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1
TANIÞMA
Çocukken diðer insanlarý insan sanmazdým. Onlar
yapýlmýþlardý. Hayýr, yaratýlmamýþlardý, yapýlmýþlardý, bir
birlerinden kopya edilerek… Birbirlerinin kötü benzerleriy
diler; aralarýndaki fark bir kaþ eðriliði, bir burun çýkýntýsý,
göz içinde silinmesi unutulmuþ bir kýrmýzý nokta gibi
küçük baþkalýklardý. Ýnsana Tanrý’nýn kusursuz bir fabrika
sý deðil, basit bir atölyesi olduðunu düþündürüyorlardý ve
bu atölyede uzun zamandýr çýraklarýn denetimini saðlaya
cak deðil usta, kalfa bile bulunmadýðýný düþünebilirdiniz.
Üzerlerinde çok düþünülmemiþ, ayrýntýlarý önemsenmemiþ
birer robot gibiydiler bu denetimsiz atölyeden yeryüzüne
yollananlar; yürürken kollarýný ayný biçimde ileri geri sallý
yorlardý. Yemek yerken aðýzlarýný öyle bir açýyorlardý ki o
karanlýk tünelden korkuyordum. Kaþýklarýný aðýzlarýna
ayný tekdüzelikle götürüyorlardý. Ýnsan dediðin böyle mi
beslenmeliydi; bu sindirim sisteminden, bu boþaltým siste
minden nefret ediyordum. Hiçbirine üç dakikadan fazla
bakamýyordum, midem bulanýyordu. Ýþte böyle bir çocuk
luktu benimki, uzun sürdü.
Bu fason insanlarýn sözcükleri de bir günden diðerine
baþkalýk göstermiyordu. Her gün ayný þeyi konuþuyorlardý.
Ninem hep ayný masalý anlatýyordu: Kulak Yediren Dev’in
masalý. Ben? Aynada kendime üç dakikadan daha fazla
bakabildiðime göre onlardan deðildim. Yaratýlan tek insan
bendim. Yoktan var edilen. Eþi benzeri yoktur, gerçek yarat
ma budur. Ol dersin, olur. Diðerleri oldurulmuþlardý, ben
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olmuþtum. Belki bu yüzden Çocukluðumun Tanrýsý’na kafa
tutuyordum. Þimdi? Þimdi uçaklara bakýyorum. Boynum
tutuluncaya... Tek kiþilik o uçaðý arýyorum. Çocukluðumda
içimde büyüyen devi, Piper Pa-25’i. Kaptanla içine sýkýþtý
ðým o kabini, kaptanla birlikte her yaratýða yukarýdan bak
ma þansýný veren o kanatlarý; bulutlarý, havayý, kuþlarý, toz
larý aralayan uçmamýz için yol açan o pervaneyi arýyorum…
O zamanlar Tanrý’yý sürekli sýnardým. “Dünya bir imti
han yeri,” der
di ni
nem, ama im
ti
han eden
le edi
len yer
deðiþtirmiþti çocuk dünyamda. O “Allah bizi sýnýyor,” derdi
baþýmýza gelen her belada. Her belada biz Allah’ý sýnamalýy
dýk oysa. Mademki Atatürk gibi bir þeydi; akýllý, planlý ve
çalýþkan olmalýydý. Ninemin “Günah! Günah!” tekerlemele
rine kulak týkýyordum. Cezam gecikmedi, ama çok da daya
nýlmaz katlanýlmaz deðildi. Sivilcelerle cezalandýrmýþtým!
Umursamadým, aynaya bakmadýðým zamanlar anýmsamý
yordum bile. Çarpýlmamýþtým ya; kolum, bacaðým, aðzým
düzgündü. Ninem gözümün içine þeytanmýþým gibi bakarak
“Tövbe de, tövbe de, çarpýlýrsýn!” diye demek boþuna öfke
lenmiþti. Gözleri gittikçe çukura kaçan, çenesi gittikçe öne
çýkan, masallarýndan baþka hiçbir þeyini önemsemediðim
bu yaþlý kadýnýn söylediði hiçbir þeye inanmamaya baþla
dým. Yalnýzca anlattýðý masala açýktý kulaðým. “Kulak Yedi
ren Dev” masalýný duvara asýlý kutsal kitap gibi astým düþle
mime. Kutsal kitabýn üçgen kapaklý, parlak yeþil bir kýlýfý
vardý. Ýnsana içinde kitaptan baþka bir þey olduðunu
düþündürürdü bu yeþil bez çanta. Cinler, altýnlar, peri padi
þahýnýn oðlu, hazinenin yerini gösteren bir harita, yastýk
altýna konup uykuya yatýlacak dört yapraklý yonca… Bun
lardan birini düþleyip yeþil çantaya doðru uzandýðýmda “Ap
tes almadan dokunma!” derdi ninem. O zaman düþüm sili
nir, kitap gelir çantaya korkutan aðýrlýðýný verirdi. O yeþil
çantadan ve içindeki kitaptan korkmamak için onu yok
saymaya baþladým. Hiç dokunmadým, o da bana dokunma
dý. Kulak Yediren Dev masalý ise her gece karýþtýrmaktan
iyice yýpranmýþtý.
Varsa da yoksa da Tanrý’yla aramýzda gizli bir anlaþma
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olduðunu sanýyordum. O benim dediklerimi yapmazsa ben
de onun dediklerini yapmayacaktým. Kanalda boðulmuþ
küçük kara oðlanýn aðzýna can soluðu vermek için umudu
nu yitirmeden saatlerce üfleyip duran babayý görmemiþ
miydi? Küçük kara oðlaný daha günah iþleme yaþý bile gel
memiþken neden cezalandýrmýþtý? Babasý günah iþlemiþse,
oðlunun suçu neydi? Beni, bu kollarýný sallayýp gezen bir
örnek robotlarýn içine neden atmýþtý? Üç beþ sivilcenin
hesabýný yapýp da susacak deðildim ya. Durmadan sordum
ona, durmadan sýnadým onu. Gündüz güneþ, gece tavan
altýnda sürdü bu sýnama; dere kýyýlarýnda yýlanlar kurbaða
larý yutarken, kamyon þoförleri akreplerin intiharý için yer
deki çizgiye benzin dökerken, yaþlý Karabaþ’ý vurmak için
duvardan av tüfeði indirilirken, kamyonun kasasýna binme
mek için inat eden ineðimize babam küfrederken hep sor
guladým kör, saðýr ve dilsiz yaratýcýyý. Uzun sürmüþ bir
çocukluktu.
Piper Pa-25’in kaptanýyla tanýþmadan önce kafam dün
ya ve ahiret soruþturmasýndan öyle yýlýp yorulmuþtu ki, içi
me kapanmaya karar verdim. Farklý bir kapanýþtý bu. Dýþ
dünya orada durup dururken bütünüyle yok edemiyor
insan kendini, anlamýþtým. Baþka þeyler görmeye baþladým,
onlarýn gördüðü gibi görmeyecektim; gözüm onlarýnki gibi
algýlamayacaktý dünya üzerindeki ýþýk oyunlarýný. Otlaðýn
ötesindeki uzak, mor daðlar yakýn oldu; ardýna geçtim.
Deniz mi varmýþ ardýnda? Ýþte denize vardým. Gemiler mi
geçermiþ karþý kýyýya? Ýþte gemideydim. Þeftali aðaçlarý
bulutlara mý çýkarmýþ? Ýþte bulutlardaydým. Görüntülerle
baþ etmek kolaydý, onlarý deðiþtirme gücünü kolayca bulu
yordum içimde.
Ninem, sazlardan yaptýðým bebeklerimi kýrmaya baþla
dýktan sonra sevgisizliðim düþmanlýða doðru kaydý. Dere
kýyýlarýnda iribaþlarýn nasýl olup da kuyruksuz kurbaðalara
dönüþtüðünü düþünerek suya eðilmiþken fark etmiþtim o
sazlarý. Ýnce, uzun ve boðumlu gövdelerini güzel bulmuþ
tum. Kendi bebeklerimi, kendi insanlarýmý yaratabilirdim.
Tanrý’yla yarýþýlabiliyor insan çocukken.
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Ninem, yaþlý kemiklerinin azalmýþ gücüyle nasýl da kýrý
verdi, bana dünyanýn en kusursuz insanlarýymýþ gibi gelen
bebeklerimi, kadýnlarýmý, erkeklerimi… Ýmaný mý vermiþti
yaþlý kemiklerine o gücü? Haça benziyormuþ bu bebekler!
Gâvur muymuþum ben? Kimse plastik bir bebek için para
vermiyordu ama. Çerçinin sattýðý naylon bebeði almasý için
annemi çekiþtirdiðimde “O parayla yirmi ekmek alýnýr, git
iþine!” deyip susturmuþtu. Ninem kuþaðýna sakladýðý kefen
parasýndan verseydi biraz, ortada haç bebek kalmayacaktý.
Annem onun duymaz tarafýndan, “Hele sen bir öl, biz kefen
buluruz,” demiþti kaç kez. Ninemin ödü kopuyordu kefensiz
gömülmekten. Bense onu sýk sýk kefensiz bir ölü gibi düþün
meye baþlamýþtým saz bebeklerimi kýrdýktan sonra. Onu
böceklerin, kývrým kývrým kurtlarýn, karýncalarýn parça parça
ettiðini uzun uzun hayal ediyordum. Haça benziyormuþ!
Ýnsanlar da haça benzemiyor mu, kollarýný iki yana açtýkla
rýnda? Ispanak tarlasýna babamýn diktiði korkuluklar gâvur
mezarlýðýna çevirmiyor mu ortalýðý? Bir gâvurluk varmýþ
bende. Öyle diyordu gizlice oynadýðým bebeklerimi bulup
kýrarken.
Oyuncaksýz kalýnca daha tehlikeli oyunlara bulaþtým.
Kendimle oynadým, içimde çok oyuncak vardý, ninemin yaþ
lý ellerinin kýramayacaðý oyuncaklar. Bulutlar da vardý;
biçim biçim, renk renk, maviden maviye akardý. Oyuncak
sýzlýk çok iþime yaradý.
Ýçimin evciliði sessiz sedasýz sürerken dýþ seslerden
ürkmeye baþladým. Bu seslerle çok uðraþtým. Boðmak için
üzerime üzerime gelirlerdi. Evimizde kollarýmý iki yana açýp
kucaklamak istediðimde yetersiz kaldýðým bir radyo vardý.
Baðýmsýzlýk marþýyla devlet açardý bu radyoyu, yine ayný
marþla kapatýrdý. O zamanlar devletin saygýnlýðýna tek söz
edilmediðinden anam babam da radyoya ve radyonun için
deki devlete çok saygý duyarlardý. Haberleri dinlerlerdi, þar
ký türkü dinlerlerdi, radyo oyunlarýndaki efektleri dinlerler
di, süneyle mücadeleyi dinlerlerdi, “Demirbank iyi günler
diler”i dinlerlerdi… Saðýr olsam derdim, saðýr olsam da
duymasam bu sesleri. Bazen saðýr bir çocuk olmayý baþarýr
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dým da; ama henüz ustalaþamadýðým dönemlerde öyle bir
gelirdi ki haber spikerinin duygusuz, tok sesi, baþým çatla
yacak, beynim patlayacak sanýrdým. Kadýn ya da erkek sesi
fark etmezdi boðuculukta. Bir boa yýlaný gibi sesleriyle kýv
rýla kývrýla boynumu sýktýklarýný iliklerime kadar hisseder
dim. Haberin ne olduðu önemli deðildi, sesti beni boðan.
Ses büyür, büyür, yoðunlaþýr, beni felç edebilecek yoðunluk
ta bir zehir damarlarýmda dolaþmaya baþlardý. Koþar radyo
yu kapatýrdým. Kimse radyoyu niçin kapattýðýmý anlamazdý.
Bana baðýrýp küfrederek yine açardý radyoyu babam, ben de
sesin duyulmayacaðý bir uzaklýða kaçardým. Sanýrým radyo
nun yanýnda dursam haber spikerinin sesinden ölen ilk
insan olacaktým, ama bunu kimse bilmeyecekti. Okunmuþ
sular içirdi annem, okunmuþ pirinç taneleri yuttum. Ninem
cin girmiþ bu kýzýn içine, nicedir sapýtmýþtý zaten, diyordu.
Annem kaynanasýna hýnçla bakardý.
“Sevemedin benim çocuklarýmý.”
“Yalana ne hacet,” derdi ninem, “yavrumun yavrusu;
ama yarýsý da yýlan yavrusu.”
Gelin-kaynana didiþmesi baþlar, beni cinlerimle orada
unuturlardý.
Ne okunmuþ pirinçler ne tükürüklü sular ne köpek
havlamalarý ne erkenci horozlar ne tandýrda yanan koza
çubuklarýnýn çýtýrtýsý alýþtýramadý beni sese ve gürültüye.
Varmýþ bir beklediðim. Piper Pa-25’in motor sesiyle sevdim
dünyasal titreþimi. Daha yükseklerde uçan, kendi gittikten
sonra sesi duyulan, saatlerce bembeyaz yol izleri býrakan
gümbür gümbür savaþ, kargo ve yolcu taþýyan uçaklardan
deðildi o. Katlayarak yaptýðým kâðýttan uçaklar gibi hafif ve
canayakýndý Piper Pa-25; diðerleri birer köpekbalýðý gibi gös
terirdi diþlerini. Göksel bir þeydi o, yukarýlarda doðmuþ gibi,
ama yere de yakýn. Yeni biçilmiþ yonca kokusu saçardý
kanatlarý. Sesi hantal uçaklar gibi ritimsiz deðildi, kalp atýþ
larýmýn uyumlu týpýrtýsýna eþlik ettiðini düþünürdüm. Belki
de ben kalbimi onun motor sesine göre düzenlerdim. Ol
deyince olan kolay bir þeydi bu. Onun sesini sevince bütün
sesleri sevmeye baþladým. Motor sesini duyar duymaz avlu
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ya koþardým. Ne traktör, ne DSÝ’nin kum kamyonlarý, ne at
arabasý… Hiçbirine benzemezdi Piper-Pa 25’in kuþtüyü
dokunuþlu motor sesi. Kulaklarýmdan önce yanaklarýmday
dý, sesten öte bir þeydi. Usulca gýdýklardý, usulca gülümser
dim... Havada dönüp dururdu, gölgesi üzerime düþerdi. Alýcý
kuþlar gibiydi, ama saldýrmak, avlamak için gelmediðini
bilirdim. Yavrusunu yitirmiþ de arayan bir kartaldý gözüm
de. Bulduðunda, pençeleriyle alacaktý beni yabancý yurtlar
dan, tepelerdeki asýl yuvamýza taþýyacaktý. Pençelerini bek
liyordum Piper Pa-25’in, kimsenin eriþemeyeceði, ulaþama
yacaðý dað baþlarýna gidebilmek için.
Annem, seni Çingenelerden aldýk, derdi daha küçük
ken, bu gücendirme þakasýna hiç üzülmezdim, buna hep
inanmak isterdim. Çingeneler de beni baþka bir yerden çal
mýþ olmalýydýlar. Havada dönüp duran bu beyaz kartal Çin
genelerin izini sürmüþtü. Çingeneler, iþte þu bahçeciye sat
týk demiþti, bir bakýr tencere karþýlýðýnda. Annemin hikâye
si öyleydi. “Bir bakýr tencere verdim, seni verdiler kucaðý
ma, zapzayýf bir bebektin…” Ben buna hep inanmak ister
dim. Güzel hikâyeydi, acýklý ve bilinmezlikle dolu bir geç
miþ. Ninem kýrýnca benim haç bebeklerimi, iþte böyle düþ
lerle oynadým. Bütün bunlar Piper Pa-25’in beni almaya
geldiðine inandýrdý. Kaptanla evimizin önündeki otlaða
indiklerinde yýllardýr beklediðim görüþçülerim gelmiþ gibi
sevindim.
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2
BEYAZSÝNEK, KIRMIZI ÖRÜMCEK
Evimizin önünden komþu köye kadar uzanan otlaðý
severdim. Kaya gibi sertti topraðý, ama otlar yine de boy
verirdi üzerinde. Yýlan, akrep delikleri; köstebek tümsekle
ri... Otlar gibi onlarý da severdim. Kaya gibi sert topraða
açtýklarý deliklerin önlerini; yýlanlarýn, akreplerin avlularýný
incelerdim. Derinliði ne kadardý, içinde odalar var mýydý,
baþka bir çýkýþ yapmýþlar mýydý, deliðin içindeki karanlýða
gizlenip bana mý bakýyorlardý? Sorularla dolaþtýðým sonsuz
otlak, içimdeki sonsuzluðu da çoðalttý.
Topraðýn altýnda gömü olduðunu sanýrdým hep. Dos
tum saydýðým akrepler, yýlanlar, köstebekler gezip tozdukla
rý yeraltý âleminden dostluðuma karþýlýk iþte bu altýnlardan
getireceklerdi bir gün bana.
Sarý iþ makineleri canavarlar gibi girdiklerinde otlaða,
aðzý altýnlý yýlanlarý akrepleri, köstebekleri unuttum. Kep
çeler, loðlar, koca býçaklarýyla topraðý küreyen makineler...
Tozu dumana kattýlar. Evdeki günlük konuþma dili bir anda
zenginleþti. Babam, Devlet Su Ýþleri þantiye yapacakmýþ,
dedi, tarlalara su taþýyan beton kanallar dökecekler. Annem
belki de çýrçýr fabrikasý, dedi umutla, pamuðu uzaða götür
meden yýðýveririz þuraya. Aðabeyim benzinliktir, dedi,
ablam benzinliðin ne iþi var bu tenha yerde, yatýlý bölge
okulu yapacaklar belki de, dedi. Ben dinliyordum onlarýn
tartýþmalarýný. Buraya ne yaparlarsa yapsýnlar, benim yal
nýzlýðýmý, ýssýzlýðýmý giderecek bir þeydi. Kurbaðalar, sivrisi
nekler, balýk sandýðým iribaþlar, altýna dönüþtürmek için
15

topladýðým beyaz taþlar, çiðnediðim erik aðacý reçineleri
oyalayamaz olmuþtu artýk beni. Oraya yapýlacak olan her ne
ise beni uzak ve yeni düþlere taþýyabilecek bir þey olacaktý.
Burada neye elimi atsam bildikti, tanýdýktý. Þaþýrmýyordum
hiçbir þeye. Sarý iþ makineleri her ne yapýyorsa aðzýmý açýk
býrakacaktý.
Bir hafta sonra babam, Devlet Su Ýþleri’nin þantiye kur
duðu iddiasýndan vazgeçti. Annemin çýrçýr rüyasý bitti. Aða
beyim benzinlik yapacaklarýný ben söylemedim ki diye
inkâr etti. Ablam yatýlý bölge okulunu Daðýstan Köyü’ne
yapacaklarmýþ, dedi. “Uçak gelecekmiþ, zehir uçaklarý...”
dediler. Ýçim kabardý, yaðmurda evimizin arkasýna düþen
dere nasýl kabarýrsa öyle. Yaþamak ne güzeldi, büyümek...
Ýnsan büyüdükçe kamyonlarýn nereye gittiðini, insanlarýn
ne alýp sattýðýný, pamuklara neden beyazsineðin dadandýðý
ný, beyazsinekle, kýrmýzý örümcekle uçaklarýn nasýl savaþtý
ðýný öðreniyordu. Artýk kanal üzerindeki yoldan geçen kum
kamyonlarýndan birine binip gitmeyi düþünmüyordum.
Kamyonlar hem nereye kadar gidebilirdi? Kum ocaðýndan
inþaata, inþaattan kum ocaðýna... Ne kýsýr bir güzergâh!
Uçak ha! Uçakla her yere gidebilir insan; en uzaða, en bilin
meze, denize bile gider. Zehir uçaðýymýþ, olsun. Uçak uçak
týr. Onun da kanatlarý yok mu? Kendini yerden kurtarmayý
bilmiyor mu? Tek kiþilikmiþ, olsun. Bir kiþiye yer varsa
ikinciye de yer açýlmaz mý?
“Deniz daðlarýn ardýnda,” demiþti, deniz nerede deniz
nerede sorularýmdan býkan babam. Bazen de “zýkkýmýn dibinde” oluyordu çok bunaltýyorsam. Evde denizi gören tek
insan oydu. Baþka kime soracaktým? O da bu kadar kýsa
yanýtlardý. Deniz daðlarýn ardýnda. Ben denizi görmüþ
olsaydým, o sonu görünmeyen mavi suyu, günlerce geceler
ce anlatabilirdim herhalde. Oysa babam pamuklara dada
nan beyazsinekle kýrmýzý örümcekten baþka laf etmiyordu.
Þimdi sarý iþ makinelerinin yaptýðý toprak piste uçaklar
gelecekti. Uçaklar denizi görüp gelecekti. Denizin üstünden
uçup gelecekti.
“Baba, bizim tarlaya da zehir atacaklar mý?”
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“Hele bir gelsinler.”
Hele bir gelsinler, hele bir gelsinler. Bekle bakalým yeni
tanrýlarý. Onlar gelinceye dek beyazsinek beklemiyor ki,
kýrmýzý örümcek de... Pamuk tarlasýndan yapraklar toplayýp
geliyor babam. Nereden bulduysa bir merceði var, merceðin
altýnda inceliyor yapraklarý. O zaman bir bilim adamý gibi
görünüyor, ama öyle olmadýðýný hepimiz biliyoruz. Düþe
kalka, deneme yanýlma yoluyla verim elde etmek istiyor yir
mi dönümlük hazine arazisinden. Ablamla aðabeyim gizlice
alay ediyorlar babamla.
“Devlet üretme çiftliði burasý,” diyor aðabeyim. “Kâr
amacý gütmüyoruz, deney yapýyoruz yalnýzca.”
Yýllar sonra devletin geri alacaðý hazine arazisinden
sekiz kiþi, bir de ninem doyuruyoruz karnýmýzý, çok þükür.
“Bismillah, maþallah, inþallah ve çok þükür” en sýk duydu
ðum sözcükler bu evde. Çok þükür, bana ayakkabý aldýlar
okula giderken giymem için. Maþallah pek yakýþtý! Ýnþallah
daha iyilerini de giyersin. Evde gerçek bir ayakkabýsý olan
ilk çocuk benim, diðerleri lastik pabuçlarla bitirmiþler ilko
kulu. Beni ayakkabýlý okuttular, çok þükür.
Gittikçe zenginleþiyoruz gibi geliyordu bana. Eskiden
at arabamýz vardý yalnýzca, sonra bir traktörümüz oldu. At
satýlýnca ben incir aðacýna çýkýp aþaðýda benden incir bekle
yen atýmýzý çok özledim. At arabasýnýn üzerindeki resimleri,
karanfilleri en çok. Bir de göz resimleri vardý. Mavi... Mavi
göz resmini uðursuzluklarý savmak için yaparlarmýþ. Mavi
gözlülerin bir bakýþta danalarýn bacaklarýný kýrdýðýna,
tavuklara kýran girdirdiðine, meyveye duran aðacý birden
kýsýrlaþtýrdýklarýna inanýrdý bizim köylüler. Bu yüzden
nazar boncuklarý takmayý ve mavi göz resimleri yaptýrmayý
severlerdi. Maviye karþý mavi. Çivi çiviyi sökermiþ.
At satýlýnca traktöre de alýþtým, sevdim sonra. Tekerin
üzerindeki oturaða yerleþir; yüzümü rüzgâra verir; kirpikle
rim, kaþlarým, saçlarýmla rüzgârýn gücüne meydan okuyan
sivrisinek olurdum. Sonra bir de pikap aldý babam. Turuncu
bir Skoda. Eðri bacaklýlardan. Bacaðý eðri kadýnlarla Skoda
bacaklý diye dalga geçilirdi o zamanlar. Rüzgâra daha bir
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meydan okur oldum, Skoda’nýn kasasýnda ayakta dururken.
Demek ki para kazanýyorduk. Demek ki beyazsineðe, kýr
mýzý örümceðe karþý iyi savaþýyordu babam. Deneyleri
devam ediyordu. Babam tarlada cebinde hep mercekle gezi
yordu.
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