1

2

Cemil Kavukçu
GAMBA

3

Can Yayýnlarý: 1535
Türk Edebiyatý: 441

© Cemil Kavukçu, 2005
© Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2005
1. basým : Aralýk 2005
2. basým : Ocak 2006
3. basým : Þubat 2006

Yayýna Hazýrlayan: Faruk Duman
Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi
Kapak Düzeni: Semih Özcan
Dizgi: Serap Bertay
Düzelti: Fulya Tükel
Montaj: Ýlker Sipahi
Kapak Baský: Çetin Ofset
Ýç Baský ve Cilt: Þefik Matbaasý

ISBN 975-07-0586-6

CAN SANAT YAYINLARI
YAPIM, DAÐITIM, TÝCARET VE SANAYÝ LTD. ÞTÝ.

Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, Ýstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89 Fax: 252 72 33
http://www.canyayinlari.com
e-posta: yayinevi@canyayinlari.com

4

Cemil Kavukçu
GAMBA

ROMAN

CAN YAYINLARI

5

6

CEMÝL KAVUKÇU’NUN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTAPLARI
BAÞKASININ RÜYALARI / öykü
BÝLÝNEN BÝR SOKAKTA KAYBOLMAK / öykü
DÖNÜÞ / roman
DÖRT DUVAR BEÞ PENCERE / öykü
GEMÝLER DE AÐLARMIÞ / öykü
NOLYA / cancep
PAZAR GÜNEÞÝ / öykü
SELO’NUN KUÞLARI / çocuk
SUDA BULANIK OYUNLAR / roman
TEMMUZ SUÇLU / öykü
UZAK NOKTALARA DOÐRU / 1996 Sait Faik Öykü Ödülü
YALNIZ UYUYANLAR ÝÇÝN / öykü

7

8

Çekip gitmek istememin nedenleri çok ve
karmaþýk; yüzeysel olanlar oldukça açýk ama
derinde gömülü olanlarý açýklamak anlatýlamaz
ölçüde zor, hem de kelimeler konusunda göreceli
olarak tecrübeli olmama karþýn.
Lawrence Durrell
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O rüyayý en son ne zaman gördüðünü anýmsamýyor;
aradan uzun yýllar geçmiþ. Ýnsan çocukluðundaki bir
korkusuyla ileri yaþlarýnda karþýlaþýnca ne yapar ya da
böyle bir kor
kuy
la karþýlaþ
ma olasýlýðý var mýdýr? Bu
sorunun yanýtýný vermekte zorlanmýyor Asým: Vardýr ve
her olasýlýða açýk olmalýdýr, çünkü hayat budur. Þaþýrtýcý
olan, kýrk, belki de kýrk beþ yýl sonra o yaratýk rüyasýna
girdiðinde ayný biçimde korkmasýydý.
Çocukluðunun karabasanlarýndandý, hastalanýp ate
þi yüksel
di
ðin
de karþýlaþýrdý o kor
kunç ya
ratýkla. Yaþý
büyüdükçe bu karþýlaþmalar da azalmaya baþlamýþ, ilk
gençlik yýllarýnda ise rüyalarýndan tamamen çýkýp git
miþ
ti. Yalnýzca ona görünen, onun ya
rattýðý, ben
ze
ri
olmayan garip bir yaratýktý. Uzun paltolu, karanlýk bir
korkuydu o. Adýný Gamba koymuþtu. Böyle bir sözcük
duymamýþtý, bir anlamý olup olmadýðýný da bilmiyordu
ama o Gamba’ydý. Çocukken uzun paltolu adamlardan
korkardý. Her biri Gamba’nýn gerçek yaþamdaki karþýlý
ðýymýþ gibi gelirdi. Onu gizlice izlediklerini, yanlýþlarýný
ve doðrularýný not ettiklerini, gece rüyasýna girip hesap
soracaklarýný düþünürdü. Babasý onu ilk kez bir bayram
sabahý camiye götürdüðünde siyah cüppeli imamý
görünce hemen gözlerini kapamýþ, “Gamba!” diye mýrýldanmýþtý. Baþýnýn arkasýnda da görünmeyen gözleri olan
bir kötülüktü o. Sýrtý ona dönük bile olsa bütün hareket
lerini izlediðini, yüzüne o korkunç gülümsemenin
yayýldýðýný biliyordu. Ýmamdan korktuðunu, o yüzden
bir daha camiye gitmek istemediðini söyleyememiþti
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babasýna. Çünkü onu anlamayacaðýný, böyle saçma sapan
þeyler uydurursa doktora götüreceðini söylemesinden
çekiniyordu. Doktora gitmek demek, canýný çok yakan
iðneler demekti. Babasý, Gamba’nýn nasýl bir bela oldu
ðunu bilmiyordu, bilse bile onu koruyamazdý. O bir haya
letti, bir vardý, bir yoktu! Büyük eniþtesini de Gamba’yý
anýmsattýðý için sevmemiþ, ondan hep çekinmiþti. Uzun
boylu bir adamdý eniþtesi. Kýþ aylarýnda imamýn cüppe
sine benzer bir palto giyerdi. Kocaman burnu, delici
bakýþlarýyla o yaratýða çok benzerdi. Oysa bayramlarda
en çok harçlýðý büyük eniþtesi verir, elini öptürdükten
sonra saçlarýný okþayýp gülümser, hatýrýný sorardý. Ama
bu gülümseme de Asým’a hiç sýcak ve sevecen gelmezdi.
O görünüþün ardýnda he
sap sor
ma
ya hazýr baþ
ka bir
yüzün olduðunu bilirdi. Uzun palto bir takýntýydý onda,
hiçbir zaman öyle bir giysisi olmamýþtý.
Yorucu, bir o kadar da keyifli geçen bir günün gecesi
(üstelik üç saðlam duble de raký içmiþti), ormanda, Tur
gay’la paylaþtýðý küçük çadýrda uyurken, uzun paltolu
korku rüyasýna girmiþ ve onu sýçratarak uyandýrmýþtý.
Þimdi, gecenin bu saati (hangi saati? Saat taþýmadýðý için
zamaný kestirmesi güç; ama oldukça ileri bir saati) sýrtýný
bir aðacýn gövdesine yaslamýþ oturuyor. Tatlý bir serinlik
var, içi ürpe
ri
yor. Oy
sa çadýrýn içi çok sýcaktý. Bir kül
yýðýnýna dönmüþ kamp ateþinin olduðu yere, toplan
mamýþ bulaþýklara, birkaç damla daha içilir umuduyla
yatýrýlmýþ boþ raký þiþelerine bakarken bir kez daha
þaþýyor; ola
cak iþ de
ðil, di
yor, yýllar son
ra Gam
ba’yý
gördüm. Üstelik, çocukluðumda olduðu gibi korkarak
uyandým.
Ýçinde tuhaf bir ürperti, Gamba tarafýndan izleniyor
muþ gibi bir korku var. Yerdeki yapraklarý ezerek, kuru
muþ çalýlarý çýtýrdatarak yaklaþan bir canlýnýn ayak ses
lerini duyacakmýþ gibi tedirgin. Az sonra ormanýn
ka
ranlýklarýndan uzun pal
to
lu bir ka
rartý çýka
cak ve
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yüzü seçilmeyecek bir uzaklýkta durup kýpýrdamadan,
konuþmadan Asým’a bakacaktý. Gamba, diye baðýrmak
isteyecekti ama, rüyalarda olduðu gibi sesi çýkmayacaktý
yine. Ürperiyor. Ýnsanýn kendini yatýþtýrmasý korkut
masýndan daha zordu. Tuhaftý, çok tuhaf. Yere serdikleri
sofra bezinin üzerindeki sigara paketine bakýyor. Tur
gay’ýn olmalý. O kadar kýþkýrtýcý bir duruþu var ki, caný
istemediði halde pakete uzanýyor. Çatalla külleri
karýþtýrýp ateþ arýyor. Oysa ne büyük bir ateþ yakmýþ, dal
lar, kozalaklar ve kütüklerle sürekli beslemiþlerdi. Saba
ha kadar sönmemesi gerekiyordu. Olaðanüstü bir gecey
di. Turgay omuzlarýný sarsa sarsa çok gülmüþtü Cevat’ýn
anlattýklarýna. Gülmek ona çok yakýþýyordu. Ýnsanlarla
arasýna koyduðu mesafe, iþyerindeki soðukluðu kalkýyor, çocuklaþýveriyordu. Herkes, kendisi oluyordu aslýnda.
Nurbay’ýn anlattýðý kasaba öyküleri de çok þaþýrtýcýydý.
Birbirinden ilginç tipler, bire bin katarak anlattýðý
serüvenler... Gerçek dýþý bir dünyadan aktarýlan kesitler
gibi, yer yer fýkra gibi. Birçoðu hayal ürünüydü kuþku
suz, atýyordu, ama Nurbay hem dinletmesini hem de
inandýrmasýný beceriyordu. Mimikleriyle, el kol hareket
leriyle, argosuyla gözlerinin önünde canlanýyordu
anlattýklarý. Böyle yetenekli insanlara hayrandý Asým.
Nurbay, baþka dünyalarý süsleyip gülünçleþtirerek
anlatýrken kendinden kaçmaya çalýþýyordu. Bu durum
Asým’a hiç de ya
bancý de
ðil
di. Sak
lan
manýn tek yo
lu
buydu.
Her þey iyiydi de, çok içilmiþti. “Ýçeceðimiz kadar
içeriz, kalan kalýr abi,” yaklaþýmý yanlýþtý. Bundan ders
alýnamamasý ise ayrý bir sosyolojik araþtýrma konusu
olmalýydý. Cevat’ýn sonradan çýkardýðý otuz beþlik rakýyý
açmasalardý kararýnda içmiþ olacaklardý. Herkesin keyfi
yerindeyken, o keyif bir anda uçup gidecekmiþ gibi bir
te
la
þa kapýlmýþlardý. Her za
man bu ha
ta
ya düþülürdü.
Masada içki olduðu sürece içilirdi. Çünkü, nasýl içileceði
bir türlü öðrenilememiþti ya da sonuna kadar içmek için
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her
ke
sin bir ne
de
ni vardý ya da her þey için çok geç
kalýnmýþtý. Ne olursa olsun, kolay kolay unutulamayacak
bir geceydi. Bütün çabalarý böyle özel anlarý yakalamak
için deðil miydi?
Nohut büyüklüðünde kalmýþ bir kordan sigarasýný
yakýyor. Baþýnýn üze
rin
de, yýldýzlarýn baþ
tan çýkardýðý,
ýþýl ýþýl kum ta
ne
le
riy
le be
zen
miþ bir gökyüzü. Onu
büyüleyen, yerçekimini ortadan kaldýran bir âlem. Ýçini
çekiyor. Yaþamýn anlamý ya da anlamsýzlýðý sorgulana
caksa, insan kendisiyle yüz yüze gelebilecek gücü ken
dinde bulabilecekse, bu hesaplaþma böyle bir gecede,
herkesten, her þeyden uzak bir yerde olmalýydý. Doðada,
ýssýzlýðýn ortasýnda, tek baþýna... Oysa böyle geceleri çok
olmuþtu Asým’ýn. Aylar süren saha çalýþmalarýnda, kara
vanlarda, zaman zaman da çadýrlarda kalýrlardý. Sýcak,
tozlu, yapýþ yapýþ yaz günleri... Akþamlarý, jeneratör sesi
nin tekdüze hýrýltýsý eþliðinde içilen rakýlar. Geç saatlere
kadar süren maçakýzý ya da ellibir partileri. Kýrlarda, tar
lalarý birbirinden ayýran hendek sýnýrlarý boyunca ya da
de
re boy
larýnda yürürken, yýldýzlarýn altýnda sýrtüstü
yatýp binbir böceðin cayýrtýsýný dinleyip sarhoþluðun
sýnýrlarýnda dolaþýrken de kendisiyle yüzleþmeye çalýþýr,
ama bir türlü o noktaya gelemez, çizginin ötesine geçe
mezdi. Can sýkýntýsýndan ne yapacaðýný bilemezdi. Saha
daki iþlerle ilgili günlük konuþmalar, yöneticilere duy
duklarý öfke, birbirlerine takýlmalar, þakalaþmalar... Hiç
biri yalnýzlýklarýný gideremezdi. Kendini yarý açýk ceza
evindeymiþ gibi hissederdi. Gökyüzü yine böyle ýþýl ýþýl
yanardý. Ankara’yý, kalabalýklarý özler, Nezahat’ý düþü
nürdü.
Ne o yýllar
da ne önce
sin
de ne de da
ha son
ra
ki
dönemde Gamba karþýsýna çýkmamýþ, çocukluðunda
ol
du
ðu gi
bi o kor
kunç gülüþüyle ona bak
mamýþtý. Ne
oluyordu?
Ýþ yaþamý boyunca, arazide kaldýðý dönemlerde de
yýldýzlarýn altýnda çok oturmuþtu ama gökyüzü, bu gece
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ki kadar çarpýcý gelmemiþti. Karanlýðý ve sessizliði seven
bazý böcekler ile, arada uðursuz sesleri duyulan gece
kuþlarýnýn dýþýnda bütün yaratýklar derin bir uykudaydý.
Karabasanla uyanmak kötüydü, ama, gecenin dingin bir
saatinde, ormanda oturup sigara içmek kolay kolay yaka
lanamayacak bir güzellikti. Gecenin kýymetini bilen
yaratýklarla paylaþýlan gerçeküstü anlardý bunlar. Uyu
ma
yan ya
ratýklarýn ya
karýþlarý ya da þarkýlarý ge
ce
yi
gizemli yapmakla kalmýyor, mekâný da gerçeküstü bir
uzama taþýyordu. Günlük yaþam, sorunlar, sorumluluk
lar, sýkýntýlar, gelecek kaygýlarý, politik-ekonomikkültürel kirlilik, haberler, gazeteler, terör, savaþ, her
þeyin, ama her þeyin üzerini örtüyordu gece. Çýplak gözle
hiçbir zaman göremeyeceði, seslerinden yola çýkarak
fiziksel yapýlarýný canlandýramayacaðý gizli orman ya
ratýklarý da kar
ma
karýþýk cývýltýlarýyla bu örtüyü
kalýnlaþtýrýyorlardý.
Gökyüzünde hýzla kayýp giden parlak ýþýk çizgisinin
ardýndan bakýyor bir süre. Küçükken “yýldýz kaydý” der
lerdi. Bu, dünyanýn bir yerinde birinin öldüðünün iþare
tiymiþ ve kesinlikle parmakla gösterilmezmiþ; yoksa o
parmak kururmuþ. Bir kez, bütün çocuklar gibi bu hata
ya düþtüðünü anýmsýyor. “Aaa, bak bak!” diye arkadaþýný
dürtükleyerek göstermiþti. Bir yýldýz kayýyordu. Bilme
dikleri bir yerde biri ölüyordu. Arkadaþý hemen eline
vurmuþ, “Ne yapýyorsun,” demiþti, “ya parmaðýn kurur
sa!” Sonra çok korkmuþtu. O gece sýk sýk uyanmýþ, par
maðýný kontrol etmiþti. Mum alevinden sigara yakýnca
da bir gemici ölürmüþ.
Bu gece de biri öldü. Oysa þu anda kimbilir kaç kiþi
son nefesini veriyor, kaç çocuk dünyaya geliyor ve kaç
çift seviþiyordu... Pavyonlarda yalnýz adamlarla yalnýz
kadýnlar acýklý acýklý dans ediyorlardý, büyük kentlerin
karanlýk sokaklarýnda üst üste yýðýlmýþ kimsesiz çocuk
lar uyuyordu, sarhoþlar köþe baþlarýnda kusuyordu, cina
yetler iþleniyordu. Ormanda, kendisi gibi sýrtýný bir aða
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cýn gövdesine yaslayarak sigara içenlerin sayýsý ise çok
az olmalýydý.
Gamba!
Durup dururken nerden çýkmýþtý o rüya? Çocukluk
yýllarýnda olduðu kadar canlý ve ürkütücüydü. Yine kork
muþtu. Gamba’yý hortlatan ne olabilirdi ki? Rakýdan
mýydý, yoksa aþýrý yorgunluktan mý? Ýlk kez raký içmedi
ðine ve ilk kez bu kadar yorulmadýðýna göre bunun baþ
ka bir açýklamasý olmalýydý.
Gamba, diye baðýrmýþtý. Sesinin çýkýp çýkmadýðýný
bilmiyordu; çünkü ilk anda, uyku tulumunun içinde
olduðunu anlayamamýþ, kýskývrak baðlanmýþ ya da kefe
ne sarýlmýþ, karanlýk bir tabutta yattýðýný sanmýþtý. Belki
rüyanýn geliþi böyleydi, Gamba’yý görmüþtü ama neden
ve nasýl kýskývrak baðlandýðýný anýmsamýyordu. Diri diri
gömülecekti belki. Belki de Gamba gömecekti onu.
Baðýrmýþ olsaydý Turgay mutlaka uyanýrdý. Ne kadar yor
gun olursa olsun, ne kadar içerse içsin hep tavþan uyku
sundaydý Turgay. “Bende Kýzýlderili kaný var abi,” diyor
du, “þu suratýma bakýn. Su uyur düþman uyumaz demiþ
atalarýmýz. Eksik söylemiþler, Turgay da uyumaz...” Doð
ruydu, hep tavþan uykusundaydý.
Nerede olduðunu çýkaramamýþtý önce. Zifiri bir
karanlýk. Çadýrda olduðunu neden sonra anlamýþtý. Ter
içindeydi. Tulumun fermuarýný bulup açmýþ, elleri iki
yanýnda, dirsekleri üzerinde doðrulmaya çalýþarak ken
dini geriye çekmiþ, çadýrýn içinde bir süre öyle oturmuþ
tu. Turgay’ýn tekdüze soluklarý zaman zaman bir hýrýltýyla bozuluyor; horlayacakmýþ da, bir türlü horlayamýyor
muþ gibi garip sesler çýkarýyor, sonra yine ayný tekdüze
liðe dönüyordu. Baðýrmamýþtý demek. Onu uyandýrma
maya çalýþarak çadýrýn kapýsýnýn fermuarýný yavaþça
açmýþtý. Ýçerisi oldukça sýcaktý; onu bunaltan, ipe sapa
gelmez rüyalar görmesine neden olan da bu olmalýydý.
Sýcak. Belki de yemeði çok kaçýrmýþtý. Yedikleri ekme
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ðin hesabý yoktu. Enerji harcýyorlardý, doðruydu. Ama
genç deðildi artýk, kendini zorladýðýnýn farkýndaydý.
Onlara uymamalýydý. Çadýrdan çýkýnca temiz havayý
uzun uzun soludu. Dingin, hiçbir þeyden sorumlu olma
yan bir yaz gecesiydi. Su bidonunu bulup kana kana içti.
Bu düþ kötü bir ha
ber miy
di? Yýllardýr bek
le
di
ði,
sürekli ertelemek zorunda kaldýðý bir serüvenin
baþýndayken film kopacak mýydý? Ne müthiþ bir hazýrlýktý o; haritalar incelenmiþ, izlenecek yollar, konaklana
cak noktalar belirlenmiþti. Hem de bir bölü yirmi beþ
binlik haritalardan. Bu haritalar iþ nedeniyle, izinle
alýnabilir ve kiþiye zimmetlenirdi. Kaybý durumunda
ha
pis ce
zasý vardý ama, bu ne
den
le hap
se gir
miþ bir
mühendis ya da topoðraf anýmsamýyorlardý. Haritalarý
alabilecekleri tek kiþi, yýllardýr ayný arazilerde çalýþtýklarý,
mesleðini kendini ve hayatý sevmeyen Hikmet’ti. Onlar
harita isteyeceklerdi de, vermeyecekti; bu düþünülemez
di bile. Asým telefon etmiþ, paftalarýn fotokopileri bir saat
sonra odalarýna gelmiþti. Yakýn gözlük kullanmamakta
direnen Cevat gözlerini kýsmýþ, kurþunkalemi diþlerinin
arasýnda, sondaj yeri verecek mühendis ciddiyetiyle
haritada kamp yerlerini belirlemeye çalýþmýþtý. Yerleþim
birimlerine uzaklýðý neyse neydi de, konaklayacaklarý
yerde mutlaka su kaynaðý, artezyen ya da çeþme
olmalýydý. Atatürk Orman Çiftliði’nde, öðle tatilinde bira
içerlerken hep bu konu konuþulmuþtu. Gitmek kadar
keyifliydi bu hazýrlýklar. Artýk iþin þakasý yoktu. Herkes
havasýna girmiþti. Götürüleceklerin listelenmesi bir
türlü tamamlanamýyordu. Yine de birçok eksikleri vardý.
Düþlediðinden çok farklý (hep tek baþýna düþünmüþtü bu
yolculuðu), çok daha keyifliydi.
Gamba!
Çocukluðunda peþini hiç býrakmayan karabasaný.
Yalnýzca ate
þi yüksel
di
ðin
de görürdü onu. Bu adý ona
nasýl yakýþtýrdýðýný bilmiyor. Uðursuz bir haberci gibiydi
Gamba. Görüntü hiç deðiþmiyordu, bir film hep ayný yer
Gamba
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den baþlýyordu sanki. Güçsüz bir lambanýn aydýnlatma
ya çalýþtýðý puslu bir sokakta görürdü kendini. Hiç tanýmadýðý, bilmediði, daha önce geçmediði bir sokaktý
bu
rasý ama, ora
da ya
þamýþ gi
bi her ayrýntýsýný bi
lir
di.
Çok sevdiði çizgi roman Teksas’taki kasabalara benze
yen bir yerdi. Hiç kimsenin yaþamadýðý bir kasaba gibiy
di. Bir hýzarýn tomruk biçerken çýkardýðý sese benzer bir
sesin alçalýp yükselmesi duyulurdu. O sokaða girer gir
mez Gam
ba’nýn karþýsýna çýka
caðýný bi
lir
di rüyasýnda.
Ama yine de yürürdü. Çünkü, geri dönse de Gamba ile
karþýlaþacaðýný bilirdi. Bütün çýkýþ yollarýnýn kapandýðý
bir tuzaða düþmüþtür artýk. Sonra birden karþýsýna diki
lirdi. Topuklarýna kadar inen siyah bir paltosu vardý.
Ýnce, uzun biriydi. Onu görür görmez korkar, geri dönüp
kaçmak isterdi. Ne kadar çabalasa da kaçamaz, eli ayaðý
baðlanmýþ gibi olduðu yerde çýrpýnýr dururdu. Gamba
ona aðýr aðýr yaklaþýrdý. Sonra yüzünü görürdü; gözleri,
gece kuþlarýnýnki gibi kocaman, bakýþlarý deliciydi. Bur
nu yoktu. Aðzýnýn olmasý gereken yerde ise kartalýnkini
andýran kocaman bir gaga vardý. Daha da korkardý.
Baðýrmak isterdi, ama sesi çýkmazdý. Kuþ kafalý adam
ona ba
kardý. Dim
dik ba
kardý ve de
li
ci bakýþlarýnda
ürkütücü bir boþluk olurdu. Sonra, Gamba’nýn yüzünde
korkunç bir gaga olmasýna karþýn, dudaklarý varmýþ gibi
gülümserdi. O zaman çýðlýk atar, kaçýp kurtulmak ister
di. Ama nereye kaçsa kuþ kafalý adamýn gülüþünden kur
tulamazdý.
Bu geceki rüyasýnda ise þimdiki yaþýndayken görü
yor kendini. Bomboþ kasabanýn sokaklarýndan bisikle
tiyle geçiyor. O sokaða girince hemen tanýyor; biraz ileri
de liman var. Oraya kadar hiç gitmediði halde liman
olduðunu biliyor. Kalýn halatlarla babalara baðlanmýþ
ýþýksýz, ambarlarýnda kedi büyüklüðünde binlerce fare
nin kaynaþtýðý kapkara gemileri görür gibi oluyor. Ýçinde
insanlarýn olmadýðý gemiler bunlar. Hiçbir zaman hiçbir
yere gitmeyecekler, orada çürüyüp batacaklar. Ambarla
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rýnda çürümüþ cesetler, iskeletler olduðunu düþünüyor.
Gamba da o gemilerin birinde yaþýyor. Her þeye bela ve
ölüm sinmiþ gibi ürkütücü. Karanlýk kuytularda uzun
paltolu adamlar, elleri paltolarýnýn derin ceplerinde ve
ellerinde çelik ýþýltýlarýný gecenin karanlýðýna sunmaya
hazýr sustalý býçaklarýyla avlarýný bekliyorlar. Sokaðýn
ortasýnda duruyor. Yoðun sis nedeniyle evlerden yansýyan ýþýklarý belli belirsiz seçebiliyor. Alçalýp yükselen
býçký sesini duyunca baþý dönüyor ve tuzaða düþtüðünü
anlýyor. Cevat’ý, Turgay’ý, Nurbay’ý göremiyor. Onlarý kay
betmiþ. Yoklar. Bu kasabaya neden geldiklerini de bilmi
yor. Seslenmek istiyor, sesi çýkmýyor. Sokaðýn baþýnda
uzun paltolu bir karaltý görünüyor. Onu hemen tanýyor.
Gamba! Bundan sonra olacaklarý biliyor. Bisikletini ters
yöne çevirmeye çalýþýyor, çeviremiyor. Üzerine binip
limana doðru kaçmak istiyor ama kaçamýyor. Çünkü
pedallarý ne kadar çevirse de bisikleti gitmiyor. Lastikle
ri patlamýþ. Yükü o kadar çok ki, yerinden bile kýpýrda
yamýyor. Karaltýnýn ayak sesleri yaklaþýyor. Omzuna bir
el dokununca baþýný çeviriyor. Gamba, diye korkuyla
fýsýldýyor. Kocaman gözlerindeki delici bakýþlarýnda
küçümseme var. Daha önceleri olduðu gibi bu karþýlaþ
mada da konuþmuyor onunla Gamba. Yalnýzca bakýyor
ve kocaman gagasýyla gülümsüyor.
Çýðlýk atarak uyanmýþtý. Gerçekten baðýrýp baðýrma
dýðýný bilmiyor. Baðýrmýþ olsaydý Turgay mutlaka uyanýr
dý.
Cevat’la Nurbay’ýn çadýrý ile kendi çadýrlarý arasýnda
iki metrelik bir ara var. Þu anda her iki çadýra da ayný
uzaklýkta bir noktada duruyor; olsa olsa beþ metre. Ama
Cevatlarýn çadýrýndaki uyku pek saðlýklý sayýlmaz (ikisi
de çok içti), horlamalarý ormandaki sessizliði bozuyor.
Elinde olmadan gülümsüyor; ne yadýrgatýcý bir ses. Biri
ni boðazlýyorlarmýþ ya da nefes alamayan, boðulmakta
olan birinin son çýrpýnýþlarý gibi. Uyuyan, yemek yiyen
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ya da tuvaletini yapan bir insan hep hüzün vermiþtir ona.
Doðal gereksinimlerini giderirlerken insanlar, maskesiz,
savunmasýz ve acýnasý görünürler. Topluca yemek yenen
okul, asker ocaðý, iþyeri yemekhanelerinde de insanýn
içini buran bir hüzün vardýr. Oradaki doðallýk, bir an için
farkýnda olunamayan bir kulis yalnýzlýðýdýr. Karþýsýndaki
ya da yanýnda oturan arkadaþý bir þey sorsa maskeler
takýlacaktýr hemen. Ama uyurken kimsenin kaçabileceði
bir yer yoktur.
Aðaçlara yasladýklarý bisikletlerine bakýyor. Boyun
larýný bükmüþ at iskeletlerine benziyorlar bu gece.
Ne
den
se on
larý da hüzünlü bu
lu
yor. Geç mi kaldým,
diyor. Bundan on yýl önce düþmeliydi yollara; Nezahat’la
iplerin kopma noktasýna geldiði o yýllarda. Kopma nok
tasý! Baþýný yeniden aðaca dayayýp gökyüzüne bakýyor.
Tuhaf, yakýcý bir kuþkuydu. Ortada elle tutulur bir neden
yokken Nezahat’tan kuþkulanmýþ, kýskançlýk nöbetleriy
le yaþamlarýný cehenneme çevirmiþti. Nezahat bu yükün
al
týndan nasýl kalkmýþ, o yýlla
ra nasýl kat
lanmýþtý...
Ha
tasý
ný an
ladýðýnda ona ne ka
dar haksýzlýk yaptýðýný
anlamýþtý. Ýkisinin de bir þeyleri koparacak, bitirecek
gücü yoktu. Bitirebilselerdi o zaman tek baþýna yola
çýkar, basar giderdi. Nereye? Varýþ noktasý olmayan ve
geri dönülmeyecek bir yolculuk yaþamýnda bambaþka
pencereler açabilirdi. Belki o zaman yatýþýr, yaz günleri
gölgede oturup saatlerce hiçbir þey yapmadan denize
bakacak ya da hiç acele etmeden gazetesini okuyacak
dinginliði bulurdu. Böyle yaþamayý baþarabilen insan
larý, daha doðrusu dinginliði ve huzuru bulan insanlarý
hep kýskanmýþtý. Güçlü olabilseydi (ne zaman olmuþtu
ki), kendine ait bir yaþamý olurdu. Nasýl bir yaþamý yani?
Bisikletlere ve çadýrlara bakýyor. Bugüne kadarki
yaþamým bana ait deðil mi, diyor.
Bu, onun düþlediði yolculuk deðildi; bir hafta sonra
süre dolacak, belirlenen noktaya ulaþýlacak ve herkes
býraktýðý yaþamýna dönecekti. Gecikmiþ bir provayý izli
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