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Ayfer Tunç, 1964'te Adapazarý'nda doðdu. Ýstanbul Üniversite
si Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yýllarýnda
çeþitli edebiyat ve kültür dergilerine yazýlar yazmaya baþladý.
1989'da Cumhuriyet gazetesinin düzenlediði Yunus Nadi Öykü
Armaðaný'na katýldý, Saklý adlý yapýtýyla birincilik ödülü aldý.
1999-2004 arasýnda Yapý Kredi Yayýnlarý'nda yayýn yönetmeni
olarak görev yaptý. 2001'de yayýmlanan ve okurdan büyük bir
ilgi gören Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek 70'li Yýl
larda Hayatýmýz adlý yapýtý, 2003'te yedi Ba
l
kan ül
ke
sinin
ka
týlýmýyla düzenlenen Uluslararasý Balkanika Ödü
lü'nü
ka
zandý ve altý Balkan diline çevrildi. Tunç'un 2003'te Sait
Faik'in öykülerinden hareketle yazdýðý Havada Bulut adlý
senaryosu filme çekildi ve TRT'de gösterildi. Tunç’un ayrýca
Maðara Arkadaþlarý, Evvelotel ve Kýrmýzý Azap adlý üç öykü
kitabý, “Ömür Diyorlar Buna” adlý bir yaþantý kitabý, Harflere
Bölünmüþ Zaman adlý bir e-kitabý, Ýkiyüzlü Cinsellik adlý (Oya
Ayman'la birlikte yazdýðý) bir inceleme kitabý; Kapak Kýzý, Bir
Deliler Evinin Yalan Yanlýþ Anlatýlan Kýsa Tarihi, Yeþil Peri
Gecesi ve Suzan Defter adlý romanlarý vardýr.
Ayfer Tunç’un internet adresi:
www.ayfertunc.com
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AZİZ BEY HADİSESİ

Bir gece Zeki’nin meyhanesinde acýklý bir hadi
se oldu. Zeki, Aziz Bey’i tartaklayýp dýþarý attý. Nasýl
baþladýðýný, ne olduðunu kimse tam hatýrlayamadý.
Herkes olmadýk þeyler anlattý saðda solda. Kimileri
“Zeki baþlattý,” dediler; kimileri “Hayýr, Aziz Bey zil
zurna sarhoþtu,” diye itiraz ettiler. Müþterilere kaba
hat bulanlar çýktý, “Büyütülecek bir mesele deðildi,”
diyenler oldu.
Hadiseden birkaç saat sonra, Aziz Bey evine git
ti. Oda
ya aðýr bir has
talýk gi
bi çöken, kay
pak bir
ampulün ýþýðýnda biraz oturdu, gözlerinde bir türlü
akamayan korkunç bir yaþ birikintisiyle Haliç’in
kirli sularýna yansýyan ve sýk sýk bulutlarla örtülen,
kýrýk dökük bir ay ýþýðýna baktý; aklýndan son olarak
hurma aðaçlarýnýn ve çok yüksek palmiyelerin göl
gelediði, sýcak ve alabildiðine mavi bir þehirde yaþa
nan çok kýsa, ama çok mut
lu üç günü ge
çir
di. O
mutluluk ansýzýn kedere dönüþtü, yüzüne yansýdý.
Yanýlgýlarla dolu bir ömrün bütün çilesini saklamak
tan artýk vazgeçmiþ, çökmüþ yaþlý yüz, bir anda aðla
maklý oldu, öyle kaldý.
O soðuk ve yaðmurlu gecenin sabaha uzanan
saatlerinde, onun fersiz gözlerini usulca örten yok
tu. Kendini oturduðu koltuða býrakývermiþti. Çocuk
ça bir küs iþareti gibi üst üste binmiþ parmaklarýný
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açan, kuþ gibi hafiflemiþ kollarýný iki yanýna koyan
yoktu. Ýçinde acý çeken ruh süzülerek dýþarý çýktý.
Pek az kalpte sevgiyle yad edilecek bir iz býrakmýþ,
çýrpýntýlý bir ömrün sonuna geldi, huzura kavuþtu.
Her þey olup bitti artýk. Ama hâlâ, þehrin gece
olunca uyanan bir dev gibi büyüyen sokaklarýnda, o
sokaklarýn yerlileri onu arýyor. Midyeci Gafur Agos
satan Boðos’a, Boðos piyangocu Tayfur’a, Tayfur tek
sigara satan, bacaklarý kalçadan kesik Ýbo’ya onu
soruyor. Aða Camii’nin sokaðýnda tespih ve esans
satan Kara Hacý’nýn aklarý fazla parlak gözleri bile
onu arýyor. O sokaklarýn yerlileri gizli kederini yýllardýr sezemedikleri Aziz Bey’in yakalarý ve kol aðýzlarý mor sa
ten
den, ep
ri
miþ kostümüyle ve ren
gi
aðarmýþ siyah bir kýlýf içindeki tamburuyla, cakalý
cakalý yürüyerek sokaktan geçiþini özlüyorlar.
Sokak öksüz kaldý.
Klarnetçi Bahri’ye göre Zeki’nin meyhanesinde
o gece yaþanan, acýklý bir hadisedir. Hiç olmasaydý
da
ha iyiy
di. Ze
ki çok ile
ri git
ti. Haklýydý haklý
olmasýna, ama Aziz Bey’i tartaklamayacaktý. O hadi
senin olduðu gece Bahri iþ dönüþü evine gidip yata
ðýna yattý, uzun uzun düþündü. Neyi, niçin düþündü
ðünü bilemedi, ama Aziz Bey’de bir farklýlýk, durum
da bir ‘bu adama bu yapýlmaz’lýk hissediyordu. O
gece gözüne uyku girmedi, tam kalkacaðýna yakýn
aradýðýný bul
du: Aziz Bey’in meþk adam
larýnýn
insan sýrasýna konulduðu günlerin tozlanmýþ bir
yadigârý olduðunu anlayýverdi. Ýþte o zaman içi þid
det
le sýzladý. Ne de ol
sa Bah
ri o günle
ri görmüþ
adamdýr, yol yordam, edep erkân bilir. Vefa nedir,
çok iyi bilir. O günlerin hatýrasý da olmasa, hayatýn
anlamý-ný tamamen kaybedecektir.
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Darbukacý Mercan ne olduðunu soranlara; “Gör
medim, bilmiyorum, ben heladaydým, o sýrada olmuþ
ne olmuþsa,” dedi. Helada filan deðildi ama, pek
umursamamýþtý. Yarým yamalak da olsa olup biteni
görmüþtü aslýnda, “Bana ne” diyordu içinden. Mer
can’da meþk adamý ruhu yoktur. Sanki darbukaya
vuran usta eller onun deðildir. Aðzý söylese de Hic
ran olacaksa bu aþkýn sonu þarkýsýný, aklý baþka yer
dedir. Minibüsünü çektiði gün kapýnýn önüne, eyval
lah diyecek gecelerin ortaklarýna. Aklýnda fikrinde
hep mavi bir minibüs var.
Garson Davut ise her þeyi gördü, biliyor. Günler
dir gizli bir sevinçle bekliyordu zaten. O doðuþtan
bir kötülük kutusudur, haindir, zehirlidir, kötülüðü
sever. Ortada hiçbir þey yoksa, “Ýçime doðuyor,
bugünlerde kötü bir þeyler olacak,” der. Onun tabi
atý kötücüldür. Saðda solda en yanlýþ konuþan, bire
bin katan odur. Zeki’nin yüzüne güler, patron diye
etrafýnda pervane olur, ama çakýrkeyiflikten sarhoþ
luða geçtiðini hissettiði an, hevenkle muzlarý, kalýpla peynirleri, kalem kalem pirzolalarý poþete dol
durduðu gibi evine götürür.
Zeki her ne kadar “Ben haklýydým, burama gel
miþti artýk, dükkânýn içine sýçtýydý herif!” dese de
Aziz Bey için; o geceden beri durgunlaþtý, üzerinde
hep aðladý aðlayacak bir hal var. Ýçinde, yerini kesti
remediði bir nokta çok þiddetli aðrýyor. Bazý günler
midesinin aðrýdýðýný sanýyor, bazý günler kalbinin.
Dükkâný kapatýp evine gidiyor, pencerenin önüne
oturuyor. Þehrin gecesine ateþböcekleri gibi süzülen
ýþýklara bakýp, Aziz Bey’in artýk sönmüþ olan ýþýðýnýn
vaktiyle nerede yanýyor olabileceðini kestirmeye
çalýþarak, gözleri dolu dolu, karýsýna, “Haksýz mýydým ama Mukadder?” diye soruyor. “Yapýlacak hare
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ket miydi o?”
Yataða uzanmýþ, saçlarýný yastýða sermiþ ve sað
bileðini dolduran altýn bileziklerinin þýngýrtýlarýna
dalýp git
miþ karýsý, hiç düþünme
den, “Ama
aan be
Zeki, kaç kere söyliycez, sen haklýydýn tabii,” diyor
sadece. Ama herkesin haklý olduðunu söylemesi
Zeki’yi yatýþtýrmýyor, içindeki aðrý geçmiyor.
Güneþten aðýr aðýr gölgeye geçilir gibi, pek de
anlamadan akþam olur gibi, ýþýklý, neþeli bir yüzden
kederlere geçti Aziz Bey. Kederli bir mazisi oldu.
Burnu havada, baþý dikti hep. Baþka türlü yaþamayý
beceremediyse de, o gece, Haliç’in kirli sularýna
bakarken anladý ki, aslýnda hep öyle sanmýþ. Oysa
þid
det
le yanýlmýþ. Ve yi
ne an
ladý ki, ha
yatý za
ten
tümüyle bir yanýlgýymýþ.
Kan döken öfke
ler
le çýldýrtan gamsýzlýðýn, taþ
gibi aðýr acýlarla isterik neþelerin, hazin doðumlarla
gülünç ölümlerin, zehirli nefretlerle zaaflý aþklarýn,
kedi ile köpeðin, eðri ile doðrunun, ak ile karanýn
ana-baba bir kardeþmiþçesine birlikte ve birbirini
yiyerek yaþadýðý; düzgün hayatlar cephesindekile
rin akýllarýna sýðmayacak kadar karýþýk, hayat denen
muammanýn kýsa bir özetini andýran, o diðerlerine
benzemez sokaklardan geçti. Gitti, döndü, geldi.
Birbirlerini tüketerek besleyen, böylece var olan
larýn yaþadýðý, nokta kadar bir toprak parçasý üzerin
de kýsa sayýlabilecek ömrü, hýzlýca tükendi.
Bütün bunlarý bilmeden kim bilebilir, kim haklý,
kim haksýz?
Yýllar önce aðlamaklý bir terzinin ünlü bir sahne
sanatçýsý için diktiði, ama kör olunca yarým býraktýðý, yakalarý ve kol aðýzlarý mor satenden siyah kos
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tümüyle Saray Gazinosu’nda tambur taksimi yaptýðý
sýralarda görülmeliydi Aziz Bey asýl. Bir gazinodan
diðerine koþardý. Koþmak lafýn geliþi. Koþmazdý da,
tekliflere yetiþemezdi. Hep burnu havada, hep
bakýþlarý ufukta kimselerin görmediði yüce bir nok
tada, çalýmla yürür, sanatýný dinlemek için sabýrla
bekleyenlere, epeyce aðýrdan aldýktan sonra tambu
runu lütfederdi. Ýzmir Fuarý sýrasýnda organizatörler
kapýsýnda kuyruk olurlardý. En büyükleri deðilse
bile, onlarýn bir altý sanatçýlar arkalarýnda çalmasý
için Aziz Bey’i bizzat telefonla ararlar, bu da yetmez
se ricacýlar koyarlardý araya. Hepsini kapýsýnda
sürün
dü
rürdü. Çalýþýnda bir ruh vardý, aca
yip bir
þeydi onun tambura vuruþu. Þurup gibi gelirdi din
leyenlere. Aksiydi de oldum olasý. Ama öyle etkileyi
ci bir hali tavrý, öylesine ‘bu iþleri ben bilirim’ diyen
bakýþlarý vardý ki, o gözkapaklarý mavi boyalý, sarý
saçlarý kabarýk, payetler, tüller, tüyler içinde kýrýtan,
kaprisinden geçilmeyen þarkýcýlar, Aziz Bey’in kar
þýsýnda dillerini yutarlardý.
Aslýna bakýlýrsa, “ben tam
bu
ri olayým,” fi
lan
diye bir derdi yoktu gençliðinde. Kader itti onu bu
yola. Uzun ve gölgeli hikâyesinin bir yerinde tambu
ru eline yapýþtý kaldý. Havaiceydi biraz, ruhu kuþlarý
andýrýrdý. Filinta gibi delikanlýydý da, yakýþýklýydý.
Ýkide bir sineleri geniþ, saçlarý dalga dalga, orta yaþa
yaklaþan, kaçamaðý seven, evli kadýnlara âþýk olur
du. Çabucak geçerdi aþký, yaz akþamlarýnda çýkan
tatlý bir meltem gibi. Eðri büðrü yazýlarla yazýlmýþ,
basmakalýp aþk cümleleriyle dolu, gözyaþlarýy-la
ýslanmýþ gülünç mektuplar gönderirlerdi ona kadýn
lar. Okuyup atardý hepsini, gülerdi okurken.
Akasya aðaçlarý altýnda, tahta iskemleli kýr kah
velerinde buluþup buluþup ayrýlýrdý kadýnlardan.
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Sonra? Sonrasý hiç... Hemen her kadýndan geriye,
masanýn üstünde unutulmuþ bir paket Gelincik
sigarasý kalýrdý. Unutulmuþ paketteki son sigarayý
da için
ce, kadýn aklýndan çýkýp gi
der
di. Hatýrla
mazdý bile ardýna dönüp bakmadan býraktýðý kadýnlarý. O kadýnlar yolunu gözlüyorlarmýþ, buluþtuklarý
yerlere gidip onu bekliyorlarmýþ, geceleri yatak
larýnda hep onu düþünüp gözyaþý döküyor
larmýþ
umurunda mý? Öyle bir aþk bekliyordu ki hayattan,
yüzünde birdenbire patlayan bir tokat gibi, onu ser
seme çevirsin. Eli ayaðý tutulsun, kesilsin. Böyle
çarpan aþka aþk derdi Aziz Bey. Tamburilik filan o
zamanlar nerede...
Gerçi dedesi biraz çalarmýþ. Biraz deðil epeyce
çalarmýþ. Vakitsiz öldü, tamburu aileye yadigâr kal
dý. Aziz Bey’in babasý bu tamburun kadrini bileme
di. Bilmek de istemedi zaten tellerine nelerin sindi
ðini. Ama yine de, ömrünü kimseye hayýr diyeme
den, itilip kakýldýkça tamburuna sýðýnarak geçirmiþ
babasýndan kalan tek hatýrayý kýrýp atmaya gönlü
elvermedi, dolabýn üstüne kaldýrdý bu garip, mah
zun sazý.
Aziz Bey daha gözleri çipil çipil, burnu sümüklü
bir çocukken, evi altüst ettiði zamanlarda, dolabýn
üzerinde, öylece unutulmuþ, tozlanmýþ tamburu
buldu. Bir daha da elinden býrakmadý boyunu bir
kaç defa geçen bu tuhaf oyuncaðý.
Oyun olsun diye yayý sürter dururdu tambura.
Elleri dirseklerine kadar sodalý sularýn içinde çama
þýr yýkayan gamlý annesi, tamburun hazin sesini
duyunca acýklý bir telaþla seslenirdi oðluna. “Aman
evladým! Koy onu yerine, baban görmesin sakýn...”
Ka
dýn
caðýz, býrak
sa
lar bütün gün ses çýka
ran bu
oyuncakla oynamak isteyen oðluyla baþ edemediyse
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de, babasýnýn gelmesine yakýn saatlerde, tamburu
elinden alýp saklamayý her seferinde baþardý. Aziz
Bey biraz daha büyüyünce, tambur, annesiyle
ba
basýnýn odasýndan, ses
siz se
dasýz onun odasýna
geçti.
Aziz Bey’in ba
basý hýrçýn ta
bi
atlý bir adamdý,
ince iþler ruhunu derin derin oysa da kimselere gös
termezdi. Karýsý çok çekti elinden. Devamlý çatýk
kaþlar, yemek tuzlu diye, gömlek ütüsüz diye, ekmek
bayat diye durmadan masaya inen bir yumruk, her
vesileyle azarlayan davudî bir ses... Ama yine de
geceleri ortalýktan el ayak çekildikten sonra, Samat
ya sýrtlarýndan denizi gördü görecek balkonunda
oturup demlenirken, yüzünde sebebi bilinmeyen bir
kahýr, kafasýnda o eski, ince þarkýlar uðuldardý. Gül
þen-i hüsnüne kimler varýyor / Kim ayaðýn öperek
yalvarýyor...
Aziz Bey’e kalýrsa sevdiðini alamamýþ. Doðru
deðil. Aziz Bey kendini yazdýðý gibi babasýný, dede
sini de yazdý. Öyle zamanlar oldu ki, bütün bir ömrü
yeniden yazdý. Ýnandý da buna üstelik. Babasý ölüp
gittikten, ona duyduðu gönül kýrgýnlýðýnýn yerini bir
yapayalnýz kalýþ aldýktan çok sonra, ince duygularý
kalbinin bir köþesine hapsetmiþ babasýna böylesini
yakýþtýrdý. Aslýnda babasý annesini bal gibi de seve
rek aldý, ama hep bir hayat gailesi, hep bir dik dur
ma gayreti içindeydi. Fazlasýyla ince ruhlu, devamlý
ezilen bir babanýn, onun gibi ezik, boyun eðen çocu
ðu olmak yerine, taþ gibi katý, burnu havada olmak
istedi. Hepsi bu.
Aziz Bey ise, dedesiyle babasýnýn karýþýmý bir
adamdý. Hem ince ruhlu, duygulu, hem dediðim
dedik, baþý dik. Ýki maðrur cambaz ayný ip üzerinde
yürüme
ye kalktýðýndan, hep kav
galýydý ba
basýyla.
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Pazar sabahlarý bile týraþ olan, sokaða þapkasýz adým
atmayan, adliyede memur babasý, oðlu okusun,
hâkim, savcý falan olsun istedi ama, Aziz Bey’in aklý
hep bir karýþ ha
va
daydý. Ka
ranlýk yüzlü ki
tap
lar,
çatýk kaþlý hocalar, camlarý yarýya kadar gri yaðlýbo
yay
la bo
yanmýþ sýnýflar ona sýkýntý ver
di. Ne
re
de
ha
vai, eð
len
ce
li, gel-geç bir iþ var, onun pe
þi
ne
düþtü. Bacaðýný sakatlayýncaya kadar top saha
larýnda koþtu durdu. Birkaç yaz üst üste Florya plajýnda cankurtaranlýk etti, üstü açýk arabalarla plaja
gelen kýzlarýn beðeni dolu bakýþlarýndan çok hoþ
landý. Þoförlüðe merak sarýnca, Bakýrköy-Taksim
hattýnda dolmuþta çalýþtý. Kazandýðý üç-beþ kuruþu
da meyhanelerde, randevuevlerinde yedi. Babasý ne
yaptýysa okumadý, pes eden babasý oldu.
Ama ilk gençlik bu, çabuk geçer, geçti de. Baba
sý emekli oldu, zaten renksiz geçmiþ olan ömrünün
geri kalanýný evle kahve arasýnda tüketmeye baþla
dý. Birden çöktü. Dostlarýnýn adlarýný hatýrlayamaz,
hesabýný kitabýný tutturamaz oldu. Saða sola borç
landý. Borçlandýkça sýkýntýsý, öfkesi arttý. Aziz Bey
askerden yeni gelmiþti, anladý ki, öyle gel-geç iþlerle
bu hayat teknesi yüzecek gibi deðildir. Doðru dürüst
bir iþ tutmak gerektir. Eli yüzü düzgün bir delikan
lýydý, aðzý laf yapýyordu, babasýnýn da hatýrý sayýlýr
eþi dostu vardý. Kum-çakýl ticareti yapan bir þirkete
girdi. Her sabah erkenden kalkýp iþe gittiðini ve
akþam eve vakitlice döndüðünü gören annesi ve
babasý, oðullarýnýn adam olacaðýna dair umutlar
yeþertmeye baþladýlar. Ama bu düzenli hayat çok
sürmedi. Ýki ufak penceresi kasvetli, kara kum
yýðýnlarýna bakan, ter, zift ve soðan kokan bu basýk
yazýhanede, baþý yerde, omuzlarý düþük, “Evet efen
dim, sepet efendim” diyerek çalýþmaya baþlayýnca,
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hayatýn ne çetin bir kavga olduðu Aziz Bey’in hülya
lý baþýna vurmaya baþladý. Babasýnýn evde olmadýðý
pazar sabahlarý annesine mýrýn kýrýn etmeye kalktýðýnda, annesi hep “Sebat oðlum,” diyordu, “se
bat...” Etmeyecekti sebat mebat. Ama, o burnu hava
da, dik baþa, saçlarý aðarmýþ babadan harçlýk iste
mek aðýr geliyordu. Sebat etmese bile, sabýrla
çalýþýyor, akþamlarý zor ediyordu.
Ýçindeyken, geniþ ruhunun bütün pencerelerini
alabildiðine açtýðý, sazýnýn tellerine dokundukça içi
nin titrediði meyhanelere o sýralarda dadandý.
Babasýyla yine duvar gibi küstü. Akþam yemekleri
ni bile birlikte yemiyorlardý artýk. Aziz Bey iþten
çýkar çýkmaz tamburunun kendisini beklediði mey
haneye gidiyor, çilingir sofrasýný kurduruyor, yaþça
kendinden büyük saz arkadaþlarýna eþlik ederek,
Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin / Rab
bin bana bir nimeti varsa o da sensin þarkýsýný okur
ken; her sabah kapýsýnýn önünden geçtiði ve camda
durup onu beklediðinden artýk kesinlikle emin
olduðu Maryam’ý düþünerek gülümsüyor, onu cam
da her görüþünde to
kat ye
miþ gi
bi sarsýldýkça,
aradýðý aþký bulmuþ olduðuna inanýyordu.
Aziz Bey’in dramý Maryam’la baþlar. Çünkü ona
âþýk oldu. Bu aþk, kör bir göz, felçli bir sað kol, tek
leyen bir kalp gibi, ona hep acý verdi, ama onunla
birlikte yaþadý.
Maryam’ý da, ilk gençliðinde listesini tuttuðu o
geniþ sineli, sulugözlü kadýnlar gibi düþünse, iyiydi.
Ýçinde sadece cinsel bir arzu kýmýldasaydý, Maryam’
ýn büyümek için acele eden bir fidan tazeliðindeki
vücuduna, çok susamýþ birinin buðulanmýþ bir bar
dak suya baktýðý gibi baksa, o vücudu istemekle
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kalsaydý iyiydi. Ama Aziz Bey Maryam’ýn gözlerine
baktý. Gözlerin tehlikeli olduðunu, Maryam’dan
sonra anladý. Ýkide bir onun konuþan gözleri aklýna
gelmese, onu gördüðü zaman vücudunda parmak
larýnýn ucuna kadar bir alev yürümese, dizleri titre
mese, dili damaðý kurumasaydý; Aziz Bey de herkes
gibi bir adam olacaktý.
Ne olurdu herkes gibi bir adam olsaydý? Hiç...
Ama belki daha uzun yaþardý. Belki aðýr aðýr çürü
yerek yaþlanýr, kamburlaþýr, Aylar geçiyor sen bana
hâlâ geleceksin þarkýsýný unuturdu. Giderek þiþman
layan ve hiç susmayan bir kadýnla evlenirdi. O kýy
týrýk yazýhaneden çýkar, büyükçe bir þirkete girerdi.
Eli
ne bi
raz da
ha faz
la pa
ra ge
çer
di, her ay baþý
kâðýt-kalem alýp uzun uzun hesap yapar, her defa
sýnda sigarayý býrakmaya karar verirdi. Ýkide bir top
oynarken cam kýrdýklarý için kafalarýna vurduðu,
okuyup savcý olsunlar, hâkim olsunlar istediði ikiz
oðullarý, belki bir kýzý olurdu. Sonra kýzýnýn mahal
lenin bütün delikanlýlarýyla yattýðýný öðrenir, çok
kahýrlanýrdý buna. Ama hayatta öyle bir kýstýrýlmýþ
olurdu ki, bilmemezlikten gelirdi bunlarý. Bilme
mezlikten gelmek ona aðýr gelmezdi, neden aðýr
gelmediðini kendine sormazdý.
Eðer Maryam’ýn gözlerinde yakaladýðýný sandý
ðý, kalbine acý bir su gibi damlayan o hazin þey olma
saydý, Aziz Bey emekliliði çoktan gelip geçtiði hal
de, hayat ona çalýþ! diye emrettiði için, üstüne cam
kestirilmiþ çelik bir masada, ayný defterleri doldu
rup dururken, bir gün birden týkanýr ve yýðýlýr kalýr
dý.
Böylece herkesinki gibi bir hayat yaþamýþ olur
du.
Ama Maryam’dan sonra böyle olmadý. Kadýnla
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rýn kendini beðenmesine alýþýk, kadýnlara karþý küstah Aziz Bey, bir gün Mar
yam’ýn tül per
de
nin
arasýndan bakan, kuyu gibi derin ve kara gözlerine
takýldý. Vaktiyle çok yakýn olduðu, þimdi pek çoðu
hayatta olmayan kimselere “Adeta efsunlandým,”
diye tarif ettiði o âný hiç unutmamýþtýr. Sanki o an
yaþadýðý bir aþk deðil, ilahî bir çaðrýdýr. Gördüðü þey
bir çift göz deðil, onu sýcak, ama karanlýk ve esrarlý
bir âleme çaðýran tuhaf bir yazgýnýn ilk iþaretidir. Bu
âlemin zehirli olduðunu çok sonra anladý.
Ancak yaþadýðýna kader dememek elde deðil.
Aziz Bey o yazýhanede çalýþmasa, yazýhanenin yolu
Maryamlarýn evinin önünden geçmese, Maryamlar
o pasaklý apartmanýn giriþ katýnda oturmasalar, âþýk
olduðu o bir çift kuyu göz; patronu iflas ettiði için
iþten çýkmýþ, bu yüzden bütün gün evde, pencerenin
önünde oturup duruyor olmasa, bütün bunlar gel
meyecekti baþýna.
Ne gelmiþti ki baþýna? Hepsi hepsi yanlýþ yaþan
mýþ bir aþktý iþte. Kimin hayatýnda yanlýþ yaþanmýþ
bir aþk yoktu ki? Ama Aziz Bey’in yanlýþ yaþadýðý bu
aþk, geriye dönüþü olmayan bir yol, bir türlü iyileþe
meyen bir hastalýk gibi bütün hayatýna sirayet etti.
Aziz Bey yanlýþý yakalamak istedikçe, rüzgârýn dur
maksýzýn ileriye doðru savurduðu sarý bir yapraða
yürür gibi, yanlýþa yürüdü, onu bir türlü tutamadý.
Ne zaman Maryam aklýna gelse, Aziz Bey dilin
de tatlý bir soðukluk hissederdi. Nane þekeri lezze
tinde bir duygu dolaþýrdý içinde. Sonra yerini uzun
süren bir acýlýk alýrdý. Bu aþkýn öncesini, baþlamakla
baþlamamak arasýnda kararsýz, o en lezzetli anlarýný,
en hülyalý safhasýný hatýrlamaktan hep kaçtý. Aslýnda
unutmak istemekte haklýydý. Hatýrladýkça haya
Aziz Bey Hadisesi
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týnýn nasýl yatak deðiþtirdiðini, aðýr bir yanýlgýnýn
yükünün altýnda nasýl ezildiðini de hatýrlýyordu.
Üstelik baþlangýçta herkesinki gibi bir aþktý
onlarýnki de. Ama herkesinki gibi yürümesini kader
engelledi. Ýþ çýkýþý çarþýdan dönüyormuþ gibi yoluna
çýkmalar, göz göze gelince utangaç gülümsemeler,
elden buluþma yerleri yazýlý kâðýtlar düþürüverme
ler, derken gözlerden uzak yerlerde önce kýsa, sonra
uzun buluþmalar. Öpüþmeler, seviþmeler... Sinema
lara gidildi, localar tutuldu; Kilyos’tan denize girildi;
mermer masalý muhallebicilerde kazandibi yenildi.
Küçük yalanlarla evden çýkýldý, çýkýlamadýðý zaman
lar boþu boþuna beklenildi postane önlerinde.
Böyle devam etseydi iyiydi.
Maryam’ýn ailesinin ekmek parasý peþinden
Beyrut’a gidecekleri tutmasa; bu sýradan aþk sakýz
gi
bi uza
ya
cak ve çürüye
cek; küslükler, kýskançlýklar, kavgalar derken, –zaten imkânsýz– sonuna
kadar yaþanýp bitecek ve her ikisinin de hanesine
birer gençlik aþký olarak yazýlacaktý. Aziz Bey aþk
acýsýyla meyhanelerde hadise çýkartacak, kýrýp döke
cek, bir zaman daha hovardalýk yapacak, sonra
zamanla durulacak ve annesinin bulacaðý, kendine
denk bir kýzla evlenecekti. Maryam da öyle. O da
muhtemelen, sabahlarý dükkânýný açar açmaz önce
çelik kasasýna göz atan, hantal, kof, geceleri kanepe
de uyuyakalan, korkak, ayakkabýcýlýk ya da mezeci
lik yapan bir adamla evlenecekti. Adada yazlýk evi
olacaktý. Yýldýzlý, sýcak yaz gecelerinde Aziz Bey’i,
onun hayat dolu vücudunu düþünmekten uyku tut
mayacaktý. Büyük ihtimalle Maryam daha zengin
olacaktý, ayný semtte bile oturmayacaklardý Aziz
Bey’le. Belki Maryam bir alýþveriþ esnasýnda bir an
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onu görüp kaybedecek, eski aþký baþýna vurduðu
için, bir zaman ruh gibi gezinecekti evinde.
Her neyse... Böyle olmadý. Maryamlar fakir bir
aileydi. Amcasý Artin kürkçüydü, vaktiyle Beyrut’a
yerleþmiþti. Babasýyla amcasýnýn bir süredir sýkça
mektuplaþtýklarýný ve amcasýnýn bu yabancý diyarda
güvenilir bir yardýmcýya ihtiyacý olduðu için baba
sýný ýsrarla Beyrut’a çaðýrdýðýný Maryam bilmiyordu.
Bir pazar akþamý babasý kararýný açýkladý. Bu yurtta
ne uzayýp ne kýsalýyorlardý. Didinmekten usanmýþtý.
Bu yüzden ailecek Beyrut’a gidilecek ve Artin
Amca’nýn iþine ortak olunacaktý. Maryam o gece
Aziz Bey’i düþünerek sabaha kadar aðladýysa da, bu
kararý takip eden hafta içinde Beyrut’tan gelen kart
postallar, fotoðraflar, amca kýzlarýnýn þýklýklarý ve
mutlu tebessümleri Maryam’ý hýzla etkiledi.
Maryam, “Birkaç aya varmaz döneriz, babam
yapamaz oralarda,” diyordu. Buna Aziz Bey’i de
inandýrmýþtý. Gidecekleri tarih için bugün-yarýn
diye belirsiz bir zaman veriyor, ama kesin bir gün ve
saat vermiyor, vedalaþmak istemediðini belli edi
yordu.
Hiç beklemediði bir sabah, yazýhaneye giderken
Maryamlarýn sokaðýnda, Aziz Bey’in karþýsýna bir at
arabasý çýktý. Arabaya eskiciye satýlan eþyalar yükle
niyordu. Sokaðýn baþýnda bir apartmanýn gölgesine
sýðýnýp koltuklarýn, konsollarýn, þiltelerin, yorgan
larýn, kalaylý bakýr tencerelerin, semaverin, hatta
eski mantolarýn, kýþlýk çizmelerin at arabasýna
yüklenmesini seyretti. Gözleri dolu doluydu. Yerin
den kýmýldamadan, yeni bir yurda yerleþmeye giden,
içinde sevdiði kýzýn da bulunduðu bu ailenin telaþýný
seyretti. Sonra Maryam, annesi, babasý ve kýz karde
þi elleri bellerinde dýþarýdan evlerine þöyle bir bak21

týlar, ça
maþýr ipiy
le sýkýca bað
lanmýþ es
ki püskü
birkaç bavulu damalý bir taksiye koydular. Komþu
larýna el sallayýp gülümseyen, ümitli yüzlerle taksi
ye binerek gittiler.
Aziz Bey ilk kez o gün kýrýldý. Maryam’ýn, gidiþi
ni haber vermese bile, üzgün, aðlamaklý ve isteksiz
olacaðýný, birkaç kez dönüp eve gireceðini sanýyor
du. Onun gözünde canlanan gidiþ tablosunda, Mar
yam apartmanýn dýþ kapýsýnýn önüne oturmuþ, aðlý
yor, annesi kollarýndan tutmuþ, onu çekip kaldýrma
ya çalýþýyor, babasý öfkeyle taksinin tekerleðine
tekme atýyor, iþaretparmaðýný hiddetle Maryam’a
sallý
yor, an
ne
si kýzýnýn üstüne yürüyen ko
casýnýn
önüne geçiyor, kýz kardeþi Maryam’ýn kulaðýna eði
lip usul
ca yal
varýyor, Mar
yam bir türlü ye
rin
den
kalkýp gidemiyor, gözleri sokaðýn sonunda Aziz
Bey’i arýyor olmalýydý.
Böyle olmadý. Maryam da diðerleri gibi telaþlý
telaþlý apartmana girdi çýktý, eþya taþýdý, sokaðýn
baþýna bir kez olsun baþýný çevirip bakmadý. Oysa
baksaydý, Aziz Bey’in yaþla dolmuþ gözlerini, kýrgýn,
üzgün, âþýk halini görecekti.
Bu gidiþ, Aziz Bey’in babasýyla kavgalarý, dede
sinin ölümü gibi olaylar sayýlmazsa, hayatýndaki ilk
yýkýmdýr. Sonraki acýklý hadiseler bu ilk büyük hal
kaya eklenmiþ ve böylece Aziz Bey’in hayatý kederli
zamanlardan örülü upuzun bir zincir olmuþtur. Ara
da yaþanan güzel ve mutlu günler bu acýklý havayý
hiç deðiþtiremedi. Aziz Bey ne zaman hayatýný göz
lerinin önünden geçirecek olsa, yaþanmýþ bunca
yýldan kendine acýklý ve kýrýk birkaç hikâye kaldýðýný
gördü.
Etle týrnaðý ayýrýrcasýna acý veren o gidiþ olma
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say
dý, bu aþk, aþk ol
ma
ya
caktý aslýnda. Aziz Bey
mecnuna döndü, daha çok gençti. Bundan daha
büyük bir acý olamayacaðýný, sokaklarda Maryam’ýn
adýný sayýklarken ölüp gideceðini sanýyordu. Ama
bilmiyordu ki vücudun ruha ihanet etmediði anlar
pek azdýr. Ne çok is
ter in
san büyük ke
der
le
rin
ardýndan ölüp gitmeyi de, baþaramaz. Ruh, baþýna
kara bir hale takarak göðe yükselmek için çýrpýnýr;
ama vücut dünyalýdýr; yer, içer, yaþar.
Aziz Bey de ölme
di, öle
me
di ama; ka
ça
maðý
seven olgun kadýnlarýn, onun esmer ve hatlarý kes
kin yüzünde kilitlenen bakýþlarýný fark edemez, tit
reyen burun kanatlarýndaki þehveti okuyamaz oldu.
Zayýfladý, rengi soldu. Annesi oðlu ince hastalýða
yakalanacak diye korktukça, Aziz Bey’in bütün
mahallenin bildiði bir yýðýn aþk macerasýndan
ha
ber
dar olan ve bütün bu gönül hikâye
le
rin
den
kendine bir övünme payý çýkaran babasý, bunun da
geçici bir aþk hikâyesi olduðunu düþünerek aldýrýþ
etmiyor, “Bizim de geçti baþýmýzdan, düzelir,” diye
rek, bu ve
si
ley
le karýsýna ken
di es
ki aþk
larýný da
ima ediyor ve zavallý kadýnýn kim bilir kaçýncý defa
kalbini kýrýyordu.
Bu gidiþten sonra Aziz Bey, aþkýn inanmaya ve
yaþamaya deðmez olduðunu düþünmeye baþladý.
Tam kadýnla
ra karþý da
ha acýmasýz ol
ma
ya ka
rar
vermiþken Maryam’dan uzun bir mektup geldi.
Ýçtendi, dokunaklýydý, fazlasýyla romantikti. Aziz
Bey’in aþka dair bütün görüþleri bir anda deðiþti.
Ýnsan birini sevmeli, hem de çok sevmeliydi.
Maryam’a uzun ve þiirli mektuplar yazmaya
baþladý. Yazýsý çok çirkindi, kendi bile okumakta
güçlük çekiyordu. Her sabah yazýhaneye geldiðinde
inci gibi harfleriyle birtakým lüzumsuz defterleri
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dolduran muhasebecinin yazýsýna imrenerek baký
yo
r, bu uzun ve faz
lasýyla özel mek
tup
larýný ona
temize çektirmek aklýndan geçse de, çok utandýðý
için teklif edemiyordu. Geceler sürüyordu bu yüzden
mektup yazmasý. Odasýnýn ýþýðý sönmedikçe, elekt
rik faturalarýný hatýrlayan babasý öfkeyle homurdanýyor, “Mektebe giderken bu kadar ýþýk yaksaydýn,
þimdiye adam olurdun,” diye yüksek sesle söyleni
yordu.
Aziz Bey gözden bunca ýrak oluþun Maryam’ýn
gönlüne de yansýmasýndan korktukça yeni bir mek
tup alýyor, sýcak bir þehirden gelen mektuplar ara
lanmýyor, kýsalmýyordu iþin tuhafý.
Ancak Aziz Bey biraz dikkat etseydi, incecik
pembe kâðýtlara özentili bir yazýyla, sola eðik biçim
de, y’lerin kuyruklarý yuvarlatýlarak ve i’lerin üzeri
ne minik daireler konularak yazýlmýþ bu cevabî
mektuplarda aslolanýn aþk deðil, býrakýlýp gidilenin
haline duyulan doymak bilmez bir merak olduðunu
görebilirdi. Âþýk olmayan bir göz, filmlerden, roman
lardan edinilmiþ bu basmakalýp satýrlarý okusa, Mar
yam’ýn da aþkýn kendisinden deðil, ardýnda býrak
týðý yýkýntýdan haz alan kadýnlardan olduðunu ko
layca anlayabilirdi. Ama Aziz Bey bunu hiç anlama
dý. Aslýnda pek de haksýz sayýlmazdý. Maryam nasýl
ardýnda býraktýðý virane âþýktan haz alan kadýnlar
dansa, Aziz Bey de kendisine tutulmayacak kadýn
olamayacaðýna inanan erkeklerdendi. Genç
ya
þýndan be
ri ha
yatýna gi
ren sayýsýz kadýn, onun
kendine böylesine güvenmesine sebep olmuþtu.
Uzaktaki sevgilinin Aziz Bey’i unutmasýna elbette
imkân yoktu.
Maryam’ýn “bensiz geçen günlerin...” diye baþ
layan ve ardýnda býraktýðý sevgilinin samimi duygu
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larýný þiddetle didikleyen sorularýyla dolu mektup
larýnda; çocukça bir aþka tutulup uzaklara gitmek
zorunda býrakýlmýþ genç bir kýzýn deðil, feleðin çem
be
rin
den geç
mek üze
re olan, ol
gun bir kadýnýn
havasý vardý. Aziz Bey’in, kaleminin tepesini ýsýra
ýsýra, masum ve meraklý sorularla dolu mektuplar
yazarken hayal ettiði bu sevgili; ayný uzun mektup
larda yeni yurdunun havasýný, suyunu, ihtiþamýný
ve güzelliðini anlatýyor; çok güzel de olsa, cehen
nem gibi sýcak bu ülkede ancak geceleri nefes ala
bildiklerini, hallerinin vakitlerinin hýzla düzeldiðini
yazýyor ve gerçekliði hiç sýnanmamýþ, ama çok içten
cümlelerle Aziz Bey’i de bu yeni, mamur ve zengin
ülkeye çaðýrýyordu.
“Sen de gel,” diyordu Maryam. “Sensiz günler
geçmiyor...”
Aziz Bey bu içten çaðrýyý aldýkça ürperiyor, ama
bu cümlelerin sadece kâðýt üzerinde çok hoþ durdu
ðunu anlayamýyordu.
Kanýna giren de, iþte bu pembe kâðýtlara yazýl
mýþ çaðrýlar oldu.
Maryam’ýn yolladýðý mektuplara ve kartpostalla
ra dalýp dalýp gittiði bir günün sonunda beklenen
gerçekleþti, iþten atýldý. Durumu öðrenen babasý,
âþýklýk halinin tadýný kaçýran oðlunu, aklý baþýna gel
sin diye evden kovdu. Aslýnda niyeti Aziz Bey’i bur
nunu sürtecek kadar dýþarýda býrakmak ve böylece
hayatýn ne demek olduðunu, yaþatarak öðretmekti.
Kendi babasý böyle yapmamýþtý; yumuþak, ahenkli
ama sadece kendine ait bir âlemde kaybolmuþtu da
iyi mi ol
muþ
tu? Bi
raz örfî ida
re
ci ol
saydý, saðýna
soluna, oðluna kýzýna baksaydý, onlarý da okumaya,
adam olmaya zorlasaydý; hayatý köhne bir evle köhne
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bir daire arasýnda gidip gelerek tükenir miydi?
Fikir ve fiil iyi niyetliydi, masumdu. Ama babasý
hadisenin nereye varacaðýný kestiremedi.
Babasý kahvede oturmuþ, çanak oynuyordu.
Mesainin bitmesine daha iki saat varken Aziz Bey
elini kolunu sallayarak kahvenin önünden geçti.
Yine iki dirhem bir çekirdekti ama, bütün düzgün
ve ütülü giyimine raðmen, halinde havasýnda bir
daðýnýklýk, bir uçarýlýk vardý. Kra
vatýný çýkarmýþ,
cebine koymuþtu. O yakýþýklý delikanlý bu haliyle,
okuldan kaçmýþ haylaz bir çocuða benziyordu.
Ayaðýyla bir taþ parçasýný yuvarlaya yuvarlaya, san
ki hayat dertsiz, tasasýz, neþeli bir oyunmuþçasýna
yürüyor, yarýn ne olacaðýný hiç merak etmiyormuþ
gibi görünüyordu.
Babasý iþi hemen anladý. Böyle olacaðý belliydi.
Sarardý, dudaklarý titredi. Kahveciden bir bardak su
istedi. Yudum yudum suyunu içti. Bütün sýkýntýsýna
raðmen akþama kadar kahvede oturdu, oynadýðý
oyunu býrakýp kocaman adam olduðu halde, hâlâ
aklý bir karýþ havada olan oðlunu düþündü, öfkelen
di. Eve her zaman gittiði saatte gitti. Ýþten kovuldu
ðuna pek de üzülmemiþ görünen oðlunu divana
uzanmýþ, gazete okurken buldu. Þaþýrdý. Oðlunun,
karþýsýnda hiç deðilse biraz süklüm püklüm duraca
ðýný, üzülmüþ görüneceðini, kovuluþuna saçma da
olsa bir bahane bulacaðýný sanýyordu. Bir-iki öksür
dü, baþýný eðdi, sesine alýþýlmadýk bir ton buldu. Ne
çoðu zaman olduðu kadar sert, ne de kendinden
beklenmeyecek kadar yumuþak tarzla koltuðuna
oturdu.
“Ýþten niye erken geldin?” diye sordu.
Aziz Bey okuduðu gazetenin sayfasýný çevirir
ken, umursuzca omuzlarýný silkti.
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