü birer çekiç olmuş, Poyraz‟ın zihnine iniyordu. Durum 

zannettiğinden çok daha vahimdi. Gözyaşlarının akmasına izin vererek doğrulmaya çalıştı. 

Başı fena halde dönüyor, midesi bulanıyordu. Umursamadı. Yüz seksen dört adamın katlinden 

sorumlu bir insan öylece uzanıp keyif yapamazdı. Sol elinden dolayı çığlık atmak istiyordu. 

Umursamadı. İçi bomboştu. Güçlükle oturduğunda Erdem susmuş, bekliyordu. Son bir 

hamleyle ayağa kalkmayı denedi, sağ bacağı isyan bayrağını çektiğinde düşer gibi olsa da, 

ağırlığını sağlam bacağına vererek kendini ayakta kalmaya zorladı. Erdem de ayağa kalkmış, 

destek olmak ister gibi ona doğru hamle yapıyordu. Poyraz sağ elini ona doğru kaldırarak 

başını olumsuz anlamda salladı. Güçlü olması gerekiyordu. Askerleri onun çocuklarıydı. 

Çocuklarını korumalıydı, başka çaresi yoktu. Hayat ona başka seçenek vermiyordu. Uzanıp 

yatmak, kayıplarına ağlamak sonradan yapacağı bir şeydi. Şimdi hep gıpta ettiği adamlar gibi 

davranmak zorundaydı, devam etmeliydi.  

Onun ayağa kalktığını gören askerlerden bazıları merakla bakışlarını ona döndürdüler. 

Biraz sonra ayakta durabilen herkes onun yanına gelecek, o ne derse yapmak için hevesle 

bekleyeceklerdi. Çoban. Poyraz gözlerini birkaç kez kapatıp açarak görüşünü sabitlemeye 

çalıştı. Her şeye rağmen bir umut olmalıydı. Zihnini zorladığında cevabın çok açık olduğunu 

gördü. Bünyamin ve Burak‟ın komutasındaki askerlere tekrar ulaşılmalı, onlarla buluşma 

noktası ayarlanmalıydı. O zaman belki bir şansları olabilirdi, o zaman belki… 

“Komutanım, kendini zorlama lütfen. Doktor dikkat etsin demişti…” 

“Burak asteğmen? Bünyamin, askerler?” 

Sözcükler Poyraz‟a ihanet ediyordu. Hayatında ilk kez dilediği gibi konuşamamış, 

boğazından hırıltıyla fırlayan sözcükler kestirmeden gitmeyi seçmişti. Erdem, özür diler gibi 

onu tutmak için gayrı ihtiyarı uzattığı kollarını yana düşürdü ve başını salladı. 

“Komutanım…” 

“Anlat be adam. Anlat!” 

Poyraz sonunda dayanamayarak bağırmaya başladığını fark ettiğinde çok geçti. 

Gözleri tekrar yanmaya, dünya daha hızlı dönmeye başlamıştı. Eppur si muove! 

Erdem yutkunarak kısa ve net cümlelerle tekrardan konuşmaya başlayınca 

sözcüklerden yapılmış çekiçler geri dönüp Poyraz‟ın zihninin duvarlarını amansız darbeleriyle 

dövmeye başladı. 

“Emrin gereği telsizleri mevzilerine varana kadar susturdular. Belki biri duyar diye 

öyle demiştin ya binbaşım. Sonra, biz çekildiğimizde gecenin ilerleyen saatlerinde Burak 

üsteğmenin telsizden yerini aldığına dair şifreli konuşması geldi. Biraz sonra da Bünyamin 

asteğmen aynı mesajı gönderdi. Biz hemen ikisine de ağır topçu ateşini, geri çekilişimizi 

anlattık. Duyduklarını söylediler, fakat ikisi kalan son rütbeliler olduğu için komutayı aldılar, 

saldırıyı devam ettireceklerini anlattılar.” 

Ağzı sonuna kadar açık, dinleyen Poyraz hikâyenin devamını duymak istemediğini 

fark etti, fakat Erdem‟i susturmak için çok yorgundu. Aptallar. Aptallar. Aptallar.  

“Komutanım, bir şey diyemedik. Bize yerimizde kalıp yaralılarla ilgilenmemiz emrini 

verdiler. Biz de sadece bekledik. Dediklerine göre operasyonun devam edebilmesi için şehrin 

alınması çok önemliymiş. Sen de öyle demişsin komutanım. Sonra onlar bağlantı kurana 

kadar bizim telsiz bağlantısı kurmamamızı emrettiler.” 

Poyraz yutkundu, etrafına baktı. Dün bir tabur olan adamlarından şimdi sadece yetmiş 

yedi adam kalmıştı. Tam da Ankara’dan yola çıktığın sayı. Poyraz içinden konuşan sesten bu 

kadar nefret ettiğini hiç hatırlamıyordu. Kendini boğmak, öldürmek ve mümkünse ondan 

sonra etini parçalayıp bir yerlere gömmek istiyordu. Önce kendini sonra beni vur katil. 

Erdem ise hala konuşmaya devam ediyor, aldığı emri harfi harfine uygulayarak bildiği 

her şeyi anlatıyordu. 



“Gece yarısına doğru çatışma sesleri gelmeye başladı. Biz merakla bekledik, uzun bir 

süre ses gelmedi. Sonra Burak üsteğmen, Allah rahmet eylesin, telsizden haber gönderdi. 

Düşman şehirde yığınak yapmış. Geleceğimizi biliyorlarmış. Etrafları sarılmış. Bünyamin 

asteğmenin telsiz konuşmasında da benzer şeyler söylediler. Helallik istediler. Komutanım. 

Arkadaşlarımızın hepsi şehit düştü.” 

Poyraz haykırma isteğini zor bastırıyordu. Başı öne düştü, gözyaşları yol olmuş, yere 

düşüyordu. Dünya sonunda durmuştu. Ümitsizlikle şehit düşen askerlerinin sayısını 

hesaplamaya çalıştı, fakat sayılar beyninden fırlayıp dışarı kaçıyordu. Başaramamıştı. 

Becerememişti. Birileri ona inanmış, ona güvenmişti; fakat Poyraz istisnasız hepsinin yüzünü 

kara çıkarmayı başarmıştı. Hayattaki en büyük başarısı oydu. O, ileri geri sallanmaya 

başladığında aklına gelen tek hatıra, geçmişte Nuri ile yaşadığı bir konuşmaydı. O konuşmada 

Nuri hayatın insana ne vereceğinin o kişinin gücüne, duruşuna bağlı olmadığını; tamamen 

rastlantısal değişkenlere ve biraz da şansa bağlı olduğunu savunurken, Poyraz ısrarla reddedip 

güçlü ve sorumluluk sahibi insanların her zaman diğerlerine nazaran daha az zarar göreceğini 

ve emellerine daha kolay ulaşacaklarını iddia etmişti.  

Nuri haklıydı. Poyraz kaybetmişti. Bu savaşa hiç gelmemeliydi, koruyamayacağı 

insanları asla sorumluluğu altına almamalı, Nuri‟nin seçtiği yolu seçerek sadece kendi 

hayatını mahvetmeliydi. Artık her şey için çok geçti. Poyraz‟ın ellerinde yüzlerce adamın kanı 

vardı, yılların ve yolların asla silemeyeceği bir lekeydi bu. Savaş başkalarının suçu olsa da, 

Poyraz sadece kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor olsa da, insanları ellerinden 

tutup mezbahaya kesime götüren bizatihi kendisiydi. Elbette o olmasa bu görevi yapacak 

başka birileri hep bulunurdu, fakat en azından o zaman sorumluluk Poyraz‟da olmayacaktı. 

Anla artık. 

Poyraz içi boşalmış, yılların ağırlığını artık taşıyamaz olmuş bir ulu ağaç gibi yana 

doğru devrilirken, en nihayetinde her şeyi anladığını fark etti. O bir kahraman değildi. 

İnsanların ölümü, yaşamı, hayatı ve hayalleri ondan bağımsızdı. Kendisi ne kadar çabalarsa 

çabalasın ölecek olan ölür, yaşayacak olan yaşardı. İnsanların kaderini değiştirmek yalnızca 

kaderin, evrenin, yaratıcının tasarrufundaydı, gerisi oldukça manasızdı. 

Poyraz sadece sıradan bir adamdı. Almanya‟nın unutulmuş bir yerinde, yüzünde eksik 

bir gülümsemeyle yatan, bomboş ve sıradan bir adam. Elveda. 

 

VII. İnsan 

 

Son bir yılda yaşadıklarının hiçbirini hatırlamak istemiyordu. Elinde, o meşum günden 

kalma tabanca, ölü bir askerden aldığı bir matara, üzerindeki kıyafetler ve belki biraz 

yiyecekten başka hiçbir varlığı yoktu artık. Ruhunu dahi kaybetmişti bir yerde, zira o 

yürürken ve yeryüzü ayaklarının altından, gökyüzü başının üzerinden kayıp giderken tek 

yaptığı boş gözlerle güneşin yükselip düşmesini bıkmadan izlemekti. Hayatta yapılması 

gereken davranış kalıplarının hepsini pas geçmiş, artık düşünmeyi dahi bırakmayı kendine 

şiar edinmişti. Yitik bir adam değildi asla. Sadece bilen bir adamdı artık. Hangi yolu seçerse 

seçsin, zamanı kovalamaya çalıştıkça kararlar vermesi gerekecek; vereceği kararları da 

muhakeme yeteneği belirleyecekti. Lakin ne yaparsa yapsın asla zamanı yakalayamayacaktı. 

Zaten zaman çok hızlı, Nuri çok yorgundu. 

Hafızasında oluşan boşluklar bir çeşit kendini koruma mekanizmasının ürünü 

olmalıydı. Aksi takdirde, bu kadar uzun süredir içinden süzülüp giden dünyanın renklerine 

anlam katma çabasına girmesi gerekirdi. Hüküm verip anlam yükleyebilmek için insan 

geçmişine ihtiyaç duyardı. Nuri geçmişini tekrardan hatırlamaya başladığı anda acı çekeceğini 

biliyordu. O yüzden iyice uzamış saçı ve sakalı ile tanımadığı toprakları arşınlarken 

düşünmüyor, görmüyor, ilgilenmiyordu. Hayatın basamaklarının hepsini teker teker, adım 

adım tırmanmış; merdivenlerin en tepesine ulaştığında ise adımını korkmadan boşluğa atmıştı. 



Şimdi, yolculuğu havaya attığı adımlarla devam ediyordu. Nuri kaybolmuş bir adam 

sayılmazdı. Daha doğrusu, bir zamanlar kaybolmuş bir adam iken, kendini bulmuş; 

sonrasında bulduğu adamdan hoşlanmadığı için kayıp olduğu günlerin özlemiyle her şeyi 

unutmaya çalışan bir adamdı.  

Uzaktan bir köy gördüğünde güneş gökyüzünde iyice tırmanmıştı. Nuri gayri ihtiyari 

tabancasını çekip tehditkâr bir ifadeyle eline almış, adımlarını hızlandırmıştı. Akşamın siyahı 

çökmeden köye varıp tehditle, olmadı yakarıyla birkaç parça da olsa yiyecek bulmak 

niyetindeydi. Böyle yaparak kaç köyü, kaç masum insanı korkuttuğunu artık hatırlamıyordu. 

Tek tesellisi, en nihayetinde kimseye zarar vermemiş olmasıydı. Elbette hırsızlık zarar vermek 

olarak sayılamazdı, zira artık hırsızlık dünya üzerinde normalize olmuş bir hareket haline 

gelmişti. Dolayısıyla, sıradanlaşan bir davranış kalıbı genel ahlak kurallarına göre kötü yahut 

zararlı olamayacağından, Nuri için bir sorun yoktu. Köye birkaç yüz metre mesafesi 

kaldığında düşünceleri kafasından atmaya çalışarak omuzlarını iyice dikleştirdi ve adımlarını 

hızlandırdı. Bu da diğer seferler gibi olacaktı; oraya girip birkaç tehdit savuracak, istediklerini 

aldıktan sonra yoluna devam edecekti.  

Yol hiç bitmez, üzerinde yürüyen birileri oldukça uzardı. İnsan kendisiyle birlikte 

dünyayı ve hatta evreni var ediyordu, her algı kırıntısı ve hatta verilen her hüküm varlığın 

ateşine atılan odundu. Belki, insanlar var olmaktan bunaldıkları için, üzerinde yaşadıkları 

toprağın ve içinde sadece bir nokta kadar oldukları evrenin ezici ağırlığına dayanamadıkları 

için birbirlerini yok ederek bu oluşu hitama erdirmek istiyorlardı. Sonuçta evreni yok etmek 

imkânsızdı. Kolay olan ise, onu algılayacak varlıkları yok ederek bu sınırsız varoluşu 

reddetmekti. 

“Halt!” 

Arkasından gelen sesi ve ona eşlik eden, namluya verilen kurşunu duyduğunda 

gülümsedi. Sonunda bekleyişi ve yürüyüşü sona erecek, varlığı inkâr edebilecekti. Başka bir 

komut beklemeden silahını yere attı, yavaş yavaş arkasını döndü. Ona bu hediyeyi verecek 

kişinin yüzünü görmek istiyordu.  

 

*** 

 

Sol elindeki müthiş kaşınmayla uyandığında güneş gökyüzüne doğru zahmetli 

yürüyüşünün ortalarına kadar gelmişti. Poyraz bir müddet öylece yatarak bekledi. Doktorun 

parçalanmış sol elini kesip attığı günden bu yana o kaşıntılar ara ara gelir, bekleyince geçerdi. 

Sinir uçlarıyla alakalı bir şey olmalıydı, öyle demişti doktor. Zaman geçtikçe azalacaktı, en 

azından öyle olması gerekiyordu. Poyraz umursamamıştı. Her insan alışırdı, zamanla. Çünkü 

zaman varlığın ilk şartı, en değerli bileşeniydi. Kendi açtığı yaraları da ondan başka kimse 

kapatamazdı.  

Poyraz gülümseyerek yerinden doğruldu ve bir ıslık tutturdu. Bugün Selin‟e birlikte 

ufak bir gezintiye çıkacaklarına söz vermişti. Selin. O, tüm anlamların yegâne sahibi olmuş, 

müthiş bir kadındı. Poyraz‟ı her türlü eksikliklerine, sakatlığına rağmen olduğu gibi kabul 

etmiş ve sevmişti. Poyraz böyle bir duruma zinhar hazırlıklı değildi. Yine de gelen bu fırsatı 

kaçırmamak için elinden geleni yapmış, her ne kadar inanamasa da kabullenmişti. 

Almanya‟da değişim öğrencisi olarak bulunan bir Türk kızının saklandığı köye gelip 

yerleşmiş olması ise kaderin ona hazırladığı güzel bir sürprizden başka bir şey değildi. 

Bir yılı aşkın bir süredir yaşadıkları bu Alman köyü, kendileri ile birlikte üç yüz 

nüfusa kadar çıkmıştı. Başlarda çeteler onlara saldırmaya çalışmış, fakat köyün neredeyse 

seksen deneyimli asker tarafından ağır makineli ve roketatar desteğiyle korunduğunu 

anlayınca ağır kayıplar vererek çekilmişler, bir daha da gelmeye tevessül dahi etmemişlerdi. 

Elbette Poyraz yine de tedbirin elden bırakılmasına müsaade etmiyor, ne olursa olsun yirmi 

dört saat boyunca köyün etrafında nöbetçiler bırakıyordu. Askerleri, çocukları, ona hiç itiraz 



etmeden bağlılıklarını sürdürüyorlar, her halükarda onun yanında olacaklarını kesin olarak 

belli ediyorlardı.  

Ağır mağlubiyetlerinden sonra onca uğraşlarına rağmen bir türlü karargâhla iletişim 

kurmayı becerememişler, bir müddet Main Nehri‟nden karşıya geçmeye uğraştıkları halde 

başarısız olmuşlardı. Akabinde iki hafta kadar sonra bir tekne bularak karşıya geçmeyi başarıp 

Frankfurt‟a ulaşmışlar, kaosu o zaman fark etmişlerdi. Karargâh denebilecek bir şey kalmış 

sayılmazdı. Devletler, tarihin devasa illüzyonu ile birlikte yıkılıyordu. İnsanlar artık birilerinin 

amaçları için savaşmaktan vazgeçmişlerdi. Sonunda en derindeki, en temel içgüdülerini 

hatırlamışlardı: Benlik ve onun akabinde gelen kişisel hırslar. Eğer bir savaş varsa, herkes 

kendisi için silahına davranacak, gırtlak sıkacaktı. Poyraz durumu hızlıca kavrayınca 

askerlerini toplayarak oradan uzaklaşmış, onlara bundan sonra aşağı yukarı nelerin olacağını 

anlatmıştı. Ellerinde fazla bir şans yoktu. Yürüyerek Türkiye‟ye dönmeyi deneyebilirlerdi, 

fakat yolda başlarına nelerin gelebileceğini kimse bilemezdi. Onun yerine burada uygun bir 

yerleşim bulup yaşamlarını devam ettirebilirler, ortalık yatışınca yine vatanlarına dönmeyi 

deneyebilirlerdi. Askerleri onu şaşkınlıkla dinledikten sonra birbirlerine bakmışlar, sonunda 

başlarını eğerek kabullenmişlerdi.  

Kapısının sertçe çalındığını fark ettiğinde hızlıca gidip açtı. Cihan gelmişti. Poyraz 

onu başıyla selamladı, bekledi. 

“Komutanım, bizim çocuklar bir tane adam yakalamışlar, vahşi gibi görünüyor ama 

değil. İşin daha ilginç tarafı Türk‟müş, ama asker de değil. Bizim çocuklar ne yapacaklarını 

bilememişler. Bir bakabilir misin acaba?” 

Poyraz merak ettiğini hiç saklamayacaktı.  

“Tamam oğlum, hemen geliyorum.” 

Gerisin geri içeriye girip ceketini aldı, ayakkabılarını da giyerek Cihan‟ı takip etmeye 

başladı. Köyün meydanına yaklaştıklarında adamı ve onun başında aylak aylak bekleyen 

Osman ile Erdem‟i gördü. Adamın sırtı dönüktü, Poyraz adımlarını hızlandırdı. Bu işi hızlıca 

bitirmek istiyordu. Yanlarına iyice yaklaştığında Osman ile Erdem toparlanıp adamı uyardılar 

ve arkasını dönmesini söylediler. Adam, yılların ağırlığı omuzlarında gibi ağır ağır döndü. O, 

dönüşünü bitirdiğinde Poyraz olduğu yerde dondu.  

İkisi, sonsuzluk gibi geçen birkaç saniye boyunca birbirlerine, öylece baktılar. 

Sonunda Poyraz sağ elini uzatmayı başardı. Nuri, belki bir yıldır ilk kez gülümsedi.  

 Herkes sadece biraz yaşamak istiyordu. 

 

 

 Hiçlik yegâne sahibidir çünkü tüm anlamların. Onların her biri, hiç kopmayacak 

bağlarla bağlanmıştır simsiyah efendisine. Bencildir hiçlik, tektir. Verilen tüm hükümler ona 

ulaşmak, alınan tüm kararlar ona yaranmak içindir.  

   

 Yalnızdır, mutlaktır ve zalimdir hiçlik. Hükmedeni anlamak nasıl mümkün olabilir ki? 


