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Þebnem Þenyener, Ýzmir’de doðdu, Ýstanbul’da büyüdü. 1979’
da, Boðaziçi Üniversitesi’nde okuduðu sýrada Demokrat’ta ga
zeteciliðe baþladý. Dýþ muhabir olarak, ilk yazýlarýný 1984’te
Yeni Gündem dergisi için Paris’ten yazdý. 1986’da Columbia
Üniversitesi’nde master yaptýktan sonra önce Cumhuriyet’te,
daha sonra Aktüel, Sabah, Milliyet Sanat, Varlýk’ta yazýlar
yazdý. 1998’deki düþünce ve ifade özgürlüðü kampanyasýna
önayak oldu, kampanya sonucunda seksen gazeteci serbest
býrakýldý. Bu sýrada dýþ muhabirliði sürdürdü. Bir Türk Casu
sunun Mektuplarý’ný 2001’de, 30 Þubat’ý 2004’te, Dansözün
Ölümü’nü 2006’ da yayýnladý. 1982’den beri New York’ta
yaþýyor.
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Üçüncü bir rüya gördüm dostum
Öyle huzursuz etti beni
Cennet hüngür hüngür aðladý, toprak inledi
Gün sustu, hiç sesini çýkarmaz oldu,
Bir karanlýk bastý her yeri
Þimþek çaktý bütün kýsmýyla,
Büyük bir yangýn çýktý
Ateþ çatýr çatýr yayýldý
Derken kývýlcýmlar azaldý
Yangýn söndü
Kömür eridi kýzýla döndü
Kalk gayri, gidelim açýk vadiye
Ýsteyelim tasvir, tavsiye.
Eskici sabýrla dinledi bu sözleri
ve kabul ettirdi rüyasýný Gýlgamýþ’a...
GILGAMIÞ DESTANI’ndan
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Nereden baþlasam, nasýl anlatsam... o meþhur
þubat ayýnda yaþadýklarýmýzý, o güne dek baþýmýza gel
meyeceðinden emin olduðumuz için dilimize doladýðý
mýz þeylerin bir anda gerçeðe dönüveriþini, her þeyi
tümüyle deðiþtiren olaylarý. Olup bitenler hakkýnda
emi
nim bu
gün her
kes üç aþa
ðý beþ yu
ka
rý bir fi
kir
sahibidir. Üstelik çoðunuz, yaþadýklarýmýzý hiçbir þekil
de hak etmediðimizi takdir edersiniz.
Hani burasý öyle ahým þahým bir yer olsa hadi ney
se. Tersine, çirkinlik yarýþmasýnda dereceye kolay gire
cek türden, yüksek, sivri, dizi dizi bir beton yýðýný der
sem kimseden itiraz geleceðini sanmam. Þarkýlarýnýn,
hem de senenin üç yüz altmýþ altý günü için ayrý ayrý
yazýlmýþ malum þarkýlarýnýn satýrlarýnda iþlenmeyen
bir güzellikten söz etmeye kalkýþsam, zenginliðinin
vaat ettiði hülyalarda yatan ama çoðu kez vaat ettikle
rine iyice uzak kalan ruhundan dem vurmak gerekir
belki. Herodot bize yetiþmedi, yetiþseydi þu kupa kýzý
halimizi dillere destan ederek en iyi o anlatacaktý þüp
hesiz. Buranýn saða sola hükmetmeye azmetmesi bir
yana, her çeþit insanýyla dünyaya en fazla uyuþundan
ve ayný nedenle her yerden ayrý duruþundan bahsede
cekti tabii. Ýnsan icadý, insan iliþkileriyle örülmüþ bir
halý, hem de uçan cinsten, hem de içindeki dört köþe
siyle sanki dünyanýn dört bir yanýna durduðu yerden
ulaþýveren halinden. En çok da sokaklarýnda konuþu
lan iki yüz el
li
den faz
la dil
den ve bu sa
ye
de or
ta
ya
çýkan zengin dilsizliðin iþaret alfabesinden dem vura
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caktý eminim. Zaten birazdan sizler de þahit olacaksý
nýz, her þey önce bu sebeplerden pek normal görüne
cek gözümüze, baþlarda hiçbir þeyi yadýrgamayacaðýz.
Birazdan notlarýmýn arasýnda Kremona Koro
su’nun resmine rastlayacaðým. O günlerden hatýra.
Ortada zavallý, rahmetli Baron. Baþlarýnda orkestranýn
sembolü burgulu keçi boynuzlarý. Bir düzine kemancý,
her birinin elinde hazine deðerindeki çalgýlar. Kristal
Saray’ýn önünde, merdivenlere notalarý temsil ederce
sine sýralanmýþ, on yedinci yüzyýl kanzonalarýndan
esinlenen Barok vurgulu bir konsere baþlamak üzere
arþeleri Baron’un iþaretini beklerken verdikleri poz.
Resimden sanki o her zamanki havayý duyacaðýz, önce
yavaþ, sonra hafif hýzlanarak hareketlenen dansýn ezgi
lerini, sonra serbest bir ikinci bölüm, derken durgun
bir üçüncü bölüm ve kreþendo bir final. Ya da sonralarý
özellikle de Baron ortalýktan kaybolduktan sonra tek
rar tekrar çaldýklarý o þarkýyý: “Ah aþkým kýpkýrmýzý,
kýpkýrmýzý bir yaz gülü / haziranda taptaze açan / ah
aþkým bir melodi / tatlý tatlý akarak çalýnan...”
Çoðu kez geride yýkýntýlarý, acýlarý, felaketleri ve
sefaleti, bazen de sýð, zibidi, imkânsýz definelerin
peþinde hayatýn en güzel, en sýcak, en mükemmel ince
liklerini býrakarak göç eden deðiþik kuþaklar için, her
türlü insanlýk durumu, istisnasýz, baþtan gelmiþ geç
miþ geçirilmiþ hadiselerdendir. O açýdan buraya vardý
ðýmýzda o hadiseleri geçmiþte býrakýrken hayatta kal
mayý baþardýðýmýzdan, yabancýlara kaba gelen, ses
tonu yüksek, sürekli kendinden bahsedip böbürlenen,
her türlü olayý “Bu bir þey mi? Biz neler gördük geçir
dik...” sözleriyle karþýlayan tutumumuzla dikkat çeke
ceðiz hemen. Yani çifte papaz çýksa durumu kurtara
mayacak açýkçasý. Hiçbir zaman sýradan bir alçakgö
nüllüler þehri olmayacak burasý. Her þeye raðmen
yaþamayý aklýna koymuþ ukalalýðýmýz ve iddiamýz
sayesinde olanlara kimse aldýrýþ etmeyecek önce. Pas,
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pot, rest, rölans gideceðiz düpedüz. Baþýmýza dünyanýn
en büyük felaketi geldi diye bas bas baðýrmayý ihmal
etmeden tabii. Yaþamýmýzdaki sýradan her þeye “dün
yanýn en...” sýfatýný takma alýþkanlýðýmýzý bilenler
bunu da o hadiselerden biri zannederek üzerinde dur
maya deðmeyeceðini düþünecekler. Sizlerin de takdir
edeceði gibi, elimiz için eþek döper blöfü çekmek
mümkün deðil. Durumumuz günden güne kötüleyince
göç ederken geride kaldýðýný, arkamýzda býraktýðýmýzý
düþündüðümüz geçmiþin, gölgelerimize binip peþimiz
den sinsice bizimle birlikte buraya taþýndýðýný ve
günün birinde hem de hiç beklemediðimiz bir anda
karþýmýza çýkývereceðini fark edeceðiz.
Edebiyata gerek yok. Her þeyi en iyi anlatacak þey
þüphesiz þehrimizin insanlarý. En iyi seviþtikleri, en iyi
çalýþtýklarý, en iyi yaþadýklarý ve ölmeye geldiðinde
onun da en iyisini becerdikleri iddiasýndaki insanlarý
mýz. Ama bu masala inanmayýn sakýn. Ýþin doðrusu
hepsinin sýkýntýdan patlamakta oluþudur esasen. Sah
nede, yüksek kuleler bir yanda, þehrin dört bir köþesin
den açýlan yeraltý dünyasýnýn yapýþ yapýþ, aðýr kokulu
düzeni bir yanda, tepeden týrnaða ve dýþarýdan içeri bir
aþk tapýnaðý dekoru olacak. Doðanýn doðurganlýk sýnýr
larý içinde hareket izni tanýmayan, insanlarýný bu sýnýr
larýn ötesine iten gücüyle gümbürdeyen, utanmasýný
bilmeyen belden aþaðý diliyle sokaklarý yalayýp duran
ve iniltileri en yüksek ve en tiz tonuyla duyulan þehri
miz. Tempoyu hýzlandýrmak ya da hýzý rahatlatmak
için alýþkanlýk yapan bir yýðýn unsura ihtiyaç artarken,
her gün dünyanýn dört bir yanýndan akýn akýn gelecek
yeni nefer. Pas geçmeyi beceremeyecekler, en azýndan
bir papaz bir kýz isteyecekler.
O sihirli ana dek, sessizliði tanýma fýrsatýný yakala
mak için elimizden geleni ardýmýza koymayacaðýmýzý
söyleyeyim þimdiden. Sahip olduðumuz tek kültür,
yani þans kültürü, aradýðýmýz þeyin sayýlarýn gerisinde
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gizlendiðini söyleyecek bize. Þehir izin verdiðinde
günün birinde mutlaka ýþýyacak pencerelerimize. Bek
leyeceðiz. Býrakýn ölmeyi, yaþlanmaya, kýrýþmaya dahi
direneceðiz. Býçak kemiðe dayanýrsa, ölüp hayattan
ayrýlmak þöyle dursun, hayatý öldürüp yerini almayý
yeðleyecek cesaretimiz.
Sürekli bir heyecan vaat edeceðiz çevremize. Floþ
royalden aþaðý düþmeyeceðiz, asla! Þehrimizi ziyaret
eden turistlere de ayný heyecaný garantileyeceðiz ilan
larýmýzla. Gelenler buradan heyecan dolu birkaç hatýra
edinmeden ayrýlacak olursa parasýný geri istemekte
yerden göðe haklý bulacak kendini, çünkü ancak öyle
masrafa deðecek bu fýrsat.
Þüphesiz bu saydýðýmýz nitelikler bugün dünyanýn
dört bir yanýnda halen mevcut. Zaten hikâyemizin
ibreti âlem tarafý da bu. Hatta, sabahtan akþama,
akþamdan sabaha çalýþan ve eðer kalýrsa geri vaktini
kumarda, yarýþta harcayan milletler çoðunlukta. Gerçi
ender de olsa, mahremiyetini üstün tutup arif kalmayý
becererek, en sýfatlarýyla dolu yarýþa katýlmayýp kenar
dan seyretmeyi yeðleyen, bu sayede baþý dik kalabilen
aklý selim yerler de var tabii. Ama bunlarý bilmek bizim
bu þehre olan gözü kör baðýmýzý inceltemeyecek neden
se. Tersine kafamýzýn dikine gitme alýþkanlýðýmýzý
daha da körüklediði gibi, burnumuzu her sürtüþünde
biraz daha büyütüp her yenilgiden daha da güçlenerek
çýktýðýmýza dair inancýmýzý kuvvetlendirecek. Afsane
Sahavet’in kumarda baþarýlý olmasýnýn sýrrý da bu.
Þimdilik þu kadarýný söyleyeyim; sýk kazanacak, kazan
masýný iyi bildiðinden. Ama kaybettiði zamanlar çok
daha tutku dolu anlar onun için. Kaybettiðinde, hem
de öy
le ufak te
fek bir
kaç ku
ruþ de
ðil, bir
kaç ser
vet
kaybettiðinde buna dayanabiliyor olmasýnýn verdiði
kuvvet damarlarýna öyle büyük bir ateþle yayýlacak ki,
bu ateþe tutulmayacak, onu delice arzulamayan bir
insan olabileceðine inanmam dünya yüzünde. Sýrtýn
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daki yük kalkacak aniden, kuþ gibi hafifleyecek. Tek
baþýna, zincirsiz, düpedüz hür. Onu kumar masasýna
çeken þey, ki bu konuda kim isterse bahse girmeye
hazýrým sevgili okur, onu oraya çeken þey, kazandýðýn
da parlayan yýldýzýndan çok, kaybettiðinde duyduðu
bu özgürlük hissidir.
Birazdan okuyacaðýnýz satýrlarda yaþadýklarýmýzý
öðrendikçe, bu satýrlarýn yazarýnýn kimliðini –yeri
gelinceye dek– saklamasýnýn sebebini de takdir ede
ceksiniz. Amaç anlattýklarýmýn tarafsýzlýðýný zedeleme
mek. Olup bitenin takdirini size býrakmak.
*
Elif Lale’nin hayali arkadaþý Halis Yaprak rüya
ustasýdýr. O sabahýn ilk hikâyesi yanýlmýyorsam
Halis’in gördüðü rüyalara dair. Ama ne rüyalar... Tren
de gidiyorlarmýþ birlikte. Gece seyahat ediyorlarmýþ.
Tren sallanýyormuþ. Zor tutunuyorlarmýþ saða sola. Bir
ara durmuþlar, satýcýlar gelmiþ trene, haþhaþ ekmeði ve
çay getirmiþler. Sonra yine yola devam etmiþler sallana
saltana ve Halis, Elif Lale’ye hasretle sarýlmýþ seyaha
tin orta yerinde. Hasretle kucaklaþmýþlar! Ve uzun sür
müþ bu kucaklaþma...
Doðduðundan bu yana bir kere bile rüya görme
miþ, görememiþ, rüyadan mahrum çocuðun, sabah
uyanýr uyanmaz, hayali arkadaþýnýn gördüðü rüyalarý,
üstelik ince detaylarýyla anlatmasý hep içimi burmuþ
tur. Bazen Halis öyle rüyalar görür ki –yani þöyle diye
yim, bu ufacýk kýz çocuðunun rüya özlemini dile geti
ren hayaller bunlar– Elif Lale’nin Halis’e yakýþtýrdýðý
rüyalara doldurduðu o derin rüya özlemine dayanama
yýp hýçkýra hýçkýra aðladýðým olur. Afsane Sahavet’in
yüreði de dayanmaz bu duruma, anadýr ne de olsa,
kýzýnýn göremeyip çaresiz, hayal ettiði rüyalarý duyar
duymaz sahiciymiþ gibi yorumlayacak tabii hemen.
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— Demek Halis Yaprak senden korkmuþ. Çekin
miþ. O kadar üstüne düþme, korkutuyorsun onu.
— Nereden biliyorsun?
— Rüyasýndan anlaþýlýyor, bahse girelim mi bir
onluðuna?
Baþýný sallayacak çocuk. Anlamýþ gibi, büyümüþ
ve küçülmüþ gibi. Ne þeytan kupa kýzý. Rüya tabirin
den sonra sýra Halis’in hep meþgul olmasýndan yakýn
ma faslý. Telefona dahi cevap veremeyecek kadar meþ
gul çünkü Halis.
— Neden anneciðim?
— Üzerine düþme çocuðum. Düþme üzerine bak, o
zaman her þey yoluna girer. Ýnanmýyorsan bahse gire
lim, bir beþliðine?
Dinlemeyecek. Bütün gün aklý Halis’te. Radyoda
Halis Yaprak zeytinyaðlarýnýn reklamýný yapan birinin
sesine duyduðu hayranlýkla yarattýðý bir hayalde. Rek
lamý okuyan adamýn sesinden doðan bir nefes o. Anne
sine çekmiþ diyeceðim ister istemez, Afsane Sahavet
de insanlarý sesleriyle ya da tersine sessizliklerinden
tanýyan, seven cinsten çünkü. Çocukluðunda onun da
bir hayali arkadaþý olmalý mutlaka, görmediði ancak
sadece duyduðu bir sese yakýþtýrdýðý biri. Belki gördü
ðü bir resme yakýþtýrdýðý bir ses, kim bilir, tam hatýrla
yamayacaðým þu an birden düþününce sevgili okur.
Çocuðun hayali arkadaþý fevkalade meþgul, sebebini
tahmin etmek zor deðil. Yani, içinde derinde bir yerde,
Halis’in hayali olduðunu gayet iyi bilecek. Ama bu bil
giden çok daha elzem bir ihtiyacý besleyecek Halis.
Çoðu kez telefona cevap veren sekreter Halis’in meþ
gul olduðunu söyleyecek, kýz yine annesine yakýnacak,
yakýnacak Halis’e tek kötü bir laf ettirmeden. Ederse
yandý. Hep iyi bir sebeple açýklanmalý durum. Mutlaka
önemli bir iþi vardýr. Çok önemli bir iþ, mesela, bir insa
nýn hayatýný kurtardýðýndan ya da bir hýrsýzýn peþine
düþtüðünden ve o an onunla boðuþuyor olduðundan,
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elleri dolu olunca böyle nasýl cevap versin telefona? O
zaman çocuk sabretmeye niyetlenip, oturup Halis’i
bekleyecek saatlerce, usanmadan. Anasýna baþ dinle
me fýrsatý ama o ya hep mahzun, hep üzgün ya hep
buruk ve sinirli. Sebep Halis filan deðil. Esas sebep, bir
türlü gelmek bilmeyen sinek asý rüyasýzlýðý. Hayat
anlam talebiyle bastýrýrken, sürekli yolunu baltalayan,
boyundan büyük dalgalara ya da ümitsiz çýkmazlara
onu var gücüyle iten rüyasýzlýk.
— Yirmi beþ yaþýna gireceðim ya! Ýþte o zaman
rüya göreceðim ben, ilk rüyamý yirmi beþ yaþýmda
göreceðim. Anlaþýldý mý?
Büyük þanssýzlýk, bir kromozom meselesi. Uzman
olduðum bir konu deðil sevgili okur. Doktora bakýlýrsa
rüya dili yok. Ona bir rüya dili öðretmeye kararlý Dok
tor Hobson. Yedi senedir haftada iki kez aksatmadan
klinik ziyareti, testler, grafikler, tomo, magnetik rezo
nans ve bir yý
ðýn baþ
ka tek
nik, su
ni mü
da
ha
le kâr
etmeyecek maalesef. Peydahlandýðýndan bu yana, yani
ana karnýnda dahi rüya göremeyecek çocuk, saklama
ya gerek yok, iþin doðrusu bu.
— Ýlgilenirsin diye söyledim. Yirmi beþ yaþýndan
önce rüya göreceðimi sanmýyorum anne! Anlaþýldý mý?
Rüyayý büyümeye, memelerinin dolgunlaþmasýna,
boyunun uzamasýna ve kendi baþýna buyruk, özgür
günlere ait bir vasýf addettiðinden söyleyecek bu sözle
ri esasen. Yirmi beþ yaþýnda evlenecek, bir opera yaza
cak ya da fener bekçisi olacak, dalgalý büyük denizler
de gemilere yol gösteren fenerleri bekleyecek, tek
baþýna hem de, yirmi beþ yaþýnda saçýný boyayacak,
yirmi beþ yaþýnda makyaj yapacak, topuklu pabuç
giyecek, içki içecek, yirmi beþ yaþýnda kendi baþýna
dünyayý dolaþacak... Üstelik artýk kimsenin bunlarý
yapmak için yirmi beþini beklemediði bir dünyada.
Girdiðimiz çaða gönüllü olmayan çok kimse gördüm,
aranýzda da eminim böyleleri vardýr, o sebeple hayatýný
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tümüyle geleceðe erteleyen ve vakti gelinceye dek bir
geçmiþ sahibi olmamaya programlanmýþ bu çocuðu
anlayýþla karþýlayacaðýnýzý da biliyorum. Yirmi beþine
dek hayatta kalmayý becerirse rüya görmeyi de becere
ceðine dair hiçbir ipucu yok elinde, elimizde. O kendi
sini böyle avutacak þimdilik, hayatýnýn iplerini kendi
elinde tuttuðuna dair bir inanç. Yine de anasýnýn yüre
ði dayanmayacak, her fýrsatta þansýný deneyecek, ya
çekerse bir 30 Þubat:
— Ama biliyorsun yaþlandýkça azalýyor rüyalar. En
çok rüya göreceðin yýllarý rüyasýz geçirmiþ olacaksýn.
Kendi bileceðin iþ tabii. Sana kalmýþ çocuðum. Yaþý
ilerledikçe insanýn ruhuyla birlikte yatýþýr demedi mi
Doktor Hobson rüyalarý için. Bahse girebiliriz istersen,
biz diyoruz ki daha önce, hem de çok daha önce göre
ceksin. Hadi gölgesiz, at bir beþlik þimdiden ve kapata
lým bu konuyu.
— Ama be
nim ru
hum yok ki, gü
zel ko
ku
yor
muyum ben? Bu gül gibi, mis gibi... Onun ruhu var.
Benim yok.
Rüyasýz, ruhsuz, nefessiz, kokusuz, gölgesiz...
Bu
na ce
vap ver
mek müm
kün mü? Bir si
nek on
lu
düþerse, belki renk olur, bekleyecek Afsane Sahavet.
Sessizlik, düþündürecektir çocuðu. Düþününce daha
zayýf, daha kýrýlgan, eksik:
— Hep gece, karanlýkta mý görülür rüya?
— Hayýr, gündüz de görülür.
— Ama karanlýkta, göz kapalýyken görülür deðil
mi?
Yani gözkapaðý bir sinema perdesi gibi inince,
kapanýnca görüntüler onun üzerine yansýr diye düþü
necek. Parkta gördüðü projeksiyon aletinde aklý. Ya
onun gözkapaðý görüntüleri yansýtmak yerine emiyor
sa, sünger gibi. Olamaz mý? Bir yýðýn cevapsýz soru,
önünde çoðalarak sýralanacak. Çözüm umudu kalma
yýnca çaresizlik kumandan. Baðýran, aðlayan, yýkan,
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yakan, kýran, döken bir þiddet, etrafýna olduðu kadar
kendine de yönelen. Birkaç kere gözkapaðýnýn arkasý
na beyaz kâðýt yapýþtýrmak hevesiyle göz çýkarmaya
varacak iþ.
— Gözkapaðý ile ilgili deðil, göz açýkken de görülür
rüya biliyorsun. Doktor ne dedi? Hatýrla bakalým, gün
düz geceye kýyasla daha fazla rüya görür insan demedi
mi?
— Bahse girelim mi?
— Girelim, nesine?
— Kazanýrsam kýr baþlý bir at isterim, bir at alacak
sýn bana!
— Olur, ama kazanamayacaksýn. Bak ayný, hani
nasýl yýldýzlar gün ýþýðýnda parlayamazlarsa, rüyalar
da, açýk olduðu için göze görünen þeyler sayesinde
arkada kalýr. Doktora soracaðýz, o da ayný þeyi söyleye
cek. Öndeki gürültüden duyulmayan, geride kalan ses
ler gibi, bazen birdenbire baþka kimsenin farkýna var
madýðý bir þeyin bu sayede farkýna varýrsýn, ipuçlarýný
bu sayede görürsün.
Elif La
le’yi bir sü
re meþ
gul et
mek için ye
ter
li
annesinin sözleri.
— Niye yirmi beþine kadar bekliyoruz? Yani ne
bekliyoruz çocuðum?
— Öyle programlanmýþým ben de ondan!
— Nereden öðrendin bunu?
— Halis Yaprak söyledi. Çok üzerime düþüyorsun,
düþüyorsunuz, öyle dedi.
— Hayýr, biz sana Halis’in üzerine sen çok düþü
yorsun diyoruz tersine, yani sen onun üzerine düþme,
üzülme diye seni uyarýyoruz, sen þimdi bunu bize
çevirdin.
— Evet.
— Bugün yemeðe niçin gelmemiþ?
— Meþgulmüþ çok, iþi çýkmýþ. Yarýn geleceðine söz
verdi. Mutlaka gelecek.
30 Þubat
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— Bahse girelim mi?
— ...
Buruþturacak küçük suratýný, þýmarýk dilini dýþarý
çýkaracak, yanaklarýný þiþirecek, çocuk iþte, rüyasýz da
olsa küçücük bir çocuk, yeni baþlayan bir hayat, anla
mý eksik olsun zarar yok, umudu yitirmenin ne yeri ne
zamaný þimdi.
— Terbiyesizlik yapma, çirkin oluyorsun öyle!
— Ýþte yine beni sinirlendirdin, çok sinirlendim
Afsane Sahavet, nefesimi tutarým, görürsün hem de
patlayýncaya kadar.
Nefessizlik numarasý yetmiyormuþ gibi fýrlayacak
yerinden, doðru balkona. Tutabilene aþkolsun. Kar buz
demeyecek. Çýplak ayak pijamalarýyla dýþarý çýkacak.
Kapýdan soðuk akacak içeri, keskin, tertemiz bir soðuk.
Anasýný irkilten ani hareketlerinden biri kýzýnca balko
na koþturmasý. Ya atlayýverirse, gözü kara. Ýçeri geri
geldiðinde, soðuktan tir tir titreyerek, yüzü yepyeni bir
sorunun tokatýný yemiþçesine þaþkýn:
— Aþaðýda sokakta herkes kahkahalarla gülüyor.
Karþýda Albanez. O kadar çok gülüyor ki, onu hiç böyle
görmedim, gel sen de bak anne.
— Gülenlere bakmayacaksýn Ela. Dikkat et ve
gülenlere bakmamaya çalýþ olur mu?
— Neden?
— ...
Kahramanýmýzýn o sabah baþýmýza çökmeye baþla
yan korkunç hadiseleri nasýl öðrendiðinin hikâyesini
birazdan açýklayacaðým sevgili okur. Þimdi kýzý içeri
çekecek, balkon kapýsýný ve perdesini sýmsýký kapatýp.
Elif korktuðu zamanlarda yaptýðý gibi oyuna kaçacak o
zaman.
— Kasap Albanez kaç yaþýnda biliyor musun?
— Gölgesiz... þaklabanlýðýn sýrasý deðil, kapýya
bakacak mýsýn?
Deminden beri çalan kapý zili, ýsrarlý ýsrarlý kýsalan
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aralýklarla neredeyse bas bas, çýðlýk çýðlýða, ama çocuk
oralý deðil:
— Kasap Albanez kaç yaþýnda biliyor musun?
Ýki elinin on parmaðý anasýnýn suratýný karýþlar
ken:
— Bir iki üç beþ on, on bir... yüz on. Söyle bakalým,
iki adam baþlarýnda birer beyaz dantel takke ile ters
istikamette duruyorlar. Birinin yüzü doðuya bakýyor.
Ötekininki batýya. Yürümeden, arkalarýný dönmeden
ve baþlarýný hiç çevirmeden birbirlerini görmeleri
mümkün mü?
Kapý zili bastýrdýkça ana kýz seslerini yükseltecek
ler birbirlerini duyabilmek için. Afsane’nin ýsrarý çocu
ðu bir iþe koþturup dikkatini daðýtmak.
— Bilemedin...
— Kapýyý aç, koþ, Greta geldi.
Nihayet karþýmýzda zili çalmaktan yorulmuþ, nefes
nefese Greta. Elinde üzerinde dumanlar tüten ve etrafa
mis gibi kokular yayan elmalý bir turta.
— Elim doluydu anahtaðý bulamadým, iki saattið
kapýda, elleðim yandý...
Bekletildiðine sinirlenecek tabii, ama siniri uzun
sürmeyecek, hemen yatýþacak Afsane Sahavet’in yüzü
nü görür görmez.
— Ýki blok yüðüyünceye dek sokakta kimi göð
dümse kýkýkýð, önce soðuktan sandým. Meðeð haki
katen gülüyoðlaðmýþ. Gülmeye baþlayanlað ötekileðin
üzeðine atýlýp biðbiðleðini gýdýklýyoðlað. Biði baþlayýn
ca ötekine sýçðýyoð deli gibi, gülüyoðlað...
*
Kaybedince çýkacak ortaya esas karakteri. Ýyi
oynayan kaybetmesini bilendir! Böyle düþünecek tabii
Afsane Sahavet Yýldýz. Profesyonel bir kumarbaz oldu
ðunu söyledim biraz önce. Þans kültürünü aktarabil
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mek için böyle düþünmekten baþka bir seçeneði yok
da ondan. Kendini bizim onu tanýdýðýmýz kadar taný
saydý, kaderini de öðrenebilirdi belki. Sahip olmadýðý
tek þans da bu iþ
te. Yi
ne de bir kah
ra
ma
na ya
ra
þýr
þekilde her türlü çorabý örecektir baþýmýza. O yüzden,
hikâyeye, yeniden, bu sefer, bütün her þeyin baþladýðý
o uðursuz gün daha aðarmadan, henüz olacaklardan
habersiz kahramanýmýzýn, kaybettiði bir oyunun ardýn
dan, þan ve þerefiyle yenildiði düþüncesiyle kendine
övgüler yaðdýrarak sabaha karþý eve dönüþünden baþ
layacaðým. Annesini hatýrlayacak o an. Huri Haným’ý.
Daha çocuk denecek yaþlardayken pisipisine girdiði
bahisleri kaybettiðinde –buraya hemen ekleyeyim sev
gili okur, o gün bu gündür önüne çýkan herkesle taný
dýk tanýmadýk demez, bildik bilmedik konu kabul
etmez bahse tutuþmaya bayýlýr– evet, bahisleri kaybet
tiðinde, sinek sekizlisi gibi hem de, Huri Haným’ýn iyi
leþtiren elleriyle, onun büzülmüþ, kýrýlmýþ vücudunu,
içeri doðru eðilen omuzlarýný silkeleyiþini, koca kafasý
ný aðýr bir taç gibi ince boynunun üzerine yerleþtiriþini
hatýrlayacak. Seçilmiþlik hissini öyle kazanacak. Huri
Haným onun baþýný avuçlarýnýn arasýna aldýðýnda. Bir
kupa asý gibi herkesten farklý olduðunu öðrenecek.
Oðlan çocuklarýyla zar atmak uðruna bisikletini sattý
ðýnda dahi kýzmayacak Huri Haným. Zar gelmedi.
Bisiklet gitti. Zarar yok. O kýzýyla gurur duyduðunu
ilan edecek herkese. Kaybetmesini de böyle öðrenecek
zaten, anasýndan. Ýyi oynayýp kaybettiðinde kýsmetin
den bir tuðla daha eksilerek. Düþüp, kaybolup giden
bir an daha hayatýndan. Hafifleyecek. Bomboþ bir cüz
danýn özgürlüðü yok mu ya! Havalarda uçacak farkýna
varmadan. Birkaç saat sonra onu saracak olan dehþetli
panik, piþmanlýk aklýna gelmeyecek hiç.
Kazanýrsa ki dediðim gibi bu cephede de nasibi
yerinde, kazandýklarý gün aðarýrken ufukta parlayan
bir yýldýzdan farksýz, erken saatlerde, boþ sokaklarda
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parýltýsýný pek kimseye gösterme fýrsatý olmayan bir
sabah yýldýzý. Çoktan ölmüþ ama ýþýðý zamana sýkýþýp
kalmýþ yýldýzlardan biri. Ýnsana hangi zamana sýkýþýp
kaldýðýný merak ettiren türden. Yani hani gazetelere
basýlan “yasadýþý” kumar partilerinden birinde tutuk
lanmamýþsa eðer sabah yýldýzýný seyretmeye deðer.
O gece yine kendisine karþý oynayacak. Ýlk deðil
tabii, karakteri onu çoðu kez kendisiyle karþý karþýya
getirir kumar masasýnda. Karþýdaki her ne kadar bam
baþka birisi ise de bir ayna haline dönüþür ve yüzünü
deðil de ruhunun en derin, en görülemeyecek, en
olmadýk karanlýklarýný yansýtýverir hem de ýþýl ýþýl.
Kendisine karþý oynadýðýna eminim, sevgili okur,
yalan deðil, hem de en ufak bir iltimas dahi yapmadan.
Tersine en zor ihtimallerin üzerine gidecek kafasýnýn
gözünün yarýlacaðýndan korkmadan ve tabii kaybede
cek. Ýki kere iki bazen beþ etmeli diyecek içinden. Kah
raman ya! Her elde kare as gelmez ki. Yanlýþ anlaþýlma
sýn. Zayýf oyuncu deðildir. Mucizenin beklenmeyeceði
ni bilir. Yani elinde iþe yaramaz kartla oyunda kalýp bir
çýkarsa diye oynayanlardan deðildir. Mucizeyi hesap
tan bekleyenlerdendir. Huri Haným böylesine, Rodoslu
aðzýyla “Çek bir 30 Þubat,” derdi, “senin de bir imkân
sýzýn olsun, dileðin yerine gelsin!” Yani zor dileklerin,
imkânsýz arzularýn hakikat olacaðý gün anlamýna.
Burada dikkatinizi çekeyim hemen. Amacý, þevk kýr
mak deðil, tersine imkânsýza olan iþtahý kamçýlamak.
Bir gün muzurluk olsun diye Huri Haným’ýn yediðin
den giydiðine baþvurduðu takvime bir 30 Þubat sayfasý
iliþtirecekler o görmeden ve sayfayý kopardýðýnda,
küçük dilini yutmuþ kadar hayretle açýlan yüzünü sey
redecekler saklandýklarý divanýn altýndan, kýkýrdaya
rak. Sonra dilek bahanesiyle çikolata kutusuna izin
koparacaklar. Þahsen, þubattan gün atýlmasýný hiçbir
zaman kabullenememiþ olmam bir yana, meselenin
takvim meselesi olmadýðýný söyleyeyim hemen. Tak
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vim insan icadý olduðuna göre, istesek, üç yüz altmýþ
yedinci güne de bir þarký yazan bulunur nasýl olsa.
Mesele dilek meselesi. Mesele dile, dilediðine deðecek
bir dilek dolayabilmekte. Yani bugün karþýmýza böyle
bir þans çýksa, hani “Dile benden ne dilersen, þubatý 30
çektireceðim, dileðin yerine gelecek,” dese biri, hangi
miz bir çýrpýda çifte as çeker gibi, üstünü güvenle
tükürükleyebileceði bir imkânsýz dilek çýkarabilecek
tir dilinden? Hiç kuþku duymadan. Ama onun da yeri
var hikâyemizde ve yeri geldiðinde dilimize o dileðin
nasýl dolandýðýný da göreceksiniz sevgili okur. Þimdi
gözünüzün önüne getirin diye anlatayým, Afsane Saha
vet’in önüne dizilmiþ sütunlar dolusu sayý, sýra, renk.
Yüzünde esrarengiz bir gülümsemeyle saklayacak
elindeki kâðýtlarý. Kalbi çarparak, hafiften hýzlanarak.
Öldürmeye hazýr. Bir kahramanlýk þarkýsý tutturacak,
ritminde askeri marþlarýn vuruþlarý. Ýki ileri bir geri.
Ýmkânsýzla randevusu var. Gerçi o hiç gelmez, lanet
okutur diline her seferinde.
“Artýrýyor musun? Görüyor musun?” Artýrýrsa
niyeti belli olur. Planý beþinci ele kadar durumu idare
etmek. Ondan sonra artýranýn üzerine artýracak. Karþý
sýnda þansýný bozmamak için burun kýllarýný kesmeyen
Çi Muyen. Onun yanýnda her oyunda kýrmýzýyý üzerin
den eksik etmeyen Kaplan. Onun yanýnda beyaz þap
kalý, yanýk yüzlü ve gecenin bu saatinde güneþ göz
lüðüyle oturan, oturaklý bir beyefendi. Gömleðinin tek
kolu sývanmýþ, þans için. Kazanýnca öyle sevinecek ki,
çocuk gibi, masadan kalkýp yanýna kadar gelip elini
sýkacak kahramanýmýzýn: “Memnun oldum. Adým
Zeno! Sizinle oynamak bir þeref!”
Hep o eriþilemeyen oyunun özlemi içinde. Tek bir
oyun. Son ya da ilk, orta ya da sýra dýþý fark etmez.
Zamaný o kadar önemli deðil. Oynandýðýnda oynandýðý
için zaman önem kazanacak. Herkes bilecek o tarihi.
Her þeyi ortaya koyup, hayatý ortaya koyup oynanacak.
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Yani, hep o oyuna hazýrlanmakla geçti konup ortaya
oynanacak hayat. Ortaya oynanacak hayat konup...
Hayalindeki oyunun ümidiyle giyinip özenle, keyfini
çýkararak, yavaþ yavaþ kýyafetini tamamlar. Kumar için
giyinmek bir ayin gibidir. Para hazýrlanacak. Para des
teleri çekmecede sýralý, birlikler, beþlikler, onluklar,
yirmilikler, ellilikler, yüzlükler... düzeni bozulmaz
ordular gibi üst üste. Okþayarak sayacak onlarý tek tek,
usanmadan, sonra defterinin her hanesine iþlenecek
sayýlar yeniden. Bazen elinden çýkmýþ ve aylar sonra
eline dönmüþ olan yirmiliklerin, yüzlüklerin yeri ayrý.
Özel þans anlarý için bekleyecekler vakitlerini. Onlara
layýk altýn sýrlý çanta ayrý. Oyun salonuna girdiðinde
adýmlarý çantasýnýn içindeki para desteleri gibi sýralý.
Baþýndan bilsin herkes çantasýnýn yüklü olduðunu.
Çantada masaya çýkacaðý sýrayla duracak para. Masaya
oturduðunda aklý paraya kaçmasýn. Oturduktan sonra
para hesabý filan tutulamaz artýk. Asla! Ve eline gelir
gelmez kâðýtlar, etrafýný çevreleyen hasýmlarýndan baþ
ka bir baðý kalmayacak bu dünya ile. Ölesiye oynana
cak oyun.
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