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Tırnakların altından kan akacak, kirpiklerin arasından tuz.  

 

I. Korku 

Titremesi şiddetlendiğinde kendini daha fazla engelleyemeyeceğini anladı. Bu pislik 

çukurunda bir başına ölecekti. Aslında ölümle karşılaşması yalnız olmayacaktı, zaten 

herhangi bir karşılaşma nasıl yalnızlıkla bağdaştırılabilirdi ki? Hem sonuçta birileri onu 

ölümün kapısının önüne kadar gitmeye zorluyordu. Midesi bulanıyor, düşünceleri 

bölünüyordu. Alelade zamanlarda olsa, soluk alışverişlerini düzenlemeye ve korkusunu 

kontrol altına almaya çalışırdı, fakat artık bunları yapmanın hiçbir manası kalmamıştı. 

Köpek havlamaları yaklaşıyordu, takırdayan dişleri arasında köpeklerin gecenin 

karanlığında, soğuk rüzgarları yararak onun kokusuna koşmalarını hayal etti. Malaklı. Evet. 

Gelen köpekler Aksaray Malaklısı cinsi olmalıydı. O bet suratlarıyla, keskin dişlerinin 

arasından sızan salyalarıyla hevesle ona koşuyordu şimdi Malaklılar. Kendine bir tokat attı. 

Korku zihnini parçalamaya başlamıştı. Buna devam etmek istemiyordu. Sürekli kaçış, ölüm 

korkusu. Oturduğu yerde dizlerini karnına doğru çekerek ileri geri sallanmaya başladı. Bir 

zamanlar çok para verilerek alınmış kıyafetler paçavraya dönüşmüş, verdiği kiloların da 

etkisiyle üzerinden sarkıyordu. Son yaklaşıyordu. Yarım saat öncesine kadar, bundan da 

kurtulabileceğini düşünürken bulduğu tüm hayvan pisliklerini üzerine sürmüş, bunun 

köpekleri yanıltacağını ummuştu. Fakat, dünyadaki son umut da öleli epey bir zaman 

geçmişti.  

Çatlamış dudaklarını yalayarak sırıttı. Dünyaya bir iz bırakmadan gitmek istemiyordu. 

Elini cebine attı, sahip olduğu tek hazineyi çıkardı: kumaş parçasına sarılı, katlanabilir bir 

bıçak. Acele hareketlerle kumaşın katlarını açmaya uğraşırken soğuktan etkilenen parmakları 

kasıldı ve paçavra kılıfından sıyrılan bıçak hafif bir tıkırtıyla yere düştü. İçinde yükselen 

panik dalgası yerini bir pişmanlığa bırakırken, hemen ellerinin ve dizlerinin üzerine çökerek 

bıçağı aramaya başladı. Bu gece ay yoktu. Bu gece şans yoktu. Varlık insanları terk etmişti, 

artık hepsi sadece birer boş kabuktan ibaretti.  

Sert toprağın üzerinde eli bıçağa çarptığında rahatlayarak tekrardan sırıttı. Bıçağını 

şefkatle okşadıktan sonra usulca açtı, görmeyen gözlerle parlak çeliğe baktı. Mücadele 

etmeden gitmeyecekti. Elbette Malaklı çetesi onu paramparça edecekti. Ama önemli değildi. 

Cehennemin ta kendisi haline gelmiş bu dünyadan ayrılırken yanına o köpeklerden en azından 

birini de alacaktı.  İntikam istiyordu. Yavaşça doğrulur ve yıllardır ilk kez bu kadar dik 

dururken çatlak sesiyle aynı sözleri tekrar tekrar fısıldamaya başladı. 

“Bana Ahmet derler. Her hikaye yalnız kalacak sonunda. Her şey yarım, kıymetsiz. En 

derinlerimizde sakladığımız vahşi yaratıklara yem olacağız hepimiz.” 

Köpekler yaklaşıyordu. Bir zamanlar kendisine Ahmet denen paçavralara sarılı 

meczup, adı bir zamanlar Polatlı olan terkedilmiş şehrin birkaç kilometre kadar uzağında, 

sonbaharın en şiddetli soğuğuna meydan okurcasına ayakta dikilmiş, sırıtarak aynı sözleri 

tekrar edip duruyordu. Buz gibi esen rüzgar kemiklerini keserken, neredeyse köpeklerin 

patilerinin toprağa her çarpışında çıkardığı gümbürtüleri kulaklarında hissediyordu. Hoş, 

kulaklarındaki gümbürtü muhtemelen adrenalinin etkisiyle son hızla atan kalbinin sesiydi, 

fakat bu Ahmet için önemli değildi. O, artık hayatı için mücadele etmekten vazgeçmiş, sadece 



ölmeden önce başkalarını etkileyecek herhangi bir şey yapabilmek için son savaşını verecek 

sıradan biriydi. 

Karanlığı ve uğuldayan rüzgarı yırtıp geçen silah sesini duyduğunda tüm vücudu 

karıncalandı. Bir an sonra, onu takip eden ikinci bir atış sesiyle şok anı geçti ve kendini yere 

attı. Zifirin içinde bıçağını sıkıca kavrayarak, yattığı yerde sızlanıp ağlamaya başladı. Kimin 

silahı vardı? Artık kimsede silah kalmamış olması gerekiyordu, daha doğrusu kimsede kurşun 

yoktu. Cinsi ne olursa olsun, herhangi bir silah artık alelade bir metal parçası olmaktan başka 

herhangi bir işe yaramıyordu. Dünyanın sonu geleli, yani savaş biteli neredeyse beş sene 

olmuştu. Artık kimse bir şey üretmiyordu. Dünyada herhangi bir düzenden bahsetmek 

imkansızdı. Eğer açlığın, korkunun ya da yılların üzerinde biriktirdiği deliliğin ona oynadığı 

bir oyun yoksa duydukları gerçekti. Bir an önce havlamaların geldiği yerden şimdi hafif 

hırıltılar ve iniltilerden başka bir ses gelmiyordu. Emin olmak için gözyaşlarını silerek az 

önce attığı tokattan dolayı hala hafifçe yanan yanağını tutarak kuvvetli bir şekilde etini sıktı. 

Canı hala yanıyordu. Bu bir hayal değildi.  

Ahmet hayatta kalacaktı. Birileri, zifiri karanlıkta, çoktan unutulmuş topraklarda 

köpekleri vurmuş ve onu yaşatmaya karar vermişti. Karanlığın içinde çoktan kaybolmaya yüz 

tutmuş zihniyle bunun tanrının bir lütfu olduğuna karar verdi. Evet. Ahmet çok değerli 

biriydi. Dünya, her ne kadar darmadağın bir halde olsa da, hala ona ihtiyaç duyuyordu. O 

yüzden, tanrı onun yaşamaya devam etmesine karar vermişti. Ahmet kutsal bir adamdı. O, 

seçilmiş olandı. Tanrı onu dünya üzerinde nizamı yeniden tesis etmesi için görevlendirmiş 

olmalıydı. Tıpkı eski günlerdeki, belediye başkanı olduğu zamanlardaki gibi insanlarına 

hizmet edecekti yeniden. Bu kez daha da fazla güce sahip olacak, tüm dünyayı eskisinden 

daha da iyi hale getirecekti. Herkes onu çok sevecek, yaşayanların hepsi ona borçlu olup 

şükran duyacaktı. Ahmet’i tanrı seçmişti. 

Histeri krizi içinde ağlayıp bir yandan da kahkaha atarken yıllardır ilk kez secde etti. 

Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmiyordu, secdeye gidildiğinde ne söylendiğini de hiç 

hatırlamıyordu. Ahmet tanrının onu terk ettiğine inanmıştı, zira çoğunluk gibi tanrı sadece 

Ahmet güçlü iken ona bir anlam ifade ederdi. Haliyle, Ahmet için hükmedecek bir tebaa 

kalmadığında, sahip olduğu en ufak güç kırıntısını dahi kaybettiğinde artık tanrıya ihtiyacı 

olmadığına karar vermişti. “Ben bencil biri değilim.” diye düşünmüştü bu kararı alırken. 

“Eğer tanrı da bencil değilse, en azından sahip olduğu hükmün, gücün hiç olmazsa bir kısmını 

benimle paylaşmaya devam etmeliydi. Ben zayıfsam benim için bir tanrı da yoktur.” Şimdi 

ise, tanrı ona yaşama gücünü tekrar bahşetmiş, ona zarar vermek isteyenleri nasıl 

cezalandıracağını öncelikle Ahmet’e olmak üzere, tüm dünyaya açık açık göstermişti. Ahmet 

düşünceli bir adamdı. Tanrı ona yüzünü dönerse, o asla nezaketi iade etmemek gibi bir 

kabalığa girişmezdi.  

“Durum nedir Ömer?” 

Hala termal kameradan ilerideki manzarayı izleyen Ömer hafifçe irkilse de belli 

etmedi. Gözlerini hedeften ayırmadan cevapladı: 

“Komutanım Salim iki hedefi de vurdu. Köpekler ya öldü ya da ölmek üzere. Kaçan 

adam şimdi yattığı çukurda kıvrılmış duruyor.” 

“Hareket ediyor mu?” 

“Ediyor komutanım. Yaralı olduğunu zannetmiyorum.”  

Poyraz düşünceli bir edayla karanlığın içinden gökyüzüne baktı. Uzun yürüyüşleri 

boyunca bu tarz kovalamacalara birkaç kez şahit olmuşlar, her seferinde ellerinden geldiğince 

yardımcı olmaya çalışmışlardı. Yaşadıkları birkaç acı deneyim sonucunda “kurtardıkları” 

insanları aralarına alırken aceleci olmamaları gerektiğini görmüşlerdi. Özellikle Bulgaristan 

dolaylarında kaçmakta olan bir grup kadını kurtardıktan sonra aralarına alıp yiyecek 

vermişler, kadınlar gece onlara sakladıkları bıçaklarla saldırıp birkaç askerini yaralamışlardı. 

Bereket, nöbet bekleyen askerler saldırıyı önceden fark edip kadınların çoğunu etkisiz hale 



getirmişler, böylece saldırıda ölen olmamıştı. Poyraz o günden sonra böyle bir olayın tekrar 

yaşanmaması için azami özeni gösteriyordu.  

“Salim’e söyleyin, yerinden ayrılmasın. Sen de yanına Erdem, Mustafa ve Mete’yi al. 

Silahlarınızla gidin, adamı alıp gelin. Yalnız dikkat edin, adama fazla yaklaşmayın. Yanınıza 

almadan önce üstünü arayın. En ufak bir şüphe duyarsanız gerekeni yapın. Salim de ateşe 

hazır olsun. Anladın mı oğlum?” 

“Anladım komutanım!” 

Poyraz tatmin olmuş bir ifadeyle başıyla onaylama işareti yaptıktan sonra nüfusu 

neredeyse altı yüze ulaşmış olan askerlerinin yanına dönmek üzere kampa doğru yürümeye 

başladı. Son beş yıl onlar için oldukça ilginç geçmişti. Savaş bittikten sonra yerleştikleri 

köyde üç yıl kadar kalmışlar, bu esnada dağılmış birliklerden artan askerler tek tük de olsa 

gelip onlara katılmıştı. Elbette süreç oldukça sancılı olmuştu, zira insanoğlunun haberleşme 

gibi bir lüksü kalmamıştı. Gökyüzünde, dünyanın etrafında turlar atan haberleşme uyduları 

artık sadece şık birer aksesuar olarak -yerçekimine yenilip dünya yüzeyine düşene dek- 

hayatlarına devam edeceklerdi. Poyraz bazı yıldızlı gecelerde gökyüzüne bakarak bir başına 

kalan uydulara bakar, herhangi bir dünya dışı uygarlığın geldiğini hayal ederek kendi kendine 

gülerdi. Uzaylılar, muhtemelen geldikten sonra dünya evriminin nasıl kendini mahvetmeye 

yönelik devam ettiğini görecekler, nispeten bu kadar gelişmiş, kendi içinde bir etik ve hak 

kültürü oluşturmuş entelektüel bir topluluğun nasıl böylesine hızlı bir düşüşle yok olmaya 

mahkum olduğunu araştıracaklardı. Fakat bunların hiçbiri Poyraz yahut Nuri için önemli 

değildi. Onların tek derdi daha fazla insanı hayatta tutarak, mümkün olduğunca düzenli bir 

yaşam yordamı yakalamaktı. 

Yıllar geçtikçe ünleri biraz daha duyulmuş, siviller de onlara yaklaşmaya başlamıştı. 

Onların bulunduğu köy bir çeşit “kurtarılmış bölge” olarak nam saldığından, irili ufaklı çeteler 

de yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Yaklaşmayı deneyenler profesyonel askeri yaşantıyı 

devam ettiren birlikler tarafından kolaylıkla bertaraf ediliyordu. Poyraz, günler geçtikçe 

şaşkınlıkla nüfuslarının -eski koalisyon askerleri ile birlikte- beş bin civarına ulaştığını 

görmüş, aslında ilk kurucu olmanın verdiği yetkiyle köyün tek hakimi konumuna gelmişti. 

Nuri ise köye döndükten sonra bir müddet kendine gelememiş, birkaç ay geçince nispeten 

eski haline dönerek “daha çok silaha ve cephaneye ihtiyaçları olduğunu” söylemeye 

başlamıştı. Poyraz cephanelerinin şimdilik yeterli olduğunu düşünüyordu, elbette yeni 

cephane tedarik etmek olmadığından ilerleyen zamanlarda ciddi manada sıkıntı yaşayacakları 

aşikardı; fakat şimdiden bu duruma yönelik bir önlem almak pek mümkün görünmüyordu. 

Nuri bu tartışmalardan birinde silahla birlikte ilaç stoklarını da artırmanın şart olduğunu 

söyleyince Poyraz bölüğün doktorunu çağırtıp durumu sormuş, o da benzer bir cevap 

vermişti. Hal böyle olunca hep beraber bilindik şehir merkezlerini ve müttefik kuvvetlerin 

silah depolarını harita üzerinde işaretleyip onlara sırayla baskınlar düzenlemişler, mümkün 

olan her şeyi yağmalamışlardı. Tüm bu süreç birlikten on askerin hayatına mal olsa da, Nuri 

sonucu oldukça tatmin edici bulmuştu. Buldukları yük hayvanlarına yükleyip getirdikleri 

silah, ilaç ve hatta oldukça fazla miktardaki askeri konserve onların “gelecekteki teminatı” 

olduğunu tekrar edip durmuştu. Poyraz, uzun yıllardır tanıdığı Nuri’nin ölümlere bu kadar 

kayıtsız kalışını hayretle izlemiş, sesini çıkaramamıştı. Eskiden Nuri’nin gözlerinde olan boş 

vermişlik, ümitsizlik kaybolmuş; onun yerini donuk ve vahşi bir umutla parıldayan bakışlar 

almıştı. Poyraz bu durumu anlayamıyordu, hayır. Nuri başından geçenleri anlatmakta pek 

istekli olmamıştı, Poyraz da -her ne kadar çok merak etse de- o kendi isteğiyle açılmaya karar 

verene dek sormayacaktı. 

Savaşın topyekun olmasının gruba tek katkısı -hazin olsa da- her meslek grubundan 

insanın askere alınmış olmasıydı. Poyraz eczacıdan doktora, mühendislere ve hatta 

öğretmenlere değin her türlü meslek grubundan askerlerden oluşan bir taburun komutanıydı 

artık. Bu sayede beş yıl boyunca nispetle normal bir yaşam sürmeleri mümkün olmuştu. 



Elbette her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylemek ancak pespaye bir hayalcilik 

olabilirdi; zira dünyanın da ziyadesiyle acı bir şekilde tecrübe etmiş olduğu üzere insanın 

içinde bulunduğu herhangi bir sistem bozulmaya mahkumdu. Dolayısıyla zaman zaman çıkan 

küçük çaplı isyanlar ya da hırsızlık, tecavüz gibi suçlar ikamet ettikleri köyde de işlenmişti. 

Poyraz’ın suça hiçbir şekilde tahammülü yoktu. Şüphelinin suçu işlediği kesinleştiği anda onu 

suçunun şiddetine göre cezalandırıyordu. En büyük ceza elbette ölümdü, ki bu cezayı sadece 

bir kez, bir kadına tecavüz eden eski bir Fransız askere vermişti. Onun haricindeki cezalar 

“belirli süreler için en ağır bedeni çabayı gerektiren işlerde çalışmak” ya da “sürgün edilmek” 

idi. Suç işleyenler cezalandırıldıkça oluşturdukları minik toplumun içindeki “çürük elma”lar 

ayıklanmış, suç oranları gittikçe azalmıştı. Poyraz hayretle eski büyük medeniyetlerin suçla 

mücadeledeki hedefinin de onu tamamen yok etmek yerine giderek azaltıp tolere edilebilir bir 

seviyeye çekmek olduğunu anlamıştı. Fakat bu sistemin önündeki en büyük engel, nüfus 

arttıkça suçu belirlemenin zorlaşmasıydı. 

Savaşın bitiminin hemen akabinde karşılaştıkları en büyük sorun güvenlikten ziyade 

yiyecek bulmanın zorluğuydu. Köyün sakinleri ile birlikte üç yüze ulaşan nüfusları, zaten 

savaştan dolayı kıtlığın hüküm sürdüğü dünyada çok zor doyurulabiliyordu. Bu yüzden 

Poyraz neredeyse altı ay boyunca günde iki yarım öğün yenmesi kararını almış, yine de 

ellerindeki erzak bir sonraki hasada yetişmemişti. Bunun üzerine önceden avlanma deneyimi 

olan beş kadar asker Poyraz’ın yanına gelerek izin istemişler, kendilerine köyden 

uzaklaşmanın tehlikesinden bahsedilince yine de bu göreve hazır olduklarını söylemişlerdi. 

Bunun üzerine Poyraz onlara izin vermiş, fakat sayılarını artırmış ve bir grubun sürekli 

gözcülük etmesini emretmişti. Hasılı, insanların azalmasıyla hemen popülasyonu artmaya 

başlayan vahşi hayvanlardan birkaç tanesi vurulup getirilmişti, fakat avcıların esas başarısı 

köyden on kilometre kadar uzakta bir başlarına otlayan yüz elli hayvanlık küçükbaş sürüsünü 

bulmuş olmalarıydı. Poyraz bu duruma bugün dahi inanmakta güçlük çekiyordu. Yiyeceğin 

bu kadar zor bulunduğu zamanlarda, ortalık yerde sahipsizce dolaşan bu kadar hayvanın 

varlığı adeta devasa bir şaka gibiydi. Avcı grubu hayvanları birkaç gün içinde köye sürmüş, 

acele bir şekilde inşa ettikleri ağıla yerleştirmişti. Kalıcı ağıl yapılana kadar, Poyraz 

hayvanlara bakım yapmak için askerlerinden köyde büyümüş olanları seçmiş, onlara sürekli 

olarak dikkatli olmalarını emretmişti. Bu kadar büyük bir besin kaynağı büyük çetelerin de 

dikkatini çekebileceğinden, köyün etrafını bekleyen nöbetçilere ek olarak ağılların çevresine 

de beşer kişilik ayrı nöbetçi grupları yerleştirmişti. Böylece açlıktan daimi olarak 

kurtulmuşlardı. Su işi ise biraz daha kolaydı, zira sırtını dağlara yaslamış olan köye, eskiden 

yapılmış su şebekesi yardımıyla savaştan çok önceleri yükseklerden kaynak suyu getirilmişti. 

Boru hatları savaşta herhangi bir zarar görmediği için, köyün herhangi bir su problemi yoktu.  

Yıllar geçtikçe Poyraz, Nuri ve diğer askerlerin zihninde “memlekete geri dönme” 

fikri tekrardan belirmeye başlamıştı. Her seferinde daha uzağa yaptıkları keşif gezilerine göre 

insan nüfusu iyice azalmış, çeteler yerini merkezi derebeyliklerine bırakmıştı. Bu durum 

Nuri’ye oldukça eğlenceli gelmişti. Haberi ilk duyduğunda elini dizine sertçe birkaç kez 

vurarak katıla katıla gülmüş, “Haçlı seferi de düzenler bunlar şimdi!” diye bağırarak bu kez 

boğulurcasına kahkaha atmaya başlamıştı. Derebeyleri, kurşunları biten silahları kaldırıp 

atmış, genellikle ok, yay ve uzun bıçaklarla donanmış askerler edinmeye başlamışlardı. Bu 

yüzden Türkiye’ye dönüş yolu muhtemelen kolay olacaktı, en azından insani tehlike eskiye 

nazaran çok daha azdı. Dördüncü yılın başında üç yüz başa kadar çıkmış olan köyün 

sürüsünün bir kısmını yanlarına alabilirlerdi, zaten köylüler bir zamandır tarım yapmaya 

başlamışlardı. Poyraz’ın düşüncelerinden biri de kendileri ayrıldıktan sonra köyün ne 

olacağıydı. Elbette onların yanına katılan savaş artığı müttefik askerleri neredeyse bin kişilik 

mevcuda ulaşmıştı, fakat Poyraz ayrıldıktan sonra lider kim olacaktı? 

İlk planda düşüncesi köy ahalisine durumu anlatıp demokratik bir seçim düzenleyip 

bir çeşit kuvvetler ayrılığı ilkesi oluşturmak ve onları öyle terk etmekti. Fakat içindeki bir ses 



onu bir türlü rahat bırakmıyordu. Demokrasi insan tarafından çok çabuk bozulabilen bir 

sistemdi. Zaten insanoğlu demokrasiye hazır olsaydı on binlerce yıllık insan uygarlığını bir 

çırpıda paramparça etmezdi. Uzun ve düşünce dolu günlerin ardından daha farklı bir yöntem 

uygulamaya karar verdi. Gruplardan, en eskiden bu yana burada olanlardan adaylar 

çıkarmalarını isteyecek, çıkan adayları farklı gruplarla çapraz eşleşme yaptıracak, eleme usülü 

mücadelede en çok oy alan iki kişi de tekrar köy ahalisi tarafından oylanacaktı. Poyraz seçim 

çalışmalarını bizzat takip edecek, bu esnada kişilerin karakterlerini inceleyecekti. Eğer çok 

ters söylemlerde bulunan bir aday olursa onun adaylığını iptal edecekti. Bu fikrini Nuri’ye 

açıp ondan ne düşündüğünü söylemesini istediğinde Nuri bıyık altından gülmüştü. “Eh, sen 

misin yani buraların en büyük iradesi? Tanrı yerine mi koyuyorsun kendini?” diye sormuş, 

sonra Poyraz’ın yanıtlamasına müsaade etmeden elini kaldırarak devam etmişti konuşmasına. 

“Biliyorum, biliyorum. Haklısın, merak etme. Güvenemezsin kimseye. Bu ufak medeniyeti 

kendi çocuğun gibi görüyor ve hakkında en iyisini istiyorsun. Sen gider gitmez birileri onu 

darmadağın eder, güç yahut yayılma hırsıyla yıllardır uğraştığın her şeyi mahveder diye 

korkuyorsun. Olabilir de. O yüzden doğrusunun ne olduğunu düşünüyorsan öyle yapmalısın 

bence. Sonuçta şu güruhu senden fazla düşünebilecek birilerinin olabileceğini pek 

zannetmiyorum açıkçası.”  

Poyraz’ın tırnaklarını yiyerek izlediği hummalı bir seçim sürecinden sonra, eskiden 

kamu görevlisi olan orta yaşlı bir Alman yeni lider olarak seçilmiş, ağırbaşlı bir edayla 

görevini kabul etmişti. Poyraz, yanındakilerle birlikte ayrılmadan önce köyün meydanına 

herkesi davet ederek bir konuşma yapmış, onlara iyi şanslar dilemişti. Aslında, mantıklı olan 

burada kalıp -ölene kadar- yaşamaktı; fakat Türk askerler artık iyiden iyiye sabırsızlanmaya 

başlamışlardı. Evet, onları savaştan kurtarıp bu zamana kadar yaşattığı için Poyraz’a 

müteşekkirdiler, fakat artık evlerine dönüp ailelerinden kalanları bulmak istiyorlardı. Poyraz 

onların bu isteğini sonuna kadar haklı buluyordu. Aslında o da, ailesini bulmak için yanıp 

tutuşuyordu. Onlara verdiği sözü hiç tutamamış, hiç arayamamıştı. Sahi, en son ne zaman 

görüşmüşlerdi? Yedi yıl mı olmuştu? 

Böyle başlamıştı işte o uzun ve meşakkatli geri dönüş yürüyüşü. Toplu kıyıma 

uğramış, birbirlerini doğramış insanların olmayan mezarlarının yanından geçmişlerdi uzunca 

bir süre. Eskinin ülkeleri sadece birer isimden ibaretken, önlerini kesenler onların profesyonel 

ekipmanlarını ve hala kurşunu olan ölüm makinalarını gördükçe kaçışmış, bir yerden sonra 

uzaktan izlemekle yetinmeye başlamışlardı. Poyraz, eski haritasında işaretlediği muhtemel 

ikmal depolarına yol boyunca uğramış, gizli mühimmat depolarından sadece birinin 

yağmalanmadan kaldığını görmüşlerdi. Bu depo, eski Graz şehrinin yirmi kilometre kadar 

güneyinde, ağaçlık bir alanın içerisinde, etrafında herhangi bir işaret ya da levha bulunmayan 

bir ikmal istasyonuydu. Zaten yağmalanmamasının sebebi de büyük ihtimalle varlığının 

askerler hariç kimse tarafından bilinmiyor oluşuydu. Cephaneliğin paslanmış kapısını zorla 

açtıktan sonra, Erdem ve Cihan nefeslerini bir anlığına tutmuşlardı. İçerideki silah ve 

mühimmat miktarı, kendilerininki gibi küçük bir orduyu neredeyse üç aylık sürekli çatışmada 

idare edecek kadardı. Elde ettikleri ganimet sadece bununla sınırlı değildi. Askeri kullanım 

amaçlı güneş panelleri, yüksek güçlü LED spot lambalar ve muhtemelen en önemlisi çok 

miktarda şarj edilebilir akü el değmemiş bir şekilde onların gelişini bekliyordu adeta. Buraya 

böylesi bir yığınağın neden yapıldığı hakkında hiçbir fikre sahip olmamalarına rağmen, bu 

saçmalığa hepsi müteşekkirdi. Sanki hayat, onlardan aldığı şansı tekrar kullanmaları için 

önlerine seriyor, her türlü kolaylığı göstererek bir şekilde devam etmelerini sağlamaya 

çalışıyordu.  

Poyraz, Türkiye sınırına girmeden çok önce yanında gelen tüm adamları içeren -artık 

onlara asker demek içinden gelmiyordu- bir liste yaptırmıştı. Adamların hepsini tek tek yanına 

çağırtmış, onlara nereli oldukları ve ailelerini bulmak gibi bir istekleri olup olmadığını bizzat 

kendisi sormuştu. Ailelerine ulaşmak isteyen adamları coğrafi bölgelerine göre onar kişilik 



gruplara ayırmış, bundan sonra birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylemişti. Adamlarının 

savaşma yeteneklerinin pas tutmaması için halihazırda her sabah onları koşturuyor, bazı 

zamanlarda daha ciddi eğitimlere tabii tutuyordu. Bundan sonra aynı gruptaki adamlar birlikte 

çalışma yaparak kaynaşacaklardı. Burada Poyraz’ın esas gailesi şuydu: Türkiye’ye girdikten 

sonra koca grubu oradan oraya sürüklemek pek mümkün olmayacaktı. Bu yüzden Erdem ile 

Cihan’ın titiz bir çalışma sonucunda hesapladıkları üzere ana grup belirli bir rota izleyecek, 

ondan yol boyunca ayrılacak küçük gruplar gittikleri bölgelerde bulabildikleri aileleri alıp geri 

döneceklerdi. Ana grup birkaç bölgede kamp kurup bekleyecekti. Bu kamplar birer aylık 

sürelerle kalacak, ayrılan herkes geri döndükten sonra yoluna devam edecekti. Elbette ayrılan 

gruplar herhangi bir sebepten dolayı toplanma noktalarına yetişemeyebilirlerdi, bu durumda 

onların ana grupla tekrar birleşebilmeleri için bir takvim hazırlamışlar, bu takvimde ana 

grubun devam edeceği ve duracağı noktalar tarihlerle birlikte işaretlenip her gruba 

dağıtmışlardı. Neredeyse sorunsuz bir şekilde Edirne’ye kadar ulaşıp şehrin etrafını 

dolaşmışlardı. Ana grup mümkün mertebe büyük şehirlere girmekten kaçınıyordu. Bunun esas 

sebebi şehirlerde insan olması ihtimalinden ziyade, cesetlerden kaynaklanacak salgın 

hastalıklardan kaçınmaktı. Trakya bölgesi için kamp yeri olarak seçtikleri Çatalca’da bir ay 

kadar kaldıktan sonra Gelibolu’ya doğru hareket etmişler, boğazı tamir ettikleri derme çatma 

sandallarla kürek çekerek güç bela Çanakkale’ye ulaşmışlardı.  

  Ayrılan grupların hepsi geri dönüyordu, fakat çoğu ailesini bulamamış oluyordu. 

Adamlardan bazıları mezarları bulduğunu söylüyor, bazıları evlerde sadece kemiklerin 

olduğunu ağlayarak anlatıyordu. Poyraz suskun bir edayla anlatılanları dinliyor, kısa teskin 

sözcükleri sıraladıktan sonra işlerine devam ediyordu. Eski dünyanın üzerinden çok zaman 

geçmişti artık, ölüm yaşamın kendisinden bile daha normal bir hale gelmişti. Zaten ailelerini 

bulamayanlar yanlarında başkalarıyla geliyorlardı ekseri, “komutanım geride bırakamadık” 

diyorlardı buldukları bir deri bir kemik kalmış, korku dolu etrafına bakan insancıkları 

göstererek. Poyraz anlıyor, ses çıkarmıyordu. Zaten yeni kuracakları “medeniyet”in her türden 

çok sayıda insana ihtiyacı olacaktı, haliyle ne kadar fazla canlı bulurlarsa gelecekteki nesiller 

için o kadar iyi olurdu vaziyet. 

 Çanakkale-Bursa-Eskişehir üzerinden seyahatleri devam etmiş, Eskişehir’in 

güneydoğusunda önceden belirledikleri bir noktada ikinci molalarını vermişlerdi. Gidenlerin 

dönüşüyle Ankara’ya yolculukları devam etmiş, Polatlı’da geceyi geçirmek için mola 

verdiklerinde Poyraz -hiç adeti olmamasına rağmen- gece devriyesiyle birlikte kampın etrafını 

tura çıkmıştı. Uzaklardan gelen zayıf havlama seslerini ilk duyan Ömer olmuş, termal 

kamerayla hızlı bir tarama yaptıktan sonra durumu anlamıştı. Poyraz, hemen devriyenin 

keskin nişancısı olan Salim’e “gerekeni yapmasını” söyleyince Salim atış pozisyonuna 

geçerek iki köpeği de vurmuştu.  

Yarım saat kadar sonra, Mete ve Erdem yarı taşıyarak paçavralar içindeki adamı 

getirdiğinde Poyraz çadırında tek başına oturmuş, geçmişi düşünüyordu. Aslında düşündüğü 

sadece “geçmiş” değildi, oradan gelen rastgele karelerdi. Kendisi ve Selin, yürüyorlar. Selin, 

orada kalmayı seçiyor. “Eh.” Diye iç geçirdi Poyraz. Olacak olan, olurdu. O, bir çeşit arayış 

içindeydi esasında, tek sıkıntı neyi aradığını bilmiyor oluşuydu.  

Erdem ve Mete çadırın girişini savurarak açıp ortalarındaki adamla birlikte içeri 

girdiğinde, Poyraz soğuk İç Anadolu gecesi ile birlikte gelen kesif pislik kokusunu hissederek 

burnunu kırıştırdı. Adam kokuyordu. Eh, yıllardır banyo yapmayan bir adamın güzel kokması 

nasıl beklenebilirdi ki? Poyraz burnunu tutma ihtiyacını bastırarak ağzından soluk alıp 

vermeye başladı. Bir yandan da mum ışığının yüzünde gölge oyunları oynadığı bu adamı 

inceliyordu. Adam, sırtını dikleştirmiş, neredeyse vakur bir edayla onu süzüyordu. Poyraz bu 

karşılaşmanın oldukça eğlenceli olacağını tahmin etti. Karşısında, ona bir böceği izlermiş gibi 

bakan bir adam vardı, muhtemelen yıllar içinde süregelen aşırı stres yükünü kaldıramayan bu 

adamcağız sonunda delirmişti. Poyraz böyle insanlara imreniyordu. Kaçabilenlere.  



“Hoş geldin. Söylediklerimi anlayabiliyor musun? Konuşabiliyor musun? 

Anlayabiliyorsan başını salla ya da cevap ver.” 

“Evet…” 

“Türk askerlerinin arasındasın. Güvendesin. Sen bize herhangi bir zarar vermeye 

çalışmadığın sürece kimse sana bir zarar vermeyecek. Birazdan sana yemek ve su verilecek, 

fakat önce sana birkaç soru soracağım. Bana doğru cevapları vermen gerekiyor.” 

“Tamam…” 

Poyraz için bu standart bir prosedürdü. Yıllardır insanlara hep aynı soruları soruyor, 

cevaplarına ve davranışlarına göre onları grubun içine katıyor, ya da dışarıda bırakıyordu.  

“Kimden kaçıyordun?” 

“Bil… bilmiyorum. Köp-p-ekler pe-pe-şime ta-takıldı.”  

 Poyraz iç geçirdi. Erdem’e bir baş işareti yaptı, bu “ona su ver” demekti. Adam 

oldukça hırpalanmıştı, paçavralar içindeki dik duruşunun aksine sesi titreyerek ve kekeleyerek 

çıkıyordu. Muhtemelen uzun süre hiç konuşmamıştı, zira konuşma fonksiyonu kullanmadıkça 

gerilerdi. Adam Erdem’in plastik bir sürahiden metal bardağa koyduğu su kendine uzatılınca 

bir anlığına şaşkınlıkla bardağa bakakaldı. Muhtemelen uzun bir süredir bardak görmüyordu. 

Poyraz gülümseme isteğini güçlükle bastırdı. Bu kadar basit bir metanın bile şaşkınlık sebebi 

olması çok garipti. Muhtemelen insanlar eksikliğini çektikleri her meta için belirli bir süre 

geçmesinin akabinde aynı şaşkınlığı ve beraberinde gelen kaçınılmaz nostalji hissini 

tadıyorlardı. Adam şaşkınlığını atlatıp suyu içmeye başladığında Poyraz ona biraz zaman 

tanıdı. Birkaç dakika sessiz oturduktan sonra Poyraz artık zamanın geldiğini düşündü. 

 “Kaç yaşındasın?” 

 “Ta-tam bilmiyorum. Kırk beş ya da kırk altı.” Adamın sesi artık biraz daha düzgün 

çıkıyordu. 

 “Adın ne?” 

 “Ahmet.” 

 “Tekrardan hoş geldin Ahmet. Söylediğim gibi, sen bize bir zarar vermeye 

çalışmadığın sürece bizden sana bir zarar gelmez. Anlaşabilirsek bizimle kalabilir veya 

yoluna gidebilirsin.” 

 “Tamam.”  

 “Savaştan önce ne iş yapıyordun Ahmet?” 

 “Belediye başkanıydım.”  

 Poyraz, adamın duraksayarak verdiği cevapla birlikte şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Bu 

ilk kez oluyordu, -yerel de olsa- bir yönetici ile ilk kez karşılaşıyorlardı. Poyraz rahatsızlıkla 

kıpırdandı, dikkatli ilerlemesi gerekiyordu. 

 “Nerenin belediye başkanıydın?” 

 “Aksaray.” 

 “Pekala. Bana Aksaray’ın ilçelerini say.” 

 Ahmet şaşkınlıkla ona bakakalırken Poyraz bu kez Mete’ye bir baş işareti yaptı. Mete 

seri hareketlerle adamın yanından ayrıldı, sağ tarafta yığın içindeki kağıtları karıştırarak 

gelişigüzel katlanmış bir harita çıkardı ve açtı. Poyraz gözlerini adamın gözlerine dikip 

beklemeye başladı. Eğer doğru söylüyorsa, belediye başkanlığını yaptığı ilin ilçelerini 

sayamaması gibi bir durum söz konusu bile olamazdı.  

 Şaşkınlığını üzerinden atan Ahmet yüzünde gergin bir ifadeyle, kaşlarını çatarak 

saymaya başladı: 

 “Güzelyurt, Sarıyahşi, Ortaköy, Gülağaç, Eskil, Ağaçören…” 

 “…ve Merkez” diye tamamladı Mete. 

 Poyraz Ahmet’in yavaş yavaş kızarmaya başladığını fark edince keyiflendi. Bu adam 

diğerlerinden farklıydı, o yüzden söylediği kuvvetle muhtemel doğruydu. Elbette, sadece 



Aksaray’ın ilçelerini saymış olması onun doğru yaptığının kanıtı değildi, fakat bir başlangıçtı. 

Ahmet’in söylediği kişi olup olmadığı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacaktı.  

 “Pekala,” dedi Poyraz “Biz, gördüğün gibi silahlı ve eğitimli askerlerden oluşan bir 

grubuz. Ben savaş bitmeden önce binbaşıydım. Şu sıralar güneye doğru gidiyoruz. Yaşanacak 

bir yer bulmak amacındayız. Eğer istersen, istediğin kadar bizimle kalabilirsin. Yiyecek, su ve 

barınma problemin olmaz aramızdayken. Fakat burada bir şartımız var. Eğer bizimle 

kalacaksan bize bir şekilde faydalı olman lazım. Elinden ne iş gelir?” 

 Aslında gruplarının böyle bir şartı yoktu. Zaten Erdem ve Mete’nin bakışlarındaki 

şaşkınlık açıkça görülebiliyordu. Ahmet ise bu durumdan hiç yüksünmüş gibi görünmüyordu. 

Biraz düşündükten sonra “mobilya” dedi. “Mobilya işi yapıyordum belediye başkanı 

olmadan. Aile mesleği gibiydi bizde. O yüzden ahşap işlerine yardımcı olabilirim.” 

 Poyraz düşüncelerinde yanılmadığını anladığında huzursuzlukla yutkundu. Yapacağı 

bir iyiliğe karşılık adamdan başka bir iyilik istemesi tamamen planlıydı. Ahmet’in verdiği 

tepkiden, onun bu duruma ne kadar aşina olduğunu iyice anlamıştı. Bu adam tehlikeliydi. 

Karşılıksız iyilik yapmayı bilmeyenler, merhamet ve empati duygularını tamamen kaybetmiş, 

insani ilişkileri salt alışveriş olarak görenler özellikle içinde bulundukları dönemde en büyük 

tehlike kaynağıydı. Midesinde Ahmet’e ve onun çarpık bakışlarına karşı yükselen korku 

çığlıklarını bastırarak adamı hiçliğin ortasına sürme fikrini zihninin derinlerinde susturdu. 

Öyle bir karar verdiği anda etrafındakilerin ona bakışı değişecekti.  

 “Peki Ahmet. Erdemle Mete seninle ilgilenecek, sana yeni kıyafet ve yiyecek 

bulmakta yardımcı olacak, yatacağın yeri gösterecekler. Yarın sabah da seni marangoz Cenk 

ile tanıştıracaklar.” 

 Ahmet hiçbir şey demeden dinliyordu. Poyraz ise korkuya kulak asmamaya devam 

ederek sözcükleri sıralıyordu: 

 “Asla, hiçbir şekilde silahlara dokunmayacak, onlara yaklaşmayı denemeyeceksin bile. 

Seni uzun bir süre izleyen arkadaşlar olacak, dolayısıyla silah ya da mühimmata dokunmaya 

çalışırsan uyarısız ve koşulsuz olarak öldürüleceksin. Bunu iyice anladın mı?” 

 “Anladım.” 

 Adama birkaç dakika kadar baktıktan sonra, Poyraz yapacak bir şey olmadığına kanaat 

getirdi. Bu adam uzun bir süre yakından izlenmeli, sürekli gözetim altında tutulmalıydı.  

 “Mete, oğlum Ahmet’i dışarı çıkar ve orada birkaç dakika bekleyin. Ben Erdem ile bir 

şey konuşacağım, sonra Erdem geldiğinde beraber gidersiniz.” 

 Mete sert bir hareketle Ahmet’i yarı sürükleyerek çadırdan çıkarınca Poyraz sözü 

uzatmadan konuşmaya başladı. 

 “Erdem, bu adamda bir sıkıntı var. O yüzden bu adamın izlenmesi işiyle özel olarak 

ilgilenmeni istiyorum. En ufak bir durumda bana doğrudan haber vereceksin. Bu tehlikeli 

birisi. Ne yapacak bilmiyorum, ama rahat durmayacak. Anladın mı oğlum?” 

 “Anladım komutanım. Elimden geleni yapacağım komutanım!” 

 “Tamam oğlum. Haydi gidin de halledin şu işi.” 

 “Emredersiniz!” 

 Erdem vakit kaybetmeksizin çadırdan çıkıp Poyraz’ı tekrar düşünceleriyle yalnız 

bıraktığında odaya dolan esintiyle mum ışıkları hafifçe titredi. Poyraz onlara baktıkça insan 

hayatının da tıpkı böyle olduğunu düşündü. Birazcık sert bir esinti geldiğinde ışıklar sönüyor, 

insanlar ölüyordu. 

 Selin onlarla gelmiyordu. 

 Poyraz, boğazından yukarı tırmanan korkunun ihtişamıyla titreyerek mum ışıklarının 

altında biçare, oturuyordu. 

 

II. Hüzün  
 



Dizlerinin üzerinde duran Murat, omuzlarına kadar uzamış yağlı saçlarını hafifçe 

savurarak kafasını sağ tarafına doğru çevirdi. İçinden bir ses, gördüğü manzaranın bir şekilde 

rahatsız edici olduğunu söylese de, o umursamadı. Belden yukarısı çıplak olan iki çocuk 

birbirlerini süzüyor, hızlı soluk alıp verişlerinin arasından bir açıklık kolluyorlardı. İki 

çocuğun da yüzünde ve vücudunda -kimi ciddi şekilde kanayan- hatırı sayılır yaralar vardı, 

yüzleri korkuyla karışık bir kararlılıkla gerilmişken büyük adamlar gibi görünüyorlardı, fakat 

Murat onların sekiz yaşından bir gün büyük olmadıklarına iddiaya girebilirdi. 

“Demek kendim için düzenlediğim eğlenceyi beğendin” 

Murat yüzünü hemen kavga eden çocuklardan çevirerek bakışlarını ilerideki bir 

noktaya kilitledi. Cümledeki tehdidi sezmişti, karşısındaki adamı henüz tanımadığı için başına 

nelerin gelebileceğini henüz tam olarak kestiremiyordu. En akıllıca hareketin konuşmamak 

olduğuna karar verdi, başını öne eğerek bekledi.  

“Seni satın almak için neler çektim biliyor musun? Bana tam olarak üç keçiye mal 

oldun. Üç keçi!” 

Murat yutkundu. Köle pazarlarındaki fiyatı tam olarak bilmiyordu, fakat keçi eti 

yemeyeli birkaç yıl olduğunu biliyordu. Ürpererek sessiz kalmaya devam etti. Sahibi onunla 

istediğini yapabilirdi.  

“Bana bak.” 

Bakışlarını yeni sahibine doğru kaldırdığında adamın bir tahtta oturduğunu gördü. 

Adam bir çeşit kürklü kaftanın altında uyumsuz bir kazak giymişti, dazlak kafasının üzerinde 

donuk metalden yapılmış uydurma bir taç vardı. Bedeni, bir çeşit hastalıkla şişmiş gibi 

görünüyordu. Yüzü… Murat bu yüzü tanıyordu. Çok öncelerden hem de… O güç isteği, o 

şehvetli bakışlar hala tıpkı hatırladığı gibiydi. Murat içinden bir çığlığın yükseldiğini hissetti. 

Bu olamazdı… Bu adam, şimdi, burada olmamalıydı.  

Adam memnuniyetle gülümseyerek simsiyah dişlerini gösterdi.  

“Beni tanıdığına sevindim. Akıllı bir çocuktun sen, hala da öylesin. Seni neden satın 

aldığımı biliyor musun?” 

Murat gözlerinden akan yaşların yanaklarını ıslattığını hissetti. Bu adam, diğerleri gibi 

değildi; bu adam onun ne olduğunu, neler yapabileceğini bilen insanlardan biriydi. Murat 

titremeye başlamıştı. Adam bakışlarını ondan ayırmadan ellerini çırptı. Uzun salondaki kavga 

sesleri bir anda durmuş, herkes hipnotize olmuş gibi adama bakmaya başlamıştı.  

“Köle hariç hepiniz dışarı” dedi adam umursamaz bir tonla.  

Arkasında bekleyen fedaileri hızlı hareketlerle öne doğru çıkarak yaralı çocukları, 

onların biraz ötesinde şeffaf tüller içinde bekleyen kadınları ve diz çökerek emir bekleyen 

diğer köleleri salondan dışarı çıkardılar. Az önce çocukların boğuk homurtularıyla ve hafif 

çığlıklarıyla inleyen salon, şimdi tam bir sessizlik içindeydi. Mum ışıkları titreşirken murat 

önünde duran bu canavara bakıyordu. 

“Herkes çıktığına göre,” dedi adam “daha rahat konuşabiliriz değil mi?” 

Murat ellerine baktı. Elleri sımsıkı bağlı olsa da, belki adamı öldürmek için bir şansı 

olabilirdi; zira karşısındaki adam ondan en az yirmi yaş büyük olmalıydı ve fiziksel olarak 

pek iyi durumda sayılmazdı. Ayağa kalkıp adama doğru koşsa ve ona saldırsa onu boğabilirdi, 

fakat adamın oturduğu tahtın arkasındaki karanlıkta saklanan başka bir fedai olabilirdi. Murat 

riski alıp almamaya karar vermeye çalışırken adam öne doğru eğilip sol elini arkasına uzattı 

ve şeytani bir gülümsemeyle tabanca çıkarıp ucu Murat’a bakacak şekilde kucağına koydu.  

“Bunu görüyorsun değil mi? Bu, muhtemelen dünyada kalan son kurşunlara sahip 

tabanca. Senin adına üzgünüm, fakat hala çalışır durumda. O yüzden aptalca bir şey yapmaya 

çalışırsan seni vururum.” 

“Buraya kadarmış” diye düşündü Murat. Az önce aklından geçen tüm düşünceler 

buharlaşıp gitmişti, zira önünde oturan delinin söylediklerinin doğru olup olmadığını test 

edecek iradesi kalmamıştı. Bu adam, her zaman kendini kurtaracak bir yöntem bulur ve 



uygulardı. Belki de onu bu kadar vahşi yapan, yaşanan her şeyden sonra hala -az da olsa- bir 

güce sahip olmasını sağlayan bu yanıydı.  

Adam koltuğunda arkasına yaslandı ve bir kahkaha attı. Murat’ın başı dönüyor, midesi 

bulanıyordu. Biliyordu. Başka çaresi yoktu, ve bu adamın dediklerini yapmaktan başka hiçbir 

seçeneği olmayacaktı.  

“Eh, büyük dahi Murat Bilgen. Hiç değişmemişsin. Seni İLTAREN’in müdürü olarak 

gördüğüm ilk günden bu yana aynısın. Karşına bir tehdit geldiğinde önce sonuna kadar 

mücadele edecek gibi davranıyor, tehdit ciddileşince de yelkenleri suya indiriyorsun. Zekanın 

bir kısmı cesarete dönüşse, inan şu anda yerimde oturuyor bile olabilirdin.” 

Murat çaresizce yüzünü adama doğru kaldırdı.  

“Benden ne istiyorsun?” 

“Sen bir hazinesin Murat. Artık bana ait olan bir hazine. Beni dünyanın lideri yapacak 

olan hazinesin. Bunu biliyorsun.” 

“Anlamıyorum. Bırak beni. Artık o adam değilim. Gideyim. Bırak beni.” 

Adam Murat’ı hiç dinlemiyor gibiydi. Heyecanlanmış, gözlerini uzaktaki bir noktaya 

dikmişti. 

“Önce benim için kurşun yapman gerekiyor. Elimizde çok sayıda otomatik silah ve 

tabanca var. Hepsi için kurşun yapacaksın. Ben istediğin her malzemeyi sana bulacağım. Eğer 

kurşunumuz olursa, sadece Ankara’yı değil, tüm dünyayı yönetirim. Sadece kurşunla 

kalmayacaksın tabii ki. Sana bulabildiğimiz tüm jeneratörleri getireceğiz, onları tamir 

edeceksin. Gerekirse bize korumaları ve enerjisi olan şehirler yapacaksın. Sonuçta sen 

Türkiye’nin gördüğü en büyük mühendistin, değil mi? Öyle tanıtmışlardı bana. Seni çok iyi 

hatırlıyorum Murat Bilgen. Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği’nden çift ana dal 

yaparak mezun oldun. Kimya Mühendisliği’nden yüksek lisans ve doktoran var. Hem de 

Amerika’nın en iyi üniversitelerinde.” 

Hala dizlerinin üzerinde duran Murat artık hıçkırarak ağlıyordu.  

“Kes sesini.” 

Bu bir emir değil, bir gereklilikti. Murat ağlamasını durdurmadığı takdirde adamın 

neler yapabileceğini biliyordu. Kendini zorlayarak başını iyice öne eğdi ve yutkundu. 

“Böylesi daha iyi. Yıllardır senin gibi birini arıyordum, hatta senin onda biri 

kapasitene sahip biri gelse bile razıydım. Birkaç kimya mühendisi yakaladığımızda belki bir 

şansımız olabileceğini düşündüm, fakat çoğu barutun formülünü bile bilmiyordu, bilenler de 

kara barutu dahi yapamadılar. Yeni Türkiye’de üniversite eğitimine daha çok önem 

vermeliyiz.” 

Adam kendi sözlerine kahkahalarla gülüyordu. İsterik kahkahaları bir öksürük krizi ile 

bölündüğünde nefessiz kalana kadar öksürdü, kesik kesik nefes alarak dudağına bulaşan kanı 

sildi.  

“İlaçlarım biteli çok oldu Murat. Belki benim için ilaç da yaparsın ha? Neyse. Henüz 

ölmeyi planlamıyorum, dolayısıyla ilk önceliğimiz kurşun. Önceki aptal kimya mühendisleri 

için hazırladığımız laboratuvarda istediğin kadar potasyum nitrat, kükürt ve odun kömürü 

bulacaksın.” 

“Nereden…” 

Adam hiddetlenmişti. Elinde evirip çevirdiği pis mendili yan tarafa fırlatıp ayağa 

kalktı, silahını Murat’a doğru tutmaya devam ederek ilerledi.  

“Unutma. Sen burada sadece istediklerimi yapacak bir kölesin, başka bir şey değil. O 

yüzden bir daha asla sözümü kesme. Barutu yaparken sakın kendini havaya uçurmak gibi bir 

saçmalığa kalkışma, yanında sürekli adamlarım olacak ve adamlarımdan ikisi o işe yaramaz 

kimya mühendisleri. Barut yapmayı başaramamış olabilirler, fakat yüksek miktarda patlama 

yapacak malzemeyi anlayabileceklerinden eminim. Beni kazıklamak için yaptığın her hareket 



bir tırnağına mal olacak. Çekecek tırnağını bulamazsam ayak parmaklarını kesmeye başlarım. 

Sonuçta bana sadece ellerin lazım, değil mi?” 

Murat, hala dizlerinin üzerinde durup uysal bir çocuk gibi kendine verilen talimatları 

dinlerken gelecekteki sahibini inceliyordu. Kaderi yine başkalarının ellerindeydi, ne yaparsa 

yapsın bunu değiştiremeyecekti. Kendine verilen görevleri yapacak, yine ölümlere sebep 

olacak ve ölümünün hızlı olmasını dileyecekti. “Belki” diye fısıldadı içinden bir düşünce, 

“eğer yeterince cesur olabilirsen bu kez kendini öldürmeyi başarabilirsin.” 

Ankara’da gece ilerliyor, eski başbakanlık binası olan Çankaya Köşkü’nün etrafında 

uzun bıçaklar taşıyan adamlar nöbet tutuyorlardı. Murat, dinlenmesine fırsat verilmeden 

laboratuvara dönüştürülmüş olan üst kat odalardan birine götürülmüş, başındaki uzun bıçaklı 

nöbetçilerle birlikte mum ışığında barut yapma çalışmalarına başlamıştı. Bu adamın Köşk’ü 

nasıl ele geçirdiği, etrafındaki adamları nasıl toplayıp bir derebeyine dönüştüğü muhtemelen 

Murat için hep bir bilinmeyen olarak kalacaktı. Murat’ın en büyük tahmini başbakanlık ve 

cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Eskişehir Yolu kenarındaki AFAD sığınağında ikamet 

ettikleri sırada bir şekilde öldükleri ve bu adamın -o zamanlar- yakın koruması ya da emrinin 

altında olan kişilerle buraya gelip yerleştiğiydi. En nihayetinde bu adam eskiden de pratikliği 

ve durumdan hızlıca faydalanabilmesiyle tanınırdı. Murat iç çekerek ölçüleri tutturmaya 

çalıştı. Her halükarda adamın istediklerini yaptığı sürece hayatta kalacaktı. Akşamın erken 

saatlerinde aklına gelen kendi canını alma düşüncesi ise çoktan buharlaşıp uçmuştu bile.  

Ankara çevreyolu görüş alanlarına girdiğinde Poyraz tüm grubu durdurarak yolun sol 

tarafındaki hakim tepenin üzerinde kamp kurulmasını emretti. Grubu şehre daha fazla 

yaklaştırmak istemiyordu, orada neler olabileceğini kimse bilemezdi. Yıpranmış deri 

eldivenlerini birbirine sürterek dökülmeye yüz tutan parçaları inceledi. Sol eli yerinde 

olmamasına rağmen iki eldiven takma alışkanlığına devam ediyordu. Poyraz ayıplarını 

saklama konusunda hiçbir zaman başarılı olamamıştı. Ona göre bir kişinin ayıbı, ayıp olduğu 

için değil; toplum tarafından dışlandığı için o kişiye bir zayıflık katardı. Gün doğuyordu, 

zaten çevreyolunu bu kadar kolay görebilmelerini sağlayan da doğudan güçlükle yükselmeye 

çalışan güneşti. Poyraz yorgunluğu yüzünden okunan grubun ve onların arkasından küçükbaş 

sürüsünün yoldan tepeye zahmetle yürüyüşünü izlerken bir yandan düşünüyordu. Ankara’ya 

yaklaştıkça heyecanlanmıştı, özellikle öncüler geri dönerek şehrin batı girişine yaklaştığını 

söylediklerinde merakı iyice artmıştı. Elbette orada ne bulacağını tahmin etse de yine de 

içinde bir yerlerde eski başkentin tıpkı bıraktığı gibi duracağı yönünde bir umut beslemişti. 

Başını hafifçe sallayarak arkasında sessizce duruyor olan Erdem’e döndü. Alacakaranlığın 

içinde onun bakışlarındaki hayal kırıklığını görmek mümkün olmasa da, Poyraz hissetti. 

Muhtemelen bu zavallı çocuk da, tıpkı Poyraz gibi Ankara’ya gelişlerinin bir şekilde onların 

kurtuluşu olacağını tahayyül etmişti. Halbuki Ankara’nın da, daha önce gördükleri şehirlerden 

herhangi bir farkı olamazdı.        

Bunun kaçıncı hayal kırıklığı olduğunu düşünerek gülümsedi. Sonuçta bir köpeğin 

insanı ısırması haber değeri taşımazdı, insanın köpeği ısırması ise son derece ilgi çekici bir 

haberdi. Erdem’in soran gözlerle ona baktığını fark ettiğinde kendini topladı. Devam etmek 

mecburiydi, hafızasının bir yerinde “durursan ölürsün” demeyi sevdiğini hatırlıyordu. Sahi, ne 

zaman ve neredeydi o anı? 

“Çevreyolunun üzerine çıkıp şehri görmek istiyorum Erdem. Nuri ve Cihan’ı bul, on 

dakika sonra burada buluşalım. Çok yorulmamış askerlerden yirmi kişilik bir takım kur, 

karşımıza ne çıkacağı belli olmaz. Silahlarını yanlarına alsınlar ve bol miktarda yedek 

mühimmat getirsinler. Tedbiri elden bırakmayalım.” 

Erdem başıyla onaylayıp yanından hızlı hareketlerle ayrıldı ve tepeye tırmananların 

arasına katıldı. Poyraz onun gidişini izlerken tekrardan düşüncelere daldı. Burası bir aylık 

kamp yeri olarak belirlenmişti. Planlama yaparken bu tepelik noktanın şehre çok yakın olması 

dolayısıyla Nuri itiraz etmişti, fakat diğerleri şehirden gelecek herhangi bir saldırıya karşı 



koyabilecek silah ve adama sahip olduklarını söyleyip kampın bu noktaya kurulmasında 

ısrarcı olmuşlardı. Nuri ısrarla en azından on kilometre geriye kamp kurmaları gerektiğini, 

bunun daha güvenli olacağını tekrar edip durmuştu. Poyraz şimdi birkaç kilometre uzaktaki 

yarı yıkıntı halinde duran eski apartmanlara bakarak Nuri’nin haklı olup olmadığını merak 

ediyor, bir yandan da kendini rahatlatmaya çalışıyordu. “Burası da diğer büyük şehirler gibi 

olacak” diye mırıldandı. “Sadece biraz daha uzun kalacağız, bulabileceğimiz her şeyi 

yanımızda getireceğiz.” 

Birkaç dakika sonra Erdem, arkasında Nuri ve Cihan olduğu halde Poyraz’a doğru 

ilerliyordu. Yanına yaklaştıklarında Cihan başıyla sert bir selam verdi, Poyraz selama hafifçe 

gülümseyerek karşılık verdi. Nuri ilgisizce omuz silkerek şehre doğru bir bakış attıktan sonra 

başını onaylamaz bir şekilde salladı. Poyraz onun davranışlarını görmezden gelerek Erdem’e 

doğru baktı.  

“Komutanım yirmi kişilik bir ekip bizimle biraz ileride buluşacak, şimdi 

hazırlanıyorlar. Ayrıca Salim tepenin en üst noktasına yerleşerek etrafı gözleyecek, bizim 

göremediğimiz bir tehlike olursa o hedefi etkisiz hale getirecek. Kampın etrafına gözcüler 

yerleştirilmesini emrettim, Ömer ve Mete o işle ilgilenecek.” 

“Tamam oğlum. Teşekkür ederim.” 

Poyraz başka bir şey söylemeden yürümeye başladı, diğerleri de onu takip ettiler. Beş 

yüz metre kadar ilerledikten sonra Arkalarından koşan askerlerin ayak sesleri duyuldu. Yirmi 

kişilik grup onlara yetiştiğinde hava iyiden iyiye aydınlanmış, ilerideki çevreyolu bağlantı 

köprüsü ve onun ardında görünen hayalet apartmanlar açığa çıkmıştı. Poyraz hızlıca gelen 

askerleri organize ederek yürüyüşüne devam etti. Kendisi de silahını eline almış, etrafına 

bakıyor ve diğer askerlerle birlikte olası bir tehlikeyi önceden belirlemeye çalışıyordu. Sadece 

Nuri olan bitenin pek farkında değil gibiydi. O, ellerini ceplerine sokmuş; hatta hafiften de bir 

ıslık çalıyordu. Poyraz, onun bu hallerini artık öğrenmişti; Nuri’nin bu yaptığı “bakın, haklı 

çıktım, kampı daha geriye kurmalıydık” demek gibiydi.  

Beklediklerinin aksine herhangi bir olayla karşılaşmadan çevreyolu köprüsünün 

bağlantısından geniş bir daire çizerek köprünün üzerine çıktılar ve karşılarına çıkan Ankara 

manzarasını izleyerek soluklandılar. Yeni doğan güneş, yarı yarıya harabe olmuş eski 

başkentin üzerinde parlarken Poyraz kaşlarını çatarak adamlarına baktı. Hemen hepsi, 

yüzlerinde şoka benzeyen bir ifadeyle önlerinde uzanan şehrin bir kısmına bakıyorlardı. 

Poyraz dürbünle konutları inceleyerek bir yaşam izi bulmaya çalıştıysa da bu çabası nafileydi. 

Zaten sollarındaki tepeden dolayı şehrin sadece güneybatısının bir kısmı görünüyordu.  

“Hatırladığım kadar yüksek değilmiş.”  

Dürbünü Erdem’e doğru uzattı. Erdem de biraz etrafı inceledikten sonra başını salladı.  

“Komutanım buradan pek bir şey göremeyeceğiz. Sol tarafa doğru gidip hakim tepenin 

üzerine çıkarsak belki daha geniş bir açıyla şehri inceleyebiliriz.” 

Poyraz etrafındaki askerlerin birbirlerine huzursuz bakışlar attıklarını görünce 

sinirlendi. Daha fazla adam getirmeliydi. Askerleri yorgun ve tedirgindi, kendilerini 

savunmasız hissediyorlardı. Poyraz ikilemde kalmıştı. Daha fazla askerle ertesi gün daha uzun 

mesafeli bir keşif gezisine çıkmak mantıklı görünüyordu, fakat Ankara’nın daha fazla kısmını 

görüp, şehir hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı da istiyordu. Kararsızlıkla etrafına baktı. 

Eskilerden, kadınları etkilemek için kitap okuduğu zamanlardan bir şeyler zihnini 

kurcalıyordu. Sun Tzu ve onun savaş stratejileri ile ilgili olsa gerekti, fakat tam 

hatırlayamıyordu işte. Ne olursa olsun, adamlara o tepenin üzerine çıkmalarını söylerse 

adamlar o tepenin üzerine çıkardı. Komutan olmak, kurtarıcı olmak böyle bir şeydi. 

“Sanırım nerede olduğumuzu unutuyorsunuz beyler. Arkamızda yüzlerce insan var, ve 

biz bir tehlikenin farkına varamazsak onları tehlikeye atmış oluruz. Biliyorum, huzursuzsunuz 

ve belki korkuyorsunuz bile.” 



Konuşmasına kısa bir ara vererek yarım daire olmuş, onu dinleyen adamların önünde 

ileri geri yürümeye başladı. Önlerinden geçerken hepsine tek tek bakıyor, bazılarının başını 

öne eğmesine neden oluyordu. Nuri gruptan biraz uzakta ayakta duruyor, istihza dolu bir 

gülümsemeyle Poyraz’ın konuşmasını dinliyordu.  

“Atlattığınız onca badireden sonra burası size hiçbir zarar veremez. Hepinize söz 

veriyorum. Dünyanın yarısını yürüyerek geçip vatanlarınıza geri döndünüz. Tamam, hepiniz 

hayatınız boyunca varlığını hissettiğiniz devletin yok olmasıyla baş edemiyor olabilirsiniz. 

Fakat artık geçmişi geçmişte bırakıp yola devam etme vakti geldi. Yeni düzen böyle. 

Hepimizin görev ve sorumlulukları var ve onları yerine getirmek zorundayız. Anlaşıldı mı? 

Benimle misiniz?” 

“Emredersiniz komutanım!”  

Askerlerinden duraksama olmaksızın, bir ağızdan gelen cevaptan memnun olan Poyraz 

şehri sağına alarak yürümeye başladı. Birkaç kilometre ötedeki tepe, Ümitköy ve Bağlıca - 

hatta belki Etimesgut’un bir kısmı, kim bilir?- manzarasını önlerine serecek, en azından 

etrafta yaşayan insan olup olmadığı, varsa yaklaşık sayıları gibi faydalı bilgileri de verecekti. 

Yürüyüşleri devam ederken kış güneşi yükseliyor ve askerlerin karasal iklimin ayazında biraz 

da olsa ısınmalarını sağlıyordu. Tepeye tırmanmaya başladıklarında Poyraz bir yandan da 

görüş açılarına giren yeni binaları dürbünle inceliyordu. Bunu gören Erdem “komutanım, 

müsaadenle” diyerek Poyraz’ın dirseğinden tutmuş, onu yönlendiriyordu.  

 Tepenin üzerine çıktıklarında sağ taraflarında kalan Çayyolu ve sol taraflarındaki 

Bağlıca ile Etimesgut’un bir kısmı gözlerinin önüne serildi. Şehrin sol tarafındaki binalar 

dokunulmamış gibiydi, fakat sağ taraf… Eskiden tüm Çayyolu bölgesinin olduğu yerde 

neredeyse hiç bina kalmamıştı. Göz alabildiğine uzanan beton ve demir enkazı burada 

yaşanan katliamın göstergesiydi. 

“Ellerinde ne kadar bomba varsa buraya atmışlar… Sayacı getirdiniz mi?” 

Nuri’nin sorusuyla silkelenen Poyraz, Geiger Sayacı’nı getirmeyi unuttuğu için 

kendine kızarak bir umutla Erdem’e döndü. Erdem, yüzü hafifçe kızararak başını öne eğdi, 

görünüşe göre onun da aklına gelmemişti.  

“Daha fazla duramayız, geri dönmeliyiz.” 

Poyraz bakışlarını Nuri’ye dikerek onun bu çıkışına karşılık bir şeyler söylemek istedi, 

fakat vazgeçti. Nuri’nin teklifsiz, her zaman en doğrusunu bilen insan tavırları artık 

ziyadesiyle sinir bozucu olmaya başlamıştı. Evet, Graz’daki depodan buldukları nükleer 

parçacık dedektörünü yanlarında getirmeleri gerekirdi; zira büyük şehirlerde nükleer bomba 

kullanılıp kullanılmadığını asla bilemezlerdi. Zaten bu yüzden büyük şehirlerin yakınlarına 

geldiklerinde ilk olarak Geiger Sayacı ile birlikte öncü ekibi gönderirler, nükleer serpinti 

olmadığına emin olduklarında küçük gruplar şehre girerdi. Bu kez, Ankara’ya yaklaşmanın 

verdiği heyecan ve günlerdir devam eden tempolu yürüyüş hepsini tüketmiş, nükleer saldırı 

olasılığını unutmuşlardı. Halbuki Ankara, -eğer yapıldıysa- nükleer saldırı olma olasılığının 

ülke içinde en yüksek olduğu yerdi.  

“Nuri doğru söylüyor. Bu riski alamayız. Hemen kampa dönüyoruz.” 

Poyraz başka bir şey demeden şehrin yıkıntılarına arkasını dönüp kampa doğru 

yürümeye başladı. Kamp yolunda grupta sessizlik hakimdi, hepsi az önce gördükleri 

manzarayı sindirmeye çalışıyorlardı. Poyraz ise Nuri’nin değişimini anlamaya çalışıyordu. 

Türkiye sınırlarına girdiklerinden bu yana Nuri suskunlaşmış, hatta Ankara’ya yaklaştıkça 

aksileşmişti. Kimseyle konuşmuyor, sadece önemli olduğunu düşündüğü durumlarda bir 

şeyler söylüyordu, konuşması da genelde insanları rahatsız ediyordu. Poyraz onun bu hallerini 

okul gezisinde orada olmak istemediği halde öğrencilerinin başına konan bir öğretmenin 

davranışlarına benzetiyordu. Mümkün mertebe öğrencilerine karışmıyor, “beni rahat bırakın 

ve canınız ne istiyorsa onu yapın” diye düşündüğünü herkese gösteriyor, fakat kritik 



noktalarda öğrencilerine yaptıkları yanlışı göstermekten geri durmuyordu. Poyraz onun bu 

hallerine üzülüyordu.  

Kampa yaklaştıklarında yanında yürüyen Erdem’e dönerek fısıltıdan yüksek olmayan 

bir tonla gereken emirleri verdi. Kamp alanının etrafında keşif yaptıktan sonra bir güvenlik 

çemberi oluşturacaklar ve her zaman kullandıkları ikişer saatlik çiftli nöbet sistemini 

kullanacaklardı. Bir gün dinlenecekler, ertesi sabah şafak sökerken elli kişilik bir grupla, bu 

kez Geiger Sayacı’nı da yanlarına alarak şehri keşfe çıkacaklardı. Ailelerini arayanlar keşif 

grubu şehirden döndükten sonra gruptan ayrılabileceklerdi.  

Poyraz, emirlerinin anlaşıldığından emin olduktan sonra adımlarını yavaşlatarak 

grubun yavaş yavaş yanından geçmesine izin verdi. En arkada yürüyen Nuri ona yetiştiğinde 

adımlarını Nuri’ninkine uyacak şekilde ayarladı ve bir süre konuşmadan yan yana yürüdüler. 

Keşif grubuyla aralarındaki mesafe elli metre kadar açıldığında kamp yerine oldukça 

yaklaşmışlardı. Poyraz derin bir nefes aldı ve sordu: 

“Ne yaptın hacım?” 

Nuri ona yandan bir bakış attıktan sonra hafifçe gülümser gibi oldu. Bu onların çok 

eski zamanlardan kalma selamlaşmasının başlangıcıydı.  

“Aynı hacım sen ne yaptın?” 

Ritüel olması gerektiği gibi devam ediyordu. Şimdi sıra Poyraz’daydı. 

“Hep aynı işte. O işleri ne yapacağız?” 

Nuri hafif bir kahkaha atarak burnunu çekti. Normalde vermesi gereken cevap “Onu 

merak etme, halledeceğiz o işi. Bende o.” Tepkisini vermekti. 

 “O iş bitti. Artık hepsi bitti. Biz de bittik Poyraz.” 

 Poyraz beklenmedik cevap karşısında biraz şaşırsa da bunu belli etmemeyi seçti. 

Nuri’ye ne olduğunu bilmesi gerekiyordu, ilerleyen dönemlerde birbirlerine ihtiyaçları 

olacaktı. 

 “Artık anlatmanın zamanı geldi Nuri.” 

 “Neyi?” 

 “Sorduğum sorunun anlamını biliyorsun Nuri. Beni geçiştirmeye çalışma. Belki uzun 

zamandır eskiden yaptığımız gibi derin ve saçma konuşmaları yapmıyoruz, fakat hala ikimiz 

de birbirimizi biliyoruz.” 

 “Beni biliyor ve tanıyorsun yani? Hem de ben bile kendimi tanıyamazken?” 

 “Bana kelime oyunları yapmayı bırak ve konuş artık. Bariz belli konuşmaya 

ihtiyacının olduğu.” 

 Keşif grubu kampın olduğu tepeye tırmanmayı neredeyse bitirmişti. Poyraz ve Nuri ise 

yeni kurulmuş gibi görünen, içinde iki askerin silahlarıyla beklediği bir gözcü siperinin yirmi 

metre kadar içinde durmuş, birbirlerine bakıyorlardı. Nuri bir süre taş gibi hareketsiz 

kaldıktan sonra nefes vererek omuz silkti ve konuşmaya başladı: 

 “İçinde dişliler dönüyormuş gibi hissedersin ya bazen” dedi gerinerek, “hani o dişliler 

sanki organlarını öğütüyormuş gibi gelir sana. Çarklar, kasnaklar fırıl fırıl dönerken içinde, 

sen acı çekersin; durdurmak için ise yapabileceğin hiçbir şey yoktur.” diye ekledi, gece karası 

gözlerini Poyraz’ın gözlerine dikip.  

“İşte yaşadığını hissettiğini en çok anladığın anlar o anlardır.” diye fısıldadı istihza ile 

kıvrılan dudaklarının arasından.  

“Zira, hayat mutluluğu beklemek değil, mutsuzluktan ve acıdan kaçmaya çalışıp 

başarısız olmaya mahkumiyetten ibarettir genelde.”  

Artık düpedüz sırıtıyordu. Poyraz eski alışkanlıkların beklediğinden çok daha çabuk 

geldiğini fark etti. O daha ne cevap vereceğini düşünmeden sözcükler dudaklarının arasından 

çıkıp hayata kavuşuyordu bile. 

 “Sıradanlaşmışsın Nuri. Daha güzel anlatabilirdin hayatı. Şöyle mesela: Olasılıklar 

arasından en zayıf olanı sevmektir hayat. Çoğunlukla mutsuzluktur özdeşi, çünkü hayatı kendi 



kaidelerine göre yaşamak isteyen, en sevdiği olasılığı seçer. Olasılıklar arasından en zayıf 

olanı seçmektir mutsuzluk.  Bir rün yapısı gibidir aslında. Kargacık burgacık şekiller içinde 

ufacık ve kesinlikle estetik anlamlar barındıran bir bütünlük. Olasılığı seçmek için, önce rün 

yapısını iyice incelemek etmek elzemdir. Sonrasında, yapıya müdahil olmaya vasıta olacak bir 

iplik bulmaktır esas olan. O ipliği bulmanın akabinde sürüne sürüne üzerinden gidecektir 

insan. Anlamı takip ederek. Bütünlüğün içinden en sevdiği ve en zayıf olan olasılığa ulaşmak 

için çırpınarak. Düğümlere ulaşacaktır, sığmayacaktır bazı düğümlerin içine. Ama ipi de 

bırakamaz. İşte orada vazgeçişler, parçalanmalar başlar.” 

 “Ben parçalanıyor muyum şu anda Poyraz? O yüzden mi böyle oldum sence?” 

“Kendini özel hissetmene gerek yok. Hepimiz özeliz, hepimiz farklıyız Nuri. O 

yüzden sıradan oluyor herkes mecburen. Görebiliyor musun ironiyi? Zaten bu yolda 

kendinden parçalar bırakmak, farzdır. Hasılı, parçalar bıraktıkça hafifleyeceği öngörülen 

insan, bilakis ağırlaşır. Bu ikilem birleşip sert köşeli ve yekvücut bir bilinmezler silsilesine 

dönüşmeden evvel insanın kendine sorması gereken soru şudur: parçalanıp, parçalandıkça 

daha ağırlaşıp, ağırlaştıkça daha yüklenip, yüklendikçe hedefe ulaşmaya kabil olacağı inancını 

sürdürecek dirayet kendinde mevcut mudur?” 

Nuri düşünceli bir edayla saçını karıştırıyordu. İkisinin arasında zaman zaman 

meydana gelen bu tarz konuşmalar genelde hiçbir yere varmaz, sadece birbirlerini 

anladıklarını bilmek onlara yeterli olurdu. Elbette ikisi de kendini diğerinden hem zeka hem 

anlayış olarak üstün görürdü. Hem Poyraz, hem Nuri karşılıklı olan bu bakış açısının son 

derece farkındaydı.  

“Şimdi de sen kelime oyunları yapıyorsun.” Nuri sinirlenmiş gibiydi. “Benim ne 

düşündüğümü, ne halde olduğumu merak ediyorsun değil mi Poyraz? O yüzden beni burada 

konuşmaya zorluyorsun hatta. Anlatayım.” 

“Evet, bu yüzden konuşuyoruz. Anlatman için.” Poyraz’ın tepkisi biraz zorlama 

gibiydi. 

“Sıkıldın mı benim bu hallerimden? Yıllar geçse de değişmeyen tavırlarımdan, sonsuz 

karmaşadan?” Poyraz itiraz edecek olduysa da, Nuri onun araya girmesine müsaade 

etmeyerek konuşmaya devam etti. “Belki yavan geliyor konuştuklarım sana, belki abarttığımı 

düşünüyorsun. Biliyorum, sen savaşı dibine kadar yaşadın ve çok fazla şey gördün. Fakat 

benim gördüklerim bana ağır geliyor Poyraz. Bir çetenin, kızları dövüp sürükleyerek 

tecavüze, oradan da köle olarak satılmaya götürüldüğünü görmek bana ağır geliyor. 

Dayanamıyorum. Geceleri rüyama giriyor Deniz’in çığlıkları. Geçmiyor.” 

“Geçecek Nuri. Neyi ve nasıl gördüğünü tam olarak bilmiyorum, ama geçer. Hepsi, 

her şey düzelir.” 

“Umut dolu düşünceler beni çoktan terk etti be Poyraz. Kendimi içeride bir zindana 

atılmış gibi hissediyorum. Çok canım yanardı eskiden. Anımsıyorum, bu zindana ilk atıldığım 

günlerde içerde duvarları yumruklar, boğazımdan yukarıya demirin kesif kokusu gelene, 

ciğerlerim sönene dek sessiz çığlıklarla haykırırdım.” 

“Peki sonra ne oldu?” 

Nuri soruyu duymamış gibiydi.  

“Eskinin büyük adamları kadar dirayetli olmak her ademoğlunun harcı değil, bunu 

zaten biliyorum. Fakat gözlerim karanlığı delemese de, sesler kulaklarıma ulaşamadan 

pesleşip tükense de,  soğuk taş tenimi uyuştursa da en azından zihnimi saran pusa hüruc edip 

onu kahramanca başımdan savabilirdim. Tabii yeterince güçlü olabilseydim.” 

Geç sabahın ışıkları üzerlerine düşerken, Poyraz Nuri’nin gözlerinden yaşlar düşmeye 

başladığını gördü. Bildiği, tanıdığı Nuri ilk kez ağlıyordu. Poyraz şaşkınlıkla hiç müdahale 

etmeden onun devam etmesine izin vermeye karar verdi. Nuri bir çeşit aydınlanma yaşıyordu, 

dışarıdan yapılacak herhangi bir müdahale hepsini berbat edebilirdi. Nuri gözlerini silmeden 

güneşe doğru bakarken Poyraz sessizce bekledi.  



“Gücümün yettiği tek şey gözyaşlarımı avuçlarımda biriktirip onların parlaklığından 

medet ummaktı. Acının gırtlağımı sıktığı günlerde dahi gözyaşlarım kirli avuçlarımda, 

görmeyen gözlerim şaşkınlıktan ardına dek açık, boğazımdan çıkamayan çığlıklarla; ileri geri 

sallanarak inlemekten başka bir şey gelmedi elimden.”  

Nuri’nin boğazından hıçkırıklar yükseliyordu. Daha önce hiç böyle olduğunu 

hatırlamıyordu, ne yaparsa yapsın geçmeyecek olan acılar gözlerinden ve ruhundan akıyordu 

sanki sonunda. Boğazına oturan bir düğümü dışarı atmak istercesine hıçkırdı. 

“Şimdi ise her şey ıssız. Tıpkı ben gibi, kimsesiz.” 

Poyraz hala sessizce bekliyordu. Bazı can yangınları geçmemeye mahkumdu, sadece 

biraz soğur ve en azından tahammül edilebilir seviyeye getirilirdi. Nuri ise hala konuşuyordu.

 “Çok canım yanıyor” diyebilmeyi isterdim, gerçekten. Fakat diyemiyorum, çünkü 

canım zindanımın dışında, emanette. Çıkarken geri vereceklerini söylemişlerdi alırken, fakat 

acı soğuk ve onun can yoldaşı karanlık arttıkça cesedim bir adım daha uzaklaşıyor canımdan, 

giderek.” 

Nuri sırtına yüklenen ağırlığa daha fazla dayanamıyormuş gibi dizlerinin üzerine çöktü 

ve ellerini toprağa koyarak gözyaşlarını yere akıtmaya başladı. Şiddetli ağlaması hıçkırıklarla 

bölünürken anlamsız sözcükler mırıldanıyor, başını iki yana şiddetle sallıyordu. Poyraz hala 

onun önünde öylece duruyor, bekliyordu. 

“Dermanım olsaydı dışarı çıkar ve canımı alırdım.” 

Birkaç dakika sonra hıçkırıkları azalan ve biraz sakinleşen Nuri’nin son cümlesi 

Poyraz’ı hiç gitmek istemediği yerlere götürmüştü. Öne doğru bir adım atarak hala dizlerinin 

üzerinde, dua eder gibi duran Nuri’nin yanına, yere oturdu. Yıllardır konuşamadığı, 

söyleyemediği şeyler zihnine üşüşüyor, dışarı çıkıp kısacık bir özgürlükten sonra pesleşip 

kaybolmak istiyorlardı. 

“Anlıyorum diyemem söylediklerini Nuri. Ama ben de anlatabilirim, zindanımda neler 

olup bittiğini. Karanlık bazı günlerde biraz daha az. Her günkü kesif zifir yerine o günlerde 

sanki çocukluğumu anımsatan serin bir esinti oluyor havada, bu mümkünmüş gibi dört 

duvarın arasında! Günleri saymayı çoktandır bıraktım. Aslında hiç başlamadım desem de 

yeridir, çünkü buraya tıkıldığım ilk an buradan çıkamayacağımı anlamıştım. Yavaş yavaş 

çürüyecek, vadem dolunca zindanımı kendimle birlikte unutulmaya mahkum kılacaktım. Zira 

bilirsin, buralarda zindanlar hep tek kişilik, kişiye özeldir.” 

 Poyraz içini çekerek bir an durdu. Nuri gözyaşlarını silmiş, ona bakıyordu. Kaybolan 

geçmişin içinden geçerken onlar, bulamadıkları ruhlarını arıyorlardı bir yerde.  

 “En çok neyi özlüyorum biliyor musun? Okumayı. Görmeyi, düşünmeyi, koklamayı, 

dokunmayı değil; okumayı. Okuyarak unutmayı, unutarak ağlamayı. Ağlamak! Bak bir de o 

var. Son zamanlarda hiç ağlamadım ben. Taşlaşmış gibi tüm bedenim. Hiçliğe dalmış ruhum. 

Yine de biliyor musun? Gözlerim seninkiler kadar aşina olmadı şu zifiri karanlığa! Hala 

göremiyorum karanlıkta üzerimdeki paçavraları.”  

Elini Nuri’nin omzuna koymuş, hafifçe sıkıyordu şimdi.  

“Belki, belki bir gün cesaret eder de gözlerimi açarım. O zaman işte, belki, kendime 

bakmaya kabil olurum.” 

Düşünceleri dağılmaya başlamıştı yine. Ne söyleyecekti acaba sonrasında? Bazen 

kendine şaşıyordu Poyraz. Bu kadar büyük, bu kadar dolu sözcükleri nasıl böylesine kolay bir 

biçimde sarf edebildiğine inanamıyordu. Yavaşça ayağa kalkıp Nuri’ye doğru elini uzatırken 

can verdiği sözcükler mırıltıdan öteye geçmiyordu. 

“Ya da kendimin Kabil'i.” 

 Nuri kendine uzatılan eli tutarak ayağa kalktı. İkisi de üzerlerine bulaşan toprağı 

görmezden gelerek, az önce yaşananlar sanki hiç olmamış gibi birbirlerine bakıp bir kahkaha 

attılar. Gülüşleri içten değildi, sadece karşılıklı olarak durumu kurtarmaya çalışıyorlardı. Artık 

eskisi gibi değildi hiçbir şey, gençliklerinin son demlerindeki konuşmalar, karşılıklı ispat 



yahut hakimiyet kurma çabaları tamamen geçerliliğini yitirmişti. Dünya, insanoğluna bir fırsat 

vermiş, insanoğlu bu fırsatı kullanamamıştı. Dünya yaşamına devam edecek, insanoğlu ise bir 

mucize olmazsa yavaş yavaş ölecekti.  

 Yan yana, tepedeki kampa doğru yürürlerken ikisi de kendi düşüncelerine dalmıştı. 

Poyraz, Nuri’nin bundan sonra biraz olsun daha “normal” davranacağını biliyordu. Sonuçta 

bir duvar yıkılmış, Nuri biraz da olsa içindekileri serbest bırakmıştı. Nuri ise Poyraz’ın 

bundan sonra onunla bu kadar uğraşmayacağını biliyordu. İçine gelen hafif rahatlama hissinin 

geçici olduğuna ise neredeyse emindi. Hüzün ikisinin de içinde hep baki kalacaktı. Yüz 

çizgileri buruk bir çizgiyle bölünürken Nuri Poyraz’a doğru dönerek baktı. En eski dostunun 

şakaklarındaki beyazlar epey artmış, ifadesi olgun bir adamın yüzüne benzemeye başlamıştı. 

Eskiden tanıdığı kararsız, sıkkın adam kaybolmuş; onun yerine etrafındakilerin 

sorumluluğunu almış ve onlar için endişelenmekten başka bir şey yapmaya takati olmayan 

biri gelmişti. Nuri, onu geçmişine bir anlığına da olsa götürmek istedi. Bunu yapmak çok 

kolaydı, zira üzerinden savaşlar da geçse bazı insanların karakterlerinin en azından bir kısmı 

hiç değişmezdi.  

 “Poyraz?” 

 “Söyle hacım.” 

 “Bana hüznü tarif etsene.” 

 Poyraz kaşlarını çatarak bir an ona baktıktan sonra yüzü hoşnut bir gülümsemeyle 

aydınlandı. Kampa varmak üzereyken berrak gökyüzüne baktı ve sanki hüznün yeryüzündeki 

en güzel tanımını yapar gibi, anlattı. 

“Hüzündü beynimin kıvrımlarına kirli apış arasını sürtmeden duramayan arsız fahişe. 

Pezevengi keder ise her türlüsüne sahipti hüznün. En esriğinden en ağırbaşlısına değin. 

Cırtlak seslerle bağırarak pazarlardı hüznü. Önünden geçenlerin gözüne tüm çıplaklığıyla 

sererek hem de. Hüznü herkes alırdı. Hüzün herkesi içine alırdı. Tam da terbiyeli bir fahişenin 

yapması gerektiği gibi. Hiç yaşlanmadı, hiç büyümedi hüzün. Üzerinden adamlar geçtikçe 

güzelleşti. Herkes onun üzerinden geçmek istedi. İsteyen herkese kendini verdi hüzün. Tabii 

bedelini ödedikten sonra. Kederden başka kime olabilirdi bu ödeme!” 

 

III. Öfke 

  

Sapanını dikkatle belinden çıkararak eline aldı. Üzerine tünemiş olduğu çınar ağacının 

dalı, o kımıldadıkça ağırlığıyla hafifçe öne doğru eğilip kalkıyordu, Tarık ise tamamen 

hedefine yoğunlaşmış, dalın salınmasını hissetmiyordu bile. Yaklaşık bir saattir izliyor olduğu 

kuş yuvasında yumurta olduğunu biliyordu, ama o sadece yumurtayla yetinecek değildi. Anne 

ya da baba kuş mutlaka yuvaya dönecekti, o zaman Tarık’ın yumurtayla birlikte yiyebileceği 

et de olacaktı. Normalde ne yediğini pek umursamazdı, yiyecek bir şey olduğu sürece onun 

için gerisi pek mühim değildi. Zaten annesini götürdüklerinden bu yana hayatını tek başına 

devam ettirmek zorunda kalmıştı. Hoş, Tarık annesini pek hatırlamıyordu bile, hayal meyal 

bir suretti annesi onun için sadece. Çok kez güneş doğmuştu annesinin geri gelmeyişinden bu 

yana. 

Soluk renkli bir kuş yuvaya konduğunda Tarık nefesini tutarak yavaşça beline sardığı 

bezin içine uzanıp bir taş aldı. Burada çok dikkatli olmak zorundaydı, az da olsa et yemek 

istiyorsa şişman karınlı kuşu kaçırmaması gerekiyordu. Yavaş ama kendinden emin 

hareketlerle taşı sapana koydu, nefesini tutarak nişan aldı ve kuş tam da bir şeylerden 

şüphelenip bakışlarını ona çevirdiği anda gergin lastiği bıraktı. Kuş hareket etmeye fırsat 

bulamadan ufak taşın olanca hızıyla çarpmasıyla yuvadan fırlayıp aşağıda bir yerlere düştü, 

Tarık “ağaçtan inince bulurum onu da” diye düşünerek keyifle yuvanın bulunduğu dala geçti, 

beş yumurtanın hepsini alarak belindeki ikinci keseye koydu ve yumurtalara zarar vermemeye 

özen göstererek ağaçtan aşağı indi. Hafifçe ıslık çalmaya başlayarak vurduğu kuşu aramaya 



başladı, dalın hizasının birkaç metre ilerisinde tam karnından vurduğu kuşu tepetaklak yatarak 

bulduğunda ıslığı kesildi. Kuş zannettiğinden biraz daha küçüktü, bu hayvandan fazla et 

çıkmayacaktı. Fakat yapacak bir şey yoktu, Tarık bu ağaçlık alanda zaten beklediğinden fazla 

kalmıştı, o yüzden yeni bir av aramaya çalışmadan kuşu kaptığı gibi rahat bir tempoda 

ağaçların arasında koşmaya başladı. 

Kuş bulmak gün geçtikçe kolaylaşıyordu. Tarık bunun sebebini bilmese de, durumdan 

oldukça memnundu. Eskiden çok geceler karnı aç uyumuştu. İyice çaresiz duruma düştüğünde 

ise, tadı oldukça kötü olan küçük koşturan yaratıklardan yemek zorunda kalmıştı. Tarık 

onların ismini bilmiyordu, aslında çoğu şeyin ismini bilmiyordu. Büyük yerdeki adamlar 

tarafından götürülmeden önce annesi ona bazı şeylerin isimlerini anlatmıştı, zaten avlanmayı 

da ona annesi öğretmişti. Babasının nerede olduğunu bilmiyordu, kim olduğu hakkında ise en 

ufak bir fikri yoktu. İşin doğrusu, annesi “baba”nın ne demek olduğunu anlatana kadar bir 

babaya sahip olması gerektiğini bile bilmiyordu. Ona göre annesi Tarık’ı bir şekilde yapmış 

ve kendi kendine düşmeden koşabilmeye başlayana kadar birlikte kalmışlardı. Sonra bir gün 

güneş batınca büyük adamlar gelmiş, annesini tüm çırpınmalarına rağmen alıp götürmüşlerdi. 

Muhtemelen orada olduğunu bilselerdi onu da götürürlerdi, fakat annesi adamların geldiğini 

anladığında Tarık’a ne olursa olsun asla ses çıkarmaması gerektiğini etini sıkarak söylemişti. 

Tarık annesinin neden canını yaktığını anlayamasa da, adamlar geldiğinde annesinin 

söylediklerinin dışına çıkmamış, saklandığı karanlık yerden her şeyi izlemişti. Aslında 

izledikleri arasında hala anlamadığı bazı görüntüler de vardı, mesela adamların annesinin 

giysilerini neden çıkardığını bilmiyordu. Ondan sonra annesini yere yatırmışlardı. Tarık tüm 

olayları ne izlediğini bilmeden dehşetle karışık bir merakla seyrederken sadece bu yapılanın 

son derece yanlış ve vahşi olduğunu düşünmüştü, annesinin tüm süre boyunca bağırarak 

ağlaması da bu düşüncesini kesinleştiriyordu. Tarık o günler aklına geldiğinde bir duygu 

hissediyor, fakat ne olduğunu bilemiyordu. Sadece hissettiklerinin ona iyi gelmediğinin 

farkındaydı.  

Eğer Tarık okumayı bilseydi, koşarak ağaçların arasından geçtiği bu alanın eskiden bir 

park olduğunu bilirdi. Elbette bu bilgiyi birazdan yanından geçeceği yıkık tabelanın üzerinde 

yazan “Seğmenler Parkı” yazısından öğrenecekti. Fakat ne yazık ki o zamanlar sekiz yaşında 

olan, neredeyse üç yıldır kendi başına yaşayan Tarık okumayı bilmediği gibi yaş kavramının 

da farkında değildi. Onun için önemli olan tek mevzu gün içinde güneşin hangi konumda 

olduğu ve dışarının soğuk olup olmadığıydı. Sıcakla bir şekilde baş edebiliyordu, fakat soğuk 

büyük bir sorundu. 

Tarık, eskiden öğretmen olan annesinin biricik çocuğuydu, savaş başlamadan hemen 

önce doğmuştu. Doktor olan babası gönüllü olarak askeri hizmete girmiş, bir daha gelmemişti. 

Annesi onu hayatta tutmak için elinden geleni yapmış, savaş bittikten sonraki yıllarda evinden 

ayrılmayı reddetmişti. Tarık bunun sebebini anlamasa da, babasının dönmesi ile ilgili bir şey 

olduğunu düşünmüştü. Zaman geçtikçe annesi iyice hırçınlaşmaya başlamış, etraflarındaki 

evlerde yaşayan insan sayısı azaldıkça endişesi gözlerinin etrafında karanlık haleler 

oluşturmuştu. Tarık insanların neden gittikçe azaldığını bilmiyordu, her gün sokakta oynadığı 

çocuklardan hemen hiçbiri kalmamıştı. Annesine çocukların nereye gittiğini sorduğunda 

Annesi Tarık’ı cevaplamamayı seçerek onun yerine “bir gün bir başına kalırsan bunlar sana 

lazım olacak” diye mırıldanıp babasının sapanını ve katlanır küçük çakısını vermiş, ciddi bir 

ifadeyle o sapanın çocukluğunda babasının olduğunu, o yüzden ne olursa olsun sapanı 

kaybetmemesi gerektiğini ve boş zamanlarında çalışarak avcılığını geliştirmesi gerektiğini 

anlatmıştı. Böylece annesine bir şey olsa bile Tarık kuş avlayarak hayatını devam 

ettirebilecekti. Çocuk aklıyla sapana büyülenmiş gibi bakan Tarık, saptaki işaretlerin ne 

demek olduğunu sorduğunda ise annesi hüzünle gülümsemiş, babasının kendi adını kazıdığını 

söylemişti. Tarık babasının adının Cem olduğunu biliyordu.  



Yokuş aşağı rahat bir tempoyla koşarken etrafındaki boş ve yüksek evlere, yolun 

kenarında öylece duran arabalara bakıyordu. Yüksekteki büyük yer buralara çok yakın olduğu 

için buralarda fazla insan olmadığını Tarık artık biliyordu. İçinden bir ses onun da yüksek 

yerden mümkün olduğunca uzak durmasını söylese de, Tarık yeterince güçlendiğinde annesini 

oradan geri getirmek istiyordu, hem belki annesi daha önce kaçarak Tarık’ı aramaya 

gelebilirdi. O yüzden Tarık annesini hayal kırıklığına uğratmak istemiyor, yıllarca babasının 

eksikliğini hisseden annesini kendi eksikliğiyle de karşı karşıya bırakmaktansa yüksek 

yerdeki adamlarla karşılaşmayı tercih ediyordu. Hatta özellikle aç yattığı veya üşüdüğü 

günlerde gidip o adamlara teslim olmayı düşünüyordu, fakat adamların annesini götürmeden 

önce ona yaptıklarını kendine de yapacaklarından korkuyordu.  

Yarı yıkık binaların arasından geçerek eski Polonya Büyükelçiliği’nin bahçe 

kapısından içeriye girdi. Epeydir burada yaşıyordu, zira büyükelçilik binası pek zarar 

görmemişti. Ayrıca kış günlerinde -muhtemelen Tarık’tan önce burada yaşayanların getirdiği- 

eski tip bir kömür sobasında bulduğu odunları yahut diğer ahşap malzemeleri yakarak 

ısınabiliyordu. Elbette hava çok soğuk olmadıkça yahut gece karanlığı basmadıkça bunu 

yapmayı tercih etmiyordu, zira büyük yerdeki adamlar dumanı görüp onu almaya 

gelebilirlerdi.  

Gerçekte Tarık’ın buraya yerleşmeye karar vermesinde önemli olan iki esas gerekçe 

vardı. İlk olarak, binanın üst katlarına çıktığı zaman kendi evlerini görebiliyordu, dolayısıyla 

annesi ya da babası evlerine geri dönebilirlerse Tarık bunu görüp onların yanına gidebilecekti. 

İkincisi, belki de en önemlisi, büyükelçilik binasının bahçesinde eski bir çeşme olmasıydı. Bu 

çeşme yıllardır orada olmasına rağmen insanların harislikle doğaya müdahale etmesinden 

dolayı hep kuru olarak bilinmişti. Savaşın sonlanmasından itibaren kendi seyrine geri dönen 

doğa, hakimiyetini ilan etmişti. Çeşmenin suyu aslında Seğmenler Parkı’ndan geliyordu. 

Parkın düşük seviyelerinde belli başlı yerlerden drenajla alınıyor, nasıl olmuşsa zarar 

görmemiş incecik bir yeraltı borusuyla bahçeye kadar geliyordu. Tarık, birazdan çeşmeye 

giderek yan tarafa zulaladığı kap kacağın içinden ufak bir tencere alacak, onun içine su 

doldurup kenara koyacaktı. Hızlı hareketlerle kesesine bağladığı kuşu eline alarak annesinin 

öğrettiği gibi çakısıyla kafasını koparıp iç organlarını çıkaracak, tüylerini yolacaktı. İşini 

bitirdiğinde ufak tenceresini yanına alıp binadan içeri girecek, mutfak olarak kullandığı odaya 

yollanacaktı. Önceden hazırladığı taşların etrafına odunlar yerleştirip ateş yakacak, içine 

kuşun yumurtalarını attığı su dolu tencereyi ateşin üzerine dikkatlice yerleştirip çok önceleri 

bulduğu bir metal parçasına geçirdiği kuşu ateşin kenarında pişirecekti. Önce pişmiş kuşu 

yiyecek, sonra haşladığı yumurtaları afiyetle mideye indirip ateşi söndürmeye zahmet 

etmeden yanına kıvrılıp uyuyacaktı.   

Sabah güneşi zahmetle gökyüzüne tırmanmaya çalışırken Dilşat göğsünde bir ağırlıkla 

uyanıp panikle yatağında doğruldu.  Kalp krizi geçirdiğini zannetmişti, fakat muhtemelen -şu 

an korkuyla ona bakmakta olan- ismini hatırlayamadığı çıplak kadın göğsüne yattığı için öyle 

bir ağırlık hissetmişti. Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalıştı, tedbiren elini göğsünden 

çekmiyordu. Sanki kalp krizi geçirsen elinle durdurabileceksin.  

Dilşat savaşın son zamanlarında peyda olan bu sesten elbette kimseye bahsetmemişti. 

Eski Çankaya Köşkü’nün tek hakimi oydu, eğer insanlar içinden konuşan ve sürekli olarak 

kulağına şüpheler fısıldayan bu sesi bilselerdi muhtemelen onun delirdiğini düşünüp bir çeşit 

darbe yaparlar ve yerine başka birini koyarlardı. Dilşat bu ihtimalin doğuracağı sonuçları 

düşünerek dudaklarını yaladı. Nefes alıp verişleri sıklaşırken yüzüne zalim bir ifade oturtup 

kadına bakmadan “su getir” dedi. Kadın emri ikiletmemek için hızla yataktan kalktı, çıplak 

vücudunun sabah serinliğine itiraz ederek titremesini umursamadan yan taraftaki sürahiyi aldı 

ve bardağa su koyarak geri döndü ve bardağı adama uzattı. Ne yaparsa yapsın adamın 

gözlerine bakmaması gerektiğini biliyordu, eğer yaşamak istiyorsa tabii. 



Yeni bir emir gelene kadar, ayakta ve çırılçıplak bekleyecekti. Sahibinin onu tekrar 

canı çekebilirdi, ya da kaybolup gitmesini isteyebilirdi. Nuran bilmiyordu, bu adamla 

geçirdiği beş yıl boyunca yaşayabildiği için şükrediyordu. Nuran eskiden üniversitede 

psikoloji dersleri verirdi, savaş başladığında doçentliği henüz onaylanmıştı. Gelişmemiş 

toplumlarda insan psikolojisindeki çalışmaları ve Jung’un arketiplerinin modernizme etkisi 

üzerine yazdığı makaleler ile akademik dünyada epey sükse yapmıştı. Elbette, geçmiş hayatta 

yaptıkları yahut yaşadıkları şimdilerde en ufak bir anlam dahi ifade etmiyordu. Bu zamanlarda 

geçerli olan tek gerçeklik ezmek ya da ezilmekti. Nuran ezilenlerdendi, dolayısıyla görev ve 

sorumluluklarını çok iyi biliyordu. İnsanoğlunun vahşeti hiçbir baskıya benzemezdi, insan 

zevk için öldürür, işkence ya da tecavüz ederdi. Nuran orada öylece beklerken bildikleri 

anlamdaki etiğin ve insanoğlunun yüzbinlerce yılda biriktirdiği tüm kavramların birkaç yıl 

içinde nasıl öylece kaybolduğunu düşündü. “Belki” diye fısıldadı içinden ürkek bir ses, 

“hepsine rağmen biraz kırıntısı kalmıştır bizde.” 

“Kadın.”  

Kendine hitap edildiğini anladığında ürpererek omuzlarını dikleştiren Nuran, yere 

bakmaya devam etti.  

“Seni bu yüzden seviyorum işte kadın.” Dilşat konuşmaya devam ediyordu. “Senden 

çok daha güzelleri var elimde. Ama sen başkasın. Sana emrettiğim her şeyi, hiç ikiletmeden 

ve özenerek yapıyorsun. Bu hoşuma gidiyor. Ama esas hoşuma giden ne biliyor musun 

kadın?” 

Nuran sessiz kalmaya devam etti. Sorunun muhatabı kendisiydi, fakat cevap beklenip 

beklenmediğinden emin olamıyordu. Nuran emin olamadığı zamanlarda sessiz kalması 

gerektiğini acı tecrübeler sonucunda öğrenmişti. 

“Cevap ver kadın, sana soruyorum.” 

Nuran, doğrudan sorulduğunda hemen cevaplaması gerektiğini de biliyordu. 

“Bilmiyorum efendimiz.” 

Adam kendine böyle hitap edilmesinden hoşlanıyordu. O, her şeyin sahibi olmak 

istiyordu, herkesin ona efendim demesini bekliyordu. Fakat “efendimiz” dendiği zaman daha 

çok tatmin oluyordu, zira o zaman “bizim efendimiz, herkesin efendisi” olduğuna dair bir 

illüzyona kapılıyordu.  

Kahkahayla karışık bir öksürük krizine kapılan adam Nuran’ın çenesinden sertçe 

kavrayıp yüzünü kaldırdı. Nuran, bukleli sarı saçları yüzünün iki yanına düşerken bakışlarını 

aşağıda tutmaya gayret etti. Dilşat çenesinden çekerek yüzünü yüzüne yaklaştırdığında Nuran 

öğrenilmiş bir refleksle ağzını aralayarak ağzından nefes alıp vermeye başladı. Adamın nefesi 

günün her saati, özellikle sabahları çok fena kokuyordu.  

“Tüm görev aşkına, dillere destan itaatkarlığına rağmen, kadın; sen benden derinlerde 

ölesiye nefret ediyorsun. Bir gün kurtulacağını umuyor, belki vahşi rüyalarında beni 

öldürdüğünü görüyorsun. İşte seninle ilgili esas hoşuma giden bu. Sen diğerleri gibi 

vazgeçmedin, henüz.” 

Yüzünün dikkatle incelendiğini bilen Nuran tepkisiz kalmaya devam etti. Aslında 

burada itiraz edip adama sonsuza kadar bağlı olduğunu söylemesi gerekiyordu, fakat içindeki 

o minicik fısıltı, gerçek Nuran’ın son kalan parçası bunu yapmayı reddediyordu.  

Dilşat bir müddet daha Nuran’ın sabah güneşinde parlayan yüzüne bakarak 

dudaklarını yaladı. Kadın gerçekten muhteşemdi. Onca yıllarda sahip oldukları arasında açık 

ara en iyisi oydu, hem de Dilşat ne isterse istesin, kadın asla yüzünü bile buruşturmuyor, 

oracıkta, Dilşat’ı büyük bir aşkla severmiş gibi elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Dilşat 

buna bayılıyordu. Bu kadına hastaydı. Bu kadın seni öldürecek.  

İçinden alayla yükselen sesi duymazdan gelerek kadının çenesini bıraktı, 

omuzlarından tutarak onu bir adım geriye gitmeye zorladı.  

“Dizlerinin üzerine.” 



Nuran anında tepki vererek dizlerinin üzerine çöktü, Dilşat’tan gelecek sonraki emri -

tahmin ediyor olmasına rağmen- beklemeye başladı. Adam Nuran’ı çağırdığı gecelerde, 

hemen her sabah bunu yapmasını isterdi.  

“Ne yapman gerektiğini biliyorsun.” Adam artık Nuran’ın önünde ayakta duruyordu.  

Nuran hiç ikiletmedi. 

Öleceksin. 

Murat Bilgen suratına akşedilen tokatla uyandı. Yüzünün yanmasını önemsemeyerek 

hızlıca ayaklandı ve eski bir kanepeden bozma yatağından çıkıp sarsak adımlarla laboratuvara 

yöneldi. Onu uyandıran gardiyanı arkasından geliyordu. Murat, normal şartlar altında 

Türkiye’de herhangi bir şekilde iş bulması imkansız olan bu sözde kimya mühendisi adamdan 

ölesiye nefret ediyordu.  

Adam onun düşüncelerini duymuş gibi, Murat’ı arkasından iterek son adımlarını 

oldukça hızlandırdı. Murat düşmekten son anda masaya tutunarak kurtuldu, adam ise şekilsiz 

bir ekmek ve ufak bir peynir parçasını masanın üzerine atarak “ye,” dedi. Murat başıyla 

onaylayarak ekmek ve peyniri eline aldı, sürekli kullandığı metal bardağı arandı. Önce birkaç 

yudum su içmek istiyordu. Onun etrafına bakındığını gören adam başka bir masanın 

üzerindeki bardağı alarak Murat’ın önüne, yere attı. “Sakın suyu ziyan etme.” 

Murat itaatkar bir ifadeyle başını eğerek kenardaki su kovasından dikkatle bir bardak 

su doldurdu, masanın yanındaki sandalyeye ilişerek ekmekle peyniri kemirmeye başladı. Bir 

haftadan fazladır burada tutsaktı, efendisi ona ölmeyecek kadar yemek veriyor, başında 

sürekli bir adam bulunduruyordu. Yaptığı her deney dikkatle izleniyor, başındaki adamlar her 

aşamada sorular soruyor ve yaptıklarını not alıyorlardı. Murat bunun gelecekte başına bir şey 

geldiği takdirde çalışmasını taklit etmek için yapıldığını biliyordu. Aynı zamanda sahibi 

dilediği zaman onu gözden çıkarabileceğini de göstermiş oluyordu.  

Murat tutsaklığının üçüncü günü kara barutu yapmayı başarmıştı, fakat kara barutun 

modern silahlarda kullanılmasının verimli olmadığını kendi kadar efendisi de biliyordu. 

Dolayısıyla ona -ödül olarak- düzgün bir akşam yemeği vermişler, hemen akabinde gerekli 

malzemeleri temin edeceklerini söyleyip normal barut yapmasını istemişlerdi. Murat o günden 

bu yana çalışmalarını bilerek ağırdan alıyor, bir yandan da kaçma planları yaparak 

çalışmalarını uzatıyordu. Bereket, normal barutun nasıl yapıldığına dair bilgiye dahi sahip 

değillerdi. Murat eski devletin eğitim sisteminin kötülüğüne şükrederken sistemli bir şekilde 

etrafını izliyor, köşkün ne kadar iyi korunduğunu anlamaya çalışıyordu.  

Son lokmalarını çiğnerken yan gözle uzun bıçağını bileyen adama bakıyordu. Adam 

izlendiğini fark ettiğinde gözlerini Murat’ın üzerine dikti ve şeytani bir sırıtmayla konuştu. 

“Kendini çok akıllı zannetme köle.” İyice eğlenir bir ifadesi vardı artık. “Bugün patron 

seni görmeye gelecek. Eğer yaptığın işi beğenmezse ayak parmaklarından birini keseceğini 

söyledi. Daha doğrusu benim kesmeme izin verecek.” 

Murat yutkunarak son lokmasını boğazından aşağı gönderdi, sakinliğini korumaya 

çalışıp titremeye başlayan ellerine hakim oldu. Eğer ondan modern, dumansız barutu 

yapmasını istiyorlarsa o da yapacaktı. Sadece ufacık yapısal değişiklikler uygulayacak, 

becerebilirse patlama enerjisini düşürerek, efendisini Murat’tan başka kimsenin çözemeyeceği 

bir sorunla baş başa bırakarak yaşamını biraz da olsa uzatmış olacaktı.  

Derin derin nefesler alarak masanın başına geçti ve çalışmaya başladı. Hayatta 

kalacaktı, biraz daha sadece. Gerekli olan tek şey zamandı, eğer yeterli zaman verilirse Murat 

her şeyi başarabilirdi.  

Dilşat Nuran’ı gönderdikten sonra ağır hareketlerle giyinmeye başladı. Kadını ilk 

geldiği günden itibaren kendine özel olanlar kısmında tuttuğu için memnundu. Normalde 

köşkte yirmi kadar kadın vardı, bu kadınlardan on altısını herkesin kullanımına açmıştı. Dilşat 

emri altındakilerin her türlü ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu biliyordu. Adamlar kendi 

aralarında yaptıkları ayarlamalarla kadınları gün gün paylaşmışlardı. Fakat dört kadın sadece 



Dilşat’a aitti, o kadınlara başkasının dokunması ya da olağanüstü bir durum olmadıkça 

konuşup emir vermeleri yasaktı. Elbette kadınlar adamların hiyerarşi olarak altındalardı, 

yasak sadece adamlarının kendi kadınlarına sarkmaması için vardı. Dilşat kurduğu bu sistemle 

hep gurur duyardı. Hem kadınların çoğu kendi adamlarına aitti, hem de sadece ona özel 

kadınlar olduğunu adamlarına dikte ederek onların üzerindeki konumunu kesinleştiriyordu. 

Dilşat adamlarına buranın sahibinin kim olduğunu sürekli olarak hatırlatmak gerektiğini 

düşünürdü, aksi takdirde bir darbe olması an meselesi olurdu. Sonuçta üç yüz elli adama 

hükmetmek kolay değildi, zamanında bunun çok daha fazlasına sahip olan Dilşat için bile. 

Şartlar değişmiş, insanları tatmin etmek zorlaşmıştı. Artık eskisi gibi para verilen kişiye sahip 

olunmuyordu. Artık adamlar iyi yemek, bol su, güvenlik, güç kırıntısı ve elbette kadın 

istiyorlardı. Dilşat onlara hepsini sunuyor, onlardan sadakatlerini satın alıyordu. Merak etme 

kelleni gezdirecekler bu koridorlarda bir gün. 

Ses sabah sabah Dilşat’ın keyfini kaçırmak için elinden geleni yapıyordu. Dilşat elini 

hayalet kovalar gibi önünde savurarak yatak odasından dışarıya çıktı. Kapının önünde 

bekleyen muhafız patronun anlamsız hareketlerine şaşırdıysa da hemen kendini toparlayarak 

Dilşat’ı takip etmeye başladı. Adamları hiç gereksiz sorular sormazlardı, kendilerine ne 

emredilirse ikiletmeden yaparlardı. Dilşat adamlarına bu güzel ve rahat hayatı sunmaya 

devam ettiği takdirde onu patron olarak kabul edeceklerini biliyordu. Dilşat’a göre sadakati 

sağlamanın tek yolu takipçilerine de kendi tattığı zevklerden yeterince sunmaktı. Elbette 

hiçbir zaman takipçileri kendi konforuna ulaşmamalıydı, zira eğer kendi konforunu 

adamlarına da sunarsa zamanla Dilşat’ı denkleri olarak görebilirlerdi. Zaten iyi bir lider, rantı 

yeterince adil bir şekilde paylaştırabilendi. Buradaki “yeterince” kavramı elbette kim ne kadar 

işe yarıyorsa ona göre pay vermekti. Dilşat keyifle gülümsedi. Burada kurduğu sistem aslında 

eskinin büyük şirketlerinin “performansa dayalı” maaş sistemlerinin aynısıydı. İnsanoğlu 

özüne döndükçe sadece gereksiz kibarlıkları terk etmişti. Kendini tanrı zanneden şişman bir 

aptalsın sadece. 

Dilşat cevap olarak sadece adımlarını hızlandırdı. Makam odasına giderken 

etraflarından geçen adamlar durarak selam veriyor, gece mesailerini tamamlayan ortak 

kullanım kadınları ise başları önde hızlı adımlarla alt kattaki yaşam alanlarına dönüyorlardı. 

Dilşat makam odasına girdi, kenarda oturan köleleri görmezden gelerek tahtına oturdu. Onu 

bekleyen adamları teker teker karşısına geçerek günlük durum raporlarını vermeye başladılar. 

İlk gelen, “av ekibi”nin başındaki Nazif’ti. Eski bir istihbaratçı olan bu adam, en başından bu 

yana Dilşat ile beraber olanlardandı.  

“Patron, dün gece devriye alanımızı biraz daha genişlettik. Neredeyse Kızılay’a kadar 

indik, fakat yaşayan kimseyi bulamadık. Sadece Polonya Büyükelçiliği’nin içinde bizim 

çocuklar duman görmüşler, bizzat ben araştırdım ama kimseyi bulamadım. Dün gece düşen 

yıldırımlardan olduğunu tahmin ediyoruz.” 

Nazif’in getirdiği haberler son zamanlarda hep kötü olurdu. Daha fazla insan gücü, 

özellikle adamları için daha fazla kadın gerekiyordu. Fakat muhtemelen Köşk çevresinde 

yaşayan insanlar sürekli artan kaçırma olaylarından dolayı kayboluyorlardı. 

“Ünümüz yayılıyor desene.”  

Dilşat sesini neşeli çıkarmaya çalışmıştı, fakat adamlarının bakışları o kadar neşeli 

değil gibiydi. Güçsüzlüğünü biliyorlar. Seni öldürecekler. 

“Nazif. En güçlülerden yirmi adamı yanına al. Bu gece Esat’ın içlerine gideceksiniz. 

Bu gece peşinizde yeni kölelerle döneceksiniz. Yakalamak varken yeni köle satın 

almayacağız. Anlaşıldı mı?” 

“Anlaşıldı patron.” 

Nazif başıyla sertçe onaylayarak geri çekildi. Sırada bekleyen İskender hiç 

bekletmeden onun yerini aldı, başını eğerek selam verdi ve konuşmaya başladı. 



“Patron haberler iyi değil. Diğer çeteler arasında bir söylenti yayılmış. Eskişehir 

Yolu’ndan silahlı bir grubun ilk kez beş gün kadar önce şehre girip keşif yaptığını söylediler. 

Adamlar epey kalabalıkmış, hepsinde askeri kamuflaj varmış. Her gün biraz daha 

ilerliyorlarmış. Batı çetelerinden birinin gözcüsü dürbünle bakacak kadar yaklaştığında belki 

bin kişilik silahlı kuvvete sahip olduklarını gördüğüne yemin ediyor.” 

Dilşat gözleri yerinden uğrayarak koltuğunda dikleşti, adamı azarlar gibi bağırmaya 

başladı: 

“Ne diyorsun ulan sen? Ne bin kişisi? Ne askeri? Ne silahı lan?!” 

İskender hafifçe yerinde sinerek destek arar gibi etrafına baktı, fakat kimse ona 

bakmıyordu. Herkes başını öne eğmiş, patronun öfke krizinden etkilenmemek için kendince 

korunuyordu. 

İskender yutkundu, bir cevap bekleniyordu. Grubun diğer çetelerle iletişim kuran kişisi 

olarak kötü haberleri vermek de ondan başka kime düşecekti?  

“Patron bilmiyorum, yemin ederim. Kimse daha fazlasını bilmiyor.” 

Dilşat öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Kimdi bu insanlar? Dilşat planlarını 

gerçekleştirmeye bu kadar yakınken onu duyup mu gelmişlerdi yoksa? Eskisi gibi onu 

devirmeye çalışan başkaları mı vardı? Ne istiyorlardı? Hahahah. Kork. Geliyorlar. Seni 

mahvetmeye geliyorlar. 

“Sus ulan!” 

Dilşat içinde yükselen sese bağırmıştı, fakat odada haykırışını İskender üzerine alınıp 

birkaç adım geriye atmıştı. Dilşat güçlükle kendine hakim olmaya çalışmış, İskender’e bir 

böcekmiş gibi bakarak emirlerini sıralamıştı: 

“Hemen çık. Git, bana bu adamlar hakkında daha fazla bilgi almadan gelme. Anladın 

mı beni?” 

İskender korkuyla büyüyen gözlerini kırpmadan “tamam patron,” diye mırıldanıp 

odadan kaçtı.  

Dilşat vakit kaybetmemeliydi. Nazif’e döndü,  

“Bundan sonra Murat ile sen ilgileneceksin. İki günü var. İki günde bana barut 

getirmezse öldüreceğimizi söyleyin. Hatta… Hatta ayak serçe parmağını kesin, sonra da 

kadınlardan birini yanına gönderin. Kafası karışsın, ama ne kadar ciddi olduğumuzu da 

görsün.” 

Kadını duyunca bir kaşını kaldıran Nazif kendini hemen toparlayarak sorgulamadan 

başıyla onayladı ve odadan çıktı. Dilşat göğsünün sıkıştığını hissediyordu. Ölümün geliyor, 

şarkılar söyleyecek kulağına. 

Gözlerini kapattı. Bir daha boş yere kullarına bağırmak istemiyordu. Boğazında 

biriken öfkeyi yutmaya çalıştı. 

“Çıkın dışarı. Ben emretmeden buraya kimse girmeyecek.” 

Hepsi çıktıktan sonra Dilşat hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ölmek istemiyordu. O, 

dünyayı istiyordu. 

 

IV. Nefret  
 

 Nuri biri yıkılmış, diğeri de tehlikeli bir biçimde yan yatmış eski Tekel ikiz kulelerinin 

önünde oturmuş, boş bakışlarla etrafını süzüyordu. Önünde uzanan Eskişehir yolu, birbirine 

geçmiş; çoğu boş arabalarla doluydu. Yolun öte tarafında ellerinde Geiger Sayacı ile 

radyasyon atığı olup olmadığını kontrol eden askerler şimdi devasa bir çukurdan başka bir şey 

olmayan devlet operasyon merkezini, muhtemelen tüm büyükbaşlara mezar olan sığınağı 

inceliyorlardı. Poyraz yanında Erdem ile birlikte yolda öylece duran arabalarda arama 

yapıyordu. Nuri ne bulmayı umduklarını bilmiyordu, açıkçası umursamıyordu da. Ona 

bulaşmadıkları sürece diledikleri gibi davranabilirlerdi.  



Poyraz lüks bir arabanın bagajını açamayınca başını kaldırarak bakışlarıyla Cihan’ı 

aradı. Onun sırt çantasında bir levye olmalıydı. Aracın bagajında işe yarar bir şey bulacağını 

zannetmiyordu, içeride para ya da altının olduğunu tahmin ediyordu. Bunun gibi lüks 

araçların bagajlarında ya da farklı bölmelerinde hemen her zaman altın, değerli taş ya da kalın 

balyalar halinde nakit paralar çıkardı. Poyraz ve ekibi önceleri özellikle altın bulduklarında 

toplamışlar, sonradan kendilerine ziyadesiyle gereksiz bir yük olmaktan başka bir işe 

yaramayan bu eskinin değerli metalini buldukları gibi bırakmaya başlamışlardı. Zamanın 

ilerlemesiyle para birimi de doğal olarak değişmişti, artık yiyecek altın, su para haline 

gelmişti.  

 Cihan’ı bulamayan Poyraz yolun kenarında oturmuş öylece onları izliyor olan Nuri’yi 

görünce kaşlarını çattı. Bu adamın ruhsuz tavırları sadece kendini değil, artık tüm grubu 

etkilemeye başlamıştı. Zaten Poyraz onun burada ne işi olduğunu da bilmiyordu. Normalde 

Nuri hiçbir zaman şehirlerin içine girmez, aramaya giden gruplar geri dönene kadar kamp 

yerinde öylece oyalanırdı. Bu kez öncü grupla birlikte şehre girmek istediğini Poyraz’a 

söylemiş, Poyraz şaşırarak sebebini sorduğunda omuz silkerek belli bir sebebi olmadığını, 

sadece şehri görmek istediğini anlatmıştı. Poyraz, bunun belki akşam saatlerinde aralarında 

yaşanan olayın iyi sonuçlarından biri olarak görülebileceğini hesaplayarak sevinmişti bile. 

Ertesi sabah ve sonraki sabahlar Nuri hep grupla birlikte şehre girmiş, onlar işlerini yaparken 

neredeyse hiç konuşmadan onlarla birlikte hareket etmiş, grup durduğunda ise bir kenara 

tüneyerek beklemişti. Bugünkü, şehre yaptıkları yedinci seferdi.  

Nuri Poyraz’ın kendine baktığını fark ettiğinde gözlerini kaçırdı, uzakları inceliyormuş 

gibi yaparak Poyraz’ın yaptığı işe geri dönmesini bekledi. Çok sıkılıyordu. Artık zamanın her 

anının bir öncekini takip etmesi bile ona yorucu geliyordu. Öteden beri nefret ettiği bu şehrin 

her gün biraz daha içine giriyor, boşluğu ve yıkıntıları izliyordu. Poyraz ihtiyatlı ilerleme 

konusunda oldukça ısrarlıydı, Nuri ona açıkça söylemese de bu kararını sonuna kadar 

destekliyordu. Evet, şimdiye kadar hiçbir insanla karşılaşmamışlardı, sadece döküntü haline 

gelmeye başlayan şehir enkazı ve boşluktu onları karşılayan; fakat Nuri bu kadarla 

kalacağından şüpheliydi. Savaşın en yoğun yaşandığı, en çok bombalanan şehirlerden biri 

Ankara olsa da, milyonlarca insanın tamamen kaybolması imkansızdı. Nuri şehrin nispeten 

güvenli bölgelerinde insanların hala yaşadığını düşünüyordu. 

İnsanların nerede olabileceğini tahmin etmeye çalışırken istemsizce Poyraz’ın olduğu 

tarafa bakmaya başladı. Poyraz bu kez elinde bir levye, tek eliyle bastırarak aracın bagajını 

açmaya çalışıyor, Cihan yanında öylece duruyordu. Nuri, Cihan’ın yardım edip etmemek 

konusunda kararsız ve biçare olduğunu düşünerek eğlendi. Elbette Poyraz’ın bir elinin artık 

olmadığı grupta herkes tarafından biliniyordu, fakat Poyraz bu konuyu ciddi bir hassasiyet 

meselesi haline getirdiğinden bu gibi durumlarda kimse ona müdahale etmiyordu. Poyraz 

epey zorlandıktan sonra kayda değer bir kırılma sesi duyuldu ve bagaj kapağı bir anda havaya 

fırladı. Poyraz, izlendiğinden bihaber; başarıya ulaşmış olmanın haklı gururunu taşıyan bir 

gülümsemeyle levyeyi Cihan’a uzatarak bir şeyler söyledi ve aracın bagajına eğilerek içeriyi 

karıştırmaya başladı.  

Nuri tam sıkılıp başka bir yere dikkatini vermeye hazırlanırken Cihan’ın birkaç yüz 

metre arkasında bir parlaklık gözünü alır gibi oldu. Bir anda tüm vücudu gerilse de bir 

değişiklik olduğunu kimseye fark ettirmeden yansımayı gördüğü alana doğru odaklandı. Eğer 

birileri onları izliyorsa Nuri’nin en ufak bir uyarı hareketini fark edip kaçabilirlerdi. Nuri şehir 

hakkında daha fazla bilgi almak, varsa insanların nasıl yaşadığını öğrenmek istiyordu. Şimdi, 

eskiden Bilkent yolu olan yol kenarındaki çalılığa arada sırada bakıyor, mümkün mertebe 

onları izleyen kişiyi şüphelendirmemeye çalışıyordu. 

Parlamayı bir kez daha gördüğünde izlendiklerinden emin oldu. Heyecanlanarak 

yerden aldığı bir ot parçasını umursamaz bir edayla ağzına alarak çiğnemeye başladı, bir 

yandan da yavaşça ayaklanmış ve sanki kaba etine bir şeyler batmış gibi oturduğu yere 



bakıyordu. Canı yanmış gibi elini kaba etine koyarak yüzünü buruşturdu ve ovuşturarak 

yürümeye başladı. Yansımayı gördüğü yere artık hiç bakmıyordu. Amacı adamı 

uyandırmadan doğrudan Poyraz’ın yanına gidip gördüklerini anlatmak, gerekirse adamı canlı 

yakalamaktı.  

Poyraz tam tahmin ettiği gibi bir çanta içinde yüklü miktarda para, biraz da ziynet 

eşyası bulmuştu. Onu asıl şaşırtan ise bagaja alelacele tıkıştırılmış eşyaların arasına konmuş 

iki karton kaliteli sigaraydı. Poyraz kartonların hala jelatinleriyle durduğunu görünce 

keyiflenmişti, fakat içinden bir ses sigaraları olduğu gibi bırakmanın en iyisi olduğunu 

söylüyordu. Öyle ya da böyle, herkes sigarayı bırakmıştı; şimdi insanlara geri sigara vermek 

kısa zamanlı bir keyif için onları işkenceye sevk etmek olurdu. Hem iki karton sadece dört 

yüz sigara demekti, gruplarındaki eski sigara içicilerine yaklaşık olarak birer sigara ancak 

düşerdi. Poyraz yüzünü buruşturarak paketleri sadece keşfe gelmiş gruptaki askerleri arasında 

dağıtmayı düşündü; fakat hemen kendini ayıplayarak bu düşüncesinden vazgeçti. En iyisi 

kendine on sigara aldıktan sonra kalanları tüm gruba eşit olarak dağıtmaktı, herkes hakkını 

almalıydı.  

Tam bu kararıyla tatmin olmuşken bir anda içinden bir ses kendine neden on sigara 

aldığını sordu. Lider olduğu için miydi? Yoksa sigarayı ilk o bulduğu için mi? En nihayetinde 

herkese eşit dağıtması gerekmez miydi? Elbette adil bir liderin yapması gereken oydu. Poyraz 

alnını kırıştırarak on tane sigara almasını kendi içinde meşrulaştıracak sebepler aramaya 

başladı. Sonuçta o olmasa kendini takip eden insanlar muhtemelen hayatta bile 

olmayacaklardı değil mi? Hem Poyraz hepsini kendine saklamaya çalışmıyordu ki. Sadece 

bulduğu ganimetin kırkta birini kendine almak istiyordu. Bu bile çok mu fazlaydı? Acaba 

Nuri’ye mi sormalıydı? Ah, hayır. Nuri’nin ne diyeceğini tahmin edebiliyordu Poyraz. O, 

değil on tane, bir paket alsa bile hakkı olduğunu söyleyecekti. Sonuçta tüm grubun 

sorumluluğunu üzerinde taşımıyor muydu o? Elbette kendi bulduğu ganimetten ne kadar 

isterse alabilirdi, hatta bunu düşünmesi bile abesle iştigaldi.  

Poyraz kararsızlıkla doğrulup ellerini beline koydu ve gayri ihtiyarı Nuri’nin oturduğu 

yöne doğru bakmaya başladı. Onun teklifsiz bir edayla bulunduğu yere doğru ilerlediğini 

gördüğünde şaşırdı, bu da Nuri’nin adeti değildi, o son zamanlarda sadece izleyip beklerdi. 

Poyraz “hadi hayırlısı” diye mırıldanarak arabaya yaslandı. Nuri artık iyice yakınlaşmıştı, 

Poyraz sebatla beklemeye devam ederken Nuri yavaş adımlarla, hiç acele etmeden yanına 

geldi, hiçbir şeyle ilgilenmeden Poyraz’ın tam karşısında duracak şekilde kendini ayarladı ve 

konuştu: 

“Poyraz. Söyleyeceklerimden sonra arkanı dönme sakın. Ben konuşmayı bitirdikten 

sonra bagajda bulduklarını çıkar ve bana gösteriyormuş gibi yap. İzleniyoruz.” 

Poyraz hayret ve kuşkuyla kaşlarını kaldırarak bagaja doğru eğildi, bulduğu birkaç 

eski cumhuriyet altınını ve biraz parayı kaldırarak Nuri’ye gösterdi. 

“Bunları buldum sadece,” Sigarayı şimdilik söylemeye gerek görmemişti, içinden bir 

ses hala bencilliğini koruduğunu fısıldasa da, umursamadı.  

Altınları ve parayı gösterirken bilerek yan durmuştu. Bulduklarını yere atarak tekrar 

yüzünü Nuri’ye döndü. Nuri’nin tavırlarından gözcünün tam arkasında bir yerlerde olduğunu 

tahmin ediyordu. 

“Nerede?” 

Nuri omuz silkti, dudakları eğleniyormuş gibi sahte bir gülümsemeyle gerildi.  

“Arkanda. Bilkent yolu kenarındaki yüksek çalılıkların içinde. Güneşin dürbünden 

yansımasını gördüm, iki kez hem de.” 

Poyraz onaylar bir şekilde başını eğdi. Bir yandan da hızla düşünüyordu. Bu gözcü her 

kimse onları izlemesinin sebebini öğrenmeleri gerekiyordu, bununla birlikte canlı 

yakalayacakları bir adam onlara şehrin şimdiki durumu hakkında paha biçilemez bilgiler 



verebilirdi. Poyraz, alnındaki kırışıklıklar iyice derinleşirken kafasında bir plan oluşturmaya 

başlamıştı bile. Yine de önce Nuri’nin fikrini sormak istiyordu. 

“Önerin var mı?” 

Nuri’nin gözleri vahşi bir ışıkla parlamaya başlamıştı. Poyraz’ın neden onun fikrini 

sorduğunu bilmiyordu, ama madem sorulmuştu, o da içinden geleni söyleyecekti. 

“Ben en son böyle izlendiğimde grubum pusuya düşmüş ve adamlar ölmüş, kadınlar 

tecavüze uğramıştı. Ben iki kişiyi öldürerek canımı zor kurtardım. O yüzden bence Salim’e 

haber uçur, çocuklar da etrafını çevirirken adamı bacağından vursun. Sonra istediğimiz her 

şeyi bize söyleyecektir. Hem masumsa Cem iyileştirir onu. Kampa yetiştiririz.” 

Yılların tecrübeleri onları her zaman tedbirli olmaya itmişti. Keskin nişancıları Salim, 

eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı binasının üst katlarından birinde etrafı gözlüyor, 

yaklaşacak bir tehdidi etkisiz hale getirmek için hazır bekliyordu. Poyraz yüzünü buruşturdu. 

Nuri’nin vahşeti doğrudan bir çözüm olarak görmesi hiçbir zaman hoşuna gitmemişti. Onları 

dürbünle izleyen herhangi bir adamın niyetinin iyi olmadığı neredeyse kesin gibiydi, fakat 

Poyraz yine de yargısız infaz yapmak istemiyordu. Önce birilerinin -ki bu durumda o 

“birileri” kendisi oluyordu- adam hakkında hükmü vermesi gerekiyordu. Poyraz’ın planı çok 

daha basitti. Batıda alçalmaya başlayan güneşe doğrudan bakarak biraz ileride başka bir 

aracın bagajını zorlayan Erdem’e seslendi. Planı birden fazla kez anlatmak istemiyordu, zaten 

adamı işini bitirip gitmeden yakalamaları gerekiyordu. 

Erdem hızlıca yanına geldiğinde ona konuşma fırsatı vermeden durumu özetleyip planı 

anlatmaya başladı: 

“Şimdi ben bulduğum sigaraları göstereceğim, sonra sen sigaradan birkaç paketi alıp 

bizim çocukların yanına gideceksin. Adam muhtemelen onları gözetlemeyi bitirdi, komutanın 

bende olduğunu öğrendiğinden beni inceliyor. Hemen on kişilik bir ekip kur, her ihtimale 

karşı sigaraları dağıtıyormuş gibi yap. On kişilik ekibin başına geç, Bilkent tarafına doğru bir 

yay çizerek adamın arkasına dolaşın. Hızlı koşan birini de hemen Salim’in yanına gönder, 

adamın yerini tam tespit etsin. Eğer kaçmaya çalışırsa bacağından vursun, fakat adam 

kaçmazsa ateş etmesin. Siz de, ateş etmeye hazır olun, ama birinizde hayati tehlike oluşmadan 

ateş etmeyin. Burada olduğumuzu borazanlarla bağırmak istemiyorum.” 

Erdem bir şey demeden Poyraz’ın uzattığı kartonu seri hareketlerle açarak içinden üç 

paket sigara aldı, gülümseyerek paketleri elinde salladı ve diğer askerlerin yanına koşturdu. 

Enkaz arasında öylece gezinen, etrafı izleyen yahut işe yarar deliller arayan askerler üç yüz 

metre kadar uzaktaydı. Onun gidişini izleyen Poyraz, kartondan bir paket de kendi çıkararak 

yavaşça açtı, yüzünü tekrardan Nuri’ye döndü. Nuri, gözlerinde vahşi bir ışık, bu kez 

gerçekten gülümsüyordu. Poyraz onun bu gülüşünde bilmişlikle birlikte rahatsızlık verecek 

başka ifadeler olduğunu sezdi. 

“Yapacak bir şey yoktu,” dedi tekdüze bir sesle. Bir yandan da paketten çıkardığı 

sigarayı ağzına koymuş, bir tane de Nuri’ye uzatıyordu. 

“Senin planını beğenmedim, evet. Gereksiz şiddet beni tiksindiriyor. Yine de adamın 

kaçma riskini göze alamazdık. O yüzden senin söylediklerini bir çeşit emniyet olarak 

kullanıyorum diyelim.” 

Nuri konuşmadan omuzlarını silkti, refleks olarak ceplerinde ateş aramaya başladı. 

Konuyu yetkililere açmış, üzerindeki sorumluluğu başka birilerine devretmişti. Bundan sonra 

yapabileceği tek şey oturup sonuçları beklemekti.  

Poyraz pes etmiş bir ifadeyle cebinden çakmağını çıkarıp sigarasını yaktı, ilk nefesini 

çekti. Sigarayı özlememişti, hayır. Zaten onun hiçbir zaman özlenecek bir tarafı olmazdı. 

Sadece ilk nefesi çektikten sonra, ayaklarında hissettiği dermansızlık ve karıncalanma hoşuna 

gitti.  



Poyraz her yerde bulduğu tüm çakmakları topluyordu, hatta adamlarına da aynı şeyi 

yapmalarını emretmişti. Görünüşe bakılırsa bu emre uymayan tek kişi Nuri idi. Hoş, Nuri 

hangi emre uyuyordu ki? 

“Sence adamı öylece alabilirler mi?” 

Poyraz, soruyla irkildiyse de belli etmedi. Sigarasından bir nefes daha çekerek Ankara 

gökyüzüne üfledi. 

“Bilmem. Adamın geçmişine bağlı bence biraz da.” 

“Nasıl yani?” 

“Şöyle ki, eğer adamın askeri herhangi bir geçmişi varsa onu yakalamaya çalıştığımızı 

anlayabilir, ya da arkasından dolaşan grubu fark edebilir.”  

Nuri düşünceli bir şekilde alnını kırıştırdı. Poyraz haklıydı. 

“Bence,” dedi sigarasından bir nefes çekerek, “Bu sigara fena kurumuş.” 

Poyraz sırıttı. Bir anlığına da olsa gerginlikten uzaklaşmak iyiydi. 

“Ama,” diyerek devam etti Nuri arayı fazlaca uzatmadan, “Bence adamın fazla bir 

askeri tecrübesi yok, varsa da unutmuş. Elinde dürbün varken gruba bu kadar yaklaşmanın ne 

anlamı var? Ben savaştan kaçtım, ben bile biliyorum çoğu dürbünün güneş karşıdan 

vurduğunda yerini belli ettiğini.” 

Poyraz arkadaşını bir anlığına süzerek keyiflendi. Nuri haklıydı, daha da önemlisi 

ilgileniyordu. 

Bir süre karşılıklı sigaralarını içtiler, biter bitmez birer tane daha yaktılar. Poyraz on 

beş dakika kadar sonra yanlarına koşarak gelen Erdem’den “adamın yakalandığını” 

duyduğunda sigaraların hepsini toplayıp sırt çantasına koymasını emretti, topukları üzerinde 

dönerek ellerini ceplerine soktu ve ufak bir kargaşanın yaşanmakta olduğu çalılığa doğru 

yöneldi. Nuri ve Erdem ses çıkarmadan onu takip ediyordu. Grubun yanına geldiklerinde, 

adama herhangi bir zarar verilmemiş olduğunu görerek rahatladı. Ne olursa olsun gereksiz 

şiddetten hoşlanmıyordu. 

Adam, elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde yere oturtulmuştu. Başında bekleyen iki 

asker uzun namlulu silahlarını adama doğrultmuşlardı, ilk yanlış hareketinde onu vuracakları 

ayan beyan ortadaydı. Adam korkmuş gibi görünse de, meydan okuyan bakışları Poyraz’a 

çevrilmişti; Poyraz yüzüne gaddar bir gülümseme oturtarak son adımlarını attı, adamı pas 

geçip Mete’nin önünde durdu. 

“Direndi mi oğlum size?” 

Mete tüm ciddiyetiyle yanıtladı: 

“Yok komutanım. Ne olduğunu anlayamadan çöktük üzerine zaten.” 

Poyraz başıyla onayladı.  

“Üzerinden ne çıktı?” 

Mete yere yaptıkları bir yığını işaret edip cevapladı: 

“Komutanım dürbünü zaten biliyorsunuz. Bir uzun bıçak vardı belinde, iki tane kısa 

bıçak, bir de kağıt kalem bulduk.” 

“Ne yazmış?” 

“Okumadık komutanım, sizi bekledik.” 

Mete bir yandan da elinde tuttuğu sararmış kağıdı uzatıyordu. Poyraz konuşmadan 

kağıdı eline aldı, hızlıca göz gezdirdi. Adam kaç kişi olduklarını, ellerindeki silahları, liderleri 

olan kendisini uzun uzun not almıştı. Poyraz sakin hareketlerle cebinden çakmağını çıkardı, 

kağıdı altından ateşe verdi. Sıcaklık eline ulaşınca kağıdı bıraktı, askerleri sessizce kağıdın 

yerde yanışını izliyorlardı. Poyraz yine ellerini ceplerine soktu, adama arkasını döndü ve 

yürümeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra aniden bir şey hatırlamış gibi tekrardan yüzünü 

adama döndü, ona bakmadan Mete’ye en soğukkanlı sesiyle “İşe yarayacak bir şey 

söylemeyecekse boğazını kesin, leşini de ibret olsun diye oracıkta bırakın.” Dedi. 



Mete’nin ve diğer adamların yüzlerinde bir şok ifadesiyle ona baktığını görünce keyfi 

yerine geldi. Adamları iyi yetişmişti. Onlar da sebepsiz şiddet uygulamak istemiyorlar, 

komutanlarından alışkın olmadıkları böyle bir emir geldiğinde şaşırıyorlardı. Poyraz 

topuklarının üzerinde dönüp tekrar yürümeye başladığında arkasından cılız bir ses yükseldi: 

“Bekle.” 

Poyraz umursamadan yürümeye devam etti. Adamın ne kadar ciddi olduğunu görmesi 

gerekiyordu. 

“Anlatacağım. Ne isterseniz, ne lazımsa. Durun, beni öldürmeyin ne olur.” 

Poyraz tatmin olmuş bir şekilde gülümseyerek durdu, yüzüne ciddi bir ifade oturtarak 

adama geri döndü.  

“Vaktim kıymetli. Bir soruyu bir kez sorarım. Cevaplamaz ya da cevaplarken 

duraksarsan ölürsün. Yalan söylersen ölürsün. Cevabı geçiştirdiğinde ölürsün. İşe yaramaz 

bilgi verir ya da laf kalabalığı yaparsan ölürsün.” 

Tekrar adamın önüne geldiğinde konuşmasını bitirmiş ona bakıyordu.  

“Anladın mı?” 

Adam yutkunarak başını salladı. Korkudan titremeye başlamıştı, Poyraz içinde bir 

yerlerde adama acısa da, onun -ya da liderlerinin- eline kendisi geçse adama savurduğu 

tehditleri gözlerini kırpmadan ona yapacaklarını biliyordu. Dünyanın düzeni artık böyleydi, 

bunu kendi kadar etrafındakiler de biliyorlardı. Yalnız, onların az önce oynadığı tiyatroda 

şaşırdıkları konu Poyraz’ın zalimleşmesiydi. Adamları Poyraz’ı her zaman kibar ve müşfik bir 

ağabey figürü olarak görmüşlerdi. Poyraz aklından geçen bir anlık düşünceyle bu çocukları 

dönüşte toplayıp onlarla konuşması gerektiğini, durumu açıklama zorunluluğu olduğunu fark 

etti.  

Adam onun söyleyeceği soracağı herhangi bir soruyu beklerken Poyraz dolaylı bir yol 

izlemeye karar verdi.  

“İnsanlar nerede?” 

Adam şaşırarak bakışlarını kaldırdı. Karşısında sanki savaşın varlığından bihaber biri 

var gibiydi. 

“Öldüler. Gittiler.” 

Poyraz mutsuzlukla nefes verdi.  

“Öldüklerini biliyorum be adam. Çayyolu’nda bir tane insana rastlayamadık. 

Eryaman’da da. Ya da Eskişehir Yolu kenarındaki herhangi bir yerde bir kişi bile yok. Bu 

insanların hepsi ölmüş ya da gitmiş olamaz. Kaç kişi var Ankara’da şu an?” 

“Bilmiyorum. Belki yüz bin, belki biraz daha fazla. Saydığın yerlerde kimse kalmadı. 

Eryaman’ı Etimesgut’taki zırhlı birliklerle birlikte bombaladılar. O yüzden orası artık hayalet 

şehir gibi. Batı tarafında oturanların hemen hepsi zengin olduğu için kaçtılar.” 

“Peki insanlar nerede şu anda?” 

“Kızılay dolaylarında, Çankaya’da. Bir kısmı da yüksek yerlerde, Dikmen’de. Bir de 

Bahçelievler’de büyük bir grubun olduğuna dair söylentiler var ama bilmiyorum.” 

Poyraz adama bir böcekmiş gibi bakıyordu.  

“Şehri kim yönetiyor?” 

Adam hafifçe omuz silkti.  

“Şehri yöneten belli biri yok. Çeteler var sadece.” 

Poyraz içinden kallavi bir küfür salladı. İstanbul’da da aynen böyle olmuştu, fakat 

oradaki insanlar yine bir nebze komün hayatı yaşıyor gibiydi. Elbette İstanbul’da şartlar biraz 

daha farklıydı. Deniz çok yakın olduğundan insanlar yiyecek bulmakta çok sıkıntı yaşamıyor, 

suyu da savaşın bitimi ile tekrardan akmaya başlayan derelerden temin ediyorlardı. Poyraz 

yine de İstanbul’da şahit oldukları vahşilikleri düşünerek yüzünü buruşturdu. Artık buna 

tahammülü kalmamıştı. Belki orada fazla bir şey yapamamışlardı, ama en azından Ankara’da 

bu işe bir son verilmesi gerekiyordu. 



“Kaç çete var? En güçlüleri hangileri?” 

Adam bir anlığına duraksayarak bakışlarını kaçırdı. Poyraz hemen bıçağını çekerek 

adamın boğazına dayadı. 

“Yi-yirmiden fazla,” diye kekeledi adam yutkunarak. “Hepsi belirli bölgeleri tuttu, 

anlaşmalı bir şekilde yaşıyorlar.”   

“Anlaşma?” 

Poyraz hala bıçağını çekmemişti. Eskiden birilerinin kulağına fısıldadığı gibiydi 

hayatın kuralı: Eğer uyguladığı yöntem işe yarıyor gibi görünüyorsa, arzu ettiği sonucu elde 

edene dek devam etmeliydi insan.   

Adam bakışları hala yerde, cevapladı: 

“Anlaşma işte. Kimse kimsenin sınırlarını taciz etmiyor, kimse kimseden yiyecek, su 

ya da köle çalmıyor. Gerektiğinde bilgi paylaşılıyor.” 

Poyraz düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu.  

“Silah çıkmadı üzerinden. Hiçbirinizin kurşunu yok, değil mi?” 

Adam cevap olarak boynundaki bıçağın izin verdiği kadar başını sallamakla yetindi. 

“Sen hangi çetedensin?” 

Adam başını öne eğerek dişlerini sıktı. Poyraz bıçağı adamın boğazından çekerek 

ucunu çenesinin altına koydu ve yukarıya baskı uygulayarak adamı kendine bakmaya zorladı. 

Adamın gözünden yaşlar süzülüyordu. Poyraz’ın başka bir şey yapmasına gerek kalmadan 

adam çözülüp anlatmaya başladı: 

“B-ben… Çetenin bir ismi yok… Patronumuz Dilşat… Dilşat Kaya…” 

Poyraz duyduğu isimden kaynaklanan şaşkınlığını gizleyemedi. Gözlerini kısarak 

adama baktı, bıçağını çenesinin altına biraz iterek kan akıttı. Yaptığından tiksinmesine 

rağmen durmadı, zira eğer duyduğu doğruysa bu sorunun hemen çözülmesi gerekiyordu. 

“Bana yalan söylüyorsan…” 

“Yemin ediyorum yalan söylemiyorum!” adam gözlerini iyice açmış, istemsiz 

gözyaşları yanaklarından aşağı süzülürken yarı kekeliyor, yarı bağırıyordu. “Savaştan hemen 

sonraydı. Dilşat Kaya yanındakilerle birlikte Çankaya Köşkü’ne yerleşti. Etraftaki insanları 

köleleştirdi. Sonra adam toplamaya başladığını duydum. Ben de eskiden Dış İşleri 

Bakanlığı’nda çalışıyordum. Yanına gidip hizmetine girdim. Beni zaten tanıyormuş.” Adam 

titriyordu. “O, işine yarayacak herkesi tanır.” 

Poyraz bıçağını adamın çenesinden çekti. Duyduğu haberlerden nefret etmişti. 

Kendinden ve tüm dünyadan -bunun nasıl mümkün olduğunu bilmese de- eskisinden daha 

fazla nefret ediyordu. Bıçağını yerden aldığı toprakla silerken ileri geri birkaç adım attı.  

“Kaç adamınız var?” 

Adam, öne düşmüş başını sağa sola sertçe sallıyordu.  

“Üç yüzden fazla. Tam sayısını sadece patron biliyor.” 

Poyraz adımlamasını keserek tam adamın önünde durdu. 

“Ve hiç ateşli silahınız yok, öyle mi?” 

“Yok.” 

“Kaç köleniz var?” 

Adam iyice sıkıntılanmış, akşam serinliğinde terlemeye başlamıştı. 

“Tam bilmiyorum. Yüzden fazladır.” 

“Sen neden buradasın?” 

“Siz… Sizin şehre geldiğinizi Bilkent’teki çete tespit etmiş. Bana da haber geldi. 

Patron gelip sizin hakkınızda bilgi toplamamı istedi.” 

 Poyraz anlıyordu. Şehre tüm kudretleriyle olmasa da, sürekli artan bir mesafeyle 

girmişlerdi. Adamları silah taşıyordu, dolayısıyla kurşunları da olmalıydı. Haliyle şehirde 

hüküm süren tüm çeteler bu haberi birbirlerine taşımış, en nihayetinde korkmuşlardı. Poyraz 

çok sinirlenmişti.  



 İkisini büyülenmiş gibi izleyen askerlerine döndü. Güneş iyice alçalmış, gece 

hâkimiyetini ilan etmek üzereydi. “Hazırlanın,” dedi adamlarına. “Kampa dönüyoruz. Öncüler 

ve artçılar yerine. Salim’e de işaret edin. Bunun da ayaklarını çözün, yanımızda gelecek. 

Erdem, bunu sürekli olarak iki adam izleyecek. Kaçmaya çalıştığı anda öldürün. Kaçmaya 

çalıştığından şüphelenirseniz yine öldürün. Anlaşıldı mı?” 

 Erdem “Anlaşıldı komutanım!” deyince Poyraz Nuri’ye döndü. “Benimle yürü.”  

Nuri ne olduğunu anlayamadan Poyraz öne düşmüş, sinirli bir tavırla yürümeye başlamıştı. 

Nuri bir anlık şaşkınlıkla duraksadı, sonra içinden gelen “lideri takip etme” dürtüsüne yenik 

düştü ve adımlarını sıklaştırarak Poyraz’a yetişti. Şaşkınlıkla arkadaşının bu yönünü daha 

önce hiç görmemiş olduğunu düşündü. Konuşmadan adımlarını Poyraz’ın adımlarına uydurup 

bir yandan da onu izlerken aslında hepsinin mantıklı olduğunu fark etti. Nuri, onu hep 

savaştan önceki haliyle görmüştü. Elbette birkaç değişiklik vardı, fakat Nuri arkadaşındaki 

farklılıkları yaşının ilerlemesine yormuştu. Şimdi gördüğü ise; hayatın ne olduğunu tam 

manasıyla öğrenmiş, gerektiği zamanlarda tepkisini verebilen ve doğal olarak insanların takip 

etmeyi isteyeceği gerçek bir liderdi. Nuri yıllar sonra ilk kez Poyraz’a gıpta etmiş, bir yandan 

da onunla gurur duymuştu.  

 “Detaylı bir durum analizi yapmamız lazım.” 

 Poyraz ondan bir cevap beklemiyor gibiydi, Nuri başıyla onaylarken onun sadece 

düşüncelerini sesli olarak dile getirdiğini fark etti.  

 “Bu çetelerle ortaklık kurulabilir mi, eğer bu mümkünse nasıl bir yol izlenmeli… 

Düşünecek çok şey var.” 

 Nuri yine başıyla onayladı, Poyraz’ın düşüncelerinin netleşmesini bekledi. Elbette 

kendi fikrine de ihtiyaç duyulacaktı. 

 “Bir de Dilşat Kaya meselesi var. Of Allah kahretsin!” 

 Poyraz başını sallayarak kendi kendine homurdanıp yürürken Nuri gülümsediğini fark 

etti. Gülümsemesini yüzünden silerek ifadesini hemen ciddileştirdi, gökyüzüne baktı. Güneş 

batıyordu. Biraz sonra hava iyice soğuyacaktı.  

 “Meşaleleri yaktıralım mı?”  

 Poyraz düşüncelerinden sıyrılıp bir anlığına nerede olduklarını hatırlayamamış gibi 

Nuri’ye baktı, gözleriyle ufku taradıktan sonra geriden onları takip eden askerlerine göz attı. 

Birkaç saniye duraksadıktan sonra hafifçe gülümsedi. 

 “Evet. Nasıl olsa şehirdeki herkes varlığımızdan haberdar. Bizi takip edenler varsa 

onlardan korkmadığımızı hepsine gösterelim. Sadece silahımızdan değil, cesaretimizden de 

çekinsinler. Bir de Erdem’e söyle, çocuklar mümkün mertebe yakın nizam yürüsünler. 

Kalabalık görünelim.” 

 Nuri yine başıyla onaylayarak birkaç adım geriden gelen Erdem’e gereken talimatları 

verip Poyraz’ın yanına döndü. Meşale meselesi arkadaşının zihnini saran pusu biraz olsun 

dağıtmış gibiydi. Poyraz şimdi kararlılıkla ileriye bakıyordu, her adımı bir öncekini takip 

ederken yine geleceğe umutla bakan maskesine bürünmüş gibiydi.  

 “Sen ne düşünüyorsun?” 

 An gelmişti. Poyraz fikrini soruyordu. Nuri birkaç saat içinde aralarındaki statünün bu 

kadar değişmesine bir anlığına hayret ettikten sonra bu düşüncesini oldukça gereksiz buldu ve 

boğazını temizleyerek fikirlerini sıraladı. 

 “Bence çok şaşırmamak lazım,” duraksadı. Poyraz ifadesi değişmeksizin ileriye 

bakıyor ve düşünüyordu. Nuri iç çekerek devam etti: “Sonuçta İstanbul’da da böyle olmuştu 

hatırlarsan, ama burası biraz daha farklı elbette. Her ne kadar devletler sona erse de, merkezi 

otoritenin eski kalıntıları insanların içgüdülerine hitap ediyor. Devletin kalbinden bunu 

temizlemek de muhtemelen en zor işlerden biri.” Poyraz başını sallıyordu. Nuri birkaç 

saniyeliğine soluklanıp yutkunduktan sonra konuşmasına devam etti. “Burada bizim 

yapabileceğimiz birkaç şey var, birincisi İstanbul’da yaptığımız gibi olaylara karışmayıp 



kamp süresini doldurmak ve ondan sonra güneye doğru devam etmek. Ama ben bunu 

yapacağını zannetmiyorum. Bence sen ikinci seçeneği tercih edeceksin ve onun ne olduğunu 

ikimiz de gayet iyi biliyoruz.” 

 Poyraz cevap vermedi. Zihni son hızla çalışıyordu. Böyle anları ne kadar sevdiğini 

hatırladı tekrardan. O gerilimden beslenirdi, kendini ve takipçilerini zor durumlardan 

kurtarmak için elinden geleni yapar ve sonuçla içten içe övünürdü. “Bazı insanlar yemeğe 

açtır, kimi sevişmeye.” Düşünceleri kendine dönmüştü iyiden iyiye. “Ben de övülmeye ve 

takdir edilmeye açım. Muhtemelen hiç doymayacak bir iştahım var hem de.” 

 Bir saatlik yürüyüşten sonra kampa yaklaşmışlardı. Onları uzaktan gören kamp 

gözcülerinden bir asker elinde meşalesiyle koşabildiği kadar süratle yanlarına geliyordu. 

Poyraz gayri ihtiyari yavaşladı, sağlam eli beylik tabancasına gitti. Silahını çekip elinde 

tutmak için duyduğu ciddi istekle bir süre boğuştuktan sonra kendini kontrol etmeyi başardı 

ve tekrar eski yürüme temposuna dönerek merakla ilerledi. Bir yandan da yanında sessizce 

yürüyen Nuri’yi kontrol ediyordu, fakat Nuri kısacık süre zarfında Poyraz’ın yaptıklarını fark 

etmemiş gibi yürümeye devam ediyordu. Poyraz rahatladı. Zayıflık ve korku şu anda 

ihtiyaçları olan en son duygulardı, hele bir liderin asla böyle hislere sahip olma lüksü yoktu. 

 Asker yanlarına gelince çakı gibi dikilerek selam durdu, sanki Maraton Savaşı’nın 

galibini tarif edecek gibi heyecanlıydı. Poyraz gergin bir ifadeyle selamı aldı, ne olduğunu 

öğrenmesi gerekiyordu. Bereket, gelen asker akıllı bir çocuktu, nefesini topladıktan sonra 

kesik kesik de olsa anlatmaya başladı. 

 “Komutanım… Siz… Gittikten…” 

 “Sakin ol önce Samet. Durum çok mu acil?” 

 Poyraz’ın elini kaldırarak rahatlatıcı bir tonla sorduğu soru Samet’i sakinleştirmişti. 

Kafasını olumsuz anlamda salladı, derin nefesler aldıktan sonra bu kez daha kontrollü bir 

sesle konuşmasına devam etti. 

 “Komutanım, siz gittikten sonra Ömer çavuş yanına bir grup askeri alıp etrafı kolaçan 

etmek istedi.” 

 Poyraz duyduklarıyla kaşlarını kaldırdı. Askerlerinin inisiyatif alması pek normal bir 

durum sayılmazdı, hele Ömer bunu yapacak en son kişilerden biriydi. Poyraz grubun mümkün 

olduğunca kendi komutası altında kalmasını amaçlıyordu.  

 “Kuzeye doğru yay çizmişler. Tepenin üzerinde bizi gözetleyen biri varmış, Ömer 

çavuşun grubunun yaklaştığını görünce yakalanacağını anlayıp kaçmaya çalışmış, ama 

arkadaşlar yakalamışlar. Şimdi kampın merkezinde bir çadırda bağlı duruyor. Ömer çavuş 

gözcülerin hepsine haber gönderdi, sizin geldiğinizi gören ilk kişi size acilen haber verecekti. 

Ben de o yüzden koşarak geldim komutanım.” 

 “Aferin oğlum” dedi Poyraz dalgın bir ifadeyle. Bir günde iki gözcüyü yakalamaları 

içinde bulundukları tehlikeyi açık seçik gösteriyordu.  

 Konuşmaları devam ederken arkasında toplanan keşif grubunu fark eden Poyraz 

düşüncelerini sıraya sokmaya çalıştı. En ufak bir panik kırıntısına dahi mahal vermemesi 

gerekiyordu. Askerlerine yüzünü döndü, onlara bir teşekkür borçluydu. 

 “Bugün çok iyi iş çıkardık beyler.” Askerleri gülümsüyordu. “Şimdi serbestsiniz, gidin 

istirahat edin. Yalnız yarın sabah hepiniz talime devam edeceksiniz, henüz ödül alacak kadar 

büyük işler yapamadık.”  

 Askerleri başlarıyla onaylayıp yavaş yavaş dağılırken Poyraz tutsaklarını hatırladı. 

Erdem’e dönerek “Bulduğumuz adamı Mete ile birlikte kampta bir çadıra götürüp bağlayın. 

Yalnız dikkat edin, diğeriyle konuşma şansı olmasın. İkisini ayrıca detaylı sorguya çekelim ki 

aldığımız bilgileri teyit etme imkanı olsun” dedi. Erdem emrini yerine getirmek için 

hareketlendiğinde elini omzuna atarak durdurdu ve devam etti, “sigaraların hepsini dağıtın 

oğlum, yalnız başka olmadığını söyleyin ki insanlar alışmasın.” Erdem anladığını gösterir bir 

ifadeyle komutanına baktı, başka bir emri olup olmadığını sorarcasına bekledi. Poyraz bir 



anlığına düşünerek “yalnız bana üç sigara ayır olur mu?” diye ekledi. Erdem tüm ciddiyetiyle 

“Emredersiniz!” diyerek yanından ayrıldı. Poyraz düşünüyordu. Herkese bir sigara düşerken 

kendisi beş sigara içmiş olacaktı. Ama onun bu gece çok önemli kararlar vermesi gerekiyordu.  

 “Acaba liderlerin yozlaşması hep böyle mi başlar, sorumluluk ve yükü bahane ederek? 

Ayrıcalıkları küçük tutarak başlayan bu süreç en sonunda sadece kendini düşünen bir adama 

dönüşmeme mi sebep olacak?” 

 Kendi içinden sorduğu sorulara cevap bulamayınca, homurdanarak kampın merkezine 

doğru yürüyen askerleri takip etmeye koyuldu.  

 Yaşam alanına ulaştığında kimseye bir şey söylemeden doğrudan çadırına gitti. Biraz 

kafasını toplamaya ihtiyacı vardı, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak boş bakışlarla 

ayaklarını inceledi. Ayakları nasır tutmuştu, bazı bölgeleri hafif morarmış ya da kızarmıştı. 

“Ruhum da böyle mi acaba?” diye mırıldandı. Bir süre düşündükten sonra ruhunun da 

ayakları gibi olduğuna kanaat getirdi. Eksilmiş, yaralanmış ve nasır tutmuştu. Bazı bölgeler 

hissi kayba haizdi. Kafasını sağa sola salladı. Yapacak bir şey yoktu. Her seferinde yeni 

engeller önüne çıkmaya devam edecek, o da hiç usanmadan savaşıp herkes için tertemiz bir 

yol açacaktı.  

 Nuri çadırın girişindeki örtünün önünde durduğunda bir anlığına vuracak bir sert 

zemin aradı. İçeri girmek için izin almaya çalışıyordu ilk kez, kendine şaşırıyordu iyiden 

iyiye. “Merak etme,” diye düşündü kendi kendine, “biraz zaman geçtikten sonra bu yaptığının 

salt Poyraz’ın arkasındaki adam olma güdüsünden kaynaklandığına, sen olmasan bir hiç 

olacağına ikna edersin kendini.”  

 Acı acı gülümseyerek içinde kabaran tiksinti dalgasını bastırdı ve örtüyü aralayıp 

kafasını içeri uzattı. Poyraz çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarmış, ayaklarına bakıyordu. 

Şaşırsa da belli etmedi Nuri, bu konuşmanın acilen yapılması gerekiyordu zira.  

 “Müsait misin Poyraz?” 

 Poyraz irkilerek Nuri’ye baktı, düşüncelerinin bölünmesinden duyduğu rahatsızlığı 

belli etmemeye çalışarak kafasını olumlu anlamda sallayıp basit bir el hareketiyle Nuri’yi 

içeriye çağırdı. Nuri hiç acele etmeden içeriye girdi, çadırın perdesi arkasında dalgalanırken 

yerdeki bir minderin üzerine oturdu. Bir süre sessizliğin aralarında hüküm sürmesine müsaade 

ettikten sonra derin bir nefes aldı ve sordu: 

 “Ne yapmayı planlıyorsun?” 

 Poyraz kaşlarını kaldırıp alnını kırıştırdı. Ne yapmak istediğinden henüz kendisi de 

tam olarak emin değildi, fakat hayatın bazen planları yahut hazırlıkları pek umursamadan hızlı 

kararlar beklediğini bilecek kadar tecrübeliydi.  

 “İki adamı da ayrıca dinleyeceğiz. Tekrardan, detaylı olarak. Yarın keşif gezisi 

yapmayacağız, daha doğrusu plan tam olarak ortaya çıkana kadar şehre yaklaşmayacağız. 

Ayrıca gözcülerimizin sayısını ve gözetleme alanını bu geceden itibaren artıracağız.” 

 Nuri sabırla dinledikten sonra tatmin olmuş bir şekilde gülümsedi.  

 “Güzel düşünceler,” dedi, “sence sonra ne olacak?” 

 “Bilmiyorum Nuri. Senin bir fikrin var mı?” 

 Nuri duraksadı. Poyraz’ın onun fikrini bu kadar erken sormasını beklemiyor gibiydi, 

fakat buraya geliş sebebi de ona düşüncelerinden bahsetmekti.   

 “Bence bu çetelerden hiçbiriyle ittifak yapmamalıyız.” dedi yekten. “Sonuçta büyük 

ihtimalle bunların hepsi pis işlere bulaşmış insanlar, özellikle köle ticaretine.” 

 Poyraz Nuri’yi ilgiyle dinliyordu. Eski dostu konuşmaya oldukça sakin başlamış, 

konuyu köleliğe getirdiğinde tükürürcesine bitirmişti. Poyraz, onun yaşadıklarını hayatı 

boyunca unutamayacağını, her zaman olayın etkilerini üzerinde taşıyacağını tahmin etti. Fakat 

Nuri’nin sakinleştirilmesi gerekiyordu, tüm grubun onun görüşüne ve düşüncelerine ihtiyacı 

vardı. İdare edilmesi gereken çok insan vardı, idare edecek çok az insan. Poyraz düşüncelerini 

belli etmeden gözlerini kapatıp alnını ovuşturdu, sakin bir ses tonu seçerek konuştu: 



 “Merak etme Nuri. Çetelerin insanlara neler yaptığını birlikte gördük seninle. Elbette 

hiçbirine güvenecek değilim, benim düşündüğüm daha ziyade zayıflıklarından faydalanıp 

onları birbirlerine kırdırmak. Sözler verip tutmamak, aralarında ihtilaf çıkarmak. Yeterince 

zayıfladıkları zaman da kontrolü rahatlıkla ele geçirebilir ve insanları rahata erdirebiliriz.” 

 Nuri tatmin olmuş görünüyordu, yüzüne huzursuz bir gülümseme yayılmıştı.  

 “O zaman, ayakkabılarını giy istersen, gidip şu adamların dertlerini güzelce öğrenelim, 

ne dersin?” 

 Poyraz çıplak, kirli ayaklarına baktı. Yollar uzun, vakit azdı. Arşınlanması gereken 

çok mesafe, üzerine basılmaması gereken dikenler ve ezilip geçilmesi elzem böcekler vardı. 

 Poyraz böceklerden nefret ederdi. Umursamaz bir edayla ayakkabılarını giyerken 

aklında tek bir cümle yankılanıyordu. Yüz yaşını devirmiş bir köylü ihtiyara yaklaşan şehirli 

muhabir ona dalga geçer gibi soruyordu yankıda; “Amca, bir asırdan fazladır yaşıyorsun, ne 

düşünüyorsun hayatla ilgili?” 

 Amca yüzlerce kırışığının arasından cevap veriyordu: 

 “Dumanı avuçlamışım gibi.”  

 Poyraz gülümsedi. Derinlerde yankılanırdı nefret, geçmiş şeytan işiydi. Şeytan 

dumanların ve pusun arkasından çalışırdı ve onu yakalamaya çalışmak dumanı avuçlayıp 

ellerin içinde kalmasını ummakla eşdeğerdi.  

 

V. Keder 

 

 Adamların çıkardığı seslerin kesilmesinden bu yana çok zaman geçmişti. Tarık 

güneşin gökyüzünün tepesine dek çıktığını tahmin etti, yine de dışarı çıkıp çıkmamak 

konusunda kararsızdı. Nefes alıp verişlerini kontrol ederek dışarıyı son kez dinledi. Adamlar 

onu bekliyor olamazdı. 

 Kendine kızıyordu. Geçen akşam yakaladığı kuşu pişirirken çok dikkatsiz davranmıştı, 

sonra ateşi söndürmeyi unutarak uyuması ise neredeyse yüksek yerdeki adamların onu 

yakalamasına sebep olmuştu. Muhtemelen ateşten çıkan siyah bulutları gören adamlar kaldığı 

yeri kontrole gelmişti. Yakalanmamasının tek sebebi ateşin adamlar gelmeden sönüp 

soğumasıydı. Elbette yalnız yaşamaya alışkın kulaklarının da bu işte payı çok büyüktü, sesleri 

duyar duymaz uyanıp üst katlardaki eski kutunun içine saklanmıştı.  

 Kutunun kapağının çok ses çıkarmamasına dikkat ederek yavaşça ahşap kapağı yukarı 

doğru kaldırmaya başladı. On yılların ağırlığını taşıyan kapağa zaman iyi davranmamıştı. O 

kadar dikkat etmesine rağmen hafif bir gıcırtı sesi geldiğinde yerinde sinerek bir anlığına 

hareketsiz kaldı. Binadan başka bir ses çıkmayınca kapağı sonuna kadar açtı ve ürkek 

bakışlarla odayı inceledi. Dün geceden bu yana pek bir değişiklik olmuş sayılmazdı,    

 

 

 

  

 


