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Sesinde gizlenen çýðlýklar çekmecemden taþma
ya baþladý.
Anlattýklarý kendi sesinin baþýna da geldi.
Sesi soldu, rengini kaybetti.
Çekmecemden taþan çýðlýklar ses deðil artýk.
Yýllar önce onun sesiyle beynime akýtýlmýþ
düþünceler... daha bana aktarýlýrken canlýlýðýn
dan, sýcaklýðýndan uzaklaþtýrýlmýþ hayatlar... ve
çekmecemdeki zavallý nesne kýrýntýlarý...
Oysa seslere yüklediði hayattý kaygýsý.
Yurtdýþýndan yeni dönmüþ, canlý, tartýþmalý bir
seminerden ve onun uzantýsý niteliðinde uygulama
ya iliþkin toplantýlardan yorgun düþmüþtüm. O ara,
Ses Daðýtým Merkezi’nin yöneticilerinden biri tele
fon edip uzmanlýk alanýmla ilgili bir dizi konuþma
hazýrlamamý istedi. Teklif hoþuma gitti. Konuyu bir
süre daha diri tutmak için fýrsat saymýþtým bu çaðrý
yý.
Konuþmamýn metinleri koltuðumun altýnda,
Ses Daðýtým Merkezi’ne gittim. Beni çaðýranýn oda
sýný ararken loþ koridorlarda dolaþmak, odalarýn
kapýlarýný açmak, eski tanýþlarý görmek hoþuma git
ti.
Dirsek yaparak merdivenlere baðlanan koridor
daki ikinci kapýyý açtýðýmda gördüm onu. Yalnýzdý.
Bant yýðýnlarýnýn arkasýna oturmuþ dalgýn dalgýn
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takviminin sayfalarýný çeviriyordu. Kapýnýn açýldýðý
ný geç fark etti, fark ettiði anda da ayaða kalktý.
“Buyurun, hoþ geldiniz.”
Sesi ölçülü, nazikti. Yanýndaki boþ koltuðu gös
terdi.
“Oturmaz mýsýnýz?”
Oturmamý beklemeden ekledi:
“Ne içersiniz? Kahveyi güzel yapýyorlar.”
“Çay,” dedim ve oturmak zorunda kaldým. Beni
gördüðüne sevinmiþ gibiydi. Ne yazýk ki, bu sevinç
konuþmamýzý renklendiremiyordu. Halimi, hatýrý
mý, karýmý, çocuklarýmý, yurtdýþýnda kaldýðým süre
içinde yaptýðým iþleri sordu. Sorularý peþ peþe geli
yordu, ama cevap vermeye baþladýðýmda, yüzüne
ilgisiz, uzak bir gülümseme yayýlýyordu. Çay bitti
ðinde söz de bitmiþti. Tedirginlik duymaya baþla
dým. Öyle uzun boylu sohbetimiz yoktu önceden de.
Ses Daðýtým Merkezi’nin üretim ataðý yaptýðý yýllar
da tanýþmýþ olmalýydýk. Yine o yýllarda ateþli tartýþ
malarýn yapýldýðý masalarda, yan yana düþmeden
ayný sof
rayý paylaþmýþlýðýmýz var
dý. Ona iliþ
kin
bütün bilgim ve ilgim tek cümlelikti: “Durgun yüz
lü, içedönük, nazik bir adam.”
Karþýmda duran ayný adamdý. Yani ayný gibi
gözüken bir baþka adam.
Nesi deðiþmiþ, diye düþündüm. Yaþý yine belli
deðil, yüzü ayný durgunlukta... Bunlarý düþünerek
yüzüne bakmak daha da tedirgin etti beni. Elimdeki
metinleri gösterip kýsaca hazýrladýðým diziden söz
ettim ve ayaða kalktým. O da kalktý. Konuþmalarýmý
dinleyeceðini, bu konunun onu da ilgilendirdiðini
söyledi, sonra belli belirsiz elini uzattý. Tokalaþaca
ðýz sandým. Tam ben de uzatacaktým, baktým panto
lonunu silkeliyor. Davranýþlarýný, özellikle böyle
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önemli sayýlamayacak anlýk davranýþlarýný kestire
mediðim insanlar, oldum olasý huzursuz eder beni.
Nezaketleri de pençe gibi gýrtlaðýma yapýþýr. Ayrýmý
na varmadan, daha yüksek sesle, sözcükleri sertleþ
tirip köþelendirerek konuþmaya baþlarým. Söz arala
rýnda kalan boþluklarý, susuþlarý doldurmakla görev
liymiþim, doldurmazsam tehlikeli alanlarda gezine
cekmiþiz gibi, gereksiz yere bol söz harcarým. Bu,
daha da sýkar canýmý, patavatsýzlýk yapmak için
dayanýlmaz bir istek duymaya baþlarým. O anda da
ayný isteði duyuyordum. Beni geçirmek üzere kapý
ya doðru yanýmda yürüyordu. Ayaðýna çelme takabi
lirdim, pantolonuna fiskeler atan parmaklarýný
yakalayýp hadi tokalaþalým, diye uzun uzun sallaya
bilirdim. “Cevaplarýný merak etmediðin sorularý
niçin soruyorsun? Gözlerin ciddi bakýyor, ama sen
komiksin,” diyebilirdim. Ve bunlarý yapabilseydim
rahat, özgür bir nefes alabilirdim. Hiçbiri olmadý.
Kapýda birkaç nezaket cümlesi daha söyledik karþý
lýklý. Tam ayrýlýrken,
“Sesiniz,” dedi.
“Evet?” diye sordum.
“Hiç, hiç... üþütmüþsünüz galiba, havalar kötü,
dikkat edin.”
“Sað olun,”dedim. “Önemli bir þeyim yok.”
Ayrýldýktan sonra durup dururken adama numa
ra yapmýþ olduðumu düþündüm. O bana “üþütmüþ
sünüz,” dedi, ben de kabullendim. Oysa sesim her
zamanki gibiydi, grip filan deðildim. Gün boyu ne
çok yapýyordum böyle geçiþtirmeli konuþmalarý!..
Ýrili ufaklý deðerlendirmeler, yargýlar, sýfatlar, katýla
yým katýlmayayým üstümde kalýyordu ve ben kýlýmý
bile kýpýrdatmýyordum. Üþengeç deðildim, vurdum
duymaz hiç deðildim, insanlara karþý ilgisiz deðil
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dim; yine de nedenini kestiremediðim bir telaþ,
açýklamalar yapmaktan alýkoyuyordu beni.
O günden sonra birkaç kez daha karþýlaþtýk. Hep
ayný hava oluyordu üstünde. Tam ayrýlacaðýmýz za
man “sesiniz!..” diyordu. Ben de arabamýn kelebek
camýndan, iþyerinde arkamda açýk duran pencere
den, kuzeye açýlan rüzgârlý sokaðýmýzdan söz ediyor
dum üstünkörü. Asýl söyleyeceðine bir türlü geçe
meyenlerin kararsýzlýðýnda býrakýp gidiyordum onu.
Arkadaþlarýmla birlikte olduðum bir öðle yeme
ðinde –hangi çaðrýþýmlarla, bilemeyeceðim– “sesi
niz,” deyiþi ve her ayrýlýþýmýzda yüzünde yarým
kalan anlam birden canlanýverdi belleðimde. Masa
dan bir an için koptum, sohbetin ucunu kaçýrdým. O
kýsacýk ânýn sonunda beni masadan koparan bellek
oyununu da unuttum. Öylesine unutmuþum ki daha
sonraki karþýlaþmalarýmýzda “neyiniz var?” diye sor
mayý akýl edemedim.
Hazýrladýðým konuþma dizisi ilgi çekmiþti. Eski
kent dokusunun korunmasýyla ilgili çalýþmalarý izle
yenlerin sayýsý çoðalýyordu. Ses Daðýtým Merkezi’
nin yöneticileri söylediler. Beni de telefonla arayan
lar, ayrýntýlý bilgi isteyenler, kutlayanlar oldu. Bir de
mektup aldým. Yalnýz, bu mektup, söylediklerimle
deðil sesimle ilgiliydi. Genç bir kýzdan geliyordu.
Süslü, özentili bir dille, sesimi birkaç kez duyduðu
nu, etkilendiðini, beni bir kez olsun görmek istedi
ðini söylüyor ve randevu veriyordu. Söylediði saatte
bildirdiði yere gitmezsem, Ses Daðýtým Merkezi’ne
geleceðini de eklemiþti. Mektubu yöneticilere gös
terdim; imzayý tanýdýlar. Ayný genç kýz daha önce
baþka seslere tutulmuþ; tam bir ses hastasýymýþ.
Buradaki görevlilerden biri ailesiyle iliþki kurmuþ,
doktora götürmeleri için yardýmcý olmak istemiþ
14

ama kýzýn direnci karþýsýnda, o da, ailesi de baþarýsýz
kalmýþlar. Hastalýk üzücüydü. Yine de bu ilginin
bana sakat bir hoþnutluk duygusu verdiðini söyle
mekten kaçýnamam.
Ýþim bitmiþti. Uzun bir süre Ses Daðýtým Merke
zi’ne uðrayacaðýmý sanmýyordum. Tanýdýklara veda
etmek için birkaç odaya uðradým, kaçýnýlmaz olarak
onunla da karþýlaþtým. Yine yalnýzdý.
“Sizi bekliyordum,” dedi.
Caným sýkýldý.
“Þöyle bir uðramýþtým, allahaýsmarladýk demek
için, sonra görüþürüz,” dedim ve aralýk tuttuðum
kapýyý çekip gitmeye yeltendim.
Ayaða fýrlayýp bana doðru yürümeye baþladý.
“Durun, gitmeyin, söyleyeceklerim var size.”
Þaþýrdým. Þaþkýnlýðýmdan yararlandý, boþluk
býrakmadan ekledi:
“Girin içeri, girin lütfen, oturun biraz.”
Eliyle havada kýsa, hoþ bir yay çizip yanýndaki
koltuðu gösterdi. Aldýrmadým, oturmaya niyetli
deðildim. Alaycý, umutsuz bir sesle,
“Ben ses hastasýyým,”dedi. Güldüm.
“Ha... o mek
tup hikâye
si... siz de duy
du
nuz
demek!..”
“Duydum. Zavallý kýz!.. O, sesten insan yaratý
yor, oysa ben...”
Elini boðazýna götürdü, kýsýk kýsýk öksürdü.
Tam sýrasýydý,
“Oooo... fena üþütmüþsünüz,” dedim.
Yüzü kýzardý, gözlerinin siyahý sivrildi. Bakýþla
rýndaki deliciliði daha önce fark etmemiþtim. Üste
ledim:
“Geçmiþ olsun, doktora gözüktünüz mü?.. Bu
öksürük...”
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Bastýrmaya çalýþtýðý bir öfkeyle sözümü kesti:
“Hayýr, doktora filan gitmedim, buna gerek yok.
Size gözükmek istiyorum, anlayýn artýk, size... Açýk
pencerelerden, trafikten, terlemelerden, gripten çok
konuþtuk. Bu kez dinleyeceksiniz beni.”
Nasýl davranacaðýmý kestiremedim. Öfkeli hali,
gündelik nazik halinden beklenmeyecek ölçüde
etkileyiciydi.
“Þimdi size bir dosya göstereceðim.”
Masasýnýn yanýndaki dolabýn alt rafýndan bir
dosya çýkardý, tozunu üfleyip önüme sürdü. Dosya
nýn kapaðýný açýnca tanýdým. Geçmiþ yýllarda Ses
Daðýtým Merkezi için hazýrladýðým konuþma metin
lerinin kopyalarý vardý içinde.
“Bakýn,” dedi, “bakýn, bunlara dokunmak ne
korkunç!.. Bunlar sesin gölgesi. Sese kimse dokuna
maz, müzisyenler bile. Bu dosyalarda yazýlanlarý
okuyabilirsiniz, ama sesi bulamazsýnýz. Yazý kalýcý,
ses uçucu. Týpký hayat gibi. Saptanmazsa iz býrak
madan yok olur. Yok oluþ!.. Herkes acý duyar bun
dan. Benim acým, sesin yok oluþuna yönelik, sesleri
min.. Uzun süredir söylemek istiyordum, bu kez
dinleyeceksiniz beni.
“Sizin derdiniz açýk seçik ortaya konmuþ, üstün
de çalýþmalar yapýlan, somutlaþmýþ bir dert. Yeni,
yaþanabilir çevreler elde etmek için, eskinin de
korunmasý gerektiðini söylüyorsunuz. Düþünceleri
nize bulduðunuz ortaklar giderek artýyor. Oysa ben
derdimin adýný bile tam koyamýyorum. Dinleyin lüt
fen, en baþtan almak istiyorum. Þimdi olmazsa bu
fýrsatý yaratamam bir daha.”
Yanýndaki koltuða oturdum, yakamý gevþettim.
Derin bir nefes aldý, volta atarak konuþmaya baþladý:
“Ses... Geriye dönüp çocukluðumu dinlediðim
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de duyar gibi oluyorum o belirsiz sesleri... Ot hýþýrtý
larýný, kabuklu yaz böceklerinin yürüyüþünü, kapý
larýn usulca açýlýþýný, mýrýltýlarý, savrulan saçlarýn
çýtýrtýsýný... Havaya çizilen incecik oluklardan ýþýltýy
la akýyorlar. Kendi içinde bütünlüðü olan bir zama
nýn sesleri. Sonra... Sonra kapý zilleri, telefon zilleri,
klaksonlar... Gergin havayý týrtýklý aðýzlarýyla yýrtan,
kýrpýk kýrpýk doðrayan sesler... Kimse karþýlamaya
cak mý onlarý? Birileri karþýlamalý, duyuyorum
demeli. Mesela ben... Sesler kulaðýma ulaþtýðýnda
ilgisiz kalamam, yerimde duramam. Yalnýz kendile
rini taþýmýyorlar çünkü. Yalnýz kendilerini taþýmala
rý bile yeterli oysa. Sese ilgisiz kalabilenleri anlaya
mýyorum. Telefonunuz çaldýðýnda, açmadan önce
duyduðunuz heyecaný açtýktan sonra da duyabilir
misiniz? Sanmam. Açmadan önce, sizi saran atmos
ferin yýrtýlýþýný duyarsýnýz. Tanýdýðýnýz, alýþýk oldu
ðunuz, sizin olan mekândan bilinmezliðe fýrlatýlýrsý
nýz bir an. Alýcýyý kulaðýnýza dayadýðýnýzda tanýdýk
bir sesin olaðanlýðýyla atmosferdeki yýrtýk kendili
ðinden kaynamaya, bitiþmeye baþlar; bir süre sonra
giderek sönümlenen izleri kalýr ve bu iz konuþmaný
za alttan alta eþlik eder. Konuþtuklarýnýzdan daha
mý az önemlidir bunlar?
“Görüyorsunuz, söze nerden gireceðimi bilemi
yorum. Kocaman bir ses alýcýsýyým ben. Durmadan
dinlenmeden, gece gündüz, bilerek bilmeyerek hep
kaydederim. Yo... yo... biliyorsunuz müzikçi deðilim.
Ses hastasýyým, az önce söyledim, inanmadýnýz. Size
mektup yazan kýzýn hastalýðý, çözümünü bir doktor
da bulabilir belki. O, sesten insan yaratýyor, sonra
yarattýðý insana tutuluyor. Oysa ben... ben insanlarý
ses yapýyorum. Her þeyi, görüntüleri, nesneleri, iliþ
kileri, duygularý, hayatýn karmakarýþýk yapýsýný,
Yazýlý Kaya
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düþünceleri, onlarý aktaran yazýlarý, her þeyi ama
her þeyi ses yapýyorum. Sesi bellek yapmaya çalýþý
yorum. Umutsuz bir uðraþ... Ýþte bu yüzden konuþ
mak istedim sizinle. Ses alýyorum, ses topluyorum,
ses daðýtýyorum, ses saklýyorum, seslerle bir yapý
oluþturmaya çalýþýyorum ve... ve her an hepsi uçu
yor. Hayýr, bana plaklardan, kasetlerden, bantlardan
söz etmeyin. Onlar sýnýrlýdýr, seçimleri sýnýrlýdýr,
benim seslerimi saklayamazlar. Siz þanslýsýnýz. Tasa
rýmlarýnýzý taþ, toprak, ahþap, beton kullanarak
somutlaþtýrýyorsunuz; ömürleri uzun. Koruyup sak
layýp yeniye ekleyeceðiniz eski yapýlarýnýz var.”
“Sizin de var,” dedim. “Sesle oluþturulmuþ yapý
larýnýz var, besteler...”
Gülerek sözümü kesti.
“Bunu söyleyeceðinizi biliyordum,” dedi. “Her
yeniden seslendiriliþte deðiþen sesler.”
“Ýyi ya,” dedim, “ünlü Efes kenti tümüyle yeni
den kurulabilse, elde edilen Efes mi olurdu?”
“Olmazdý elbette. Kenti yeniden kursanýz da, o
kentin kendi zamaný içindeki herhangi bir akþamüs
tü, bir sütunun dibinde konuþan iki kiþinin neler
konuþtuðunu bilseniz de, nasýl konuþtuklarýný hiç
bir zaman bilemeyeceksiniz. Onlarýn seslerini kur
duðunuz mekâna yerleþtiremeyeceksiniz. Seslere
yalnýz anlam aktarýcýsý olarak baktýðýnýz için yapa
mayacaksýnýz bunu.”
Sustu. Bir süre sinirli sinirli pantolonunu fiske
ledi ve “olmadý,” diye baþladý konuþmaya. “Olmadý...
yine beceremedim. En iyisi oraya gitmek, orada
daha kolay anlatýrým.”
“Nereye?”
“Ses Daðýtým Merkezi’nin merkezine. 65-21 kod
lu ses daðýtým ve toplama odasýna.”
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Masasýna çekidüzen verdi, ayaða kalktý, havada
yine hoþ bir yay çizip yol gösterdi bana. Koridorlar
dan geçtik, asansöre bindik, yine koridorlardan geç
tik. Aðýr bir kapýyý açtý, alýþýk elleriyle duvardaki
düðmelere bastý; tavandaki lambalar çýtýrtýlar çýka
rarak yandýlar. Yeterli ýþýðý saðladýktan sonra,
“Bakýn,” dedi, “iyi bakýn, çevrenizde ne görü
yorsunuz?”
Artýk hiçbir þeyi garipsemiyordum. Çevreme
bakýndým.
“Boþ bir stüdyo,”dedim. “Ben buraya daha önce
de gelmiþtim.”
“Onun için söylüyorum,” diye üsteledi, “iyi
bakýn.”
Yeniden bakýndým. Büyük, karanlýk bir pencere
gördüm.
“Bu daha önce var mýydý?”diye sordum.
“Yoktu. Ýþte bütün sorun bu. Bu koca kara delik,
bu maðara aðzý, seslerimi yutan canavar...”
Karanlýk pencereye acýyla, ürküntüyle bakýyor
du. Sonra yeniden sordu:
“Baþka ne görüyorsunuz? Onlarý da görüyor
musunuz?”
“Neleri?”
“Aldýrmayýn, ben görüyorum. Ben seslerin sak
landýklarý bütün gözenekleri tanýyorum. Þu küçük
yanýða yakýndan bakýn.”
Parmaðýyla, ahþap kaplý duvarda küçücük bir
esmerliði gösteriyordu. Bal rengi tahta üzerinde
koyu kahve bir leke.
“Bu duvarlarda bunlardan çok var. Þu kara pen
cere boþluðu açýlmadan önce daha çok vardý. Zama
nýn, tahtakurtlarýnýn iþi olmalý ya da burada çalýþýr
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ken caný sýkýlan birileri sivri uçlu nesnelerle çentip
oymuþ olmalýlar. Sonra bunlar balmumuyla doldu
rulup üzerlerinden cila geçilmiþ. Hepsini tanýrým.
Bütün kovukçuklarý, ince çatlaklarý, tahtanýn doðal
gözeneklerini, hepsini... þu üstte tavana yakýn olaný
saymýyorum.”
“Gördüm,” dedim. “Niye ama...”
Sormama fýrsat vermedi.
“Bunlarýn her birinde üst üste yerleþmiþ bir
yýðýn ses vardý. Her gün yenileri ekleniyordu. Þu
masada oturan biri, ses alýcýya doðru bir þeyler söy
ledi mi, sesler, bildiðiniz gibi, bilmediðiniz yerlere,
tanýmadýðýnýz insanlara doðru yayýlýr gider. Evlere,
kýrlara, dað baþlarýna, lüks otellere, kahvelere, dol
muþlara, yollara, binbir çeþit insana. Sayýlýr sanýrsý
nýz, sayamazsýnýz nerelere, kimlere gittiðini.
“Burada, bu ülkede yaþayan bütün insanlarý az
ya da çok ilgilendirecek ses toplanmýþtý. Bilinmeyen
bir iþleyiþ sonucu, daðýtýlan her sesin bir kopyasý
kendiliðinden gidip bu deliklere yerleþiyordu. Onla
ra kopya demek doðru deðil. Bana sorarsanýz, daðý
týlmýþ olanlar kopyadýr. Yirmiþer, otuzar, doksanar
dakikalýk paketlere yerleþtirilmiþ; üzerleri sinyal
fiyonklarýyla baðlanmýþ resmi seslerdir onlar. Oysa
bu gözeneklerde birikenler paketlenemez. Canlýdýr
lar, canlý ve baðýmsýz. Onlarý var edenlerin sýcaklýðý
ný, rengini, kokusunu taþýrlar.
“Ýçeriye girip þu aðýr kapýyý örttüðümde, sesle
rin dolanmalarýný dinlemiþimdir. Katman katman
uçuþurlar bu odanýn içinde. Iþýðý yakýnca, cila altýna,
gözeneklere, yuvalarýna dönerler. Kendilerini koru
yup saklayacak, yeni seslere ekleyecek birilerini
beklerler. Ya da ben öyle olduðunu, öyle olacaðýný
sanmýþtým. Her þeyin sonlu, bitimli olduðunu bilen
20

ben, onlarýn yuvalarýndan sökülüp gitmeyecekleri
ni, kendilerini çözecek biri gelene kadar bekleye
ceklerini sanýrdým. Böyle umardým. Bana sorarsanýz
beklerlerdi de. Þu pencere hikâyesi olmasaydý.”
Pencere diye tutturmasý sinirlerimi bozuyordu.
Nereye varmak istediðini çýkaramýyordum. Gene de
ilgim giderek artýyordu. Sesimi çýkarmadan dinli
yordum onu.
“Bu berbat pencere açýlmadan önce, ben onlara
sahiptim. Buraya girdiðimde, parmaklarýmý cilanýn
üzerinde dolaþtýrdýðýmda, duyardým varlýklarýný.
Kulaklarým parmak uçlarýmda ve gözlerimdeydi.
Hayýr, parmak uçlarým ve gözlerim kulak olmuþtu.
Þu size demin gösterdiðim koyu kahve büyücek
yanýkta en sevdiðim sesler vardý. Ayný ananýn doður
duðu, birbirlerine hiç benzemeyen adamlarýn var
ettiði, sese dönüþmüþ þiirlerdi bunlar. Þu cila altýnda
müzikler vardý... ayak sesleri, kumaþ hýþýrtýlarý...
baðýþlayýn, sayamayacaðým artýk.”
Cebinden çýkardýðý beyaz bir mendille terini sil
di, kuruyan dudaklarýný yaladý, kaldýðý yerden sür
dürdü konuþmasýný:
“Bu sesler, kaynaklarý olan insanlarýn, nesnele
rin ruhlarýný saklýyorlardý. Bu yüzden salt sesten
daha anlamlýydýlar. Onlarýn kaynaðý olan binlerce
insandan biri de sizdiniz. Sesinizin baþýna gelenleri
bilmiyordunuz. Çeþitli aralýklarla buraya býrakýp git
tiðiniz sesiniz ne oldu? Hiç merak etmediniz. Bu
hep böyle. Durmadan ses üretiyoruz, ürettiðimiz ses
o anda kendi ölümünü yaþýyor ve biz bunu umursa
mýyoruz. Hayatýmýzýn sona eriþini bunca önemse
yen bizler, sesimizin ölümüne niye bu ölçüde kayýt
sýzýz anlayamýyorum. Hayýr, yine bantlar, plaklar
demeyin. Onlar da fotoðraf makinesi gibi. Görüntü
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müzle iliþkimiz de sesimizle iliþkimize benziyor. Bir
saniye önceki görüntümüz boþlukta kalýyor, aldýrmý
yoruz. Görüntüler, sesler savurarak geçip gidiyoruz
zamanýn içinden. Sonra toptancý tavýrlar takýnýyo
ruz. Büyüdü, yaþlandý, öldü... Ya aralardaki milyar
larca kesit?.. Fotoðraf makinesi, size ait, deðiþken
görüntülerden yalnýzca birini saptar. O, tam olarak
siz deðilsinizdir, size ait bir fikir verebilir, o kadar.
Ses kayýt araçlarý da öyle. Parçalarýn yok oluþu bizi
toptan yok oluþa götürdüðü halde, hiçbir þey olmu
yormuþ gibi yaþayabiliyoruz. Bundan sýkýntý duyan
lar, sizin gibi, bir araya gelip ciddi, derli toplu, akýllý
çalýþmalara giriþiyorlar. Oysa ben bu odada, adýný
bile saptayamadýðým sýkýntýmla, dipsiz bir uðraþa
giriyorum ve sonunda þu karanlýk pencereyle karþý
laþýveriyorum.
“Bu odayý nasýl tanýmlayacaðýmý bilemiyorum.
Çevrenizdekilere söyleyin lütfen, uygun bir ad, bir
taným bulan çýkarsa, kendisine bu paha biçilmez
anahtar için buradaki seslerden istediðini baðýþlaya
bilirim. Daha doðrusu baðýþlayabilirdim. Biri dýþýn
da. Bu, Dante’
nin Ýlahi Komedya’sýndan küçücük
bir pasajýn sese dönüþmüþ halidir.
“Kimsenin böyle eþsiz bir hazinesi olmamýþtýr.
Hiçbir çocuk, hiçbir bahçede böylesi bir bollukla
karþýlaþmamýþtýr. Hiçbir laboratuvar bu ölçüde çeki
ci olmamýþtýr.
“Biliyordum, ben burada geçiciydim. Önemli
olan, böyle bir yerin varlýðýydý. Buraya gelenleri bir
bilseydiniz!.. Ýçeriye her giren, kendindeki baldan
bir parça býrakýrdý. Zehir, egzoz, safra býrakanlar da
az deðildi. Benim sevgili seslerim onlarý süpürüve
rirlerdi. Ah, evet pek tarafsýz deðilim hazinemdeki
seslere karþý. Sýkýlmýyorsunuz deðil mi? Ben tutsaðý
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olduðum bu odanýn özgürlüðünü sýðdýramadým
ciðerlerime, beynime; sunduklarýný karþýlamaya
yetiþemedim.”
“Ne iyi,” dedim. “Sevdiðiniz bir yerde yaþamýþ
sýnýz.”
Densizlik yapmýþým gibi kýsa bir bakýþla geçiþ
tirdi söze baþlama giriþimimi. Darmadaðýnýk mono
loðunu aklýna estiði gibi sürdürdü:
“Burayý yapan mimarýn hayatta olduðunu duy
dum; kendisiyle tanýþmak isterdim. Neyi hesapla
mýþ, nasýl hesaplamýþsa, seslere en uygun düþenini
yapmayý baþarmýþ. Anamýn rahminden sonra beni
bu güçte saran bir baþka yer daha olmadý hayatým
da. Burada sesler arasýnda yüzüyor, onlarla besleni
yor, onlarýn akýl almaz yolculuklarýna katýlýyordum.”
“Her uðraþýn bir amacý vardýr,” diye kestim
sözünü. “Sizin iþinizin amacý da belli. Niye doðru
dan iþe iliþkin bir þeyler anlatmýyorsunuz?”
“Ben, garip þeyler düþünerek garip olmak iste
yen biri deðilim. Ýnanýn öyle biri deðilim. Ses topla
ma, paketleme, daðýtma konusunda burada bulunan
diðer insanlar kadar baþarýlýyým.”
“Alýnmayýn. Söz konusu olan, baþarý, baþarýsýz
lýk deðil, ilginizin yönü. Ýþinizden uzaða düþmüyor
musunuz böylece?”
Fena halde alýnmýþtý. Uzun boðazýndaki âdemel
masý daha hýzlý inip çýkmaya baþladý; gözlerinin
siyahý büsbütün sivrileþti.
“Ýþimin arka planýný göstermek istemiþtim. Yok
sa yanlýþ bir seçim mi yaptým? Belki de anlatmam
gereken siz deðilsiniz. Oysa size anlatabileceðimi
sanmýþtým; aylardýr konuþabileceðimiz ortamý yarat
mak için çabalýyorum. Ýzin verin de bitireyim sözü
mü. Mimariyle sesin uyumundan söz ediyordum.
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Geri kalanlarý söylemekten cayabilirim. Duvar boþ
luklarýný, eko odalarýný atlayabilirim. Týpký sizin
yapýlarýnýz, sokaklarýnýz, kentleriniz gibi yapýlar,
ama sesten yapýlar oluþtuðunu; bu odada, bu küçü
cük mekânda kimse düzenlemeden özgürce oluþtu
ðunu; benim de bunu fark ettiðimi ve korunmasýna
yardýmcý olmak istediðimi duymak istemiyorsanýz,
hastalýðýmýn son noktasýný, beni çizgiden saptýran
son olay halkasýný söylerim olur biter.”
Bu son sözleri soluk almadan, bir çýrpýda söyle
miþti. Kaçmamdan korkuyormuþ gibi, telaþ içinde
sürdürdü konuþmasýný:
“Günün birinde yapýcýlar geldiler. Kendilerini
yapýcý olarak takdim etmiþler; ben tanýþmadým.
Ama yapýcý olmadýklarýný yaptýklarý gösterdi. Kentin
ortasýndaki bu aðýrbaþlý, eski yapýnýn dýþ görünü
münü deðiþtirmeden, içeride tüneller kazmaya baþ
ladýlar, kat geçiþlerini týkadýlar, yüksek tavanlarý
asmakatlarla böldüler. Yapýnýn eski planýyla uzak
yakýn bir ilintisi kalmadý. Sonunda iþi iyice ilerletti
ler ve þu anda bulunduðumuz 65-21 no’ya geldiler.
Yani Merkez’in merkezine. Ýki iþçi, ellerinde kazma
larý, duvarlarý yýkmaya baþladýlar. Ne yaptýklarýný
hiç fark etmeden ahþap kaplamadaki yuvalarý, ses
lerimin yuvalarýný parçaladýlar, koyu karanlýk bir
maðara oydular. Bunlarý yaparken son günlerin
modasý þarkýlarý söylüyorlardý. Ama sesleri sýðýna
cak bir yuva bulamadan oyduklarý karanlýða gitti.
Sonra maðarayý derinleþtirip arka koridora ulaþan
bir tünel açtýlar. Oradan geçerken çýlgýnca dolanan
seslerimi gördüm. Ýþçiler, kazdýklarý tünelin orta
yerine oturmuþ, helva ekmek yiyorlardý. Yuvalarýn
dan çýkarýlan seslerim üstlerinde çýrpýnýyordu. Duy
madýlar, duymalarý olanaksýzdý. Onlar karýnlarýný
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doyuruncaya kadar bütün seslerimi yuttu karanlýk.
Geriye dipsiz bir boþluk, anlamsýzlýk, hiçlik kaldý.
Boþluða pencere oturttular. Ben de boþalan belle
ðimle kalakaldým. Þimdi seslerimi arýyorum.”
Odadan çýktýðýmda yalnýzdým. Cebimde onun
takviminden koparýlmýþ birkaç yaprak, içi izmarit
lerle, yanmýþ kibritlerle dolu bir sigara paketi vardý.
Birlikte içtiðimiz sigaralarýn izmaritleri. Takvim
yapraklarýnda da, onu dinlerken çiziktirdiðim
desenler, þekiller, bulutsu görüntüler...
Oradan ayrýldýktan sonra elimi cebime sokama
dým. Nedense ürküntü veriyordu bu bana. Cebimde
kileri atabilirdim ya da ceketimi deðiþtirebilirdim
ama yapamýyordum. Meslektaþlarýmla konuþurken,
öðrencilerime ders verirken, çocuklarýmla oynar
ken, sinemaya giderken hep ayný ceketi kullanýyor,
huzursuz dolaþýyordum.
Aradan uzun bir süre geçtikten sonra elimi cebi
me sokmayý baþardým. Artýk içi izmarit dolu pakete,
kâðýtlara dokunabiliyordum. Ýlk kar yaðdýðýnda
sokaktaydým, yanýmda þemsiyem de yoktu. Üstüm
ýslanmaya baþlayýnca cebimdekiler de ýslanýp birbi
rine geçecek, kâðýt, izmarit, kibrit karýþýmýndan
yývýþýk bir çamur oluþacak ve hiç temizlenemeyece
ðim korkusuyla, rastladýðým ilk kahveye girdim.
Boþ bir masaya oturup çay söyledim. Çayý getiren
garsona bitiþikteki bayiden gazete aldýrttým, gelen
gazeteyi okumadan masanýn üstüne serdim; cebim
deki takvim yapraklarýný, izmaritleri, kibritleri gaze
tenin üstüne boþalttým. Akþama kadar uðraþýp Ses
Daðýtým Merkezi’nin onun bana anlattýðý haliyle bir
maketini yaptým. Çevreme toplanan meraklýlar yap
týðým iþin koca bir adama yakýþmayacaðýna karar
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verip yavaþ yavaþ daðýldýlar.
Akþam, maketi gazete kâðýdýna sarýlmýþ olarak
eve götürdüm, kimseye göstermeden çalýþma masa
mýn çekmecesine yerleþtirdim. Kendini yapý planla
rý, kent planlarý çizmeye göre eðitmiþ, ona göre
yetiþtirmiþ olan ben; bu alanýn uzmaný olarak ders
ler veren, konuþmalar yapan ben; günün birinde bir
kahve köþesinde bu garip, ne idüðü belirsiz maketi
yapmýþtým ve onu bir çocuk gibi en yakýnlarýmdan
bile gizliyordum. Arada bir çekmecemi açýp bakýyor,
yanýk kibritlerin arasýna gerdiðim takvim yaprakla
rýndan yükselen çýðlýðý dinliyordum, onun çýðlýðý
ný...
“Seslerim... seslerimin sýrtýný oydular... seslerim
parçalandý... hoyratlýk... kim öðretecek seslerimi...
korunaksýz seslerim... nasýl toplarým... nasýl... nasýl...
onca yýl neyi bekledim... neye bekçilik ettim... sesle
rimi ne yaptým...”
Bir gün bu zavallý maketi parçalar, onun sesleri
ne denk bir yapý kurarým belki diye umutlandýrma
ya çalýþýyorum kendimi.
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