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Söyleyecek bir şeyler... Hayır! Sözcükler yetersiz. Bakarsın ona. Gülümser ve rengini masanın 

üzerindeki şekerliğe veren yüzün ortasında kaybolursun. Bir ses, kafanın içinde dönüp durur: dong, dong, 

dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong. Kalkıp kapıyı açar caddeyi koşarak geçersin, 

uzaklaştığında o, ‘Tamam!’ der. 

Ve bu, yıllar sonrasında bitmez 

Sormalıydım. Neden sormadım? Bu defa gördüğümde soracağım. Ya yapamazsam? Neden 

yapamayacakmışım? Başımı kaldırmadım mı, bakışları olmadı mı, sormaktan kolay ne var ki! 

Hayır! Elini çenenin altına koymasına, başını kaldırmasına, gözünün içine dik dik bakmasına ve 

‘Demek konuşmak istemiyorsun?’ demesine izin vermemelisin... Sen de ‘Dinliyorum,’ dememelisin. 

Ve dinleyesin ve sağır olasın, sesten, sesten, suskunun sesinden. 

Anlıyor musun? Titremek yok. Yumruğunu sıkarsın. Titremeye ne gerek. Dudaklarının 

titrememesine çok dikkat et. Sözcükler! Sözcüklerin hürmetini koru! Asla, is-ti-yor-dum sora-ay...’nın, 

dudaklarının üzerine parçalanıp dökülmesine izin vermemelisin, yoksa yine bakışları güler, kaybolursun ve 

caddenin zemheri soğuğu... 

Evet, anımsıyor musun? Ufalırdım. Durmadan daha da küçük, minicik... İki bilyenin bakışının 

büyüklüğünde aynı. İlk o zaman onun gözbebeğinin yerine oturmak istedim, bir kıvrım olup sol yanağına 

konuverdim. Rengi kaçtı. Bembeyaz. Aynı, masanın üzerindeki şekerlik gibi. Anımsıyor musun? Yanan 

hummalı kalbim bile kımıldayamadı. Kolum, elinde sıkıldı: “Sen bana benzersin.” 

“Be... be... ben... hayır...” 



Güldü: “Tıpkı bensin.”  Metal bir iskelet, çerçeveden dışarı fırladı: dong, dong... Şehir kapılarını 

çarptılar; “Tamam!” dedi. 

İşte böylece kayboldum ve şimdi Doktor Perviz Pertev’in muayenehanesine geldim, kendimi 

arayayım diye. 

“Ohoy! Kiminle konuşuyorsun?” 

“Kiminle mi? Belli. Bu sayın bayanla.” 

“Sayın bayan mı?” 

“Evet, bu gördüğünüz sayın bayanla.” 

“Sanırım hâliniz pek hoş değil. Ne sayın bayanı? İçeri girmiş olmasın?” 

“Kim?” 

“Ne bileyim! Hani, geldiğinde fotoğrafını gösterdiğin, buralarda göründü mü diye sorduğun.” 

“Yok yahu! Şu kadın var ya hani, iki kara mı kara kaşı, bir siyah tülbendi ve bir çift gözü...” 

“Mutlaka bir burnu, iki dudağı ve kaç tane de yüzü...” 

“Evet, tesadüfen alt dudağına da azıcık bu kahverengi rujdan... Bakayım numarası kaçtı? Neyse, 

önemli değil. İşte gördüğün rujdan. Sürmüş. Ama üst dudağını durumu, sizin teşrif ettiğiniz şu âna kadar 

belli değil. Ama geldiğinize ve eteklerini tutuşturduğunuza göre iki şey yapabilir. Birincisi şu ki, rengi aynı 

olsun diye üst dudağını birkaç kez alt dudağına sürer... Başka bir yol da şu ki, dudağındaki ruja bir hava 

daha verir... şöyle, görüyorsunuz ya, şöööyle, üst dudağını kahverengi yapar. Elika Kuaförü’nün sahibi 

Meli Hanım’a göre -ki kendileri çok usta ve ünlü birisidir- rujun yeknesak olması için gülümsemeniz 

gerekiyor diyor ve işte böyle; gülümserken, ruju yavaş yavaş dudağına sürmelisin. Benim kör talihim, 

gülmemem gereken yerde gülesim tutar... Olur olmaz yerlerde gülmemeliyim... Ama bu, Meli Hanım’ın 

hatırı için de olsa, bir kez bile aklımda kalmaz. Biliyor musun, hepsi bu kahrolası aynaların suçu. Buna ne 

dersin? Şimdiye kadar kaç kez Maman Eşi’nin tavsiyesi üzerine Hesti’ye şey için... Hangi Hesti’den söz 

ettiğimi biliyorsun değil mi? Avarelik Adası’ndaki Hesti...” 

“Avarelik Adası da neyin nesi?” 

“Ohooo ho! Sen de mi okumadın? Bayan Daneşver’in1 son romanı. Okumadın değil mi? Peh! 

Evet, Maman Eşi diyor ki ‘Rujunun renginin, misafirlik süresince dudağında sabit kalması için, ruju 

sürdükten sonra bir kâğıt peçeteyle yağını almalısın, sür, yağını al... sür, yağını al...’ Şansızlığı görüyor 

musun? Bu konuda da kör tâlih. Hep ya unuturum ya da evde peçete bulunmaz. Ya da o kadar geç olur ki 

merdivenleri mecburen ikişer ikişer tırmanırım, hızlıca rujumu çıkarır, dudağıma sürerim ve aceleyle 

koşarım ve ilk taksiye ‘Meydan!’ derim... Sonra da saatime bakar ve sık sık dudaklarımı ısırırım... Öyle ki, 

gideceğim yere vardığımda dudağımda ruj namına bir şey kalmaz...” 

“Saçmalama. Bir şey sordum sana, ne yapıyorsun burada?” 

“Ne mi? Hiç. Biz, şayet bir gün elimize bir fırsat geçerse yüksek sesle okuyalım diye, burada 

rivâyetimizi anlatıyorduk; ama yine her zaman olduğu gibi o, kendisini çerçeveden dışarı attı ve başladı 

öğüt vermeye...” 

“Demek kendini çerçeveden dışarı attı? Peki ne diye?” 

 
1 Yazar Simin Daneşver. (Bütün dipnotlar çevirmene aittir.) 



“Her zamanki gibi... Biraz görüş ayrılığı... Ben diyorum ki, insan titremek için dünyaya gelir. Bir 

gün içi titrer, bir gün de eli. Bu titremek var ya, insanın içinde aslında. Aynı gülmek gibi, ruj sürmemen 

gerektiği zaman, değil mi? Ya da ağlamak. Aslında düşünmek gibi. Dikkat ettin mi, bazen başını ellerinin 

arasına alırsın. Zaman döner durur. Tıpkı aynanın önünde durduğun zamanki gibi ve bir dudağın yanık 

kahverengi, diğer dudağın...” 

“Ohooo!” 

“Ben diyorum ki, ne olur yani onu gördüğümde –yani eminim bir gün göreceğim- her şeyi ona 

söylesem; yıllarca, ona sormam gerekirken soramadıklarımı ve yüreğimde ağırlık yapanları... Fakat o diyor 

ki: Hayır, titrediğini görmesine izin vermemelisin. Ne yapıp yapıp adalelerini kasmalısın. O, titremelerini 

görünce de zeki olmalısın, fark etmesine izin vermemelisin. Bunun da bir yolu var; kışsa, kaşlarını 

çatmalısın ve tüm ciddiyetinle ‘Ne kadar soğuk, kara bir kış!’ demelisin. Yazsa, ‘Tuhaf!’ demelisin, ‘Yazın 

ortası ve böyle soğuk bir hava?’ Ve hiçbir zaman, az ve öz konuşma kuralını unutmamalısın. Özellikle de 

sana baktığında, dilin tutulduğunda, sözcükler dudaklarında parçalandığında ve kendin duymadan, 

sözcüklerin hürmetini yerle bir ettiğinde... Dahası, unutmamalısın ki sen bir kadınsın ve ciddi bir kadın, 

onurunu her halükârda korumalı. Ama ben, titremek insan içindir diyorum yine de. Bilmem artık bu konuda 

siz ne düşünürsünüz.” 

“Bana göre; haydi yallah, anca gidersin! Burayı tuvalet masanla karıştırmışsın! Haydi kımılda. Bir 

tek lavabo, bu kadar hasta...” 

“Ayna? Evet, tesadüfen ayna önündeydik. Biliyorsunuz, benim hatam değildi. Ölçtük, yüreğim 

onun yüreğinden bir karış daha büyüktü. Yüreğimi ellerinin arasına aldı. Yüreğim kendi yüreği kadar olsun 

istedi: ‘Doğru değil,’ dedi, ‘bilmelisin, yürek büyük olunca beyin küçük olur...’. ‘Eh! Ne yapayım?’ dedim, 

‘Annem beyin yememi istemezdi. Beyin yememelisin, yüzünde lekeler oluşur, bir kızın yüzü de eteği de 

temiz, pak olmalı,’ derdi. Onun için de yüreğim büyüdü... Yoksa sanma ki... Buna karşın, bak işte yüreğim 

seninkinden daha büyük.’ O, ‘Sen öyle san,’ dedi, ‘ellerimin arasında o kadar sıkarım ki küçülüverir.’ 

Bunları söylemedi. Yani söyledi. Fakat, bakışları bunları nasıl söylediyse kalbim aniden sıkıştı. Küçüldü. O 

kadar küçüldü ki kanı koyulaştı, damarlarımdan akamadı. Toptopaç oldu. Rengi kaçtı. Gözlerim, 

yuvalarından yuvarlanıp damlayıverdi. Bana baktı. Bakışları güldü. Hayır! Sanma ki öyle sıradan. 

Anlatamıyorum. Bilmiyorum, belki de normali böyledir. Tabii, ben de ona baktım. Fakat bakışım tam 

donmadan önce duydum, söyledi -belki de söylemek istedi-: ‘İster misin bakışlarımızı ölçelim?’ Sonra, 

elimden tutup aynanın önüne götürdü. ‘Aynı’ dedi, ‘Bak! Gözlerimizi üst üste koyarsak bir kadeh, hayır, 

bir kâse olur.’ Ben, ‘Kâse mi? Hayır, tas,’ dedim. Güldü. Kafasından neler geçtiğini bilmek istedim ki, 

‘sonra, sonra,’ dedi.  

Koştuğumda... Sonraydı... Rüzgâr gibi. Kendi kendime onu gizlemelisin dedim, ya görürlerse? Ya 

çalarlarsa? Hayır, izin vermemeliydim. Benimdi ama... Hep olmadığım zamandan beri... 

Koynumdaydı. Koşuyordum. Birisi, ‘Bana ver onu,’ dedi. 

Gömleğimin altına soktum. Beni ittiğinde, elim kalbimin üzerindeydi. Biliyor musunuz, doğrusu 

meraklanmıştım, ya düşseydi diye!... Ya çatlasaydı... O, ‘Ben kimim biliyor musun?’ dedi. Ona baktım. 

Ceylandı. Ceylan. Elim yüreğime gitti: ‘Ne yani?’ 



“Bana ver onu. Evimdeki vitrinde boş bir yer var. Belki de yatak odasında diğerlerinin yanına 

asarım.” “Ya? Diğerlerinin yanına koyasın diye mi vereyim?” dedim ve koştum. Lanet olasıcalar, caddeleri 

ne kadar da geniş yapıyorlar diye düşündüm. Bir an arkama baktığımda, ceylanın parmak işaretiyle 

Dörtyol’daki polisin koştuğunu gördüm. Bacaklarım titredi, elimle yüreğimi yokladım, kalabalıkta 

kaybolmak istedim. Fakat, Amm-ul fil kuşları kadar kocaman olsa dahi, kalabalıkta kaybolmayacağımı 

anlıyordum. Kendim için olduğunu sanmayın. Hayır, ben o kadar ufağım ki bu bayanların her birinin eteği 

altında ya da bu bayların paltoları altında saklanabilirim. Yüreğimin üzerindeki bu şey içindi. Hayır! 

Yüreğim, onunkinden bir karış daha büyük olduğu içindi aslında.  

Polis, düdüğünün sesi kulağımda yankılanınca frene bastı. Kafasını camdan çıkardı: ‘Heey! Sarhoş 

musun deli mi?’ Yüreğim kalktı. ‘Ya çatlamışsa!’ diye düşündüm. Döndüm, gömleğimin altından çıkardım. 

Baktım ve kaldırıma doğru koştum.  

Ceylanın işaret parmağını dönmediğimde gördüm ve polisin düdük düdük düdük sesini 

dinlemediğimde duydum. 

Kaldırımdaydım ve yeşil bir ot ayaklarıma dolaşmıştı ki birisi bağırdı: ‘Ketli!’1 Koştum ve 

duydum: ‘Yarın recmederler.’ Yerimde çivilendim. Taş ya kafasına gelirse? Ya çatlarsa? Hayır, bırakmam. 

Ellerimle korurum onu.  

Yeşil otların üzerinde ayak izlerimi göreyim diye başımı çevirdim. Bir anda hepsinin gözünün 

güldüğünü gördüm. Bana güldüklerini söylüyordun! Yeşillik dolu sofrayı kaldırıyorlardı. En genç olanı, 

gülüşünü elinin altında sakladı. Bakışım yüzüne düşünce gözünün kenarında bir kıvrım belirdi: “İlk taşı 

masum biri atar derler” Yanındaki yaşlı kadın, “Taş o beceriksiz başına!” dedi. Genç kadın gözlerini kıstı: 

“Bu kadınların bazıları şerefsiz. Kim tanıklık etmiş?” 

“Bu kadar kolay değil anne. İkisinin arasından kıl geçirirler. Kıl, daha aşağı inmezse o zaman 

recim...” 

“Ohooo! O eskidendi. Kapıların kilidi, sürgüsü yoktu. Diyorum ki, recm günü toplanalım, seyre 

gidelim.” 

 

 

“Bırak elimi. Sağır mısın? Telefon. Ayyy! Bıraksana hanım. Gel şöyle, otur! Kalanını bunlara 

anlat.” 

“Evet, anlatıyordum. Koştum. Taş ya kafasına gelirse? Kırılırsa? Biliyor musunuz bu işin şakası 

yok... Bir ömür koşmuştum... Eşini, benzerini daha yeni bulmuştum... Yani illa da benzerini bulayım diye 

gitmemiştim... Yalnızca, yüreğimin yüreğinden ne kadar büyük olduğunu görmek istemiştim. Orada, beyni 

daha büyük olanı -hani hep, yüreği daha büyük olanın beyni küçük olur derdi ya- ‘Peşinde olduğun öteki 

parçan benim, ama sanma ki sen ben olursun. Benim beynim seninkinden daha büyük.’ dedi. Ama iyi tarafı 

şu ki, yüreklerimizi ölçtüğümüzde, yüreğim onunkinden bir karış daha büyüktü. Aynanın önünde, 

 
1 Azerice. Köylü. 



‘Gözlerimiz kâse...’ dedi. ‘Kâse mi? Hayır tas, iki parça!’ dedim. Güldü: ‘Haydi gidelim de çini bentzen1 

onarsın onları!” ve şarkı söylemeye başladı: ‘Çini bentzen gelmiş... Kırık kalpleri yapıştırıyor... Naylonla.” 

 

 

 

Nerede kalmıştık? Ha evet! Anlatıyordum. Kalabalığın ortasından geçtim. Sokak sokak dolaştım. 

Sokakların bitimi göz görebildiğince çöldü ve ben hâlâ koşuyordum. Gündüz tam yarılamıştı ki o evden 

dışarı attım kendimi. Aslında ben istemiyordum ama o, “İyisi mi sen git, geç olmadan. Çok geçmez 

peydahlanırlar,” dedi. 

Sonra, kollarımı sertçe sıktı. Yüzüme daldı. Birdenbire beni giriş kapısına doğru itti ve kapının 

sürgüsünü çekti. Öylece, kapıyı çarparken duydum: “Seninle temasa geçerim,” dedi, “şimdilik bu konu 

hakkında...” Sesi -bilemiyorum 8 mi 11 mi yoksa 13 basamaklı mı olan ve o anda, onları ikişer üçer 

indiğim ve kapıya doğru koştuğum- merdivenlerde kayboldu. Râviye göre, işte o günden sonra ben itleştim. 

Telefonun yanındaki eski püskü koltuğun üzerinde çöküp dizlerimi kucakladım ve gözümü ortasındaki 

delikli yuvarlağa diktim ki şimdi işe yaramaz, oymalı, yuvarlak masanın üzerinde ölmüştü ve beni, diri 

olanla olmayan varlıklar arasında bir fark olmadığını düşünmeye zorluyordu. Örneğin şu anda işe yaramaz, 

oymalı, yuvarlak masa üzerindeki kahrolası makine başka türlü olabilirdi. 

Öylece gidiyordum. Çölün ortasında ve turuncu güneşin altında... Güneş, her zamanki altın 

ışınlarını dünyaya yaymamıştı. Gökyüzü firuzemsi, laciverdimsi, ziftimsi, bilmem nesimsi değildi. Gündüz 

turuncuydu. Belki de onu ben turuncu olarak görüyordum, sarıdan hoşlanmadığım için değil, fakat turuncu 

canlıdır, işte onun için turuncu görüyordum. Tam da rana çiçeklerinin renginde. (Sahi, senin için o gün ne 

renkti? Güneşin rengini düşünmeye fırsatın oldu mu hiç? Aklımda kalırsa seni gördüğümde... Hiç görecek 

miyim ki seni? Ha? Görür müyüm?) 

“Siz ne düşünüyorsun beyefendi?” 

“Ne hakkında bayan?” 

“Sizce, onu tekrar görür müyüm?” 

“Kimi?” 

“Hiçbir şeyin öngörülemez olduğunu söyledi, yani ne olacağını kimse kestiremez. Fakat kalbim bu 

şeyleri kabul etmiyor. Hi, hi, hi!  Güldüğünüzde, sol yanağınıza küçük bir kıvrım oturuyor!” 

“Efendim!” 

“Hiç, h i i i...” 

“Toplumumuzda, ruhsal sıkıntılar tamamen epidemi hâli almış maalesef.” 

Evet, o turuncu gün sünüyordu ve ben evimize doğru koşuyordum. Kentin kapıları kapanmadan 

büyükannemin sandığına varmalıydım. 

“Nenecan, şayet bir gün bir şey saklamak istersen haberin olsun, o sandığın köşesinde boş bir 

yer var.” 

“Bibican, oraya bir şey koyarsam kimse bulamaz mı?” 

 
1 Farsça. Porselenlere metal telle zımbalayıp onaran, tevfikçi. 



“Hayır nene. Kimsecikler.” 

“Yani, ağzımdan yel alsın, ağzımdan yel alsın, yani bin iki yüz yıl sonra...” 

“Korkma nene, babana söyleme sakın ha, öldükten sonra da, ruhum bu sandığın, sadıkanenin 

bekçisi olacak hep.” 

Nerede kalmıştık? Ha... Anlatıyordum. Evimize bir sokak kala duydum; kentin kapılarını 

kapamışlar. Titremeyeyim diye güneşin izine takıldım ve çölün ortasına kadar koştum. Niyaz Kuyusu’na 

varmalıydım. Gidiyordum. Şehirden uzaklaştıkça, asker sıralarının tekdüze ayak sesleri kentin kapılarından 

da siliniyordu ve ben öylece, kavuran güneşin peşince koşuyor, babamın sözlerini düşünüyordum: “Gerçi 

doğru, murat verdiği söylenir, ama oraya varmak kolay değil. Şimdiye kadar da hiçbir Allah’ın kulu oraya 

diri varmış değil. Tanrı şahidim. Derler ki oranın kurtları sadece züvvarın1 beyinleriyle beslenir vesselam2.”  

Aniden, büyük annemin sözü takıldı aklıma ve sözünü kestim: “Kendim gördüm Nene, aha kendi iki 

gözümle. Ne bir kez, bin kez.” 

Bunları, geceleri büyükannem anlatırdı. Hanağa Herendi, elektrik motorunu susturduğunda ve 

ellerim büyükannemin gömleğinin çiçekleri ortasında saklandığında ve dudakları göz kapaklarıma 

oturduğunda ve durmadan da ‘İbrişim, ipek!’ dediğinde... Gün boyu kızıl gül kokusunu kendimle her yana 

sürüklediğimde, ki yeniden karartma saatine yakın bir saat olsun ve büyükanne yorganı kıbleye doğru açsın 

ve döşeğin dört köşesini silksin ve sabahleyin serptiği çiçekleri toplasın, ki ben yuvarlanayım ve yüzümün 

sıcaklığını döşeğin serinliğine koyayım ve beni koynuna alana, ‘Bana çekmişsin yaramaz!’ diyene kadar 

koklayayım ve ben gözlerimi elektrik lambasına dikeyim ki lamba ‘pıt’ desin ve onun on iki örüğünü 

omuzlarına bırakabileyim ve ‘Haydi, haydi söyle! Neden benimkisi iki tane? Hem de kulaklarıma kadar?’ 

diyeyim, sonra da başımı göğsüne koyayım. Fenerin ışığında -ki şimdi fitili indirilmiş- göğsünden beyaz 

yasemin yapraklarını alayım, su tasına atayım ki kanat açarak yüzsünler. İşte o zaman ‘Bibi, Bibican! 

Dikkat et memelerin terlemesin,’ diyeyim, ‘terlerse kuğularının kanatları ıslanır. Bakarsın boğuluverirler... 

boğul, boğul...’ 

Daha sözüm bitmeden büyükannem beni kolları arasına alsın, soluğu göğsümde tıkansın, sesi 

titresin: “Ay aman, insanoğlu her zaman kendini sonrakilerde bulur.” Ki ben güleyim ve örükleriyle 

oynayayım ve “Sen kayıp mı olmuştun ki?” diyeyim, gözlerinin içi gülsün ve “Hay Allah! Tıpkı bensin, 

bana çekmişsin,” desin ki daha minnacık olan ellerimi ağzına koyayım ve “Seni yalancı! Neden benim de 

pembe bir benim yok? Ha! Hem, benim örüklerim neden on iki tane değil?” diyeyim. Ta ki büyükannemin 

parmakları saçlarımı tararken o, “Telleri öyle ince ki, tıpkı ibrişim, ipek,” deyinceye dek. 

Büyükannem terziydi. Dükkânı da Gebri Kapısı’nın3 yanındaydı. Dudağında bir tel iplik ve 

yakasında kuyruklu bir iğne olurdu hep. Başını eğince iğne gırtlağına girecek diye korkardım. Şakası yok! 

İğne, kalbe gidinceye kadar insanın vücudunda yürür derler... Ya kalbi de delinirse... Amaaan!  

Büyükanne kendisi için çiçekli sutyenler yapardı. Beyaz göğsünde bir de pembe bir ben vardı. 

Sutyenindeki çiçeklerden daha hoş renkli, pespembe... Yalnızca geceleri, Hanağa elektrikleri kapattığında 

 
1 Arapça. Ziyaretçiler. Dini mekanları ziyaret edenler.  
2 Arapça. Farsçada, ‘O kadar!’ anlamında kullanılır. 
3 Kirman’da bir yer adı. 



fenerin ışığında rengi solardı. Büyükanne, “Zamanı gelince sana da sutyen yapacağım. Beyaz, pembe 

ipekten, bağları tülden, agrafları gümüşten,” derdi. Siz ulumalarını duyuyor musunuz? 

“Neyin uluması hanım? Cellel halik!1 Zavallı ailesi. Hali duman...” 

Evet, o günde aynı şimdiki gibi uludular. Niyaz Kuyusu’nun ziyaretine gidiyordum. Güneşin, 

incecik, turuncu ışığı vardı... Uludular. Korktum, babamın anlattıklarını anımsadım: “Züvvarın beyinleriyle 

beslenirler.” Titredim. Dinledim. Yedi uluma sesi geliyordu, evet, yedi kurt birlikte. Artık büyükannemin 

sözleri de ısıtamazdı beni. Çölün ortasından şehre doğru koşuyordum. Kurt ulumaları da peşimden... Narin 

Kalesi’ne geldiğimde, turuncu ışık kalenin tam tepesindeydi. Daha hızlı koşmaya çalıştım. Hanağa 

Herendi’nin ışıkları yanmadan varmalıydım. 

Işıklar yanmadan şehir kapısından içeri girdim. Kapının yanında, bir kadının pilili eteği bacakları 

etrafında salınıyordu ve o, dudakları arasında bir şeyler mırıldanıyordu. Peşinden yürüdüm. kulak 

kabarttım. Yalnızca bir fısıltı ve caddenin dizme taşları üzerindeki kendi ayak seslerim vardı. Adımlarımı 

sıklaştırdım. Omuz omuza geldiğimizde aniden döndü, bana baktı. Elim ayağıma dolaşarak: “Selam” 

dedim. Yanıtlamadan yola koyuldu. Kulak kesildim. Birkaç adım sonra yanıtlar diye düşündüm. Ama, 

yalnızca bir fısıltı vardı. Korkarak kolundan yakaladım: “Garip misin?” Bana baktı. “Garibim denebilir, 

burada değil, her yerde. Hem garibim hem değilim. Luliyim.2 

“Ne okuyordun?” 

“Yüreğimin masalını.” 

“Niye ki?” 

“Cümle alem bilsin diye. Sen de bilesin. Adım Setare’, sen kim olasın?” 

Şehir kapısının ardındaki Gezmeler’in3 ayak sesleri, sesimi gırtlağımda dondurdu. Bağrıma 

bastırarak koştum. Evimin bulunduğu sokağa geldiğimde kurşun seslerini şehir kapıları ardından duydum. 

 Kapıya göğsümle yüklenince açılıverdi. Dalanı4, salonu ve labirentli koridorları geçtim. Sandığın 

yanında dizüstü çöktüm. Büyükannemin sesini duydum: “Nene, senin canın evin canı, bilhassa sandıkâne.” 

“Bibican. Doğruyu söyle, nen var içinde?” 

“Nem olacak yahu, düşler, hayaller.” 

“Bibi, Mana’nın ölüsünü gör ki söyle.” 

“Kız, bu sandığın içinde, yok, yok. Evham tıkmışlar içine vesselam.” 

“Adam! Ne karışırsın onların işine.” 

“Bırakayım da o da anan gibi delilensin mi? Sabahın köründen akşama kadar kollarını sarkıtsın o 

kahrolası sandığına, ya da kocaman bir kilit vursun o yıkılasıncanın kapısına ve etrafında dönüp sayıklasın 

öyle mi? Şeytan diyor, bir gece kafayı atıp zıbarınca al, koy at arabasına, derenin dibine fırlat.” 

Başımı sandığa yasladığımda büyükannemin sesi çoğalıyor: “Dikkat gözler, dikkat gözler, dikkat 

dikkat dikkat dikkat dikkat gözler gözler gözler... 

 
1 Yaratana kurban yerine kullanılır. 
2 Farsça. Çok sarhoş.  
3 Azerice. Bekçi, gardiyan, polis.  
4 Azerice. Evlerde, sokak kapısından hayata kadar olan bölüm.  



Şehir kapısının ardındaki askerlerin ayak sesleri ve büyükannemin sesi giderek daha da zayıf 

geliyor. Büyükannem önüme dikiliveriyor. Kendimi kollarının arasına atıyorum. Ağlıyorum: “Bibi, ya 

çatlarsa?” Koynuna bastırıyor: “Korkma nene, bu kentin hisarı sağlamdır, kolay kolay çatlamaz.” 

“Korkuyorum, ya kırılırsa?” 

“İçini ferah tut nene, hisarı sağlamdır.” 

Gülüyor: “Dahası duvar kırılmaz ki, yıkılır, çöker.” 

“Duvarı demiyorum ki Bibi,” diyorum ve bir sesle yerimden fırlıyorum: “Ağa Mohammad Han 

âhte!”1 Tanıyorum. Annemin sesi. Diğer kadınlar da annemle koro halinde: “Ağa Mohammad Han âhte! 

Ağa Mohammad Han âhte!” 

Uzak ve garip bir ses, doğu semtinden yükselip uzaklaşıyor: “Emşeb sedâye ney miyad / âvâze pey 

der pey miyad.”2 Başımı kaldırıyorum. Gözüm sandığa takılıyor. Kilit diye bir şey yok. Kapağını açıyorum. 

Boş bir yer var. İpekleri bir kenara itiyorum. El yazması Kuran’ın yanında bir yer yapıyorum ona. Tası 

sandığa koyunca içim rahatlıyor. Annemin sesinin peşince sürükleniyorum. Bunca yıldan sonra nasıl olur 

diye sormalıyım. Sandıkâneden çıkınca babamın gölgesini görüyorum. Babama, insanın iki babası olur mu 

diye sormak istiyorum. Ki babam geri geri gidiyor, “Bismillah!” diyor. “Ruhu, bu kahrolası sandığı merak 

ediyor hâlâ.” Ayak seslerim duyulmayacak şekilde merdivenlerden tırmanıyorum. Annemi etek uçlarından 

yakalıyorum. Sesi yükseliyor: “Geddet biya ru tahte!3 Ağa...” 

“Anne.” 

“To ey zene şelehte4, to ey zene...” 

“Anne, insanın iki babası olabilir mi?” 

“Defol! Yine delilenme! Bin kez söyledim, her bir haltı karıştırdım, illa haram tohuma meyil 

etmedim.” 

Yere çöküyorum: “Ama ben kendime benzemiyorum. Ben, hiçbir zaman bana benzemedim. 

Ezelden beri ona benziyorum. Kendisi de bunu söyledi, ‘Sen bana benzersin. Aslında biz tekiz,’ diye...” 

“Ağa Mohammed Han...” 

Kalkıyorum. Elinden tutuyorum: “Ya iki anne?” 

“Doktor Pertev! Doktor Pertev! Yakalayın, bağlayın! Sıraya girin! Bu da bizim sonumuz 

akıbetimiz. Yine veririm okuyup üflesinler. Doktor Pertev de halt etmiş.” 

Elini bırakıyorum. Damın kıyısına gelip duruyorum. Kadınların ve saçma kurşunların sesi her 

yandan duyuluyor. Yeni bir şey değil ki, kentimiz kuşatılalı yıllar oldu ve ben yıllarca, geceleri şehir 

kapısının ardından gelen saçma kurşunların sesleri ve kapının öte tarafından duyulan kadınların ve 

çocukların şarkıları ile baş ettim. Fakat hiçbirine karışamadım asla. Gamsız biri olduğumdan değil, ya da 

kimin kimi öldürdüğünün, kimin kime zorbalık yaptığının umurumda olmamasından... Gerçi, kimileri bana 

ot diyor. Fakat n’apim! Elimde değil ki. Taa ilk baştan, bu savaşların, kavgaların yerine bir sesin peşine 

takıldım. Yerin taa dibinden, yüreğinden gelen bir ses. Önceleri çok zayıftı. Bir fısıltı gibi, bir otun yeşerme 

sesi gibi. Fakat sonradan kulaklarımı doldurdu. 

 
1 Farsça. Burulmuş hayvan, iğdiş. Kaçar kralı Ağa Mohammed Han’ın hadim olduğu bilinir. 
2 Bu gece ney sesi gelir / peş peşe şarkılar gelir. 
3 Farsça. Boyun gelsin tahtaya, boyun posun devrilsin.  
4 Farsça. Seni sürtük karı 



“Bir saattir seni çağırıyorum. Dosya numaran?” 

“Dosyam yok.” 

“Numara yapma! Kaç yıldır hastasın, bu Doktora geliyorsun?” 

“Hasta değilim.” 

“Aha! Demek, merhaba nasılsın demeye geldin?” 

“Onu bulurum.” 

(Bulmak istiyorsan önce kendin kaybolmalısın.) 

Nasıl kaybolmalıyım? Neden söylemedik? Evet, nasıl kaybolmam gerektiğini söylemedin? 

Kaybolduğumu nereden anlayabilirim? Ben kayboldum mu? Ne kadar kayboldum? Ya bulunmazsam, 

şayet râvi, şayet ses, şayet annen, annem bulmazlarsa beni? Hem kim kaldı? Ben kaldım ve ak tülbendi 

ile kır saçlı bir kadının izi... Çıkmaz bir sokak, bir avuç anı, bir basamağın dibinde bir çınar, bir çift göz, 

bir satır rivâyet ve kaybolmuş bir râvi. Keşke, seni en azından bir defa görsem ve sorsam; tüm 

kaybolmalarımı bulabilmem için kaç kez, kaç kez kaybolmalıyım? Hanginizin peşinde olmalıyım? 

Önceleri, kır saçlı, ak tülbentli bir kadını aramak istedim, kendisine, iki annen olabilir mi diye sormak 

için. Yani doğrusunu istersen bu, annemin dizlerini yumruklayıp ‘Nene, küfür söyleme!’ demesiyle 

başladı. Babamın “Bu çivit renkli gök kubbenin altında gayrı mümkün değil. Belki de... Belki de iki 

annesi olan birisi bulunur,” demesiyle. Sen yoksun artık, râvi de çekip gitti, hem bulsam bile sana 

benzediğini nasıl ispatlayabilirim? Şayet kendi kentimizde olsam, Niyaz Kuyusu başına giderim. Aslında, 

ben bir makine icat etmeliyim. ‘İcatların anası ihtiyaçtır,’ derler ya. Benim de, insanların hangisinin ne 

kadar kaybolduğunu gösteren bir makine icat etmeye ihtiyacım var. Bir termometre, barometre gibi. 

Peki, diyelim ki icat ettim. Bu önemli ve yaşamsal cihazın adını ne koymalıyım? Gomsenc, gomsenc, 

gomsenc1. 

“Affedersiniz bayım, gomsenc tamamıyla Farsça bir sözcük mü?” 

“Evet!” 

“İcat edeceğim cihazın adını seçerken çok dikkatli olmalıyım ki sonraları dil kurumu, bu cihazın 

adının dengini bulmak için aylarca zaman harcamaya mecbur kalmasın. Diyorum ki, gerçekten kaybolmuş 

muyum diye Radyo-Televizyon’a2 bir ilan mı versem acaba? Bakayım birileri beni arayacak mı? 

Bir şey söyleyeyim mi? Onu ilk defa görmüyordum. İlk gününde, bir insanın diğerinden ne farkı 

olabilir ki! Kara gözleri olsa mesela ya da mavi, ya da Ferrohliga’nın3 dudağının köşesindeki Hindu beni 

gibi kara mı kara biber gibi... Bu yüzden dağlara taşlara vurmanın alemi yok. Önemli olan şu ki o kara 

gözlerde, mavi, yeşil -ya da ne bileyim ne renkse- tanıdık bir ışıma olsun ki sadece ve sadece seninle ilintili 

olduğunu düşünesin, yoksa... 

Yıllardır, kalbimin diplerine çökmüş. Varlığı, benim için yeni bir söylem değildi. Sonraları, o ilk 

günü diğerlerinden ayıran ne onun gözlerinin güzelliğiydi ne de yıllar yılı bir topluluğun suskusunu 

parçalayan ve tam kalabalığın alkışladığı anda kollarımı gevşetip dizlerime bıraktıran sıcak ve etkileyici 

 
1 Farsça. Yitikölçer. 
2 İran Ulusal Radyo- Televizyonu (Ulusal Ses ve Görüntü) 
3 Dudağının köşesindeki iri kara beni ile tanınan güzel yüzlü İranlı aktris.  



sesi; ki başımı yanımdakinin omzuna, duvara ya da koltuğun arkasına yaslar ve dişlerimi sıkardım, ellerin 

susmasını dileyeyim. 

Alkışlamadığımı görürdü. Ama her konuşmadan sonra, usulca, öyle ki mesela tesadüfen oradan 

geçiyor gibi yapar, herkese gülümser ve oturduğum yere yönelirdi. Yanıma gelmesine iki adım kala 

yerimden fırlardım. Sanki, orada olduğunu yeni fark ediyormuşum ve uzaktan bütün hareketlerini kontrol 

etmiyormuşum gibi. Yüz yüze -ama biraz kısa- dururdum ve duyardım: “Nasıldı?” 

Başımı önüme eğer, koşan ve çizginin sonundaymış gibi tıkanan bir sesle: “İyiydi” derdim. Bir 

gülümseme otururdu dudağının köşesine: “İyiydi!” 

Onun “İyiydi”sinden anladığım şuydu; madem iyiydi de neden alkışlamadın, şayet iyi değildiyse 

neden korkusuzca “Sus!” diye haykırarak beni susturmadın. Ve bakışları ‘Korkak! Sen kıyılardan, 

hâşiyelerden geçersin hep!’ derdi ve yaşamımda asla kıyı ve hâşiye olmadığını bilmezdi. Benim yaşamım 

metnin içinde olmuştur hep. 

Alkışlamadığımı görürdü. Ama, dudakları ve gözleri arasında yumrulaşan bakışlarımı da görür 

müydü, bilmiyorum. 

Ben hep gözlerimle duydum, kör olduğumda, kuşkusuz sağır olmuş olacağım. 

Mutlaka görürdü. Çünkü, ellerinin ve sözünün yönü bana doğru olurdu hep. Bazen de dudaklarının 

köşesinde mesafeli bir gülümseme... 

Kalabalığın alkışları olmaksızın onu ilk kez görmüyordum. Yıllardır, o neredeyse ben de 

oradayım. Tabii her yerde de değil; çoğu yerde, bazen de yalnız ve kalabalıktan uzak. Fakat o zamana 

kadar görülmüş şey değildi, o günkü gibi soğukkanlılıkla kalkayım, dairede giydiğim gösterişsiz pantolon 

mantomu üstüme geçireyim, kafama eski siyah bir tülbent takayım ve kahverengi rujumu bile çıkarmadan 

yola koyulayım. 

Her ciddi kadının şanında olduğu gibi, onunla dimdik ve tereddüt etmeden yüz yüze gelmeliydim 

ki, daha önceki karşılaşmalarımızdan kafasında oluşan tüm izleri silip temizleyeyim. Sade ve ciddi bir 

davranışla geçmişin tüm bakışlarının ve sözel işaretlerinin kuşkularını zihninden silmeliydim; önceki 

bakışların yıldırımlarının, en ciddi biçimlerini tamamıyla onun sözlerinde bulduğu toplumsal olaylara 

yönelik olduğunu düşünmeliydi. Belki de amacım kendimi daha çok sınamaktı. 

Bu buluşma benim önerimle -hayır, onun dolaylı önerisi ve benim doğrudan isteğimle- 

gerçekleşiyordu. Birkaç saatlik bu buluşmada -onun dediği gibi- kendime dayanarak karar verebileyim 

diye, tüm dikkatimi toparlayıp onun eğitici ve belirleyici sözlerine yoğunlaşmalıydım. Her şey önceden 

öngörülmüştü. Hatta bu buluşma birkaç kez, değişik nedenlerden dolayı ertelenmişti. Ta ki cumartesi günü, 

pazar günü için idari izin dilekçem personel müdürünün masasına kondu. O da işin her yönünü 

değerlendirmişti kuşkusuz. Çünkü, kapının zilini çalar çalmaz o, baş ve işaret parmaklarıyla perdeyi 

aralayıp sokağa gizli ve hızlı bir bakış attı. Bu davranışı o kadar dikkatliceydi ki bekleyen, yalnız bir 

kadının bakışlarından kaçmadı sadece. 

O bekleyen kadın bendim; bu buluşmanın olası tehlikelerinden en ufak korku duymaksızın ve 

buluşma isteğinin, onun zihninde oluşturması muhtemel sanılardan özgür olarak, diyafonun düğmesine 



bastıktan sonra eve adım atan ve merdivenleri birer birer sayan kadın. Gerçi sonraları ne kadar zorlasa da 

hatırlayamadı; basamaklar 8 miydi, 11 mi yoksa 13 mü? 

 

 

“Hayır! Bu laflardan anladığı yok. Heey Mana Hanım, içeri girecek misin yoksa onu bulmaya mı 

gideceksin?” 

“Ha, efendim, bana mı söylediniz? Saçma, benim burada ne işim var?” 

 

 

Kalkıyorum. Odayı çepeçevre gözden geçiriyorum. Karşıdaki genç kadının gözünün köşesi 

kıvrılıyor. Sakızını ağzında çekip uzatıyor. Burnunun üzerinden geçiriyor. Kaşlarının ortasına yapıştırıyor 

ve “arıyor muydun?” diyor. Yanındaki ihtiyar kadın, eliyle genç olanın bacağına bastırıyor ve bana bakarak 

“bulursunuz inşallah” diyor. 

“Evet, bulurum. Sonunda.” 

Yola koyulunca, erkeğin sesi geri çeviriyor beni: “Bayan... Bayan...” 

Ona bakıyorum. Parmağını, çorabının lastiğinde geçiriyor. Göz kırpıyor ve “Dikkatli ol, 

dümbelekçileri yakalıyorlar bu şehirde,” diyor. 

Sekreterin, genç kadının, ihtiyar kadının gülüşme sesleri ve şehir kapısının ardından yükselen, 

askerlerin sıra sıra ayak sesleri kulaklarıma doluşuyor. Bekleme odasında, bakışlarım ayakkabılarımın 

ucuna takılı kalmış olmalı ki kulağım çınlıyor. Kalkıyorum. Sekreterin masasına yaklaşınca, “Affedersiniz, 

size gösterdiğim fotoğraf?” 

“Çantana koydun. İşte!” 

 

 

 

 

Yola koyulduğunda adamın sesi daha da yükseliyor: “Dümbelekçi olmayanları da yakalıyorlar.” 

Dönmeden, “Bulacağım,” diyor, “Onu tanıyorum. Ak saçlarından. Nişanelerinden. Başındaki 

tülbendinden.” Duraksıyor. Kendi kendine konuşur gibi yineliyor: “Bulurum. Dağlarda yitirdiğini söyledi. 

Belki de ölüler diyarında.” Sesi tekrar yükseliyor: “Hangi dağ. Bulurum. Taze süt kokuyor. Bal tadında. 

Bulunca, ıslak yüzünü yaslayınca göğsüme. Göğsümde süt kaynıyor. Ellerimi, koltukları altında ısıtınca, 

kırmızı kadife cebinden alıç çıkarır döker eteğime, uyandığımda, alıçlar kaybolmaz” 

Bu, sekreterin Mana Hanım diye çağırdığı kızın mı kadının mı, son sözleriydi ve sonra da 

muayenehanenin kapısını çarparak çekip gitti. Bunu da söylemeden edemeyeceğim, Sekreter Hanım onu 

burada, yanımdaki koltukta oturttuğu süre içinde durmadan, aceleyle ve kimsenin onu dinleyip 

dinlemediğine aldırmadan, bazen yüksek sesle ve bazen dudaklarının arasında fısıldayarak bir şeyler 

söylüyordu. 



Gerçi, bu arada beklenmedik bir şekilde, tamamen ilgisiz ve mantıksız sorularıyla –ki karışık 

zihninin belirtisiydi- beni muhatap alarak düşüncelerimden kopardı, ama her neyse, varolan ve hayalindeki 

muhataplarına rivâyetini sürdürmek için, Doktor Pertev’in muayenehanesini terk etti. Fakat onun öyküsü, 

benim de -ki burada oturdum ve uzun zamandan beri de köşe bucak ilginç bir konu peşindeyim- tesadüfen 

ilgimi çekti. Şurada, yanımdaki bankta oturduğu süre içinde, bir makineli gibi döktürdüklerini dinlemeye 

çalıştım. Gerçi ipe sapa gelmeyen karışık laflarından bir şey anlamadım sonunda. Madem şimdi bu kapıdan 

çıkıp gitti, gelecekte onlardan menteşe ve ilinti anahtarları olarak yararlanayım diye ilgisiz görünen 

sorularını yazmak için not defterimi çıkarıyorum. Yine de ne kadar düşünüyorsam da anlayamıyorum; 

sorularını neden ciddiye almadım (laflamak ve benim ilgimi çeken konulara varmak için bahane olabilecek 

sorularını.) Belki de kendisini öyle hükmedercesine yanıtladım ki, doğal olarak içindeki tüm sohbet isteğini 

de yok ettim. Her neyse, bunun nedeni, konuşmasındaki sinirli ve öfkeli ses tonuydu. Geçelim. Önemli 

olan, onunla sohbete başlayamamam değil, önemli olan şu ki ben bu kadının rivâyetine ilgi duydum ve bu 

nedenle burada, onun hakkında yapılan konuşmalara kulak kesildim. Gerekirse buradakilerin her birinin 

zihnine uğrayacağım. Ukalalık yaptığımı düşünmelerinden hiç çekinmiyorum. Sonra da bu maceranın 

sonunun nereye gittiğini görmek için hızla uzaklaşıp o kadını takip edeceğim. Eminim, bu kafa 

karışıklığıyla fazla uzağa gidemez. 

 

 

 

Kadın, ayağını muayenehaneden dışarıya atar atmaz Sekreter Hanım dosyayı hışımla masanın 

üzerine fırlattı ve “Peh! Ayranı yok içmeye, meteliksiz salak şey, zırt pırt da özel muayeneye geliyor 

ortalığı karıştırıyor sonra da çekip gidiyor,” dedi, “bakmayın burada heykel gibi durduğuna... Doktorun 

odasına adım atar atmaz, başlar kah kah gülmeye. Gözünü sevdiğim Doktor da sanki burada sıra sıra 

hastası beklemiyormuş gibi oturur, bu kadının saçma sapan laflarını dinler. Sayın bayan, laflarının suyu 

çekilince kapıyı açar ve “Bayan Selamet, lütfen vizite paramı geri verin!” der. Mana Hanım da çantasının 

sapını omzuna yerleştirir, elini sallar “Hayır, hayır, istemez. Salak!” der. 

Doktor, kapıyı açıyor, “Bayan Selamet bir durum mu var?” diye soruyor. 

Sekreter Hanım ayağa kalkıyor, Doktorun odasına yürüyor, “Evet, yine o salak gelmişti.” 

“Hangisi?” 

“Mana Hanım... Hastalığı, arada bir gelip ortalığı karıştırmak sanki...” 

“Siz üzülmeyin. Gönderin içeri.”  

“Hanımefendiler ayrıldılar.” 

“Nasıl? Neden gelmişti öyleyse? Bir şey söylemedi mi?” 

“Her zamanki gerzeklik. Hiç. Geldi, burada oturdu, çantasından bir fotoğraf çıkardı, ‘Bakın 

Hanımefendi! Bu râvi... Buraya geldi mi?’ diye sordu, ‘Bir iş, bir şey, mesela beni arıyor muydu?’ 

Fotoğrafa baktım. Kendisine, ‘tanıdık geliyor,’ dedim. ‘Tabii ki, bu bayan râvi. Onu tanıyorsun,’ dedi. Ona, 

‘ama bugün buralarda görülmedi. İşte hastalarımız. Doktorun yanında bir bayan var, daha dışarı çıkmadı,’ 

dedim. O, ‘demek öyle! Bir bayan var Doktorun odasında?’ dedi. ‘Evet, fakat o yaşlı bir kadın. Bu 



fotoğrafla da benzer yanı yok’ dedim. Fotoğrafa bir kez daha dikkatlice baktım. Tıpkı, kendisi gibi 

maymunun teki olduğunu gördüm. Ona, ‘Ama bu sensin!’ dedim. Fotoğrafı elimden kaptığı gibi kendisini 

lavaboya attı ve başladı dır dıra. Ne kadar beklediysem de hanımefendileri çıksınlar diye, baktım nafile, 

üstüne üstlük sesi giderek yükselmeye başladı. Bir hitabe okuyordu sanki. Kuşkulandım… İçeri girince 

gördüm ki, ooh oh, hanımefendileri elinde ruj, konferans veriyorlar. Omzuna dokundum, ‘Kiminle 

konuşuyorsun?’ dedim. Aynada kendini gösterdi ve ‘Bu bayanla,’ dedi. Önce, şaşkınlıktan neler olduğunu 

anlayamadım. Sonra dikkat edince ohoooo... Bunun kendisiyle de sıkıntısı olduğunu anladım. Kolundan 

tutup dışarı çıkardım. Burada oturmuş bu beyefendinin kafasını ütülüyordu. Kendisinin dediğine göre 

rivâyetini anlatıyordu. Aniden yerinden fırladı ve ‘Onu bulmaya gidiyorum,’ dedi.” 

“Ya! Demek onu bulmaya gidiyorum dedi.” 

Doktorun gözünün köşesinde bir kıvrım oluşunca hemen zihnine girmem gerektiğini anlarım. 

Doktor, Mana ile yaptığı son görüşmeyi düşünüyordu: “Tekrar kaybettim onu. Yani onu gördüm. 

Sonra yeniden kaybettim. Bir gün, aniden, habersiz... Ama böyle olmamalıydı. İşte o günden sonra 

şuramdan bir şeyler kopuyor hep. Bir tuhafım, anlıyor musun Doktor? Sanki deniz kıyısındayım, kumlar 

ayağımın altından kayıyor ve ayaklarımın altı durmadan boşalıyor.” 

 

 

 

 

Bunları Mana, Doktor Pertev’le yaptığı son görüşmede söylemişti ve Doktor, o günden beri kulağı 

zilde, gözü kapıda bekliyordu; Mana eskisi gibi arada bir gelsin diye, önce, kapıyı bir iki tıklasın, kapı 

kolunu yavaşça çevirsin ve aceleyle ‘Selam! Durumum iyi, sadece özlemiştim ve şöyle bir uğrayayım 

demiştim,’’ desin, Doktor Pertev daha koltuğundan kalkmadan ve masasının etrafında dönüp dolaşmadan 

ve gülümseyerek odanın ortasına kadar gelmeden Mana el sallasın, çantasının sapını omzunda oynatsın, 

kapıyı kapatıp uzaklaşsın ve oradalığı hep de beklenmedik olsun ve tam da Doktor Pertev’in beklemediği 

anda cereyan etsin ki, o gittikten sonra Pertev yumruğunu masaya vursun ve ‘Kahrolası!’ desin ve başını 

birkaç dakika elleri arasına alsın ve sonra bekleyip dursun ki, kapı tekrar tıklansın ya da telefon çalsın ve 

onun sesi diğer uçtan, ‘Selam Doktor!’ desin, ‘dün gece rüyamda gördüm sizi, merak ettim...’ ve sussun, 

Pertev yutkunsun diye beklesin, duraksasın ve ‘Ya!, sen iyi misin?’ desin. O bir tek ‘iyiyim,’ desin ve 

allahaısmarladık demeden telefonu kapatsın. 

 

 

Mana, Doktor Pertev’e, ‘Onu bulmaya gidiyorum!’ diyeli yaklaşık bir yıl olmuştu. Doktor 

Pertev’in beklemesine rağmen Mana’dan hiçbir iz yoktu. Mana, özellikle bu son görüşmede, her 

zamankinden daha avare ve perişan görünüyordu. Tüm bu süre içinde, Pertev onu çok merak etti. Kapı 

tıklansın ya da telin öteki ucundan bir ses duyulsun diye beklemekten başka çaresi yoktu. Çünkü, Doktor 

Pertev’in diğer hastalarının aksine, Mana’nın dosyasında hiçbir telefon numarası veya adres yoktu. Aslında 

Mana, Tahran’a yerleştikten ve şahsen Pertev’in muayenehanesine müracaat ettikten sonra, Sekreter Hanım 



ve Doktor Pertev, acil durumlar için gerekli olan telefon ve detaylı adresini vermesi gerektiği yönünde onu 

ikna edememişlerdi bir türlü. Sonuç olarak, Pertev’in samimi isteğine rağmen Mana ile irtibata geçmesi, 

onun telefonuna ya da şahsen müracaatına bağlı olduğundan, bu bağlantı kesilmişti ve bundan sonra, 

Doktor Pertev çok tedbirli bir adam olması nedeniyle ve herkesin gözünde saygın kalmaya çalıştığından, 

onun yokluğunda duyduğu merakına bir çözüm bulamadı. Asla risk almak istemediğinden ve Mana’yı 

bulmak için ciddi bir girişimde bulunmadığından, Mana’nın durumundan az çok haberi olan tanıdıklarından 

sorup soruşturdu; bir doktorun hastasına karşı görevleri ölçüsünde, o kadar. Dostları da, saygın 

gülümsemelerle habersiz olduklarını bildirdiler ve Doktor Pertev yine, haber alamayışında ve her gün 

ağırlaşan bekleyişinde kalakaldı; öyle ki giderek, diğer hastaların bakışlarında Mana’dan bir iz arar oldu. 

Bu tedbirli ve saygın Doktor alışmıştı; kırk küsur kiloluk minyon Mana gelsin ve psikoloji hakkında tek 

satır okumadığı halde onun psikoloji ile ilgili tüm bildiklerini alaya alsın ve o, onun gözlerine ve 

dudaklarına dalsın, ki aynı zamanda gülerdi. Pertev sanki; psikoloji biliminin alanı dışında, bakışlarıyla 

Mana’nın dış katmanlarını birer birer kenara itmeye ve sessizlik içinde onun varlığının gerçeğinden 

haberdar olmaya karar vermişti. 

Ama Mana yine her defasında olduğu gibi bacak bacak üstüne atmış, kendisi doktor, Pertevse 

hastaymış gibi davranmıştı! Bu durum o kadar devam etti ki son görüşmede, Mana muayenehaneyi 

yaramazlıkları ile doldurup ortadan kaybolmadan, bu tedbirli ve saygın doktoru, aralarındaki ilişkiye 

açıklık getirmeye mecbur etti. Fakat Mana bugün de ansızın onu bırakıvermişti. 

Doktor Pertev kendisini, Mana’nın adını yaramazlıkla dile getiren Sekreter Hanımın dikizleyen 

bakışlarından kurtarmak için: “Sonraki hasta!” dedi ve odasına döndü.  

 

 

 

 

 

Ne zamandır bu kapının ardındayım. Bütün bunlar ne demek! Anlamıyorum. Elinde oyuncak 

olamam ki... Ne zaman nerede isterse hazır nazır olayım, canı istemezse de ortadan kaybolayım. Sonuçta 

ben de insanım, güvenmiyorsa ve zihninin bütün köşe bucağına yol vermiyorsa, bin çeşit sevecenlik de 

yapsa nafile... Neye yarar. Doğrusunu isterseniz canımı sıkmaya başladı. Onun için karar verdim, bugün 

açık açık söyleyeceğim. İstediği gibi kulp bulamayacak. Artık ikna olmayacağım. Ne demek yani 

‘belirsizliği seviyorum, çetrefillikten hoşlanıyorum’ Kimse de yok ki ‘o çetrefillik kafana değsin’ desin 

Böyle laf mı olurmuş. Her yerde onun yanında olacakmışım... Buraya gelme işi çıkınca, ana caddeye 

gelmeden parka sapacak, aceleyle turuncu bankın yanına gelecek, koca çınarın altına elini elime koyacak, 

yanaklarımdan öpecek, saatine bakarak ‘Eyvah!’ diyecek. ‘Okumak için bir şeylerin var mı diye soracak ve 

yanıtımı almadan başını çevirecek! Elini sallayacak. Çantasını omzuna yerleştirip kalabalığın ortasında 

kaybolacak! Ben de saatlerce bu koca çınarın altında, turuncu bankın üzerinde oturup beklerim ne zaman 

gelecek diye... 



Dahası, dönüşünde macera yeniden başlar. Nedeni de belli. Çünkü, ruhsal durumları asla 

öngörülemeyecek kadar değişik. 

Birinci durum: Şişmiş gözlerle gelir; tıpkı zakkum ağacı. Daha ağzımı açmadan elimden tutar –

yani ki kalk gidelim- takside de çıt yok. Arada bir burnunu çeker, o kadar. Ellerini, şişmiş gözlerine koyar. 

Gözlerini kapatır. Başını koltuğun arkasına yaslar. İnsanın aklı gözlerinde değil mi, bin bir şey düşünürler. 

Mutlaka, ‘Tamam da... sana ne’ diyorsunuz. Ama bu doğru bir yargı değil. Neden mi? Eskiler ne demiş? 

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu nedenle, böyle durumlarda koltuğun ucuna 

kayarım, kolumu öne koyarım ki şoför frene basarsa o benim koluma çarpsın, gözlerini açıp bana baksın 

diye onu arkamda saklarım. Onun ne istediğini bilmediğim için kendimi bir kenara çekerim, gözlerimi 

gözlerinden kaçırırım. Hayır, ondan korktuğum için değil, sadece ona acırım. Çünkü yıllardır birlikteyiz ve 

birbirimize bağlıyız denebilir. Evet, öylece gideriz. Ta ki maksada varırız ve Dörtyol ağzında şans getirelim 

de üç beş kuruş için taksi şoförü ile dalaşmasın diye içim içimi yer. İnanın birkaç Tuman için benim, 

şoförün ve kendisinin sinirlerini defalarca mahvetmiş ve ben konu kapansın diye elimi çantama atıp küllü 

kainata lanet yağdırmışım, yedi sülaleme beddualar etmişim; yahu salak! Râvilik de iş mi yani... Gözünü 

sürekli çeşit çeşit karakterin ağzına dikesin... Sonunda da angarya, beleş hamallık... Bu durumlarda 

öfkesinin nedenini tahmin edip onu anlayabilirim; sonuçta, öfkesini birinin başında patlatmalı ve doğal 

olarak eline ilk geçen de taksi şoförü olacak. Bunu bildiğimden eline fırsat vermem. Gerçi macera yeni 

başlar. Esas kıyamet eve girdiğimizde kopar. Çünkü eve girer girmez, dama duvara küfür yağdırır, ayağını 

koltuğun bacağına, kolunu duvara çarpar, dengesi bozulmuş gibi. Gece olunca da başını avuçlarının arasına 

alır, kendi deyimi ile vicdan azabı çeker -ki zavallı şoförün ne suçu vardı, bu kadar hır gür koparmanın 

alemi neydi- diye. Böylece, yatak odası, mutfak ve lavabo arasında sabaha kadar mekik dokur ve yarın, 

yarınlar peş peşe gelip geçer... Ta ki bir gün telefon çalsın ve ansızın gözleri, dudakları, yüzü gülsün ve 

davranışları insan gibi olsun yeniden. 

Diğer bir hali de şu ki; kapıdan şen şakrak, parmak şıkırdatarak girer, canım çıkıncaya kadar da 

beni makaraya alır. Tabii bazen buruşuk bir yüzle geldiği de olur. Bu durumlarda –doğal olarak-birkaç 

bölük pörçük sözcükten başka bir şey söylemez. Zihninin hesap makinesinden, söylemek istediklerini 

birkaç sözcükte özetlesin diye kısa bir süre için durmasını rica etmiş gibi... Bu durumlarda benim de onun 

yanı başında sus pus yürümem gerektiği tecrübeyle sabittir. O, dudaklarını usulca oynatır. Öyle ki, görenler 

sanki en çetrefil matematik problemi çözüyor sanır. (Bu durumlarda yüzüne dikkat edilirse hem problemi 

tasarladığı hem de çözümü bulmaya çalıştığı sanılır.) Sonuç olarak kaldırımdan geçmemiz ve genellikle 

taksiye binmek için durduğu Dörtyol’a gelmemiz saatler alır. Bu gecikmenin nedeni de belli; her iki 

adımda bir, bir vitrinin önünde durur ve görmeksizin seyreder. Bazen de gözlerini camın arkasından 

dükkân sahibi adama diker. Laf aramızda, bu durumda ayağımı o dükkâna atamam artık. Siz söyleyin. 

Böyle şey mi olur? Gözlerinizi, onun bunun gözlerine nedensizce diker misiniz? Tanrı şahidimdir şu iki 

gözümle neler neler görmedim, kulaklarımla neler neler duymadım ki! İnanın! Kaç kez gördüm, duydum, 

tezgâhın arkasındaki kadın, onun arsız bakışlarından bunalınca yüzünü çevirmiş ve ‘Ayyy! Ne kadar 

yüzsüz!’ demiş, şayet erkekse şu laflardan: “..........”  



Doğrusunu isterseniz, o lafları dile getirmeye utanıyorum. Yani ahlaka ve umumi iffete aykırı 

olduğundan, dile getirmekten kaçınıyorum. Çünkü bu laflar, tüm rivâyetin yok olmasına, bizimse 

ekmeğimizden olmamıza yol açabilir. 

Anlatıyordum. Evet... Yoruluncaya kadar, elini kaldırıp bir taksi-dolmuş çağırıncaya kadar. 

Takside de onun zihninin derinliklerinden başka bir dünya yokmuş gibi öylece dalıp dalıp gitsin. İşte tam 

da bu durumlarda onun zihnini okumayı severim. Ama ne yazık ki, zihninin pencerelerini kapalı tutar ve 

ben de bakışlarının çekiciliğine kapılırım. Onun bu durumuna öyle kaptırırım ki, profesyonel 

sorumluluğumu unuturum. Ta ki taksi-dolmuş şoförü, ‘Son durak, Devrim’e geldik!’ der ve her ikimizin de 

düşünceleri dağılır. O, öne uzanır, ‘Kerim Han’ı geçtik mi?’ der. Şoför de, ‘Kerim Han’ı da, Settar Han’ı da 

Bağır Han’ı1 hatta Mirza Rıza’yı bile geride bıraktık. Devrim’deyiz,’ der, gülüşürüz. İndiğimizde de, bütün 

çatışmaları, ihtilafları bitmiş gibi elini omzuma atar ve ‘Buna, Allah’ın kaçınılmaz yardımı denir. Haydi 

birer kahve içelim,’ der ve ikimiz de gülüşerek Şafak Kahve’ye gideriz. 

 

 

Ama ben bu durumdan bıktım usandım artık. Bu nedenle, yola koyulduğumuz andan itibaren, 

önceden alınmış bir kararla yanıma bir tek gazete yaprağı bile almadım. Sonuçta, her zamanki gibi 

yanaklarımdan öpünce, elimi omzuma koydu ve ‘okumak için bir şeylerin vardır umarım,’ dedi. ‘Hayır, 

tabii ki yok,’ dedim. Lafım bitmeden çantasını açtı. Amma Allah’tan okunacak hiçbir şey, tek bir yaprak 

kâğıt bile bulamadı. ‘Ooh! Güzel! Şimdi, madem öyle kalk gidelim, der,’ diye geçirdim içimden. Ama 

nerdeee! O, sandığımdan daha cin; hemen parmaklarını alnına çarptı. Parkın etrafına göz gezdirdi ve ‘Bak 

ilginç, bu kadar insan! Birer birer zihinlerine gir! İçerden rivâyet et!” dedi.  

“Ne yani?” 

“Hiiiç! Bir öyküne kurgu olabilir.” 

“Ki, tali karakterler olarak senin çevrende dönüp dursunlar. Öyle mi?” 

Sözümü kesti ve başını ellerinin arasına alarak sızlanmaya başladı: “Râvi! Râvi! Râvican yine...” 

Bana ne yapacağımı söylemeye kalkma! Bu, beni ilgilendirir, seni değil diyecektim. Ama 

anlayamadım nasıl oldu da aniden, ‘E! Kendinin körü, başkalarının göreni misin? Şayet başkalarının 

zihnine girmek iyiyse...” 

Sözümüm ortasına atladı ve utanmazca, “Herhalde beceremiyorsun! Yoksa yolunu kesmedim ya!” 

dedi. 

“Kesmedin! Tüm bu yıllar boyunca yalnızca ufacık bir parçanı görebildim. Ne zaman bir adım 

daha ileri gitmek istesem, ilk adımlarımdan sonra perdelerini öyle kapadın, ışıklarını öyle söndürdün ki öte 

yanda, zifiri karanlıktan başka bir şey görmedim.” 

Konu buraya varınca bağırdı: “Sendeeee! Zihnimi kontrolüm altında tutabiliyormuşum gibi 

konuşuyorsun.” Sert bir yanıt vermek geçti içimden. Laf aramızda, ihtiyaç duyduğum zamanlar için, onun 

değişik zaaflarıyla ilgili kafamda sakladığım yığınla şeyden tam zamanında yararlanırım ve tam da lafını 

 
1 Tahran’da bir meydanın adı. Kerim Han, Zendiyye Krallığı’nın sadrazamı ve bir cadde adı. Settar Han ve Bağır Han ise meşrutiyet devrimin 
iki lideri, Mirza Riza Kirmani, Kaçar Kralı Nasıraddin Şah’ı öldüren kişi, Tahran’da cadde adları. Meşrutiyetin geride bırakıldığı ve devrime 
varıldığına ilişkin bir gönderi. Yazar, reddetmek, geçip geride bırakmak sözcüğünün yerine, ‘refüze’ (sınıfta bırakmak) sözcüğünü 
kullanmıştır.  



geçirdiğini düşündüğü anda onlardan birini, kazanan koz olarak masaya vururum. Bu nedenle: “Doktor 

Pertev’in seni mental elektrografiye gönderdiğini unuttum mu sanıyorsun? Ailenin ısrarları karşısında önce 

direndin, hatırlıyor musun, sonradan ne olduysa birden gidip yaptırdın. Herhalde hatırlıyorsundur. Doktor 

Pertev’in gözleri, grafi şeridini inceledikten sonra şaşkınlıktan nasıl da fal taşı gibi açıldı ve ‘Tuhaf, bu 

grafi normal değil, nerede çektirdin?’ dedi. Gözlerin iblislikle parladı. Yüzünde silik bir gülümseme –hani 

senin bildiğin benim de tanıdığım cinsten- belirdi. Gülüşün, Doktor Pertev’in gözünden kaçtı gerçi ama ben 

seni bilirim. Evet anımsarsın, gülerek, ‘Şüheda Hastanesinden’ dedin. O gün, o yaramaz bakışlarının ve 

gülüşlerinin nedenini anlamak için çok dürtülendim... Fakat çok iyi biliyordum, bunu çaktığın anda, 

oyunların ve gizlim-saklımların başlayacaktı. Bu nedenle, bakalım bu işin sonu ne olacak diye dişlerimi 

sıktım. Unutmadın değil mi? Ha? Muayenehaneden çıkınca durdun. Başparmağını sanal yeleğinin cebine 

koydun, diğer parmaklarınla yeleğinde ritim tutturdun ve gülerek, ‘Beğendin mi, nöroloji uzmanı ve 

Stanford Üniversitesinden psikoloji yüksek ihtisaslı sayın Doktor Pertev?’ dedin ve kahkahayı bastın? 

Doğrusunu istersen, senin gülüşüne benim de gülesim geldi. (Gerçi bugün pişmanım ve Doktor Pertev’e 

yaptıklarından utanıyorum.) Fakat o gün, ne yaptığını bilmeden kolumu boynuna doladım ve “N’aptın 

Mana’cığım?” dedim. Sen gayet rahat bir tavırla “Hiiiç... Her şeyi zihnimden sildim... Tertemiz...” dedin. 

Şaşkınlıktan, gözlerim yuvasından fırlayacak sandım: “Nasıl? Bu mümkün mü?” “Evet, hiçbir şey 

olanaksız değil. Yeter ki biraz alıştırman olsun. Alıştırmayla bakışı, dili, duyguyu ve bin çeşit şeyi sansür 

etmiyor muyuz? Örneğin, okunmuşları, söylenmişleri, kendimizin ve başkalarının yazdıklarını bile? Sen 

sanıyor musun ki kâğıda yazılanlar var olmuş olanlardır? Türlü türlü süzgeçlerden geçmemişler mi? 

Dahası, kâğıt üstüne gelmiş ki, zamanı gelince çeşitli engelleri de aşsın?” dedin. 

(Doğrusunu isterseniz, bunları duyduktan sonra onun zihnini okumak benim temel uğraşım oldu. 

Sonuçta ne yaptıysam, zihninin sadece küçücük bir bölümüne girebildim. Bilgisiz biri olduğunu 

sanmıyorum. Kendini beğenmişlik olarak almazsanız söylemeliyim ki, psikoloji ile ilgili yığınla kitap 

okudum. Fakat o, insanın kitaplarda bulunacak şeylerden çok daha fazla çetrefil olduğuna inanıyor. Bazen 

de özgüveninin, onun zihnine girmeme engel olduğunu düşünüyorum.) 

Her neyse, tabanları bir an evvel yağlamak isteyen Mana, ‘Bırak geçmişi, ya şimdi? Önerimi 

beğenmedin mi?’ dedi. ‘Ölüm iyidir ama komşu için!’ dedim. Bozulduğumu fark eden Mana, daha 

yumuşak bir ses tonuyla, ‘N’apim, bazı şeyleri gizlemeyi seviyorum. Bir şeysi yok ki, sen o bölümleri 

doldurmak, kendini ikna etmek için, ya da ne bileyim, her ne için ise, kendi zihninden yardım iste. Bak! 

Sana bir öneri! O bölümleri okuyuculara bırak, ha?’ dedi. 

Bağırdım: “Sende suç yok. Suç, senin peşine takılan bende. Bu kadar büyütmemeliydim seni. 

Baştan beri buna layık olmadığını bilmeliydim. Benim ilgimi kötüye kullanıyorsun. Bundan böyle, hodri 

meydan” 

“Mümkünse buyurur musunuz, nasıl?” 

“Nasılını sonra söylerim. Aslında suç bende. Boşuna pohpohladım seni. Adım adım rivâyet ettim.” 

Bunları anlatırken gözlerim dolmuştu. Fakat önceleri çok sevecen olan, rahatsızlığıma 

dayanamayan Mana, soğukkanlılıkla ‘Vazifen,’ dedi, ‘bensiz râvi olamazsın. Dahası, güya ben senin ana 

karakterinim.’ 



Mana lafı buraya çekince, aramızdaki her şeyin bittiğini duyumsadım. Bunun üzerine ‘Bundan 

böyle senin hakkında tek bir sözcük yazarsam, na-râvi olayım,’ dedim. Bağırdı, ‘Bebe mi korkutuyorsun? 

Çok mu zayıf sanıyorsun beni? Ben de kendi kendimin râvisi olurum. Sana da güle güle.’ Tam da ‘Sonuçta 

biri yolu...’ demek isterken fırsat vermedi, ‘Merak etme! Yol, nasıl gideceğimi söyler bana,’ dedi, hışımla 

elini elimden kurtardı ve rüzgar hızıyla koşarak parktan çıktı. Gittiğinden emin olunca, onu bırakıp kendi 

işime gücüme gideyim diye düşündüm. Neden kalmalıymışım? Bencil karakterlerden hoşlanmazdım zaten. 

Rivâyetlerim için necabetli, arlı uslu karakterlerden yararlandım hep! Bugüne kadar da ağırbaşlı, oturaklı 

bir râvi olarak tanındım. Bu da çok önemlidir. Yarın herkes, insanın râvilik karnesine baktığında, râvinin 

yaşamını yazdıklarının arasından çekip çıkarmak ister. Öyleyse benim gibi parlak geçmişi olan bir râvi, 

böyle arsız yüzsüz bir karaktere neden yapışsın ki! Fakat... nasıl söylesem?... Bakın! Laf aramızda, kalmak 

için yüreğimin diplerinde beni dürten bir şey vardı. Bu nedenle, fazla üstüne gitme, yolu yarılamışsın, işte 

râvi uğraşıyor ve... ve... gibi avuntularla yola koyuldum ve kendi kendime, ‘Râvi,’ dedim, ‘bu kaprislere 

alışmalıydın. Bir iki lafla kaçamazsın. Karakterinin, görüşlerini dayatmasına izin veremezsin ya. Korkma. 

İlerle ama bundan böyle duygularına gem vurmaya çalış. Hayran olmadan, taraf tutmadan rivâyet et. 

İnatlaşma. Haydi, kalk yola koyul. Peşinden git. Bu işin iyi yanı şu ki, onun zihnine giremezsen de hangi 

eve gitmek istediğini öğrenmiş olursun ve sonra da ev sahibi ile irtibat kurarak, onun hakkında birçok şey 

öğrenirsin. Bu ise ne olanaksızdır ne de zor. Çünkü sen, güzel görünmenin yanı sıra bir râvinin çekiciliğine 

de sahipsin.’  

İşte bu yorumlarla yola koyuldum. Ama, her şeyin açığa çıktığı ve hayranlık duymadan onun 

hakkında konuşacağıma dair kendimle sözleştiğim şu anda, itiraf etmeliyim ki bunu çok önceden tahmin 

etmiştim. Onun, gizli saklı şeylere olan ilgisinin bir avuç kandırmacadan başka bir şey olmadığına 

emindim. Esrarlı halleri, sevgilisinin güzelliklerini anlatmadaki güçsüzlüğüne ya da köklü kıskançlığına bir 

örtüydü. Biz kadınlar birbirimizi çok iyi biliriz. Mana ne kadar da slogan atıp ‘Ben hiç de rahatsız olmam; 

o, o kadar iyi ki herkes onu sevebilir. Sevgilimin herkes tarafından sevilmesi beni de sevindirir.’ desin; 

fakat ben çocuk değilim ki, tüm bu gizliliklerin altında sadece kıskançlık olduğunu anlarım. Özellikle de 

Mana, ona karşı üstünlüklerimin farkında. Ne olursa olsun sessiz kalmam. Kendi hakkımdan geçsem de 

okurun hakkından, hukukundan geçemem. Şimdi bırakalım bu kuramları. Bilinçli okurun kendisi hikâyenin 

gizliliklerinde yol alır ya da başka bir deyişle, eseri yeniden yazarak yazarın ve karakterlerin içine girer. 

Doğrusunu isterseniz, profesyonel sorumluluğumu böylesi yorumlarla unutmak istemediğimden 

yola koyuldum ve buraya gelmem ne kadar sürdü pek anlayamadım. Çünkü yol boyunca, soluk soluğa 

onun peşinde olduğumu görmesin diye yavaş ve mesafeli hareket etmeye çalışıyordum. Bu nedenle de 

zaman ve mekân hesapları elimden kaçtı ve bütün çabam maceranın ayrıntılarını biraz uzaktan seyretmek 

oldu. Gerçi, yol boyunca kalbim şiddetle çarptı. Mana her köşe başında, her sokak sonunda durup arkasına 

bakıyordu, etrafına göz atıyordu, kimsenin olmadığından iyice emin olunca dönüp başka sokağa sapıyordu. 

Hatta bu dönüp bakmalarının birinde biraz duraksadı, öyle ki gitmekten vazgeçtiğini ve dönmek istediğini 

sandım. Fakat, iki adım attıktan sonra durumu gözden geçirdi, duyumsadıklarının gerçek değil de 

hayallerin bir gölgesi olduğunu anlayıp gülümseyerek yeniden yola koyuldu. Bir sokaktan diğerine... 

Sonunda, çıkmaz bir sokağa saptı. Sokağı görünce, tanıdık olduğunu anladım. Öyle tanıdık ki hep 



oradaymışım gibi, bu kapının arkasında... Belki de hep bu sokakta, bu kapının arkasında beklemişim. 

Hayır! Bu nasıl olabilirdi? Ben ve bu sokak...belki de rüyamda, ya da bilmiyorum... Neyse! Kendi 

düşüncelerime o kadar dalmış ve bu bilmecenin anahtarı peşinde o kadar çabalamıştım ki Mana’nın kapı 

zilini ne zaman çaldığını fark etmedim bile. Kapıyı kim açtı? O eve girdi mi, girmedi mi? Doğrusunu 

isterseniz o çıkmaz sokakta o evden başka bir ev daha olsaydı, Mana’nın hangi evin zilini çaldığından 

kuşku duyardım. Ama orası çıkmaz sokaktı ve bir tek o ev vardı. Onun için etrafımı iyice görmeye ve 

aklımda canlı tutmaya çalıştım; Mana, işte bu kapının arkasında, bu çıkmaz sokakta durmuş, kalp 

çarpıntıları geçsin diye beklemiş, saçlarını tülbendinin altında düzeltmiş, elini kaşlarının üzerinde 

gezdirmiş, aynayı çantasından çıkarmış, bakmış ve parmağını kapı zilinde o kadar titretmiş ki diğer taraftan 

birisi, ‘Efendim?’ demiş ve ben de saatlerce öncesinde, bu sesi kimden ve ne zaman duyduğumu düşünmüş 

olayım, ta ki bir ses gelmiş olsun ve kulağıma söylemiş olsun: ‘Dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, 

dong, dong, dong, dong, dong...’ ve titremiş olayım ve düşünmüş olayım; elinde çekiçle metal bir iskelet 

durmadan vurur dong, dong... diye.  

Zamanda daha fazla yitmemek için kolumu kaldırdım. Saatime baktım ve iki ibre gördüm. Saatin 

üst bölümünde kucaklaşmışlardı. O anda, aralarından kıl bile geçemez diye düşündüm. Sanki birbirlerinin 

vücutlarında özetlenmişler, hayır, çözülmüşlerdi. İbrelere dalmıştım. Saatler ne kadar uzun ömürlü 

olurlarsa olsunlar, günün birinde bir yerde, zamanın bir noktasında devinimden kalakalırlar diye düşündüm. 

Ebediyete yolculuk ederler belki de. Yolculuk ederler ki bir noktada mutlak zamansızlığa varsınlar; ki bir 

gün belki de uzak bir yerde kendilerini bulsunlar. Nedenini bilmeden, istemeden acıdım ibrelere; dünyanın 

ibreleri kaçınılmaz olarak herkesin uyku ve uykusuzluğunu, ölüm ve yaşamını neden yazmalı? Ama şayet 

bu ibreler zamanın şu anında herzamanlığına dursalar, acaba ben onların yaşamlarını, mutlak zamansızlığa 

varmasınlar diye, en azından belleğimde herzamanlığına koruyabilir miyim? 

Ne kadar sürdüğünü anlamadım, bir ses, beni ibrelerin uykularının hasretinden kopardı. Sesin tuhaf 

müziğinden ürperdim. Döndüm, sesin yönünü bulmak istedim. Ses yuvarlanıp geliyordu ve hüzünlü bir 

sevinç yayıyordu. Ezan sesi gibi... Bu sesin üzüncünün ya da sevincinin iç içeliği, ibrelerin, birbirlerinin 

bedenlerine girişleri gibiydi diye düşündüm; öyle ki ayrılışları saniyelerin tenini ürpertir. Bu durumda o 

kadar kaldım ki, sesin hazzından ayrılınca gözümü ibrelerden aldım ve yukarıya göz attım. Perdeleri sıkı 

sıkıya kapatmışlardı. Önceden hiçbir canlı orada yaşamamış ve nohut sarısı gömleği ile taraçada hiçbir 

zaman görülmemiş, bu kapının arkasında bekleyen râvi için perdeyi aralamamış ve bakışları gözlerinden 

sap sap dökülmemiş gibi. 

İlkbaharın sonunu düşünmek istedim; fakat havada asılı olan toz, güzün son günlerini anımsattı. 

Ne kadar düşündüysem de Mana’yı bu kapının ardında hangi mevsim beklediğimi çıkaramadım. Sanki 

birileri, bir el, bir şey, tüm mevsimleri bilerek iç içe geçirmişti; ben, tüm mevsimlerde asılı kalarak çıkmaz 

sokağa doğru yol alayım diye. 

Hangi mevsimde olduğuma dair bir işaret bulayım diye çıkmaz sokağın dört bir yanına göz 

gezdirdim; belki bir yaprak, bir çiçek, bir renk... Son basamağın altındaki çınar, herhangi bir mevsimde 

kaybolduğuma tanıklık etti. Elimi kaldırdım. Saatime baktım. Ne kadar geçtiğini anlamadım, ama ibrelerin 



ayrıldıklarını gördüm. Küçük olanı usulca daha büyük olanı seyrediyordu; ki her an daha da uzaklaşıyordu 

ve onun peşine takılmaya hazırdı, hep...  

 

 

Mana zaman içinde kaybolmadan onu bulmam gerektiğini düşündüm. Koştum. Sokağın sonuna 

geldiğimde durdum, rüyalarımın hangisinde gördüğümü görmek için döndüğümde bir günü anımsadım; 

Mana bu çıkmaz sokakta, parmağını kapı zilinin üzerinde titretmiş ve sonra bekleyen bir el, nohut sarısı kol 

ağzı ile perdeyi aralamıştı. Kapı gıcırdamış ve Mana daha sokaktayken taraçada birisi belirmiş, beni 

görünce el sallamış ve çok eskilerden, ta annesinin karnındayken, sesimi öykülerden duymuş gibi bakmıştı 

bana. 

Öykülerde ve öykülerin dışında birçok insanı görmüş olan ben, onu görünce titredim. Elimi 

bakışlarının altına tutmak istedim, bakışlarından sıçrayan kıvılcımlar kayıp asfalta düşmesin diye. Tam o 

anda Mana’nın gizli saklıları yüzünden anladım ve bu nedenle de ona, bu kapının arkasında hiç kimsenin 

karşı taraçadan el salladığını görmediğimi ve bakışlarının kıvılcımının kalbimi titretmediğini ima etmeye 

çalıştım. Özellikle Mana’dan defalarca duymuştum: ‘Bakışlarının her kımıltısının anlamını biliyorum, 

hiçbir hareketi gözümden kaçmaz.’ 

Takside, Mana’nın yanına otururken, onun bir şeyleri bahane ederek çıngar koparmasını 

bekliyordum. Ama taksi hareket edince başını omzuma koydu ve ‘Senin buradalığını seviyorum, ne kadar 

dindirici!’ dedi. Saçlarını okşadım ve başı omzumda rahat etsin istedim. İçimin derinlerinden bir his ‘Ona 

kanma,’ dedi, ‘oyun oynuyor. Ona ilgi duyduğunu fark etmiş. Kafanı karıştırmak istiyor... Belki de acıma 

duygularının kabarmasını istiyor. Yoksa...’ Fakat, bunları duyamayan Mana başına omzumda rahat bir yer 

buldu ve az sonra soluklarının usul ve dingin sesi duyuldu. Taksi fren yapınca kolumu oynattım, ‘Kalk! Ne 

oldu? Yedi padişahın düşünü mü görüyorsun?’ dedim. Gözlerini açmadan ‘Hımmm... Hayır! dünyanın tüm 

râvilerini görüyorum, çocuklarına öyküler anlatıyorlardı.’ Kapalı gözlerinden öptüm ve ‘Tamam, yeter 

artık, kalk, geldik!’ dedim ve o günden beri, tek o cümlesi ve samimi davranışı için bütün kaprislerine 

tahammül ediyorum. Ama her şeyin bir ölçüsü olduğuna göre, bugün nihayet sabrımı taşırdı ve olmaması 

gereken oldu. 

İbrelerin ayrılışıyla düşündüm; madem bu çıkmaz sokaktaki evin taraçasında sallanmak için bir el 

yok ve perdeler sıkı sıkıya kapatılmış, belki de Mana, geçmişe gidip geldiğim süre içinde önümden geçip 

gitmiş ve parktaki turuncu banka varmıştır. Koştum. Parka geldiğimde sonbahardı ve sarı kahverengi 

yapraklar ağaçlardan teker teker kopup düşüyor, geçenlerin ayaklarının altında hışırdıyordu. 

İçimi bir merak sardı. Parkın etrafında dönüp durmadan Mana’yı hiçbir zaman görmeyeceğimi 

anlamıştım sanki. Bununla birlikte, parkı defalarca baştan başa adım adım dolaştım ve her defasında, ondan 

bir eser bulurum diye turuncu bankın ve çınar ağacının yanına kadar dönüp geldim. Çınarın kavuğunun 

içine kadar, parkın her yerinin altını üstüne getirdim. Fakat Mana, bir damla su olup yerin dibine girmişti 

sanki... 

Gece ilerledikçe içim daha da daralıyor ve Mana’yı bulma umudum zayıflıyordu. 



Saatime baktığımda, büyük ibrenin kaç kez döndüğünü anlamadım, fakat küçük olanın, onun 

peşinde soluk soluğa kaldığını ve küçük bir kız çocuğunun parkın kapısında ikircikli bir şekilde durduğunu 

gördüm. Koştum. Kıza iki adım kala, ‘Baksana ufaklık’ dedim ve çocuk, sözümü sürdüremeden parkı terk 

etti ve rüzgar dalların arasında döndü. Yaprakların düşüşü her an hızlanıyordu. Yanağımdan parkın 

asfaltına iki damla düştü. Titredim ve onu kaybettiğime inanmamak için seyyar bir fotoğrafçının peşinden 

koştum -ki parkın sonbaharını çerçeveleteyim ve Mana’yı bulduğum gün ona ‘Bak! Güzü senin için 

çerçevelettim. Haydi barışalım,’ diyeyim- diye... Anımsayayım ki fotoğrafı görünce yine şişinerek ‘Hayır, 

râviciğim,’ diyecek, ‘gerçek olanda bir şey var ki bir fotoğrafa asla aktarılamaz.’ Fotoğrafçı parktan 

çıkmıştı, ben de peşinden...  

 

 

Sarı telefon kulübesinin köşesindeyim. Kulağımda telefon çalıyor. Ahizeyi almıyor. Bir damla su 

olmuş, yerin dibine geçmiş. Onu nerede arayayım? Ne zamandır buradayım? Bu parkın her yerini köşe 

bucak dolaştım. Aslında ben bir deliyim. Belki de geciktiğimi görünce gitmiştir ve şimdi yapmacık 

kahraman pozlarıyla ve yeni demlenmiş çayla beni bekliyordur. Telefonun fişini de bilerek çekmiştir. 

Nihayet, bugünkü davranışını bir şekilde haklı göstermeli. Seni kelek seni! Ben seni bilirim, bu kadar 

yıldan sonra. Pekâlâ. Madem öyle, ben de ne yapacağımı bilirim. Burada oturur ve seni öyle 

meraklandırırım ki iyice çileden çıkarsın. Anahtarı kapıda çevirdiğimde, fırlarsın... Kucaklarsın ve 

‘Mana’cığım...’ dersin. Ve ben kaşlarımı çatarım; seni iyi tanımışım derim, beni parkta bırakıp gelmeye 

için nasıl elverdi. Yalnız bir kızın, güzün kol gezdiği bir parkın köşesinde seni nasıl beklediğini hiç 

düşünmedin mi? Hiç düşünmedin mi kış aniden bastırıverir ve o, kar içinde donar? Ben bir kabalık 

ettim diyelim, sen neden affetmedin? Sen ki yaşça bu kadar büyüksün, ha? Bunları söylerim, koltuğa 

otururum, elimi çenemin altına koyarım ki sen gelesin ve tatlı dilinle ‘Küsme canım, Allah canımı alsın! 

Donmuşsun? Gel. Gel de bir bardak çay iç, taze demdir. İçerleme, birlikte aheste aheste parka 

geliyorsunuz diye düşündüm. Bu nedenle, gözüm onu görmeden ve sen kötü kötü düşünmeden eve 

gelmeyi yeğledim ve bir taze dem çay...’ 

‘Bırak ya râvi, kavlimiz böyle değildi.’ 

Evet, bunları öyle söylerim ki gülersin ve ‘Pekâlâ, yalan söyledim,’ dersin, ‘İçerlemiştim, seni 

biraz cezalandırmak istedim, ne oldu yani, dünyanın sonu gelmedi ya. Haydi barışalım.’ 

Bu kaprislerini hiç anlayamıyorum. Birileri de yok ki, ‘tamam yahu, biraz tartıştık, dünyanın sonu 

değil ya,’ desin. Yani insanlık hali, bin türlü irili ufaklı kuruntu. Kaldı ki sen hep söylemez miydin: ‘Senin 

çocuğun değil miyim? Seni insafsız, için nasıl elverdi bırakıp gitmeye? Ben senin ilk çocuğun değildim 

değil mi? Sen şimdiye kadar bir sürü çocuk büyüttün; çeşit çeşit, boy boy.’ 

Ambulansın siren sesiyle ahize elimden düşüyor: ‘Aman tanrım, kaza yapmış, hastaneye 

kaldırılmış olmasın sakın? Allah belamı versin, ya araba altında kalmışsa? Sabahleyin içim içimi yiyordu 

zaten. Bugün bir şeyler olacağını biliyordum, neden yanıma alıp götürmedim ki? Gelseydi ne olurdu sanki? 

Bütün işlerim hep çocukça zaten, aptalın tekiyim işte, aptal! İnşallah beyin darbesi almamıştır. Ya kolu, 

bacağı... Tamam, zararı yok, bakıcılığını yaparım. Sonra da iyileşince, bir kutu tatlı, bir demet kızıl gül 



alırım, durum normalleşince tatlıyı, çiçeği masanın üzerine koyarım, eğilerek: ‘Mana râviyi hep sevmiştir,’ 

derim. 

Tüm bu sorunlar ne zaman başladı biliyor musunuz? Tamı tamına o günden ki, sade bir manto ve 

bir pantolon geçirdim üzerime ve onun isteği üzerine yanımda râvi olmaksızın yola koyuldum ve sabah saat 

sekizde, o çıkmaz sokaktaki evin kapı zilini çaldım. Sonra, sayısını unuttuğum, basamakları 8’miydi, 

11’mi, 13’mü, teker teker tırmandım ve onunla yüz yüze -ama biraz kısa- durdum ve ‘Selam!’ dedim ve 

onun karşısında -ki nohut sarısı bir gömlek giymişti ve gri pantolon ve ayakkabıları vardı- oturdum ve 

olaylar hakkındaki hararetli sözlerini dinledim. Benim için pek de önemi olmayan olaylar... Tümüyle 

önemsiz değildi tabii; ama o özel anda ben, yalnızca bir olayı düşünüyordum ve bu nedenle de dinlediğim 

halde söylediklerinden hiçbirini duymuyordum, sadece, arada bir laf olsun diye, önem verdiği sözcüklerin 

üzerine bastırdığında, tükenmez kalemi elimde çeviriyor, o sözcüklerin altını çiziyordum. Bu arada 

söylemeyi unuttum, içeri girdiğimde, değişik akımlara ait bir broşürün fotokopisini vermişti.  

Onu duymamamın nedeni, değişik akımlara karşı ilgisizliğimden değildi; sadece bakmadan 

dinlediğim içindi. Sonuç olarak, duymamam ve onun sesinin yerine, kulağımı yere dayayıp derinlerden 

gelen o sesleri duymam doğaldı ve babamın, ‘Seni deli seni, toprağın altıyla ne işin var senin?’ diye 

haykırışını duymam ve benim de, ‘Baba! Birileri yerin altından çağırıyor,’ demem de... Yıllar boyunca 

gözlerimi ve kulaklarımı sahiplenmeye alışık olan o, sözcüklerine bastırarak, alaycı cümleler kullanarak ve 

kişisel örnekler vererek, bazen de benim doğum yerimin yerel ağzını kullanarak -kendisi de uzun zaman 

orada yaşamıştı- bakışlarımı kağıttan almaya ve kendi ağzına, gözlerine çekmeye çalışıyordu. Ama ben o 

gün, ona ve bana karşı kendimi sınamalıydım. Bu nedenle, girdiğim ilk andan itibaren kendimle ciddi bir 

mücadeleye koyuldum.  

O içerlememeliydi. “Biz, bu mücadeleye kendimizden başlamalıyız!” demez miydi hep? Bunu 

bütün hiddetiyle söylemez miydi ve kalabalık bağırmaz mıydı, ‘Ahsen, ahsen!’1 diye? Sonuçta, bu mantığa 

göre, şayet ben o gün başarılı olsaydım umutlanabilirdi ve sonraki mücadelelerde de... Öyleyse asla... Gerçi 

onun o günkü sesinin, ne kürsü arkasında duran, birinin mikrofonu kendisi için ayarladığı, diğerininse onun 

için bir su bardağını mikrofonun sağ yanına yerleştirdiği ve meraklı kalabalığın gözlerini ağzına diktiği 

adamın sesine benzer yanı vardı ne de muhalifleri karşısındaki öfkeli ses tonuyla konuşan ne de arada bir 

içimi sızlatan sesle (Tabii bu ses tonu kötümser olduğu zamanlara aitti daha çok) O gün, sesinin tonu ve 

sözleriyle ‘Yeter! Bu şımarıklıklar da ne? Bu fırsatlar her zaman eline geçmez. Neden geri tepiyorsun? 

Yahu, kendi kendine eziyet ettiğini biliyorum zaten. Sen de bakışlarını görmeyi sevdiğimi biliyorsun. 

Biliyor musun, böyle olunca sözlerim muhatapsız kalıyor. Ben muhatap istiyorum. Bakışlarım yanıtlanmak 

istiyor,’ diyordu. Fakat, benim kararım kesindi. Bu nedenle de bakışımı, yaşına uygun olmayan, hep taktığı 

ve yüzüne ciddi bir biyologmuş görüntüsü veren, mikroskobun altında, hücrenin içlerini araştıran tel 

gözlüğünü (Tabii bazen de, aynı gözlüğün arkasından gülümseyerek gözlerime bakardı.) görecek kadar 

kaldırırdım. Gözlük de, gözünden ziyade elinde, gözüyle masa arasındaki mesafede olurdu ve birkaç dakika 

arayla, önce gözüne takar, tekrar masanın üzerine bırakırdı. Bu hareketi o kadar yineledi ki, elimin 

gözlüğüne doğru gittiğini gördüm. Gözlüğü elinden çektim. Kalkıp pencereye doğru yürüdüm. Perdeyi 

 
1 Arapça. Aferin, doğrudur. 



çektim. Pencerenin kolunu çevirdim ve gözlüğü öyle fırlattım ki, hayattan geçip çıkmaz sokağın dizme 

taşlarına çarparak kırıldı. ‘Yeter artık,’ diye bağırdım, ‘ne zamana kadar beni ve bu dünyayı, bu saçma 

sapan camların arkasından görmek istiyorsun? Bir kez de olsa dünyaya... hayır, en azından bana aracısız 

bak.’  

Yutkunması sözümü kesti. ‘Konu anlaşıldı herhalde?’ diye sorunca, gözlüğünün masanın üzerinde 

olduğunu fark ettim ve sandalyeye öyle çivilendim ki, değil gözlüğü fırlatmak, depremden kaçmak için bile 

yerimden kımıldayamayacağımı anladım. Bu nedenle kalemi elimde çevirdim ve sesinin nerede vurgu 

yapacağını bekledim, yazdıklarımın altını çizeyim diye. Masanın diğer tarafında altını çizdiğim cümlelerin, 

onun vurguladıklarıyla ilgili olup olmadığını görmemesinden dolayı seviniyordum.  

Elimde kalemle hazırdım, özgüven kokan o alaylı ses tonuyla ‘Buraya kadar ne düşünüyorsun?’ 

dedi. Başımı istemsizce kâğıttan kaldırmamın ve bakışımın bakışına takılmasının nedeni, sorusunu 

yanıtlamak değildi. Sadece, yıllar süren yakınlığımıza rağmen, sesinin ciddi ve resmi tonu ilk kez 

kaybolmuştu. Tüm bu yıllar boyunca bana ‘siz’ diye hitap etmişti hep. O, yalnızca benimle birlikte gruba 

katılanların tümüne değil, kendi akranı ve yaşıtlarının çoğuna da ‘sen’ diye hitap ederdi. Bana siz demesi 

beni üzerdi; gerçi bazen bu mesafeyi korumadaki çabaları gülünç oluyordu. Bu uzun yıllar boyunca, bir iki 

kez ‘sen’ diye kaçırmıştı ağzından, yüzü kızarmış ve komik bir şekilde ‘Özür dilerim, siz,’ demişti. Bu 

nedenle sen ne düşünüyorsun deyince ve ağzından kaçırdığı ‘sen’i ‘siz’e çevirmek için çaba göstermeyince 

başıma kaldırdım ve gözümü gözlerine diktim. 

Parmaklarımın arasındaki kalemin yere düşüşünün sesi, bakışlarımı yeniden kâğıda çevirdi. Birkaç 

dakika sessizlik... Yeniden yutkundu ve ‘Ne oldu? Devam edelim mi?’ dedi. Başım onaylamak için 

eğildiğinde, akımlar hakkındaki konuşmaları yeniden hararetlendi. Sanki az önce, bakışının oltası aylak iki 

balığa takılmamış gibi... Akımlar, sınırların ötesinden ve tarihin içinden salıveriliyor, çağımıza ulaşıyor ve 

beni çıkmaz bir sokağın ikinci katında, beyaz bir tavanın altında, yabancı bir erkeğin -ki bana ‘siz’ diye 

hitap ederdi- karşısında oturtuyordu. Bilmiyorum, bu akımlara nasıl ve neden kapılmıştım... Çünkü kendimi 

bildim bileli, saygı duymama rağmen, hiçbir akım, onlara bağlanacak kadar ilgimi çekmedi. 

Çocukluğumdan beri, kulaklarımda çınlayan bir akımın peşindeydim yalnızca ve doğal olarak şimdiki 

akımlarla ve karşımda oturan bu erkekle bir ilgisi olamazdı. Fakat bu urgan nasıl geçmişti boynuma ve beni 

bu tahta masanın arkasında yabancı bir adamın tutsağı yapmıştı? 

Yabancı adam konuşuyor, bazen de vurgulamak için başını karşımdaki broşüre kadar yaklaştırıyor, 

usulca ‘Sen ne düşünüyorsun?’ ya da, ‘Böyledir, değil mi?’ diyor ve herhangi bir yanıt duymadan, sessizce 

bir gülümseme gönderiyordu bana, yani ki ‘Bırak şimdi, biliyorum.’ (Bu konuda yanılmadığımdan eminim; 

çünkü yarım saat sonra her ikimizin de kozları açığa çıkınca, elini omzuma koydu ve kaçık bir benizle: 

‘Uzun zamandır biliyorum,’ dedi.) 

Suskunluğum direnmemden değildi. Nedeni, söylemek için bir şeyimin olmamasıydı. Sözcükler 

zayıf düşmüştü ve ben yalnızca bir an evvel pılımı pırtımı toplayıp “Teşekkürler!” demeyi, teker teker 

çıktığım merdivenleri ikişer ikişer inip çıkmaz sokağa kadar koşmayı düşünüyordum ki, sesi beni 

düşüncelerimden kopardı: “Bu suskunun ne kadar ağır olduğunu biliyor musun?” 

“Ve sen, sağır olmamı istedin, sesten, sesten, sesten...” demek için başımı kaldırıyorum. 



Sustum. Söylemek istemediğim için değil. İstiyordum. Ama, bakışlarım bakışlarına öyle takıldı ki, 

suskunun sesini duymadım. Yalnızca gördüm. Çocukluğundan o ana kadar geçen zamanı ve sonrasını. Beni 

görüp görmediğini bilmiyorum ama gözlerime bakakala, öylece dururken, renginin solduğunu gördüm. Kül 

rengi oldu. Dudaklarına silik bir gülümseme oturdu ve sağ yanağında ince bir kıvrım belirdi. Yanağındaki 

kıvrımı görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. “Nasıl olabilir?” diye bağırmak isterken sağ yanağım yandı, 

dilim tuz tadını aldı ve olmamış karpuz kokusu havada yayıldı. Metal bir iskelet, çerçeveden fırladı, ezan 

sesi camların derzinden geçti ve ben, râviyi her pazar günü, parktaki o çınarın altında, turuncu bankın 

üzerine oturtmak için gittim... Yol boyunca koşmak için... Bugüne kadar... 

“Bayan! Özür dilerim bayan, sizin sıranız mı?” 

“Hayır.” 

“İki riyalliğiniz var mı?” 

“Hayır.” 

“Ya beş riyallik?” 

“Hayır... yok beyefendi.” 

Ambulans uzaklaştı. Kendime boşuna çile çektiriyorum. Nasıl olur da arabanın altında kalır? 

Burada oturuyordu. Bu turuncu bankın üzerinde, bu çınar ağacının altında. Belki de lavaboya gitmiştir 

ve kapı da arkasından kilitlenmiştir. Belki de parası çıkışmamış, eve yaya gitmiştir. Bu erkek çocukların 

ve Münkerat’ın1 zihnine girmek istemiş olmasın sakın? Evet, tamam, karşısında iki genç çocuk 

oturuyordu. Evet... Onları görünce fısıldayarak sordu: ‘Bunlara rapçi mi diyorlar? Şimdi ne 

yapmalıyım? Ya bulamazsam?’ 

 

 

 

 

Rüzgar, çınarın dallarında dönünce, Doktor Pertev’in muayenehanesine kadar bir şey kalmadığını 

anlarım. Muayenehaneye yaklaştıkça kalbim daha da hızlı çarpmaya başlar: Ya Mana burada da değilse? 

Ya kaybolmuşsa? Başına bir bela gelmişse? 

 

 

 

 

 

Yola koyuluyorum. Gitmeliyim. Belki... Belki o ev, o çıkmaz sokakta yerli yerindedir hâlâ. İşte 

köşeden dönerim, kalbim küt küt atmasın diye kapının önünde dururum, saçlarımı tülbendimin altında 

düzeltirim. Elimle de kaşlarımı... Aynayı çantamdan alırım. Bir kez daha bakarım ki gözlerim ışıldasın ve 

‘Her şey iyi, yolunda...’ desin. Sonra zile basınca, bakışlarımı yukarı pencereye dikerim ki bir el perdenin 

köşesini bıraksın ve gömleğinin nohut sarısı parıltısının uzaklaştığını göreyim, kapının gıcırtısı duyulsun, 

 
1 Arapça. İran’da, daha çok gençlerden oluşan Münkirattan Nahi (İstenilmeyenlerden Alıkonma) milis kuvvetleri. 



kapıyı kapatmadan onu son merdivende göreyim; gözlerinin içi güler, dudakları kımıldar ve ben kendim 

olmam... Dudaklarında selama benzer bir sözcük belirir. Var olduğumu unuturum ve o karşımda durur, 

gözlerimin içine bakar ve “Geleceğini biliyordum,” der, ben de “Ama... hep... de...” derim. 

Bakışı dudaklarımda kalakalır. Cümlemi bitiremem ve benim yerime o, “Uzun zamandır 

biliyorum,” der, bir şey söylemem ve gözlerine dalarım, bakar ve görürüm. Görürüm onu. O kadar ki, ne 

onu görürüm artık ne de onun kolları arasında titreyen kendimi ne de saçlarımın arasında dönen ellerini... 

Ta ki metal bir iskelet, çerçeveden dışarı fırlar ve bir ses dong, dong, dong... diye beynimde yankılanır ve 

elleri beni bir kenara iter ve “Duyuyor musun? Ayak seslerini? Uzun sürmez peydahlanırlar. Gitmelisin,” 

der ve ben duvara yapışırım, “Gitmek istemiyorum,” derim. 

“Ben de gitmek istemiyorum.” 

Ve ben gülümsemeden önce alnını kırıştırır, “Fakat sen gitmelisin. Doğrusu da bu,” der ve ben 

kımıldayamam, o sesini yükseltir, “Git, beni arıyorlar,” ve öyle ciddileşir ki yanından geçerim; kapıyı 

açarım, merdivenlerden aşağı koşarak inerim, caddede öyle kaybolurum ki Doktor Pertev bile bana yardım 

edemez ve o günden sonra da durmadan, sokağın köşesinden o eve doğru dönerim, ev ise bir damla su olup 

yerin derinliklerine gider. Hayır! Dik bir duvar olup yükselir ve ben hep ararım ararım ve yalnızca nereden 

geldiğini çıkaramadığım bir ses, kulağımda çınlar durur. 

Karşı kaldırıma geçiyorum. Gece ki karanlıktır... Gözlerim görmüyor. Mağazaların ışıkları 

sönüyor. Haber spikerin sesini devriye arabasından duyuyorum: “İran, bu yılın aralık ayında eşi benzeri 

görülmemiş bir güneş tutulmasına tanık olacak. Bu olayın merkezi Kirman kentidir. Güneş tutulması, 20 

Aralık Pazar günü cereyan edecektir. Olay süresince tüm bilim adamları ve astrologlar, Cebeliyye 

Kümbet’inde toplanacaklar.” 

Titriyorum. Çığlığım, caddenin sağır kulaklarında yankılanıyor: “Güneşi, gecenin karanlığında kim 

saklamak istiyor?” 

Devriye gezen araba geri geliyor. Rüzgar dallarda dönüyor. Kendimi caddenin kenarındaki çınarın 

yanına atıyorum. Gövdesinde saklanıyorum. Projektörlerin ışığı gözüme geliyor. “Yapaylar!” diye 

bağırıyorum. Arabadan iniyorlar: “Dur!” Çınar ağacının gövdesine yapışıyorum. İçim donuyor. Nizami 

giysili adam benimle burun buruna geliyor: “Nereden geliyorsun?” 

“Doktora gitmiştim. Bu da karnem.” 

“Haydi! Yola koyul! Geceye az kaldı.” 

Çınarın gövdesinden ayrılıyorum. Karanlıkta düşüp kalkıyorum. Koşuyorum. Gece, aynı gecenin 

devamıdır hâlâ. 

Evinin yolunu kaybettim. Gerçekten, ev neresi? Tanrım! Geceden, yoldan, benden ne kaldı geriye? 

Ya bulamazsam? Ya herzamanlığına yitirilmiş kalsa? Ya unutursa? 

 

 

 

Yorgunum... Bacaklarım dermansız... Yerde sürünüyorum... Ayaklarımdan, caddenin dizme 

taşlarına kan akıyor. Kollarım yeri kucaklıyor ve uzaklaşıyorum. Ayaklarım havada asılı kalıyor. 



Korkuyorum. Ya kanım, kışın soğuğunda, dizme taşlarda donarsa! 

 

 

 

 

Doktor, odasına girmeden dönüyor: “Bu defa geldiğinde içeri alın lütfen!” 

“Baş üstüne Doktor, alırım.” 

“Korkmayın Doktor Hanım, dümbelekçileri yakalıyorlar.” 

“Suç bende. Bu millete iyilik yaramaz. İlk kez, o köylü kılıklı anne babasını getirdiğinde acıdım 

kendisine. ‘Yazık...’ dedim. Durumu çok kötüydü. Herkesten önce içeri aldım. Anlayacağını sandım. Daha 

on dakika geçmeden kahkahaları yükseldi. Çok kızdım. Kapıyı açtığımda, doktor onun karşısında durmuş, 

‘İnat etmeyip konuşursan, bir yolunu, çaresini buluruz,” diyordu. Salak kız ise her şeye gülüyordu. O kadar 

güldü ki, doktor da dayanamadı sonunda. Zavallı babası, doktorun kolundan tuttu: “Doktor Bey! Cahildir, 

affedin, büyüklük sizde kalsın.” Annesi, adamın lafının ortasına aniden fırladı: ‘Hep de kendin 

konuşuyorsun. Bırak da Doktor Beye ben anlatayım. Ne de olsa onun derdini senden daha iyi anlarım.’ 

Babası öfkelenerek, ‘Anlarım, anlarım!! Sen ne anlarsın? Hepsi de sen tanrıtanımazın suçu. Bin kere 

söyledim kadın! Tanrıdan hiçbir şeyi ısrarla isteme diye... Ama nerdeeee... durmadan adaklar adadın, 

sonunda da işte dünya muradını derdi,’ dedi.” 

Sekreter Hanım durmadan nutuk atıyordu ki telefon çaldı. Açtı ve uzun bir muhabbetten sonra 

ahizeyi eliyle kapayarak fısıldamaya başladı... Ben de çaresiz, gözümü Sekreter Hanımın eline, ağzına 

diktim. Mana’nın, Pertev’in muayenehanesinden çıkışını ve daha sonra olabilecek muhtemel olayları merak 

ediyordum (Özellikle de Mana öylece, rivâyet ede ede muayenehaneyi terk etmişti). Diğer yandan, 

Mana’nın geçmişinden bir ipucu elde etmek olasılığıyla, Sekreter Hanım’ın konuşmalarını mümkün olduğu 

kadar duymak istiyordum. Bu nedenle de, Sekreter Hanım telefonu kapatınca, lavaboya gitmek bahanesiyle 

yerimden kalktım. Aynadaki yüzüme dikkatlice baktım. Söylediğinin aksine, sol yanağımın üzerinde küçük 

bir kıvrım yoktu. Emindim. Ama ne kadar düşünsem de, kendime ve orada olmayan ona -aslında sadece 

kendime- yanıldığını ispatlamaya neden karar verdiğimi anlamadım. Sonuçta, yüzümü değişik açılardan 

gözden geçirdikten ve elimi sol yanağımda gezdirdikten sonra, memnuniyetimin bir belirtisi olarak 

dudaklarıma bir gülümseme oturdu. Ama gülümseme silikleşince, sol yanağımda küçük bir kıvrım fark 

ettim şaşırarak. Rengim attı. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Düştüğüm durumu açıklamak gerekirse 

bilemiyorum, sevinçli miydim desem yoksa rahatsız mı? Bunların hiçbiri olmayan özel bir durumdu. Her 

neyse! Bu kızın, bütün dur duraksız görünümüne ve darmadağın iç dünyasına rağmen, son derece keskin 

bir bakışı olduğunu fark ettim. Daha fazla zaman kaybetmemek için yüzümü yıkadım, boynuma, göğsüme 

bir iki su çarptıktan sonra lavaboyu terk ettim ve Sekreter Hanım’a daha yakın oturdum ve pat diye ‘Ne 

kadar güzel konuşuyorsunuz. Her şeyi ne kadar da iyi hatırlıyorsunuz,’ dedim. Sekreter Hanım, 

başörtüsünün iki ucunu sağ elinin iki parmağıyla yakalayıp omzuna atarak ‘Mersi,’ dedi. 

“Belli ki çok okuyorsunuz.” 



“Kitap insanın en iyi bir dostu. Dün de bir öykü okuyordum tesadüfen. Çok hoştu. Gözyaşlarımın 

önünü alamadım. Epeyi ağladım. Ama iyi ki sonunda birbirlerine kavuştular. Bütün arkadaşlarıma, 

okumalarını tavsiye ettim. Rica ediyorum siz de okuyun. Çok ama çok nefis. Ne olduğunu biliyor 

musunuz?” 

“Hayır bilmiyorum. Duymak isterim.” Bunu, Mana’nın geçmişine bir yol bulabilmek için, Sekreter 

Hanım’ın dilinin altındaki baklaları çıkartmam gerektiğini düşündüğümden yaptım. Hikâyesini dinlemek 

zorundaydım. Bu nedenle de koltuğa iyice yerleşerek gözümü Sekreter Hanım’ın ağzına diktim. 

Sekreter Hanım şöyle başladı: “Hikâye şu ki; bir kızla bir oğlan birbirlerini seviyorlarmış... Çok 

mu çok seviyorlarmış hem de. Fakat duygularını bir türlü birbirlerine açamıyorlarmış. Öyle ki, kız giderek 

umutsuzluğa düşmüş. Bir gün, kalkıp oğlanın ofisine gitmiş. Bir gerçeği ona açmak istemiş, fakat oğlan bir 

şey söylemeyince o da susmuş, öylece birbirlerine bakmışlar ve içlerinden konuşmuşlar. Sonra da kız 

kalkıp gitmiş ve bir süre de oğlan ondan haber alamamış. Biliyor musunuz, ikisi de üst sınıflara 

mensupmuş. Hani o biçim partiler verirler ya, onlardan. Ta ki bir gün bir partide, ev sahibinin kızı -ki 

oğlandan da hoşlanırmış- onu bahçeye götürür, orada oğlana, ‘Bizim bu partiler de parti değil haber 

merkezi, her defasında da yeni bir haber,’ diyor. Oğlan da, ‘Pekala bugünün yeni haberi ne,’ diye sorar. 

Kız, şaşırmış bir şekilde, ‘Aaaaayyy inanamıyorum, nasıl duymazsın. Bay Elmasçı’nın kızı kürtaj olmuş,’ 

der. Oğlan, bunu duyar duymaz çok kötü olur. Bayılıp düşer. Es kaza çocukluk arkadaşı da partide... 

Hemen alıp hastaneye kaldırır. Oğlanın durumu çok kötüymüş. Bu nedenle arkadaşı gidip kızı bulur, 

gerçeği ondan öğrenir.” 

“İlginç! Gerçek ne imiş?” 

“Sormayın beyefendi... İnsanın içi cız ediyor. Hadise şu… Kızın kisti varmış. Bunu aile şerefine 

leke bilen anne babası, sonradan kızları ile kimse evlenmek istemez diye konuyu gizlemişler, her oturup 

kalktıkları yerde de kızlarının düşük yaptığını söylemişler. Evet, sonraları kızın kendisi de oğlanın 

arkadaşına, ailesinin haysiyetini korumak için böyle bir ithama boyun eğdiğini itiraf etmiş. Her şeyden 

haberdar olan çocuk, en ince ayrıntısına kadar her şeyi arkadaşına anlatır. O da, kızı çok sevdiği için, şayet 

kız kendisi her şeyi olduğu gibi gelip anlatırsa onunla evleneceğini söyler. Diğer taraftan da kızın, 

çocukluğundan beri yurt dışında yaşayan bir üvey kardeşi varmış; onun varlığından aileden kimsenin haberi 

yokmuş. Çünkü kızın annesi, kocasının önceki evliliğinden bir erkek çocuğu bulunduğunu kimse bilsin 

istemezmiş. Karısını çok seven adam da bunu kabul etmiş, böylece uzaklardaki oğluna para gönderirmiş. 

Bu nedenle de kız buralarda, çocuk da oralarda pek yalnızlarmış. Ta ki kız evlendikten sonra abisine bir 

mektup yazıyor ve onun Tahran’a dönmesini ister. “Dön!” diye yazar, “Şayet maman ve baba seni 

reddederlerse, artık kendi evim var, ben seninle gider gelirim.” 

Bir gün kocası eve döndüğünde, karısının gölgesini bir adamla kucaklaşıp öpüşürken görür. Ortalık 

yine karışır ve oğlan tekrar arkadaşına gider –ki efendim milletin dedikleri doğruymuş- kısacası, oğlan 

gizlice kızı takip eder. Bir de ne görsün... Hanımefendi bir beyefendi ile sabahtan akşama kadar birlikte 

restoranlarda, sinemalarda, ev eşyası alışverişinde. Birkaç cadde ötede bir apartmanda bile... Durmadan 

eşya alıp o apartmana atıyorlar. Öyle ki görsen, yeni ev kuruyorlar sanırsın. Başınızı ağrıtmayayım... 

Kısaca şu ki, oğlanın arkadaşı değişik sahnelerin fotoğrafını çeker; öpüşürken, el sıkışırken, arabada falan... 



ta ki bir gün ikisi, yani iki kardeş evdeyken, kocası arkadaşı ile birlikte apartmana dalar ve çocuğa iyi bir 

sopa çeker, yüzünü gözünü kanlar içinde bırakır. Komşular, çocuğu hastaneye kaldırırlar. İşte orada kocası 

ve arkadaşı, ohooo ho, anlıyorlar ki çocuk kadının abisiymiş. Zavallı çocuk, kız kardeşine sorun olmasın ve 

evliliğinde bir sorun çıkmasın diye fedakârlık yapıyormuş ve kendini saklıyormuş meğerse. Bekliyormuş 

ki, bütün ev eşyaları tamamlanınca, kardeşini kocasıyla birlikte eve davet etsin, sürpriz bir şekilde onunla 

tanışsın diye. Neyse, çocuğun durumu çok ağırmış, nihayet babası onu görmeye hastaneye gelmiş. Kız da 

ne yapıp yapıp annesini hastaneye gelmeye ikna etmiş. Şükürler olsun, sonunda hepsinin ilişkisi yoluna 

girmiş. İlginç olan da şu ki, hikâye boyunca kızın kisti durmadan tekrarlıyor ve durmadan operasyona 

alınıyor. Dahası, bu oğlandan hoşlanan kız da oğlanın arkadaşı ile evleniyor. Başka bir kız da başka bir 

oğlanla evleniyor. Böyle, çeşit çeşit olaylar işte... Çok uzun hikâye. Sonunda koca, bir ders çıkarıyor; 

bundan böyle onun bunun dediklerine hemen inanmamalı diye. Şimdi de başka bir kitabı var, bundan daha 

ilginç. Ama kötü yanı şu ki sonu kötü bitiyor.” 

“İlginç! İyiii... Daha önce bu kızcağızın hayat hikâyesini anlatıyordunuz... kimdi? Mana? 

Mana’ydı, değil mi?” 

“O anormal canım.” 

“Evet, diyordun ki babası annesine, tanrıdan ısrarla talep ettin diyormuş.” 

“Zavallı annesi, ‘Yaşlandığımda, belim bükülüp gözüm görmez olduğunda elimden tutar diye 

düşünmüştüm,’ dedi. Babası hemen, ‘Yok ya? Bir çatapat duydu mu koşup bir köşeye siniyor hemen... 

Gözleri de maşallah, aynı bir fırıldak... Dikiyor tavana fır fır dönüp duruyor. Kendisinin dediğine göre, 

güneş çiçeğini arıyormuş. Doktor, bu karı kocayı kendi haline bıraksa işi iyice uzatıp zıvanadan 

çıkacaklarını, hatta saldırıp birbirlerini parçalayacaklarını fark etmiş olmalı ki, ‘Bu lafları sonraya bırakın, 

bana sadece söyleyin bakim...’ dedi...” 

“Bunların hepsi ilk görüşmede mi oldu?” 

“Ama olay burada bitmedi ki... ne sandınız! Uzun hikâye... Bir süre, annesi babası getirip götürdü; 

ama sonunda onlar da yoruldular ve Allah’a havale ettiler. Bir ara kendisinden bir haber alınamadı; ama 

sonra yine peydahlandı. Bu kez tek başına! Şimdi de arada sırada uğruyor, bir tiyatro oynayıp gidiyor. 

Sanki alışmış buraya gelmeye...” 

“Evet! Zavallı babası, yürüyor ve ‘Doktor Bey!’ diyordu, ‘aha, şu kadar bebeyken de keçileri 

kaçıktı... on kez, belki de daha fazla okuttuk ama nafile.” 

“Neyi kaçıktı, neyi?” 

Sekreter Hanım, kahkahalarla açıkladı: “İlkin ben de Doktor Bey de şaşırmıştık, ne olup bittiğini 

anlayamamıştık, sonunda ‘Doktor Bey cinliydi, keçileri kaçıktı,’ dedi. İhtiyarın gözleri doldu. Başını öne 

eğdi. Utanmıştı sanki. ‘Müpteladır Doktor, anlıyor musunuz?’ Bunu söyleyince, yüzsüz kız yerinden 

fırladı. Pörtlek gözlerini Doktorun gözüne dikti: ‘Evet!’ dedi, ‘Müptelayım, müptela!’ Ve güldü. Zavallı 

babası, başını önüne eğerek: ‘Tanrım kendisi baş şahidimdir Doktor Bey!  Ailemizde bir tane bile Gebr1 

yok. Herkes biliyor ki Seyyidi Şüheda destesi2 eskiden beri atamın evinden başlar, şimdilerde de kendi 

evimden kalkar. Ama bu eksik etek, aha çocukluğundan beri -bizim gözümüzü ırak görmeye dursun- 

 
1 Farsça. Zertüşt dininden olan. 
2 Farsça. Dinsel ağıtlar yakan, şiirler okuyarak yola koyulan grup 



kulağını anında yere koyar ve ‘Yerin yüreğinden sesler geliyor... Biri beni çağırıyor... Yeryüzünden... Onu 

bulmak istiyorum,’ derdi. Güneş batınca da hüngür hüngür ağlardı. Gebr’ler misali, gözleri ateşin alazında 

olurdu hep. ‘Işık içimi aydınlatıyor,’ derdi, fakat tanrı şahidim ki, başı buyruğumda olduğu sürece 

bırakmadım namazını orucunu terk etsin,’ dedi. Doktor, burada dayanamayarak bağırdı: ‘Yeter artık bayım! 

Konuya girin lütfen. Yığınla hasta beni bekliyor. Böyle giderse ben de müptela olacağım.’ Pislik! Kendini 

tekrar ortaya attı: ‘Sahi mi? Sen, bir şeye sanatsal biçem nasıl verilir bilirsin değil mi?’ Gözleri şaşkınlıktan 

fal taşı gibi açılan Doktor: ‘Sanatsal biçem mi?’ dedi. O da hemen fırladı: ‘Evet! Bir kitapta okumuştum, 

belki de birisi söylemiştir: Bir şeyin ebedileşmesini istiyorsanız ona sanatsal biçem vermelisiniz.’ 

Öfkelenen Doktor, elini hızla masaya vurdu ve ‘Kahrolası!’ dedi. Maymun, yine başladı sırıtmaya. Doktor 

parladı: ‘Gülüşlerinden...’  Bırakmadı ki Doktor lafını bitirsin: ‘Nefret mi ediyorsun?’ dedi ve yine güldü. 

Zavallı annesinin beti benzi soldu. Doktorun önüne geldi ve utanarak: ‘Siz bağışlayın, kafasız işte,’ dedi, 

‘anasız kalasıca, güneşte otura otura... gölgeden hoşlanmazdı. Şimdilerde de saçmalayıp duruyor işte. 

Rezalet çıkaracak diye ödüm kopuyor.’ Doktor birkaç adım attı ve mırıldandı: ‘Güneşi severmiş. 

Çocukluğundan beri gölgeden hoşlanmazmış.’ Sonra anneye dönerek: ‘Gölgedeyken, birinin onu rahatsız 

etmediğinden emin misin? Bir korku? Bir şey?’ dedi. Anne, çadırasının kenarını dişleri arasından aldı: 

‘Tanrı tüm sırrın, hifanın âlimidir1 Doktor Bey. Belki de iyi saatte olsunlarla...’ Doktor, dayanamayarak 

yine bağırdı: ‘Teyze! İyi saatte olsunlar ile de ne demek? Doğru dürüst düşünün. Gölgede bir olay? Bir 

şey... mesela birisi... nasıl söylesem hanım?’ 

“Hayır, hayır Doktor Bey. Bizim çevremizde böyle şeyler olmaz.” 

Doktor, babaya taraf döndü: “Evinizde çok mu ağacınız var?” 

“Evet. Doktor Bey, lütfedin bir teşrif getirin.” 

Doktor, kızın yanına geldi: “Hiç de fena olmaz. Sen ne zaman davet ettin ki.” Doğrusunu isterseniz 

şaşırıp kaldım. Kaç yıldır gelip gider, tedavi olmadı, olmazdı da. Doktor da umudunu kesmişti besbelli. 

Ama ona neden bu kadar zaman ayırıyordu, neden her nazını çekiyordu, bunu da Allah bilir bir tek.” 

Sekreter Hanımın sözleri buraya gelince, bir an evvel kalkıp gitsem daha iyi olur diye düşündüm. 

Geç olmadan Mana’ya varmalıyım. 

Sekretere teşekkür edip kalktım. Hasta sayısının çokluğunu ve zamanın olmamasını bahane ederek 

muayenehaneden ayrıldım.  

 

 

 

 

 

Bu arada Mana’dan habersiz, bir yandan bir grup asker, bir yandan Bayan Râvi -ki sadece 

Mana’nın kaderi değil, kendisi de ilgisini çekiyordu- köşe bucak onun peşindeydiler. Ortadan kayboluşu da 

ailesi ve dostları arasında merak ve korku uyandırmış, tanıdıkları ve çeşitli devlet dairelerinde az bir şey 

onunla tanıdık olanlar arasında günün konusu olmuştu. Nüktedan birine göre adı, üçüncü sınıf birkaç gazete 

 
1 Arapça. Açık olmayan, gizli, saklı olan. 



ve derginin kaybolan eşya ve şahıslar sayfasında iri puntolarla yayınlandı. Mana, istemeden de olsa her 

toplantının konusuydu artık. Çünkü bir yandan, sabah ve akşam yayınlanan gazeteler onun hakkında 

evhamlar uyandıran makaleler bastı, diğer yandan da Bayan Râvi üst üste telefonlarla orayı burayı arayıp, 

resimler ve ilanlar bastırarak, yardım isteyerek – çok sayın vatandaşlardan- onun kaybolduğu konusunda 

herkesin, polisin de dikkatini çekti. Bu arada Yegâne Bey –ki kendileri yazardı- bu kesimin, olayları 

aydınlatma ve işlerin derinliğine burunlarını sokma gibi kendine özgü özellikleri olduğundan, bütün bu 

olup bitenleri anlamaya çalışıyordu. Tesadüf ya, poliste sözü çok geçen bir tanıdığı da vardı. Böylece, 

ondan alınan pey der pey raporları ve gazetelerde çıkan yazıları takip ederek, Doktor Pertev’in 

muayenehanesine giderek, Sekreter Hanım ve hatta Doktor Pertev ile görüşerek, bu kargaşayı istemeden 

alevlendirdi ve bu şekilde, Mana’nın etrafında evham dolu bir hale oluşmaya başladı. Öyle ki, Yegâne 

Bey’in kendisi bile, o gün Doktor Pertev’in muayenehanesinde, Mana’nın karakterine boşuna 

kapılmadığına inanmaya başladı. Yegâne Bey geçmişe göz attığında, Mana’nın perişan halini ve ipe sapa 

gelmeyen sözlerini anımsadığında kendi kendine, ‘Amma da zeki kadın,’ derdi, ‘Ne kadar akıllıca 

yaklaşım! Demek bütün salaklıklılarının, kendinden bahsetmelerinin nedeni polisin elinden kaçmak 

içinmiş!’ 

O özel günde, Mana onunla konuşmaya çalıştığı zaman aldırmayıp, yüzünü neden diğer yana 

çevirdiği için üzülüyor, o anda konuya yeterince önem vermediği için kendine de kızıyordu; şimdi ise 

hayıflanmalı, onun ağzından duyduğu birkaç belirsiz cümleyi anımsayarak bakışlarını, ellerinin 

hareketlerini ve tavırlarını gözünün önüne getirerek, hakikati bulmak için bir anahtar aramaya çabalamalı. 

Yegâne Bey her saat, kendine defalarca, ‘Affedersiniz Bayım! Gomsenc tümüyle Farsça bir sözcük mü?’ 

diye soruyor, gülümseyerek lavaboya gidiyor ve sol yanağındaki kıvrımı inceliyordu. Öyle ki, bazen 

vitrinlerin önünden geçerken de duruyor, gülümsüyor ve elini sol yanağında gezdiriyordu. Fakat laf 

aramızda, Mana hiç de oralı değildi ve başka bir dünyada geziniyormuş gibiydi. Üstelik, kendisini çınar 

ağacının kavuğuna sakladığı, projektörlerin yıldırım gibi gözlerine düştüğü ve ’Yapaylar!’ diye bağırdığı 

andan itibaren kuşkuları üzerine çekti ve hakkında raporlar verildi: “Gece yarılarında, dağınık saçları 

tülbendinden gözüken, kuşku uyandıran bir gece aylağı gibi yalpalayarak şehirde yürüyor. Bu kadın, 

devriye gezen arabanın siren sesini duyunca, kendisini çınar ağacının kavuğunda gizlemekle kalmayıp, 

projektörlerin ışığı yüzüne ve vücuduna geldiğinde, pek de anlaşılmayan bir şeyleri öfke ve itirazla dile 

getirmişti. Söylenen sözler hakkında, polisler arasında görüş birliği yoktu. Üst makamlar sözleri değil, o 

sözlerin söylenmesine yol açan olayı merak ederek, polislerle, sözün ne olduğu üzerinde tartışacaklarına, 

bir an evvel uğursuz emelleri için mutlaka silahlanmış olan o gece gezgini kızı takip etmelerini, onu gözden 

kaçırmamalarını ve tüm ilişkilerini ortaya çıkarmalarını istedi. Ama bilmiyorlardı ki, Mana o anda 

çevresinden tamamen habersizdi ve düşüncelerine öyle dalmıştı ki olup bitenleri asla fark edemezdi. O, 

tehlike çanını duyar duymaz içgüdüsel olarak çınar ağacına sığınmıştı. Doktor Pertev’in muayenehanesinde 

de, ne sekreterin gülüşlerinden, ne yaşlı kadından, ne genç kadından ne de dümbelekçi olan ve 

olmayanlardan bahseden adamdan rahatsız oldu. Yegâne Bey’in dikkat kesilmesini de fark etmedi. Mana, 

kendisi gibi beti benzi kaçmış olan asker kılıklı adamın elini bıraktığında kendine geldi ve “Çabuk defol! 

Söylediğini kulağın duysun!” dedi. Asker, Mana’yı duyunca ürperdi ve “Amma da orospu çocuğu ha... 



Nereden biliyor?” diye düşündü. Halbuki, onun anladığı ile Mana’nın söylemek istediği arasında hiç ilgi 

yoktu. Bu konuda eminim ve mührümü de basarım. Onu tanıdığım süre içinde, özellikle onun zihnine girip 

de öğrendiklerime ve çalıştığı daire, fakülte ve sairden edindiğim bilgilere dayanarak kesin bir şekilde 

söyleyebilirim ki, Mana kimin nasıl döllendiği ile ilgilenmiyor. Kendisinin de söylediği gibi: “İnsanın 

birincil hücresi, laboratuvar tüpünde ya da başka bir yerde biçimlenmiş... Ne fark eder! Sonuçta herkes, 

zamanın laboratuvarı içinde dönmelidir. Önemli olan bu dönmenin biçimidir.” Mana’nın devre 

arkadaşlarının da söylediğine göre, Mana bunu fakültedeki serbest oturumların birinde de söylemiş. Sonuç? 

Bir sömestr fakülteden uzaklaştırılma... Fakat, askerin kulağı bu söylenenleri duymadı. Zaten Mana da 

bunları açıklayacak durumda değildi. Asker bu nedenle, söylenen sözü dile getirmeden, konuya dal budak 

vermeye çalışarak Mana’yı tehlikeli bir gece eşkıyası yapıverdi. Böylece, askerin oyunları ve üst 

makamların da evhamları sonucunda, Mana’nın takip edilmesi emri çıktı, üstelik, çınar ağacının etrafında 

toplanmış sivil, asker, herkesten ısrarla, söylenen sözün ne olduğunun anımsamaya çalışmaları istendi. Bu 

laflara ve hikâyelere aldırmayan, kendi yitirdikleri içinde kaybolan Mana, devriye gezen polis arabasının 

radyosundan duyduğu haberlerle, Kümbet Cebelliye’ye gitmesi gerektiğini aklından geçirdi, belki özel bir 

düzenlemeyle güneş tutulmasının önüne geçebilir diye. Şayet cidden bilmek istiyorsak gerçek şu ki Mana, 

râviyi bulmak için Doktor Pertev’in muayenehanesini yolunu tuttu ve onu bulmaktan umudunu kesince, bir 

anda râvi ile birlikte, kır saçlı, beyaz tülbentli bir kadını bulmak için Savalan’a gitmeye karar verdiklerini 

anımsadı. O kadına, neden birbirlerine benzediklerini sormak için... Bu nedenle de beklenmedik bir anda 

muayenehaneyi terk etti.  

Mana, haftalar ve aylar sonra, her defasında o çıkmaz sokağa gelerek, duvarı görüp, kapının kapalı 

olduğunu, perdenin sıkıca çekildiğini, zilin yanıtsız kaldığını, aralarında geçenlerin gözardı edildiğini, uzun 

geceler sersem ve uykusuz kaldığını gözlerinin önüne getirerek, bir defa daha o çıkmaz sokağın 

köşesindeki çiçekçiye uğradı. (Genellikle buketlerini aldığı çiçekçi... Çoğu zaman da yavaş ve kesik kesik, 

‘Bayan, lütfen ambalaj yapın,’ derdi, bunu söylediğinde yere bakardı hep ve yanakları yanardı. Çiçekçi 

kadın, buketlerin kime gittiğini anlardı sanki.) 

Günün o saatinde Mana, telesekreterine bıraktığı mesajında, kendisini görmek istediğini söyleyen 

bir adamla buluşmaya gitmişti. Mana bu adamı daha önce hiç görmediği halde, onlarca kişi içinde 

tanıyabilirdi. Adamın ‘Üzerimde lacivert pantolon, limon renkli bir gömlek var, kolumda da gri bir ceket,” 

demesine gerek yoktu. Bu nedenle, “Üzerimde lacivert...” diyecekken, Mana güldü ve ‘Bunlara gerek yok,’ 

dedi. O duraksadı, ‘İlginç!’ diyerek ahizeyi koydu ve düşündü: “Ne kadar tuhaf yaratıklar!” Ve hattın öteki 

ucunda Mana, ahize elinde gözlerini yumdu ve gözlerinin rengini, yüzünün çizgilerini, ellerinin 

hareketlerini gözünün önüne getirdi. Sessizlikte, onun hep tekrarladığı tekerlemeyi duydu. 

Saat tam 5’te çiçekçinin önünde durdu ve gelip geçen kadınları izledi; geliyor ve çiçekçinin 

önünden geçip uzaklaşıyorlardı. Adresi Mana’dan almadan telefonu kapadığını anımsadı. Tam da adresi 

sormalı mıydım diye ikirciklik geçirirken, Mana’nın görüntüsü zihninde açıkça canlandı. Elbisesinin 

lacivert rengi dışında... Lacivert manto, tülbent ve tülbendin etrafından dışarı çıkan saçları... Çünkü, onun 

görüntüsü canlanır canlanmaz sokağa saptı, karşısındaki çiçekçinin önünde durdu ve gülümseyerek: Selam, 

Mana’m benim dedi. 



Karşısında duran adam Behruz Beyli’ydi.  

Saat altıda, Mana önce Behruz Beyli’nin uzaklaştığını görüp sonra da usulca yola koyulduğunda, 

olağanüstü tedirginliğini ve kaygılarının anlamını fark etti. Ne yaptığının farkında olmadan ya da ne 

yapması gerektiğini bilemeden her yola baş vurdu, belki en azından râviyi bulup onun zekâsı ve 

öngörüsünden yararlanarak bir yol bulur diye... Ama Doktor Pertev’in muayenehanesinde de onu 

bulmaktan umudunu kesince, tam Sekreter Hanım dosyasını eline tutuşturup doktorun odasına 

yönlendirmek isterken yerinden kalktı, Doktor Pertev’in onu görmek isteyeceğine aldırmadan kapıyı açtı. 

(Aslında Sekreter Hanım Mana’dan hiç hoşlanmazdı ve hep de muayenehaneye geldiğinde bir yolunu 

bulup onu küçük düşürmek isterdi ya da mümkün olduğunca oyalardı. Belki de Mana’nın, kapıyı 

aralayarak ‘Durumum iyi doktor, sadece bir uğramak istedim’ diyerek çekip gitmesinin ve Pertev’in ‘Bu ne 

biçim görüşme?’ sorusunu yanıtsız bırakmasının bir nedeni de şuydu; Doktor Pertev’in, Sekreter Hanım ve 

hastalar gelmeden önce sevdiği kitapları okumaktan hoşlandığını biliyordu.) Mana, belli bir amacı olmadan 

yola koyuldu. Pertev’in muayenehanesine yakın bir yerde devriye gezen polis arabasının radyosundan 

haberleri duyması ve elinin, askerin elinden kurtulmasıyla birlikte, Kirman kentindeki Kümbet 

Cibilliye’nin yolunu tuttu. Kirman kentinin çevresine hisarlı hendek kazıldığına ve kentin, Kaçar Hanı’nın 

kuşatması altında olduğuna aldırmadan... 

İki gün sonra, Yegâne Bey çalıştığı dairenin kütüphanesinde, yayınlar bölümünde, her zaman 

oturduğu masanın arkasındaydı, masanın üzerine yaydığı günlük gazetelerin sayfalarını dikkatle çeviriyor 

ve kimi yazıların üzerinde duraksıyor, bazen de okuduklarını yeniden gözden geçiriyordu. Bir gazetenin ilk 

sayfasına daldı: “İran, bu yılın aralık ayında görülmemiş bir güneş tutulmasına tanıklık edecek. Bu olayın 

merkezi Kirman kentidir.” Yegâne Bey gülümsedi ve sol yanağında bir kıvrım belirdi. Sol elinin işaret 

parmağı ile, ağzının kenarından sol kulağına kadar bir çizgi çizdi. Farkında olmadan, bu hareketini iki üç 

gün boyunca defalarca tekrarladı. Bu, giderek onda bir alışkanlık halini aldı. 

Yegâne Bey kolunu indirdi. Sayfayı çevirdi. Bakışı ikinci sayfaya düştü. Gözleri fal taşı gibi açıldı. 

Tanıdık bir görüntü giderek daha da büyüdü. Canlandı ve Doktor Pertev’in muayenehanesinin bekleme 

salonunda, yanındaki kanepeye oturdu. Gazetedeki -kahraman milletimize bir uyarıydı- polis raporuyla 

birlikte bir kadın hakkındaki haberdi; güya silahlıymış ve kötü niyetleri uğuruna hiçbir cinayetten geri 

kalmayacakmış. Yegâne Bey birkaç kez mırıldandı: “İlginç!”  Etrafı koklar gibi yaptı, parmaklarıyla alnına 

ufak darbeler indirdi ve dudakları arasında yineledi: “İlginç! Kimi bulmak istiyordu? O kimi bulmalıydı? 

Nerede?” 

Yegâne, uzun bir duraksamadan sonra sayfayı çevirdi. Kayıp eşyalar ve kişiler sayfasına geldi. Her 

zamanki gibi, her satırını okumaya başladı. Tuhaf alışkanlıkları vardı. Örneğin, ölüm haberlerinin her 

satırını, kayıp eşya ve kişiler ilanlarını, savcılığa ve adliyelere yapılan başvuruları okumak, Doktor Pertev 

gibi tanıdık ruh doktorlarının muayenehanelerine uğramak, onlarla haşir neşir olmak, sıradan polisler 

arasında tanıdık ahbap bulmak, kendi deyişiyle, kişiye özgü tipleri bulmaya çalışmak gibi... 

O gün, Yegâne Bey kayıp eşya ve kişiler bölümünde râvinin, Mana ile ilgili yardım talebinde 

bulunduğu ilanı gördü ve gazeteyi bir kenara bıraktı. Yerinden kalktı ve bölüm şefinin masasına bir izin 

kağıdı bırakarak daireden ayrıldı. Yol boyunca kulağında bir ses, ‘Bayım! Gomsenc tamamen Farsça bir 



sözcük mü?’, ‘Sizce bulacak mıyım?’ diyordu. Mana’nın görüntüsü Yegâne Bey’in kafasında daha da 

netleşti. Gerçi, onun görüntüsü tanıştıkları ilk andan beri zihnine kazınmıştı, ancak Sekreter Hanımla 

yaptığı o uzun konuşmadan sonra, Doktor Pertev’i görmeden evin yolunu tutup, ailesel, toplumsal ve 

kültürel görevlerini anımsayınca, Mana’nın görüntüsü giderek silikleşti. Ertesi sabaha kadar Mana’yı 

düşündüyse de, tam Mana’yı unutmaya başladığı sırada, o sabah çıkan1 gazete, Yegâne Bey’i Mana’nın 

maceraları peşinde sürükledi yine. Yegâne Bey, bu tür olaylar için kaşındığından, kesintisiz bir çaba içinde, 

polisteki arkadaşlarıyla yaptığı çok dikkatli ve zekice konuşmalardan sonra (Yegâne Bey’in arkadaşlarının 

polis teşkilatında basit görevleri vardı.) değişik gazeteleri gözden geçirip Mana ile askerin olayını izledi ve 

Doktor Pertev ile yaptığı uzun sohbetten sonra, Mana’yı bulma umuduyla Kirman’ın yolunu tuttu. Yol 

boyunca, Mana’yı, Doktor Pertev’in söylediklerini, Sekreter Hanımın tavırlarını, polis raporlarını, gazete 

yazılarını ve Edebiyat Fakültesi yetkililerinin sözlerini –ki bir iki yıl öncesine kadar, Mana o fakültenin 

öğrencisiydi- düşündü. 

Yegâne Bey son birkaç gününü, maceraya ait bir ipucu ele geçirmek için didinip durarak geçirdi. 

Sonunda, Doktor Pertev’in konuşmalarıyla ikna oldu; hiç kuşkusuz Mana şimdi, Kirman’da ya da 

Tahran’la Kirman arasındaki caddenin bir yerinde olmalıydı. Bu konuda kuşku duymuyordu. Çünkü, 

Doktor Pertev’e göre: “Mana gibi geçmiş anılarıyla takıntıları olan insanlar, böyle hassas durumlarda 

ailelerinin bağrına ve doğdukları yere geri dönerler.” Gerçi Mana, annesini, babasını ve büyükannesini 

kaybetmişti. Fakat önemli olan şu ki, Doktor Pertev’e göre o ev, sandıkhane ve hepsinden daha da 

önemlisi, çocukluğunun geçtiği mahalle ve sokaklar yerli yerinde duruyordu. Yegâne Bey bu nedenle 

Kirman kentinin yolunu tuttu. O, erkek olarak umumi vasıtalara binmekten korkmadığından, ulaşım için 

yeterli parası olduğundan ve araç sahiplerinin alıcı bakışlarına maruz kalmak gibi bir derdi olmadığından. 

Yahut kestirmelerden gitmekten çekinmediğinden, Mana’dan birkaç gün sonra hareket etmesine karşın, 

Kaçar Hanı’nın ordusunun kamp kurduğu yere beş altı kilometre kala Mana’ya yetişti ve oradan, kampın 

öte yanına kadar Mana’nın yorgunluğu nedeniyle omuz omuza ve salınarak hareket ettiler. Yegâne Bey, yol 

boyunca son derece dikkatli, hissi ve sırdaşça sözlerle Mana’nın zihnine ve diline giden bir yol bulmaya 

çalıştı. 

 

 

 

 

Kaçar Hanı’nın kampına kadar Mana’yı takip ettim. Fakat bu noktada durmak istiyorum. Zira, 

gecenin parolasını bilmediğim gibi, başımı da kesinlikle boşuna derde sokmak istemiyorum. Diğer taraftan 

inanıyorum ki, bir yolu sona getirmek için öncelikle konu hakkında dikkatlice düşünmeli. Gerçi hissi bir 

hareket gereklidir fakat doğal olarak yeterli değildir. Gerçek şu ki, sadece hisleriyle hareket eden Mana’nın 

yolunda devam edemezdim. Çünkü, toplumsal çıkarların önde olduğu yerlerde, insanın mantık ve akılla 

hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle de ‘Dur!’ sesini duyduğum anda Mana’dan 

 
1 İran’daki gazeteler, sabah ve akşam olmak üzere iki defa yayınlanır 



uzaklaşıyorum ve onu -ki şimdi dur emriyle yerde uzanmış vaziyette- uzaktan izliyorum ve bu durumda, 

bulunduğum noktadan bir adım bile ileriye atmaya niyetim yok. 

 

 

 

 

Yerde sürünüyorum... Çadırın direğine tutunarak yukarı tırmanıyorum. Ayağa kalktığımda askerler 

tarafından kuşatılıyorum. Kahkahaları kulaklarımı sağır edecekken yine mızrap tellere dokunur. Tellerin 

titremesiyle kalbim titriyor. Sol elimin parmakları kasılıyor. Parmaklarımın ucundan koluma tatlı bir sancı 

yayılıyor. Teller, parmaklarımın derisinde iz bırakıyor. Emanullah Han Nizami’nin –ki büyüyünce anladım, 

o ne han olabilirdi ne nizami- parmaklarında iz bıraktığı zamanki gibi ve ben de hep onun yerinde olmak 

isterdim. Tellere o kadar bastırayım ki etimde, derimde ve kanımda yer etsin. 

Büyükannenin verandasında, sırtımı kireç sütuna verip Emanullah Han’ı dinlediğim zamanlardı. 

Elleri gider gelir, tarın telleri elinin altında titrerdi ve ben, dizlerimi büküp karnıma bastırırdım ve çenemi 

dizime koyup, gözlerimi Emanullah Han’ın ellerine dikerdim. Boynum ve omzum giderek eğilirdi. 

Emanullah Han, sağ elindeki sarı metalı tellerin üzerinden geçirirdi. Aşağı indirirdi. Kalkardı. Elinde tarı 

ile, sesin boş yerine hayretle bakmakta olan benim yanıma gelirdi. Tarı kucağıma verirdi ve ‘Cüssesi senin 

büyüklüğünde. Biraz küçüğünü bulup sana almalıyız,’ derdi, yıllar geçerdi ve kimse daha küçüğünü 

almazdı ve küçük olduğu için kaybolmuştur mutlaka diye düşünürdüm. Ben büyürüm ve tarı kucağıma 

aldığımda o kadar titrerim ki, ellerim gerektiği gibi telleri titretemez ve bir gün mızrap vuruşlarını 

duyduğumda, mızrap seslerinin Emanullah Han’ın tarının sesine –ki tarı kucağıma verdiğinde karşımda, 

birkaç adımlığımda oturur, ellerini ve boynunu oynatır ve ‘la sol fa me re do, me sol fa me sol, la sol fa me 

re do, re mi fa re do,’ derdi.- benzemediğini bilirdim. 

 

 

 

 

  

 

Sarı metal tellere çarptığında elim iki yanıma düşer ve sağ ayağını görürdüm; halının kenarında 

sarkar ve sabit kalırdı. Ben, tarı yere koyup derin bir soluk alana ve o, elini çenemin altına koyup bana 

‘Aferin,’ diyene kadar... Sonra sol elimden tutar, parmaklarıma bakar ve ‘Hayır! Olmadı. Teller 

parmağında iz bırakmalı,’ der. Ben de ‘Ama parmaklarımı acıyor,’ derim. Güler ve ‘Bu daha başlangıç,’ 

der, ‘sonraları bileğin acımaya başlar, sonra dirseğin, sonra kolun ve omzun. Ağrı, omzundan sonra tekrar 

parmaklarının ucuna iner. Acıyı tekrar duymadığında, tar çalmasını öğrenmişsin demektir.’ Hazzın acısını 

yaşarım o andan sonra, acının verdiği haz... Hayır! Hazzın acısını yaşarım ve sonraları onun mızrap sesinin, 

Emanullah Han’ın tarının sesine benzemediği gibi, Emanullah Han’ın tarından sonra duyduğum hiçbir sese 

de benzemediğini anlarım. Böylece, Camii Mescidi’nin basamaklarını ikişer ikişer tırmanırım ve sırtım 



minarelere dönük olarak oturup, bir gün bu minarelerin merdivenlerinden yukarı çıkmama izin vermelerini 

dilerim. Şimdi, mızrabının sesi kulağımda yankılanınca titrerim, ses böyle güçlü olduğuna göre, teller, ette 

deride ve kanda yuvarlanır diye düşünürüm ve çığlık atarım: Yaaaaaassssiiiiinnnnnn! Ve projektörlerin 

yapay aydınlığında yüzlerini görürüm. Bakışları, nizami adımlarla bedenimden geçer. Gülüşlerinden 

inlemeler duyarım. Bakışım, hepsinin yüzünde tek tek kayar ve bıyıkları yeni terlemiş genç bir çocuğun 

yüzünde donar. Bakışlarım, tanıdık olan bakışlarından kulaklarına doğru süzülür. Kulak kepçesi hareket 

eder. Ses yükselir: Yaaaaaasssssiiiiiinnnnn 

 

 

 

Dilimi, kurumuş dudaklarımda gezdiririm: “Bırak gideyim. Duyuyor musun? Bu ses, bu ses...” 

çocuğun bakışı teslim oluyor. Eli, farkında olmadan kenara gidiyor. Bir adım ileri atıyorum. Yanındaki 

adam göğsünü kabartıyor: “Nereye? Bu gece misafirimizsin...” bacaklarım titriyor: “Hayır, hayır, 

varmalıyım. Sessizlikten önce.” Gülüyor: “Kafayı üşütmüş.” Ve eliyle gösteriyor. 

Beni çevreliyorlar. Tülbendim havada uçuyor. Genç çocuk, ellerini kulaklarına bastırıyor ve ben 

çığlık atıyorum. Birisi nara atıyor: “Bırakın onu. Kaçar Hanı’nın kampında şaka yok.” 

Halka kapanıyor. Kılıçların ucu buluşuyor. Gencin eli tülbendimi çekiyor. Nefretle bakıyorlar. Bir 

adım ileri atınca yanındaki adam bağırıyor: “Parola?” 

“M...m...ma... mana.”  

Kılıçlar kenara çekiliyor. Askerlerin çemberinden geçiyorum. Ayaklarım burkuluyor. Çölde 

koşuyorum. Kaçar Han askerlerinin sessizliğinin sesini geride bırakıyorum. Dönmüyorum. Ayaklarım 

aman diliyor. Göğsüm yanıyor. Biraz ilerleyince, projektörler sönmeye yüz koyuyor. İnce bir ışık, sol 

ayağımın yanından eğim çiziyor. Kesiliyor. Gecenin ve tilkilerin sesiyle emekleyerek ilerliyorum. Şehir 

kapısındaki fenerlerin göz kırpışlarını gördüğümde ardıma bakıyorum. Projektörlerden eser yok. 

Arkamdaki çöl zifiri karanlık. Bacaklarım canlanıyor. Ellerimi koltuklarımda ısıtıyorum. Fenerlere doğru 

yürüyorum. Hava alacakaranlık. Meltemin kımıltısını, ovanın tüm ağaçlarının dallarında görüyorum. 

Yorgunum. Tan atmasıyla, caddenin sol yanına, kaleye doğru dönüyorum. Sırtımı ağaca veriyorum. 

Ayaklarım uyuşuyor. Güneş, ağacın dallarının ucundan kayıyor. Parmaklarımı teker teker çekiyorum. 

Tıkırdıyorlar. Ceketimin önünü üst üste getiriyorum. Bacaklarımı topluyorum. Başımı hurma ağacına 

yaslıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Güney Üçyolu’na gitmek için Rigabad Meydanı’na sapıyorum. Ana 

caddeye gelmeden, davul sesiyle sol tarafa bakıyorum. Üçyol’a ters yönde, sese doğru koşuyorum. Sesler 

var ama sahiplerinden eser yok. İlerliyorum. Çöle benzer, tuhaf bir atmosferde bir kalabalık dalgalanıyor. 

Kalabalığın çevresini davullu adamlar kuşatmış. Davulcular, uzun tokmaklar tutan ellerini birlikte 

kaldırıyor, dizlerini kırıp ellerini hızla davula indiriyor, kalabalığın çevresinde dönüyorlar. Babalarının 

omuzlarında oturan çocuklar, onların başlarını aşağı bastırarak boylanıp bakıyorlar. Birkaç kadın, 

çocuklarını yukarı kaldırmış. Çocuklar, bir eliyle karşı tarafı gösteriyor, bir eliyle de annelerinin yüzlerine, 

göğüslerine vuruyor ve bir şeyleri göstermeye çabalıyorlar. Kimileri ise sakince ileriyi seyrediyor. Onların 

yüzlerine dalarak neyi seyrettiklerini görmeye çalışıyorum. Hiçbir şey anlamadan kalabalığa doğru 



sürükleniyorum. Kaygılanıyorum. Yanağım ve gözkapağım birlikte seğirmeye başlıyor. Ayak 

parmaklarımın ucunda yükselip yukarı boylanıyorum. Kalabalığın büyüklüğü ve havadaki toz duman 

görmemi engelliyor. Gözlüğümü çantamdan çıkarıyorum, tülbendimin kenarı ile temizliyorum, takıyorum. 

Birileri, ovadan bir şeyler topluyor. Hangi mevsimde olduğumu -ki havadaki toz, sonbaharın son gününü 

anımsatıyor- anlamak istiyorum. Duman kokusu yayılıyor. Hiçbir yanda alevden iz yok. Yılın son 

çarşambasına1 daha çok çarşambalar olduğunu hesaplıyorum. Bir grup, ellerinde fileler ve dolu etekleriyle 

ovadan akın ediyorlar. Süratle ilerliyorlar. Davulcular, tokmaklarını hızla indiriyorlar. Davul sesleri daha 

da hızlanıyor. Ovadan akın ederek gelenler, adımlarını davulun ritmine uydurmaya çalışıyor. Kalabalığa 

yaklaşınca, davulcular kenara çekilip yolu açıyor. Yeni gelenler, kalabalığın ortasında filelerini, eteklerini 

boşaltıyor. Kaygılanıyorum. Adımlarım ilerlemiyor. Duruyorum. Gürültü, beni ileriye doğru zorluyor. 

Ayaklarım yerde sürükleniyor. Kalabalığın basıncı beni ileriye, kuyunun kıyısına fırlatıyor. Titriyorum. 

Dişlerim birbirine çarpıyor. Ceketimin iki yakasını birbiri üzerine katlıyorum. Kuyudan dışarı çıkan 

kadının kafasını görüyorum. Gözlüğümü çıkarıyorum. Elimin tersiyle gözlerimi ovuyorum. Bu Sodabe’dir. 

Gözlerimi kapatıyorum. Alevin sesi yaklaşıyor. Yanıyorum. Rüstem’in yetmiş batmanlık topuzu, Kavus’un 

öfkeli bakışı, Siyaveş’in kızlarının inlemeleri... Güzel Siyaveş beyaz at üstünde2. Sodabe’nin gül rengi 

elbisesini görüyorum, göğsünün altında, yukarı aşağı hareket ediyor. Bakışım, Sodabe’nin bakışına 

takılınca içimden bir şey kopuyor. Yanaklarım ıslanıyor. Ya ateşten geçerse diye düşünüyorum... Ya 

geçemezse? Siyaveş’in atı sıçrıyor. Koltuğunda yığınla kitap, dudaklarının arasında sigarası olan bir 

adamın sesi meydanın ortasından duyuluyor: “Zede Sodabe ze no baz meger terfendi.”3 At, şaha kalkıyor. 

Kalabalık bağırıyor. Meydanın ortasında “Ke Siyaveş gole lale şerer bala...4” diye bağıran adamın sesi, 

Rüstem’in narasında kayboluyor. Sodabe’nin çığlığı, tüm seslerden daha çok duyuluyor. Kalabalık 

dalgalanıyor. Fırlatılıyorum. Siyaveş’ten ve onun beyaz atından eser yok. Firdevsi, ucu sivri metal bir 

sopaya binmiş, soluk soluğa ve yorgun, ateş halkasından geçmeye çalışıyor. Haykırıyorum: Hekim!5 

Kadının pörtlemiş gözlerinin fır döndüğünü görüyorum. Boynunu zorla çeviriyor. Örükleri de birlikte 

dönüyor. ‘Yeniden!’ diye bağırmak istiyorum. Dilim dönmüyor. Gözlerimin ve zihnimin, kadının pek de 

hızlı olmayan saçının ve boynunun hareketi kadar hızlı olmasını arzuluyorum. O zaman, dönen örükleri 

sayabilirim belki. Nerden belli on iki tane olmadığı. Titriyorum. Dudaklarım kımıldıyor. Çığlık atmadan 

önce, kadının saçının gümüşümsü yansımasını görüyorum, elini elbisesinin kolundan dışarı çıkarıyor ve 

kalabalığa doğru sallıyor. Tüm gücümü topluyorum ve bağırıyorum: “Eeeey Niyaz Kuyusu’nun sahibi!” Ki 

bir el ağzımı kapatıyor ve bakışlarımı kadından alıyor. 

Yüzümü çevirince, odun ve ateş yerine, kalabalığın yanına dökülmüş irili ufaklı taşları görüyorum. 

Ayaklarımın altı kayıp boşalıyor. Gözümü göğe çeviriyorum. Güneşin parıltısını taşların üzerinde görmek 

istemiyorum, çizgisini izliyorum. Birkaç kişinin omzundan geçiyor ve ayaklarının yanında kesiliyor. İnsan 

gölgeleri taşlara düşmüş. Azar azar emiliyorum. İçim kalkıyor. Karnımda davullar çalıyor. Kuyunun dibine 

 
1 Bütün İran’da, yılın son çarşambasında, günbatımına doğru öbekler halinde ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Odlar Yurdu anlamına gelen 
Azerbaycan’da, Azerilerin eski bir töresi olan bu şenlik Nevruz bayramını müjdeler. 
2 Firdevsi’nin Şahname’sinden bir öyküye gönderi. 
3 Farsça. Sodabe yeni bir oyun mu oynamış yine 
4 Farsça. Ki Siyaveş üzerinde kıvılcımlı lale çiçeği… 
5 Hekim Ebol Kasım Firdevsi 



vardığımda, ellerimi kollarımı çırpıp çabalıyorum. Vücuduma yapışmış kollarımı zorla yukarı 

kaldırıyorum, kuyudan dışarı çıkıyorum. Kalabalığı çepeçevre gözden geçiriyorum. Herkese kül serpmişler 

sanki... Kadının yüzüne dalıyorum. Gözüne bir kıvrım oturuyor. Dudakları seğiriyor. Kollarını yukarı 

kaldırıp bana uzatmak isterken kalabalığın içinden birisi yakalıyor: “Bırak onu! Taş onun beceriksiz 

başına!”  Başım omzuma düşüyor. Yüzüm, davulların derisinde yansıyor. Kollarını kaldırıp tokmakları 

indirdiklerinde seğiriyor. Acıdan kıvrılıyorum. Kuyunun ağzı daha da daralıyor. Kulaklarım uğulduyor. Her 

yandan duyuyorum. Birisi bağırıyor: “İlk taşı kim atacak?” Yere düşen bir davulun patlayan derisi, 

kalabalığın ortasına atılmış bir el bombası gibi herkesi oradan kaçırıyor. Davulcular, davullarını yere 

bırakıp herkesten önce kaçıyorlar. Ova, kalabalıktan kurtulmuştur artık. Güneş, kuyunun ağzında çadır 

kuruyor. Vücudumun buzu azar azar çözülüyor, uyuşuyor. Kuyudan çıkmak için uğraşamayacak kadar 

yorgunum. Yüzümün etrafındaki toprağı elimle bir kenara itiyorum. Soluğum yavaşlıyor. Uykuya 

dalıyorum. Kaç saat, kaç ay ya da kaç sene, uykuda öylece asılı kalmışım, rüya görmüşüm. Bilemiyorum. 

Rüyamda rüya gördüm; kuyudan çıkmışım. Kaçarken, iri ufaklı çakıl taşları arkama düşüyor ve kimse 

kimseyi dinlemiyor: “Yahu! İlk taşı masum biri atmalı!” Herkes herkesi taşlıyor ve ben hızla –ki sadece 

rüyada varlığına inanmak mümkün- koşuyorum ve yol boyunca, arkama bakmaya bir kez bile cesaret 

edemiyorum. Çıkmaz sokağa geldiğimde duruyorum. Arkama bakıyorum. Kalabalıktan, yere düşen davul 

ve taşlardan oluşan tepeden bir eser kalmadığını görüyorum. Tanıdık bir iç huzuruyla uykudan sıçrıyorum. 

Oturuyorum. Gözlerimi açmaya korkuyorum. Korku... Korkuya benzer bir şey. Hayır! Korkunun ta kendisi. 

Hem korku olan hem de olmayan ve hiçbir sözlükte de adlandırılmayan şey... Dünyanın güzelliğinin zatı ile 

karşılaşmanın verdiği korkulu telaşa benzer bir şey... Bir bastonun takırtısı halkalar çizerek yaklaşıyor. 

Bana birkaç adım kala, tüm cesaretimi topluyorum. Gözlerimi açıyorum. Kadının gümüşümsü saçı güneşte 

parlıyor. Eli, yırtık bir gömleği gösteriyor: “İhtiyar adama ulaştırmalıyım. Yolum çok uzun. Taaa Ken’an’a1 

kadar. İstersen...” yüzüne bakınca dilim tutuluyor. Bakışı tenimde kayıyor. Gülümsüyor: “Söylemene gerek 

yok. Anlıyorum. Korkmaya ne gerek var.” 

   Gözlerimi ovuşturuyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Bir çığlık atıp ‘Yahu! Kendi gözlerimle 

gördüm,’ demek istiyorum. Öyle yüksek sesle bağırmak istiyorum ki babam toprağın altından kalksın ve 

bana “Haklısın. Ararsan bulursun. Bu toprak kürenin dışında değil ya.” desin. 

Gümüş saçlı kadının asasının takırtısı uzaklaşıyor. Boynumu, bir o yana bir bu yana çeviriyorum. 

Bir hafiflik duyumsuyorum. Kalkıyorum. Elbisemin toprağını silkiyorum. Saçımı tülbendimin altında 

düzeltiyorum. Güneş, hurma ağacı dallarında yayılıyor. Fenerlerin yanıp sönmesinden bir iz yok. Şehir 

kapılarını açmış olmalılar. Birkaç hurma başağı topluyor ve şehir kapısına doğru koşuyorum. 

Hurma çekirdeklerini tükürüyorum. Dalı, şehir kapısının arkasına atıyorum. Kapıyı bekleyeni 

selamlayarak şehre giriyorum. İçim kazınıyor. Hurmadan başka bir şey yememişim sanki. Başım dönüyor. 

Çantamı koltuğumun altında sıkıca tutuyorum. Sikkelerin şakırtısı ve sakanın sesi gündüzün varlığını 

bildiriyor: “Gel de iiiiç! Susuzluk çekme! Pınar suyu, Meyyidi Suyu, gel de iç!” 

“Bir bardağı kaç para?” 

Saçımdan tırnağıma kadar süzüyor: “Dolusu otuz Şahi, dudak payı olanı bir Kıran.” 

 
1 Yakup peygamberin diyari. Oğlu Yusuf’u beklediği şehir. 



“Dudak payı olandan bir bardak..” 

Bardağı dudaklarıma götürüyorum, tek solukta yarısına kadar içiyorum. Tenekenin soğuk huzuru... 

İçim alt üst oluyor. Suyu yere serpiyorum. Bardağı sakaya veriyorum. Yeniden bana bakıyor, ‘Cellel 

halik!’ diyor, bardağın sapını omzundan geçiriyor ve yola koyuluyor: “Pınar suyu, Meyyidi suyu, susuzluk 

çekme...” 

Şehir merkezine doğru yola koyuluyorum. Kelle paça, işkembe kokusuyla birlikte bir ses ‘Haci! 

Elin dert görmesin, iki de iri göz koy!’ diyor. Midemi bulandırıyor. Öksürük, öksürük... öksürükler ve 

‘Gözlerine sağlık’ diyen adamın sesi. Tükürüyorum. Kanla boyanmış. Çığlık atıyorum: “Anne, anne!” ve 

Gebri Meydanı’na doğru koşuyorum. Tâbân Bakkaliyesi’ne gelince duruyorum. Başımı caddeye doğru 

çeviriyorum. Tabelaya, mavi bir yazı ile ‘Furuğ-e Dâniş Kız Lisesi’ yazılmış. Gülümsüyorum. Çantamı 

açıyorum ve sikkeyi Tâbân Beye uzatıyorum. Başını kaldırıyor: “Ooo gözümüz aydın, gül kızım benim. 

Geçen yıl dosttuk bu yıl aşina1... Herhalde seneye de yabancı oluruz...” ve kâğıt parayı geri çeviriyor: 

“Önemi yok. Bu kadar yıldan sonra. İyi, iyi... söyle bakalım hangi rüzgâr attı seni buralara! Allah, babana 

bin rahmet eylesin. Ah benim habersiz kafam!” Tezgâha doğru yürüyor. Tezgâhın önündeki tahtayı kaldırıp 

geçiyor. Tahtayı geri koyuyor. Terazinin yanından bir parça kâğıt alıyor. Katlıyor. Altını buruyor. Tası 

kâğıda boşaltıyor. Parmağını, terazinin ibiğinden kaldırıyor. Huniyi bana uzatıyor: “Bu da yedi dirhem 

karışık çerez. Her zamanki gibi.” 

“Kaç para olur?” 

“Lafı bile olmaz. Ah benim habersiz kafam, Allah rahmet eylesin...” 

Tâbân Beyin mağazasının önünden geçiyorum. Sarı leblebi ve kuru üzümü avuç avuç ağzıma atıp 

çiğniyorum ve aylak aylak şehir meydanına doğru gidiyorum. Meydana geldiğimde, kulağımda bir ses 

çınlıyor. Caddenin soluna, sese doğru dönüyorum. Caminin merdivenlerini iniyorum. Sesin hazzı beni kaç 

yıl, kaç saat ya da kaç gün son basamağa çivilemiş bilemiyorum; bir soluğun çarpmasıyla başımı 

kaldırıyorum. Güneş, göğün ortasında ve ben yanmaksızın, sayfa sayfa dağılıyorum; minarenin 

penceresinden bir ses: “Ne arıyorsun?” diye soruyor. “B...b... bir ses. Yerin derinlerinden duydum. Ya 

kaybedersem?!” dedim. 

“Sesler kaybolmaz ki. Uzaklaşır.” 

“Sesleri çerçeveletmek mümkün mü?” 

Alnına kıvrımlar oturuyor: “Git. Güneş göğün tepesinde.” 

Duruyorum. 

“Git! Şehir kapılarını çarpıyorlar. Sen gerek ki...” 

Ayak sesleri yaklaşıyor, geçmişte olduğu gibi, Üçyol’un güney köşesine, şair Humayun’un yanına 

geldiğimde soluk tazeleyip selam vereyim diye ayaklarım caddenin dizme taşlarından geçiyor. Ki ihtiyar 

yüzünü çevirip bana bakar “Bu güneşe yazık,” der. Ben de “Keşke saklayabilsem,” derim. 

 

 

 

 
1 Farsça bir deyim 
 



 

Üçyol’un köşesinde duruyorum. O, Humayun’un karşısında, sırtı sarı telefon kabinine dönük 

oturmuş ve yirmi bir nohut, eleğinin üzerine dizilmiştir. Ona iki adım kala dahi kımıldamıyor. Elini 

omzuna koyuyorum: “Neredesin?” Yüzüme dalıyor: “Parıltısını görürsem, mümkün değil burada 

oturmam!” diyor ve kolumdan çekerek oturtuyor. Karşısında çömeliyorum. Elimi avucuna alıyor. Diğer 

elinin parmakları elimin ayasında dönerken ayam seğiriyor. Bakışı çizgilere dalınca yüreğim hopluyor: 

“Yüreğini avucuna koymuşsun yine! Elinin ayası böyle seğirdiği sürece hiçbir şey göremem.” 

“Ne yapayım diyorsun?” 

“İzini sür... kendi vilayetinde. Annesi yok mu?” 

Yanaklarım ıslanıyor. Elimi elinden çekiyorum. Yeniden bana baksın, güneşi hedef alsın ve 

“Bugüneşe yazık,” desin diye şair Humayun’a dönüyorum. 

 

 

Humayun’un boş yerinde oturuyorum. Onun, koltuğunun altında defteri ve düşük omuzlarıyla 

Dörtyol’a doğru gittiğini görüyorum. Korkuyorum. Güneş daha batmamış ki! Yukarıya bakıyorum. 

Kocaman bir bulut lekesi, yuvarlanarak güneşe doğru gidiyor. Ben öylece, ellerim koynumda bekliyor ve 

babamı -ki takvim zamanının hafızıydı- düşünüyorum. Uzak bir nahiyenin nüfus dairesinde, adımı 29 

numarayla, Ferhundelikle1 ve kutlulukla kaydettirdi. Bir gün, devriye gezen bir arabanın radyosundan, 20 

Aralık Pazar günü öğlen saat on ikide, dünyanın dört bir yanından gelen bilginlerin, astrologların ve 

raportörlerin Cebelliye Kümbeti’nin tepesinde toplanacaklarını ve eşsiz bir güneş tutulmasına tanıklık 

edeceklerini duyacağımı bana söylemeksizin... 

 

 

 

 

Kalabalıktan ve gürültüden yararlandık. Kavgaya tutuşanların kanı bize bulaşmasın diye bin bir 

hile ve dikkatle şehrin güney kapısını geride bırakıp şehrin güney merkezine doğru yöneldik. Râvi, “Mana 

bu şehirdeyse, sesi duyunca bizim gibi şehrin güney kapısına doğru sürüklenecektir,” dedi. Fakat, onu 

aramaya şehir merkezinden başlamayı önerdim. Çünkü biz bir arayış için, esasında dünyayı görmek için, 

varlığın merkezine dönmeliydik.  

Kurşun ve tekbir sesleri şehir kapısının ardındaki askerlerin şehre hücum ettiklerini ve şiddetli 

çatışmaların çıktığını bildiriyordu. Beti benzi solmuş Râvi bana yaklaştı. Elimi omzuna koydum ve zihnini, 

kurşun seslerinden ve şehir kapısı ardında olanlardan uzaklaştırarak Mana’nın macerasına çekmeye 

çalıştım. 

Ben, Bayan Râvi’yle Kaçar Hanı’nın kampının ardında karşılaştım. Hareket etmeden birkaç saat 

önce, Tahran Üniversitesi’nin karşısındaki kitapçıdan aldığım bir kitabı okuyordum. Zarif, kadınsı bir ses 

sordu: “Affedersiniz bayım! Siz, bir kadının ya da bir kızın buradan geçtiğini gördünüz mü? Dudağında 

 
1 Farsça kız ismi. Uğurlu. Yazarın adı. 



kuşkulu bir gülümsemesi olan, çantasının sapını omzunda durmadan düzelten ve insanların yüzüne dalıp 

duran, neyin peşinde olduğunu bilmeyen... Öyle ki, insan onun hiç görmediğini sanır. Nasıl anlatsam; 

sonuçta, bir öykünün basit bir karakteri olabilen.” 

Başımı kaldırdım. Ona iyice baktım. Bu kadını yıllar önce, çıkmaz bir sokakta, kapalı bir kapının 

arkasında görmüştüm. O görüşmenin zamanını anımsamaya çalıştım. Ama o andan aklımda kalan, ibrelerin 

birbirinden ayrılışıydı yalnızca. Kadın, şaşkın bakışlarımı görünce, ‘O kadının adı...’ dedi ve cümlesi 

bitmeden, bakışları bakışlarımla çakıştı. Bu nedenle de başını utangaçlıkla eğdi. “Mana olsaydı belki 

zamanını...” dedim. 

Bayan Râvi başını kaldırdı ve dimdik durdu. Bir edebiyat derneğinin kürsüsü arkasında durur gibi. 

Sözümü kesti ve ‘Hayır,’ dedi, ‘Mana, hiçbir zaman takvimsel zamanı düşünmeye cesaret edemezdi. O, 

takvimsel bir zamanın olduğunu babasından öğrenmiş sadece. Bunu ilk kez, onunla Doktor Pertev’in 

muayenehanesinde karşılaştığımda tahmin ettim. Ama sonraları, onun ailesi ile görüşmelerim ve Doktor 

Pertev ile yapılan mükerrer toplantılar sonrasında tahminim kesinlik kazandı. Evet! Gerçek şu ki Mana için, 

ibrelerin ve mevsimlerin hareketi değil, olayların baş gösterip ortaya çıkış anları zamanın belirleyicisiydi. 

Aslında Mana zamanı yitirmiştir, belki de Doktor Pertev’in dediği gibi, zamanın içinde kaybolmuştur. 

Gerçekten çok deneyimli ve bilgili biri olan Doktor Pertev, onun tedavisi, mantıksal ve kronolojik 

zamana geri gelmesi için çok uğraşmıştır. O, çalışıp çabaladıktan sonra, danışma celseleri, grup tedavi 

sınıfları, çeşitli psikoterapi yöntemleri yardımıyla, onun davranışsal ve ruhsal rahatsızlıklarını tedavi 

edebildi ve akut sinir krizlerini önlemeyi de bir ölçüde başardı. Onun tedavisinden asla yorulup usanmadığı 

gibi, varlığı, Doktor Pertev için zihinsel bir uğraş halini aldı giderek, fakat onun zihnini, mantıksal zamana 

geri getirmede başarılı olamadığı gibi, sonraki olaylar; örneğin annesinin damdan düşmesi... (Biliyorsunuz 

Mana’nın annesi “Emşeb sedaaye ney miyad – Lütf Ali Hanem key miyad1”ı söylerken, Ağa Mohammed 

Han Kaçar’ın askerlerinin saçma kurşunları sonucunda damdan sokağa düştü, kanlar içinde kaldı... 

Babasına inme indi ve o da öldü. Tesadüfen büyükannesi de güya annesinin damdan düşmesinden yarım 

saat önce, beklenmedik bir şekilde sandıkhanenin kapısını ve sandığın kapağını bırakmış, ovaya, Niyaz 

Kuyusu başına koşmuş ve bir daha geri gelmemişti.) Babasının ölümü ve büyükannesinin kaybolması, 

Mana’nın takvimsel zamanla olan zayıf ilintisini kopardı. Onun tüm düşüncesini ve takıntılarını, aile 

ağacına, düşme, felç gelmesi ve kaybolma gibi olaylara yöneltti... Çıkmaz sokaktaki o gizemli eve gitmeye 

alışana kadar... Giderek bütün işi gücü, kır saçlarını ak tülbendi altında güya saklayan ihtiyar bir kadını 

bulmak oldu. Böylece, çıkmaz sokakla parkın, turuncu bankın, ortak evimizin ve Doktor Pertev’in 

muayenehanesinin arasındaki mesafeyi gidip gelmeyi iş edindi. Bu arada, sandığın ve sandıkhanenin sırrını 

çözmek, Niyaz Kuyusu’nun sahibini bulmak, kendi dediğine göre mezar ehlini ziyaret etmek ve kim bilir 

daha başka neler için, zaman zaman Kirman kentinin yolunu tutuyor ve şehir kapısının arkasındaki 

çatışmalardan da hiç korkmuyordu. Gidip geliyor, fakat ağzını bıçak açmıyordu. Şayet siz, bu özel durum 

hakkında bir şey söylemişseniz o da söylerdi. Sabrımın tükendiği günlerin birinde -Kirman’dan yeni geldiği 

ve her zaman olduğu gibi bunaldığı bir gün- ‘Mana sorun ne? Ne zaman Kirman’dan dönsen, bir süre 

sersemliyorsun!’ dedim. ‘Bu sandığın sırrı beni deli edecek!’ dedi. ‘Sorun değil ki, neden bir çilingir 

 
1 Farsça. Bu gece ney sesi gelir – Lütf Ali Han’ım ne zaman gelir 



getirmiyorsun kilidini açması için?’ dedim. Bakışları bir süre karşı duvara daldı. Sonra, başını kaldırarak 

‘Nasıl? Bunca yıl boyunca kendisi dilini çözmemişse! O, kendisi dil açmalıydı,’ dedi. 

“Ortak evimiz mi dediniz?” 

“Evet, ortak evimiz. Biliyor musunuz, Mana ile karşılaşmamızdan birkaç yıl sonra bir sabah 

telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdığımda genç bir kadının sesi, ‘Selam Bayan Râvi, benim, Mana,’ dedi. 

Kendisini tanıtmasa da onu tanırdım... Ne fazla zeki olduğumdan ne de Mana’nın sesinin hâlâ, Doktor 

Pertev’in muayenehanesinde duyduğum o küçük kızın utangaç, köylü ve çocuksu sesi olmasından... Sebep 

şu ki, yalnızca o bana Bayan Râvi diye hitap ederdi. İlk defa, Doktor Pertev’in muayenehanesinde 

karşılaşmıştık. Mana yüzüme daldı ve bakışlarının parıltısından hoşlandığım ve anne babasının da 

durumundan, kasabalı olduklarını anladığım için ona gülümsedim ve yaklaştım, elime bir kalem alıp 

konuşmaya başladım. Sonunda, ‘Bayan, siz ne yapıyorsunuz?’ diye sordu. 

“Yazıyorum.” 

“Demek yazarsınız!” 

“Yazar! Evet, yazarım.” 

“Şiirde söyler misiniz?” 

“Şiir, belki.” 

“Şimdi ne yazıyorsunuz?” 

“Şu anda istatistiksel bir çalışmanın raporunu hazırlıyorum.” 

“İstatistik enstitüsü için mi?” 

“Hayır, şey... idaresi...” 

“Haaa, anladım. Rapor yazıyorsunuz.” 

“Evet, rapor hazırlıyorum.” 

“Ne hakkında rapor hazırlıyorsunuz?” 

“Şey... ama ben çok konuştum, şimdi birazdan sen konuş... Sen ne ile meşgulsün ne yaparsın?” 

“Demek yazarsınız?” 

“Raportörüm...” 

“Ya yazarlık? Aynı zamanda yazarsınız da değil mi?” 

“Evet, yazarım.” 

“Demek siz, insanların başından geçenleri de yazarsınız?” 

“Tabii, raporlarım insanların sorunları hakkında hep.” 

“Yani şimdi rapor yazıyorsunuz ya, yazdıklarınız benim başımdan geçenler mi?” 

“Biliyor musun canım, rivâyet etmek öykücülerin işidir.” 

“Rivâyet etmek ne demek?” 

“Yani, senin başından geçenleri yazmak demek.” 

“Ama sen benim başımdan geçenleri bilmiyorsun ki... Biliyor musun?” 

“Hayır, başka sefere görüştüğümüzde bana anlatırsın, değil mi?” 

“Tamam. Yazarların, kitaplarında benim başımdan geçenleri yazmalarını çok isterim. Her 

gelişimde burada olacak mısınız?” 



“Hayır canım. Ben başka başka yerlerde olurum. Telefon numaramı vereyim. İstediğinde ara beni. 

Konuşuruz. Tamam mı?” 

Mana’nın, çıkış kapısına kadar gidip defalarca dönerek allahaısmarladık demesi ve son keresinde 

de başını eğerek, ‘Telefonu her açtığımda Bayan Rivâyet diye mi seslenmeliyim?’ demesi ve benim 

gülmemek için kendimi zor tutarak, ‘Hayır canım, birisinin başından geçeni anlatana ya da yazana râvi 

denir,’ demem, yanaklarının pembeleşmesinin ve başını eğerek, ‘Allahaısmarladık Bayan Râvi!’ demesinin 

üzerinden yıllar geçiyordu. Bu süre içinde, birçok röportajım psikolojik öykülere dönüştü ve değişik 

dergilerde çıktı, kitap olarak yayınlandı. Fakat, Mana’nın dalgın bakışının ağırlığını hâlâ unutmadığım gibi, 

şimdiye kadar da beni kimse Bayan Râvi diye çağırmamıştı. Gerçi, Mana’nın bir gün döneceğinden ve beni 

Râvi diye çağıracağından emindim. Aslında, içimden bir ses, alınyazımı, Mana’nın yaşamı ile birleşeceğini 

söylüyordu. Bu nedenle, şimdi saygın bir üniversitenin edebiyat fakültesi öğrencisi olan, ailesinin samimi 

isteğine karşın ikrahla verdiği onayla Tahran’a gelen ve ilk işi de beni aramak olan Mana’yı hemen 

tanıdım.”  

Bayan Râvi, Mana ile olan ortak yaşamını anımsamayarak kürsüden ayrıldı ve samimi bir ses 

tonuyla -sanki soruma cevap vermek için değil de, belleğinin, geçmiş olayları gözden geçirmedeki 

gücünden emin olmak istercesine- Mana ile nasıl tanıştığını uzun uzun anlattı ve ıslak gözleri daldı. Bayan 

Râvi’nin anlattıkları bitince, kafamda bir sürü soru belirdi, örneğin; Mana takvimsel tarihten anlamıyor 

idiyse nasıl oluyordu da çıkmaz sokağa, okula, seyahat acentelerine gidiş gelişlerini ayarlayabiliyordu? 

Bayan Râvi’nin ses tonu soru sormayı imkansız kıldığından, iyice düşünüp tarttıktan sonra, onun olası 

ağlamasını önlemek için, ‘Affedersiniz! Şayet o, sizi Bayan Râvi diye çağırmamış olsaydı, onu yine de 

hemen hatırlar mıydınız?” diye sordum. 

“Ama yine ondan başka kimse beni Bayan Râvi diye çağırmazdı ve şu anda da siz onun rivâyetine 

uyarak beni Râvi diye çağırıyorsunuz. Bilemiyorum... Belki de hayır... Ama her neyse, o gün öğleden sonra 

randevulaştık ve Mana, elinde bir demet nergisle tam zamanında geldi. Birkaç yıl önce, üzerine telefon 

numaramı yazdığım bir parça sararmış kâğıdı çiçeklerin üzerine koydu ve “Kaybolmasın diye yıllardır 

üzerine titriyordum, gerçi kaybolsaydı da önemli değildi. Çünkü, defterlerime o kadar çok yazmışım ki 

artık ezberimde, hem okulu kazanmamda çok yardımcı oldu.” 

“Mana o günden sonra sizde mı kalmaya başladı?”  

“Mana gelip gitti ve bu olayların üzerinden yıllar geçti. Yaşamımız, yolculuklarımız öyle iç içe 

girdi ki, bir gün baktık biz yıllardır aynı çatı altında yaşamaktayız ve bunun kimin fikri olduğunu da asla 

anlamadık. Mana’nın dediği gibi, her sabah kendi zembereğimizi sonuna kadar kurardık. Koştururduk ve 

gece zembereğimiz boşalınca, çatının altına gelirdik, elimizde ne varsa, tüm samimiyetimizle ortaya 

koyardık. Katıksız, hâlis... Anlamadığım şuydu; Mana, çıkmaz sokaktaki -kendi deyimiyle- o aydınlık eve 

ne zaman ve nasıl girmişti. O sokak ve o ev, kentte ne zaman ve nasıl peydahlanmıştı? Fakat kesin olan şu 

ki; tanışmaları yeni bir ilişkinin başlangıcı değildi. Geçmişi yıllar öncesine, belki de Mana’nın gölgelerden 

korkup ovaya kaçtığı yıllara dayanıyordu. O, bu kente ne zaman ve nasıl göç etti anlayamadım. Ya ben... 

nasıl oldu da güz çarpmış bu parktaki turuncu banka oturmaya alıştım. Meraklarımın beni, Mana’yı takip 

etmeye sürüklediği güne kadar... Olmaması gereken oldu ve o günden sonra, Mana’nın peşinde tüm kentin 



altını üstüne getirdim ve güz çarpmış parkla, Doktor Pertev’in muayenehanesinin arasındaki mesafeyi 

yürüdüm, nihayet birkaç gün önce, Doktor Pertev’in tavsiyesi üzerine bu şehrin yolunu tuttum... 

umuyordum ki...” 

“Doktor Pertev’in sizi buraya göndermesinin anlaşılır bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Siz de 

onun, çoğu klişeleşmiş lafları üzerinde durmamalısınız. Fakat ben, açık, net delillere dayanarak size arz 

edeceğim ve kuşkusuz sizi inandıracağım ki halı hazırda Mana bu şehirde yaşıyor ve onu bulmanızda size 

yardımcı olacağım tabii ki.” 

Ve gerçekten de bütün yol boyu, yani Kaçar Han’ı kampının arkasından şehrin merkezine, Üçyol’a 

kadar –ki Bayan Râvi’nin ellerinin titremesi, kurşun seslerinden dolayı daha da artmıştı- Mana’yı bulmak 

için elimden geleni esirgemedim. Yalnızca Bayan Râvi’nin hoşuna gidecek diye, ya da yol boyunca 

kanımın ona karşı giderek kaynamasından değil... Hayır! Nedeni, yalnızca ve yalnızca ilk baştan beri 

Mana’nın peşinde sürüklenmemdi ve doğal olarak bunu hayata geçirebilmek için de benim ve Bayan 

Râvi’nin huzurlu bir ortama, sağlam sinirlere ve kesin düşüncelere ihtiyacımız vardı. Bu nedenle de yol 

boyunca, Bayan Râvi’yi yatıştırıp sinirlerine hâkim olmak için tüm yolları denedim. Şehir merkezine 

yaklaşırken, Üçyol’a yakın olan sarı telefon kulübesinin yanında, önce omzunu ve boynunu çeviren bir 

kızın servi boyunu gördüm. Bu dönüşle, siyah ve parlak saçlarının bir tutamı, buta desenli tirme şalından 

omuzlarına döküldü. Bakışlarım bir an, kara saçlarının kıvrımı ile çevrildi ve sonra topuklarının yanında 

dönen sarı bir çember gördüm. Râvi’ye fark ettirmeden, kolundan çekerek adımlarımı sıklaştırdım ve kızla 

aramdaki mesafeyi azaltmaya çalıştım. Kızın eteği, ilk dönüşünde ve sonrakilerde renk değiştiriyordu ve 

bakışlarım öylece, sarıdan kırmızıya, lacivertten, mavi ve turuncudan geçiyordu ki, kız eğilerek filesini yere 

bıraktı. Elini eteğine kuruladı. Yüzünün ve boynunun çevresine dağılan siyah saçlarını ensesinde topladı. 

Filesini alarak şehrin doğu kapısına doğru yola koyuldu. Kız uzaklaştıkça sarı, yeşil ve turuncu renkleri 

soluklaşıyor, benim bakışlarım öylece, onun pilili eteğinin renklerinin tazeliğinde kıvrılıyordu ki aniden ve 

nedensizce, elimi Bayan Râvi’ye uzattım ve ‘Çok çok özür dilerim bayan,’ dedim, ‘bazı nedenlerden dolayı 

doğuya doğru gitmeliyim. Siz burada, ya da istediğiniz yerde Mana’yı bekleyin. Kuşkusuz onu 

bulacaksınız. Doğal olarak Mana buraya geri gelecek. O gün de pek uzak değil. Sizden ricam şu ki, 

yalnızca ibrelerin dönüşünü anımsayın.’ Râvi bir şeyler söylemek istedi ama ben, ‘Lütfen dikkat edin! 

Mana benim için bir öykünün basit bir karakteridir yalnızca. Sizin için de...’ dedim. 

 

 

Önemli değil; Mana’yı kaybetme pahasına da olsa doğuya gitmeliyim diye düşündüm. Nasıl olsa, 

onu sonra da öykülerimde kolaylıkla oluşturabilirim. Bir karakteri oluşturmak pek de zor bir iş değil. Bu 

nedenle Râvi’nin kolunu sıktım ve doğu semtine yönelen bir kızın, bol pilili eteğine doğru sürüklendim. 

Artık açık olan şehir kapısına yakın bir yerde kıza yetiştim. Varlığımı hissettirmeyecek şekilde peşinden 

yavaş yavaş yürüdüm. Kapıdan uzaklaşınca durdu. Gözlerini kapadı. Uzun siyah saçlarını tirme şalının 

altında sakladı. Gözlerinin kenarı kırıştı ve alnına bir kıvrım oturdu. Dudaklarında silik bir gülümseme 

belirdi. Eli fileden çıktı. Kırmızı bir menekşeyi yere attı, güneye giden ince yolu ana yola bağlayan 



noktaya... Sonra, karşıya giden caddeye doğru hızlandı. Menekşeleri birer birer atarak koştu. Kız, son 

menekşeyi de atarak uzaklaştı. 

 

 

At, kulaklarını oynattı. Menekşe, dişlerinin arasından fırladı. Burnunu yere sürdü. Bacaklarını 

kaldırıp dört nala koştu. Süvari, gözlerini kırmızı bir çizginin ileriye doğru götürdüğü yola dikti. 

Güneş batmak üzereyken, süvari ilk önce dumanı gördü. Sonra, borazan sesini duydu. Kırbaç 

elinde döndü ve atın böğrüne indi. At, dört nala uzaklaştı. 

Süvari, çadır direğine dayanarak caddeyi seyreden bir kızın karşısında atın gemini çekti. Islak 

saçlarını alnından kenara itti. Ayağını üzengiden aldı. Gülümseyen bakışlarını kızın yüzüne dikti: “Bana 

biraz su verebilir misiniz?” 

Kızın omuzları kıpırdadı. Gözkapakları ağır ağır açıldı, siyah ve parıltılı gözleri, atı ve süvariyi 

süzdü. Eliyle alnının nemini aldı ve süvariye dönerek: “Sen Şehzade misin?” 

Süvari gülümsedi: “Su istedim.” 

Kız, çadırın eteğini kaldırdı. İçeri girdi, birkaç dakika sonra çadırdan usulca çıktı ve süt kasesini 

süvariye uzattı: “Sen Şehzade misin?” 

Süvari, boş kâseyi kıza geri verdi: “Senin neyine gerek kızcağız?” 

Kız, “Söyle! Evet mi? O musun?” dedi ve yanıtını beklemeden, “Ho u dişovom gof emru peydat 

mikonom.1” 

“Demek yolumu gözledin... Düşün ki Şehzadeyim, ne yapacaktın?” 

“Ha, hiiiç... kendisisin değil mi? Hayalin değil, değil mi? Beni almaya geldin... uzak bir yoldan...” 

Süvari attan indi. Kızın karşısında durdu. Bakışlarını onun yüzüne dikti: “Adın ne senin?” 

“Setare2. Emmi Latif Han’ın kızıyım.” 

Süvari, dudaklarının arasında “Latif Han,” diye yineledi ve sustu. 

“Seni bekliyorduk. Geleceğin içime doğmuştu. Fakat herkes alay etti benimle.” 

“Alay mı ettiler! Neden?” 

“Deli olduğumu söylüyorlar.” 

“Ama sen akıllı ve zeki bir kıza benziyorsun. Beni görmekten memnun musun?” 

“Çok” 

“Öyleyse, deli olmadığını herkese ispatlayabilirsin.” 

“Şimdi, geldiğini herkese ispatlayacağım. Uzak bir yoldan beni almaya gelmişsin.” 

Kız bunu söyledi ve koşmaya başladı. Süvarinin sesiyle durakladı: “Hayır kız! Seni almaya 

gelmedim, hemen şimdi Latif Han’ı görmeliyim. Sonra fırsat olursa...” 

“Han’a, Şehzadenin geldiğini söyleyeyim mi?” 

“Hayır, söyle Lütf Ali Han onu görmek istiyor.” 

Setare, siyah çadırlardan daha uzakta, büyükçe bir çadıra doğru koştu. Pilili eteğinin sarı, yeşil, 

mor ve turuncu renkleri göze çarpıyordu.  

 
1 Farsça Yerel ağız. Seni bugün bulacağımı dün gece onun kendisi söyledi. 
2 Farsça. Yıldız. 



Süvari içini çekti. 

 

 

 

Güneş, giderek çölün gözünden saklanıyordu; Latif Han, süvarinin eline doğru eğildi: 

“Emirzâdemiz!” 

Setare, iki eski dost gibi sıcak bir konuşmaya dalan iki adamdan biraz uzakta duruyor ve göz 

görebildiğince çöl olan bir caddeyi düşünüyordu. Süvari, umutsuz ve yorgundu. Setare, yalnızca onun 

yanında üzengiye vuruyor ve çölün sessizliğinde, Kaçar’ın askerleri tarafından evlerine itilen yahut 

kılıçlarla başlarını, kollarını, bacaklarını ve en çok da gözlerini kaybeden kadınların, çocukların iniltilerini 

duyuyor ve Üçyol’un köşesinde, Şair Hümayun’un her akşam koltuğu altında defteri ve düşük omuzlarıyla 

oturup güneşe daldığı ve karşısında Setare’nin nohutlarını dizdiği yerde, bir kılıcın Latif Han’ın göğsünü 

yırttığını gördü. Setare’nin yanaklarına iki damla gözyaşı aktı ve ağzını ‘Emmi oğlu!’ demek için 

araladığında, Latif Han’ın sesi onu yerinden sıçrattı: “Koş Setare, koş haber sal! Misafirimiz var. Değerli 

bir misafir, göz nuru...” 

Setare, Latif Han’ın sözünü bitirdi: “Bir Şehzade!’ ve çadırlara doğru koştu. 

Latif Han, kolu dizinde ve gözü ateşin çemberi çevresinde dönen kabilenin gençlerindeyken Lotf 

Ali Han’ın elini omzunda duyumsadı. 

“Demek, kabilenizin tüm efradı hazır?” 

“Hepsi de birer süvari Emirzâde!” 

“Ben şehzade bile.” 

Süvari çadıra döndü: “Bu korkusuz yürekli kız...” 

“Emmi kızımdır, tuhaf bir kız... Kabilenin gençlerinden hiçbiri kalbini çalamamıştır. Dans etmek, 

şarkı söylemek işinde kabilenin kızlarından bir boy daha yüksek. Bir gün huyu değişiverdi. Bir müddet 

neler olduğunu anlamadı... Ta ki, geçen Nevruz Bayramı’nda, dans meydanının ortasında âşık olduğunu 

bağırana kadar... “Düşünde, bir süvarinin geleceğini, onu alıp götüreceğini gördüğünü, kabileden hiçbir 

gençle nikahlanmayacağını,” söyledi. Sonra da Setare’nin güldüğünü kimse görmedi. Hep bir köşeye siner, 

gök yüzüne dalardı, kulaklarıysa hep kapıda... Zamanla falcı oldu. Nohutlarını önüne serper ve oynatırdı. 

Bir gün de kabile içinde, Setare’ye cin çarptığı ve delirdiği söylentisi yayıldı.” 

“Doğaldır, akıllı biri böyle şeyler yapmaz ki.” 

“Setare zeki bir kızdır Emirzâdem.” 

“Neden?” 

“En önemli delil, senin gelişin.” 

Setare bunu söyledi ve kendini tekrar çadırın arkasında saklayarak Lütf Ali Han’ın tepkisini 

bekledi. 

“Latif Han, bakınız! Siz akıllı ve anlayışlı bir adamsınız. Bunların dile gelmesi hiç de doğru değil. 

Bu konu üzerinde konuşmak, bu genç kızın delirdiğine dair çıkan söylentiyi iyice güçlendirir. Bırakın 

ortalık yatışsın. Yurt dışından gelen bir ahbabım var. Çok deneyimli ve bilgili bir doktor. Yurt dışında uzun 



süre ruh bilimleri üzerine incelemeler yapmış. Uygun bir fırsatta amca kızınızı, hastalığına derman bulsun 

diye o deneyimli dostumun yanına gönderirim. Amca kızım ve nişanlım Merziye Hatun, çok hassas ve ince 

tabiatlı olduğundan bu konuşmalar günün birinde sevgili nişanlımın hatırını üzmesin ve...” 

Setare, Lütf Ali Han’ın sözünü kesti: “Siz nişanlınızı sevin. Fakat ömrünüzün sonuna kadar sizinle 

olacak olan Setare’dir. 

 

 

 

 

“Anneni görmek istiyorum. Bakma öyle! Ciddi söylüyorum! Anneni görmek is...ist.. iyorum... 

gülmesene.” 

“Olur. Gülmem. Demek annemi görmek istiyorsun öyle mi? Ben de yıllardır görmedim onu. O 

gittikten sonra. Bazen rüyama çıkagelir.” 

“Gidişi mi?” 

“Evet. Güneşin, ilk önce dağa vurduğuna inanırdı.” 

“Yani, yani o da ...” 

“‘Ruh hep hafiftir, beden değil ki leş gibi olsun,’ derdi. Bu nedenle de dağa aşıktı. Sonunda da bir 

sabah uykudan fırladı ve ‘Yakında giderim,’ dedi, ‘bunca yıl sizinle yaşadım. Biraz da onların yanına 

gideyim artık.’ Biliyorsun, sevdiklerinin ölümüne asla inanmadı. İşte bu nedenle de bir gün gitti ve 

dönmedi. Gittiğini anladığımızda eteklerimiz tutuştu. Söylediklerini anımsıyordum ve biliyordum. O, 

Savalan’a aşıktı. Bu nedenle, birkaç kişiyle Savalan eteklerine gittik. Orayı adım adım dolaştım. Ondan 

hiçbir ize rastlamadım. Sonuçta bir ben kaldım, bir de onu neden ciddiye almadığıma dair duyduğum 

üzüntü...” 

“Ne zaman annen hakkında konuşsan gözlerin hep böyle mi parlar?” 

“Parlar mı?” 

“Evet.” 

“Başka?” 

“Kirpiklerin de yapışır birbirine.” 

 

 

 

“Evet, konuşsana. Neden sustun? Demek konuşmak istemiyorsun ha? Evet, söyle! Annen olmamı 

ister misin? Annen olursam konuşur musun? Hayır? Yapamaz mısın? Utanıyor musun? Pekâlâ... Anneni 

bulurum. İnan bana, ne olursa olsun. Gülüyor musun?” 

“Deeeli.” 

“Evet deliyim, hem de nasıl!” 

“Birini bulmak için önce kendin kaybolmalısın.” 

“Lütfedip, felsefi tartışmalarınız başka zaman bırakır mısınız...” 



“Ki sen de başını dizime koyup durmadan hayaller kurasın diye.” 

“Evet.” 

“Ne zamana kadar?” 

“Her zaman için.” 

 

 

Neden annesi olmadım... Ha! Neden ‘Git!’ dediğinde, ‘Ne olursa olsun kalacağım,’ demedim... 

bundan böyle ben de dağın çevresinde ve güneşe yakın bir biçimde dönmeli miyim yani? Neden dışarı 

çıkıp gözlerimi kapadım ve kolayca bıraktım gitsin diye? Ya şimdi? Ya annesini bulamazsam? Hayır! 

Peşini bırakmamalıyım. Doğru söylüyor, insan her yerden, herkesten koptuğunda annesine döner. “En fazla 

bugün... Yarın burada,” dedi. “İzini bulursam muhaldir, burada kalmam,” dedi. Ne mutlu Setare’ye, 

olayların kokusunu hemen alır. Benim cesaretim olsaydı çoktan bulurdum onu. Değil mi? N’apim, ben de 

böyleyim işte. Ben Setare değilim ki. Kendimim. Ama ne olursa olsun bulurum onu. Gitmeliydim... 

Bundan çok daha önceleri... 

 

 

 

 

 

Çantamı açıyorum. Râsti Matbaası’nın Hicri Şemsi, Kameri1, Miladi ve Dini takvimini 

çeviriyorum. Zihnimi, takvimsel zamana uydurmaya çalışıyorum.  

20 Aralık Pazar gününe kadar uzun bir zamanım olduğunu anlamam saatler alıyor. Aslında, 

aceleyle bu şehrin yolunu tutmamam gerekirdi; bulmam gereken bir yığın insanla bu şehrin kapalı kapıları 

arkasında kalmazdım o zaman.  

 

 

Setare’nin sesi günlerdir kulaklarımda çınlıyor: “İzini sür, izini sür, sür!” ve ben, dizlerim 

kollarımın arasında kaldım. Güneş tutulmasının korkusu ve o sesin hazzı bu şehirden çıkıp gitmemi 

önlüyor; önceleri yalnızca fısıltı olan bir ses. Sürekli kulaklarımda çınlayan, kimsenin duymadığı ve 

inanmadığı bir fısıltı... Ses susunca –belki de kulaklarım ağır duymaya başladı- bu şehri bırakıp Tahran’ın 

yolunu tuttum. İlk günler, yolunu yitirenler gibi kendi içimde çabalayıp durdum, olur olmaz zamanlarda 

Doktor Pertev’in muayenehanesine gittim, ki yavaş yavaş turuncu bankta oturmaya, o çıkmaz sokağa 

gitmeye alıştım ve sessizlikte sesin büyüsünü, sanki kendi bakışımın yankısı olan bir bakışın içinde 

duydum. Metal bir iskeletin çerçeveden dışarı fırladığı güne kadar; dong dong ve o “Tamam,” dedi. 

Haftalar geçti ve ben Râvi’ye söylemeden, turuncu bank ile çıkmaz sokak arasındaki mesafeyi gidip geldim 

ve her defasında da kapının kapalı, perdelerin sıkıca çekili oluşu ve kapı zilinin yanıtsız kalışı ile 

karşılaştım. O aydınlık evde oturan, bir günde bir damla su olmuş ve yerin derinlerine gitmişti sanki. Bir 

 
1 Hicri Şemsi ve Hicri Kameri güneş ve aya göre düzenlenen, Hz. Mohammed Pygamber’in hicretine dayalı takvim. 



müddet sonra, belediye o evin önüne duvar ördüğünde, ben sıkıca çekilmiş perdeleri ve yeşil çınarı 

görmeden gidip geliyordum. Ta ki bir gün, öğleden sonra saat tam beşte, bütün tekerlemelerini bildiğim, 

haylazlıklarının ve yaramazlıklarının hikâyesini kendisinden dinlediğim Behruz Beyli, bana birkaç sayfa 

kağıt uzattı ve “Size ait...” dedi, “Bu şehri terk etmeye mecbur kaldı. Biz de nerede olduğunu bilmiyoruz. 

Bu yolu bu kadar fazla gidip gelmeyin. Unutun. Mesele değil. Zaman her şeyi çözer.” 

 

 

 

 

Zamanın her şeyi çözdüğünü bildiğimi Behruz’a söylemedim. Bunu ona söylemedim. Çünkü, 

zaman beni de kendi içinde çözmekte. Fakat unutmayacağımı söyledim ve böylece kayboldum. Öyle ki, 

Doktor Perviz Pertev de bulamadı beni. Ve şimdi yine bu şehirdeyim ve hâlâ o ses... Ama o, artık ses değil, 

sözdür; o gece uykudan fırlayıp yatağımda haykırdığım, titrediğim ve sesin yükseldiği ve bu seslerin, 

yaşamımdan ne istediklerini düşündüğüm söz gibi... Özellikle, önceleri bir fısıltı olan bu ses. Emanullah 

Han’ın, sazını akort ettiği zamanki gibi... Sonra ruhuma örülen… O geceye kadar sesi, bu saatte 

duymamıştım. Aniden fırladım. Fenerin fitilini kaldırdım. Raftan saati aldım. 

Horozun kafası aşağı yukarı hareket etti ve ibreler birbirlerinin etrafında döndü. Abbas Ali 

Tekkesi’nden, önce dua sonra ezan okuyan adamın sesi geldi. Fakat ezan sesine karışmış olan ses farklıydı 

ve başka bir yerden geliyordu. 

Kendimi evden dışarı atmalıydım 

Sokağın başına gelince, büyükannemin sandığına doğru geri koştum. Sandığın kapısı duvara 

dayanmıştı. Korkarak dibine baktım; birisi çanağı alıp götürmüş olmasın! Sesin ritmi hızlandı. Kulak 

kesildim. Ses apaçıktı ve her zamankinden farklıydı. Ne ezan ne de Yasin sesiydi artık. Tüm seslerin 

bileşkesiydi. Bu sesi çok iyi tanıyordum. Çocukluğumdan beri kulağımda çınlayan sesti ve ben o sesi, tar 

ile zihnimde binlerce kez çıkartmıştım ve tellerin titreşimi, elimi ve yüreğimi titretmişti; Nizami Emanullah 

Han’ın –ki ne nizami ne de handı- tarını elime tutuşturduğu ve büyükanneme dönerek ‘Kulakları sese karşı 

hassastır,’ dediği günden beri. Sonraları, tarı elimden aldılar ve ben onu yeniden ele geçirdiğimde yine 

elimden aldılar ve fısıltıların içine ittiler. Arabaların korna seslerine ve arbedeler içine... Ta ki bir gün 

ortasında, ezan vakti, Camii Mescid’inin minaresinden –birkaç sokak ötede olan mescit- büyükannemin 

terzi dükkânın yanında bu ses yükseldi. Sesi duyunca çığlık attım. Tüylerim diken diken oldu. Bu -şimdi 

yükselmiş olan- yerin dibinden duyduğum ve kimsenin inanmadığı, çocukluğumdaki fısıltıydı. 

Bahçe kıyısında oturmuş toprağı karıştırıyordum ki sesi duydum. Odaya doğru koştum. Çadıramı 

aldım. Dışarı çıkmak üzereyken annem yan odadan çıktı ve “Ne oldu? Neden çığlık atıyorsun?” dedi. 

“Dinle. Duyuyor musun?” dedim. 

“Kahretsin. Yılan soktu sandım,” dedi ve elimdeki çadırayı gördü: “Nereye?” 

“Hemen dönüyorum. Şşşşş! Şşşşşş! Duyuyor musun?” dedim ve ağlamaya başladım. 

 

 



 

 

Gerçi o, o günden sonra defalarca sesi duymuş, bir yolunu bulup caminin avlusuna gelmişti fakat 

orada, ‘Kimsenin kendisini rahatsız etmesini istemiyor,’ dediğini duymuştu. Caminin şebistanında1 

oturmuş, başını taş sütuna yaslamış ve bu sözler boğazında boğulmuştu: Bak! Ben farklıyım, sesini 

duyuyorum. Burada olduğumu kendisine söylerseniz beni çağırır... Merdivenleri usulca inmiş ve 

babasının misafirliklerindeki şehirli insanların fısıltıları arasında, kapının ardından şöyle duymuştu: “Galiba 

İsfahan’dan gelmiş; hoş sima bir gençtir, bütün Kuran’ı, setar2 ile çalıyor; Yasin suresine ayrı bir 

düşkünlüğü var, Müçtehit ve İmam Cuma tarafından, ‘Bu işi bıraksın... Kirman’ın dindar insanları başına 

bir bela açmadan camiyi terk etsin,’ diye uyarılmış,” diyorlardı. O, şehrin ileri gelenleri tarafından 

gönderilen önemli önemsiz ulaklara yanıt vermemiş. Bir an için başını sazdan kaldırıp onlara gülümsemişti 

sadece. 

Mana bunları duyunca, acaba gülümsediğinde sol yanağında ince bir kıvrım da oturuyor mu diye 

düşündü. Ve elini dudağının kıyısından kulağına doğru götürdü ve içinden: “Onlar bilmiyorlar, bu şehre bir 

gün yıldız yağmuru yağacak ve bu kapının ardında çömelen kız, bu sesin hazzında kaybolacak.” 

Mana, “Tanrım baş tanığımdır ki, kimsenin bu Allah’ın kulunu dışarı atmaya hakkı yok. Camii ve 

tanrının evi, ne avukat ister ne kahya,” diyen babasının sesini duyunca, dudağının köşesinden kulağına 

doğru kaydırdığı parmağını dişleri arasına aldı ve odanın kapısını açıp babasını öpmek ve “Canım feda sana 

baba, büyükanneye ne kadar benziyorsun,” demek istedi. Ancak, Tâbân Bey’in sesi yolunu kesti: “Ama 

neden Kirman’ı seçtiğini de kimse bilmez.” Tâbân Beyin sözleri ile çeşit çeşit görüş ortaya atıldı: “Kirman 

halkının şansı işte! Burası Zorhana Çukuru3 olmuş. Her yerden umudunu kesen herkes, yollara düşüp bu 

şehrin kapısından içeri giriyor. Evet Tâbân Bey, siz haklısınız. Kendi derdimiz yetmezmiş gibi üstüne bir 

de bu çıktı, kambur kambur üstüne. Bugün yarın, onun yüzünden bu şehirde kanlar akar. Doğru 

söylüyorsunuz. Daha fol yok yumurta yok ama ikilik başlamış, bir avuç insan da etrafına toplanmış. Ne 

diyorsun beyim, etraftan toplanıp onu görmeye geliyorlar. Bir yandan da Şar Hakimi4, pek yakında tanrının 

muharibi5 diye onun ölüm hükmünü verecek.” 

Mana yine babasından duydu: “Misafir Allah’ın habibidir.” Ve sonraki “Belki de şeytanın 

gönderdiği birisi,” deyince, kapıyı yumruklayıp tepinmek istedi ancak o anda babası kapı kolunu çevirdi ve 

Mana bir yumak gibi yere fırladı ve babası: “Neyin var kedi, nen var yaramaz,” dedi. Mana öylece bir 

yumak gibi yuvarlandı ve babası “Bismillah!” dedi. 

 

 

 

 

 
1 Farsça. Caminin içinde kenar bölümünde, taklı sütunlu yer. Harem dairesi 
2 Farsça. Bağlamaya benzer bir saz. 
3 Zorhana Çukuru: Farsça. Eskiden gençlerin vücut geliştirmek, güreşmek için gittikleri yer. Zorhana çukurunda güreş tutulurdu. Çukurun 
dışında olmak, olayın dışında olmak, dışarıdan gazel okumak anlamına gelir. 
4 Şar Hakimi: Arapça. Şeriata göre hüküm veren kadı. 
5 Tanrının muharibi: Tanrıyla savaşan. İran Devrim Mahkemeleri’nde birçok insanı bu ithamla idam edilmiştir. 



Büyükannenin sandığına koştum. El yazması Kuran yoktu. Sadece bir çanak ve bir setar vardı 

sandığın dibinde. Kararımı vermiştim. O ses, her zamanki sesten farklıydı. Ses, beni haykırıyordu. 

Ayağımı eşikten dışarı atmak isterken büyükannemin sesi kulağımda çınladı: “Dikkat gözler, 

dikkat gözler...” 

Ses öylece devam ediyorken, şadırvanın yakınında, cami bekçisi ile karşı karşıya durup bağırdım: 

“İçeri girmek istiyorum!” 

“Cellel Halık! Gecenin bu saatinde kafayı mı oynattın?” 

“Bu gece farklı. Dinle! Beni çağırıyor, duyuyor musun? Maaaanaaaaaa! Maaaanaaaa! diyor.” 

Cami bekçisi ‘Haydi oradan sen de!’ diyecekken, merdivenleri ikişer ikişer koşarak caminin 

şerefesine tırmandım. Duvara yaslandım ve sağ yanağım ıslandı. 

Başını sazdan kaldırdı ve bir çift siyah göz, karanlıkta parladı. Ürperdim. İçimde bir şeyler koptu. 

Bir çocuk gibiydim; annesi, kırk gün boyunca güneş doğmadan önce her yeri sulayan ve kırkıncı gün 

Hızır’ın yeşil çıkınını gören bir çocuk... Çömelerek karşısında oturdum. Tam karşısında. Elleri uzanarak, 

titreyen çanağı elimden aldı. Çanağın her yanını okşadı. Gözlerimin içine doğru güldü: “Güzel yoğrulmuş, 

hoş bir çanak.” Sonra hızla ve dikkatle, önce perdeleri çekti, sonra sürgüleri sürdü. 

Telleri takınca parmakları, üzerinde titremeye başladı. Az sonra setarı yere bıraktı, pençesini 

saçlarında dolaştırdı: “Uzun zamandır beni pek memnun etmiyor artık. İstediğim havayı vermiyor. Hem, 

kim demiş setarın ille de üç teli olmalı diye? Telleri dört yaparsak ne olur sanki?” 

Güldüm: “Ya dördüncünün adı?” 

“Söyle!” 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü teli takınca şehir kapılarını çarptılar. Setarı, Mana’ya doğrulttu. Mana titredi: “Senin için 

getirdim. Çal!” 

“Bidad?1” 

“Hayır, Mihribanlık’ı2 çal.” 

Tırnağını tellere dokundurdu ve sol elinin parmakları, teller üzerinde kaymaya başladı. Sol yanağı 

ile sazın gövdesine bastırıyordu. Dizleri titredi. Teller de... sesi de... Aniden, sağ eliyle setarın gırtlağını 

yakaladı ve Mana’ya bakarak: “Sazı yere bıraktığımda buradan gidersin. Yarın güneş yarılayınca, şehir 

kapısından geçmelisin. Beni görmek için döndüğünde geceleyin gelmeye mecbur olmayacaksın. Kimse 

seni rahatsız etmeyecek. Kimse yolunu kapatmaz. Rahat ve kaygısız. Gerçi o gün pek yakın değil ama, 

gelecek. Biz yine bir gün bu zaman içinde...” dedi. 

 
1 Fars müziğinde bir makam. Aynı zamanda ‘acımasızlık’ anlamında da kullanılır. 
2 Farsça. Sevecenlik. Bir şarkı adı. 



Mana, “Belki de zamansızlıkta toplanırız bir daha,” dedi, bakışı ve dili haylazlıktan uzaklaştı. Her 

zamanki çaresizlikle dizlerini kucakladı ve ona tekrar ‘Duyuyor musun? Sazı bırakınca buradan gidersin,’ 

demek için sorgucu ve masum bakışlarını ona dikti ve yanıt alabilmek için gözlerini, Mana’nın gözlerinde 

kilitledi. Mana kendi içine yığıldı ve göğsünün en kuytusundan gelen bir sesle, henüz yeni dil açmış bir 

bebek gibi “Olur,” dedi. 

Sazın sesi onun sesine karıştı: “Şehbaze bineşanem – ender beyan negoncem.1” 

 

 

 

 

Sazı bırakınca, başını kaldırdı. Gözlerimin içine baktı, ‘Tamam,’ dedi ve ben, sessizliğin sesinden 

sağır olmamak için, sorgusuz sualsiz koşarak uzaklaşmak istedim. 

Gidiyordum, o istedi diye ya da ona boyun eğdiğim için değil. Bir güç, beni gitmeye zorluyordu. 

 

 

Çantamı omzuma atıyorum. Evin her bir köşesini gözden geçiriyorum. Sandığın dibine bir bakış 

atarak rahatlıyorum. Doğum sonrası rahatlık gibi... Yükümü bırakmıştım. Beni kalmaya zorlayan şey, o 

sandığın dibindeki çanaktı ve madem şimdi sahibinin elinde konuşuyor, acaba kalmamın bir anlamı var mı? 

Gerçekten ben var mıydım? Yoksa, son teli takmakta olan ellerin arasında erimiş miydim? 

 

 

Artık bu kez ses yok... Sözdür ve onu duyan sadece ben değilim. Şehrin tüm sakinleri duyuyor. 

Gece yarıları caminin şerefesinden yükseliyor: “Yasin.” Ve setarın tellerinde yayılan ayetleri duyuyorum 

ve bu, Molla Abdullah’ı, ertesi gün, minberden “Kafür! Zındık!” diye bağırmaya mecbur ediyor ve 

ardından toplantılar ve dedikodular... Birisi, ‘Onu yakında minareden aşağı indirip kahrolası sazını 

tepesinde parçalarlar,’ diyor. Diğeri, ‘Yok yahu! Recmedecekler,’ diyor. Bir başkası: ‘İşsiz aylaklara bak 

sen... Tanrının evi vekil ister, kâhya değil!’ diyor, sonuncusu ise, ‘İyi de, madem bu iti camiden dışarı 

atamıyorlar, bari belediyeyi getirsinler de şerefenin önünü duvarla örsünler!’ 

Söylenenlerin hepsini duyduğunu biliyorum; ama yine de yukarıda, aldırmadan oturur ve 

durmadan “Yasin!” diyerek dem çeker. Sadece, başını şerefeden çıkarıp ‘Git! Güneş göğün tepesinde,’ 

demesini bilir... Ki ben Üçyol’a kadar koşayım ve kocaman bir bulut lekesinin yaklaştığını göreyim; güneşi 

kapatmak için yaklaşıyor ve şair Humayun, sarkık omuzlarla ve koltuğunda defteri ile okuyor, “Güneşe 

yazık!” Ve gidiyor... Kimse de artık, onun bir daha Üçyol’da çingene Setare’nin önünde oturduğunu, 

gözlerini göğe diktiğini ve Setare’nin sesinin, kulağımda ‘İzini sür… İzini... İz...’ diye çınladığını görüp 

duymuyor. 

 

 

 
1 Ben nişansız şahbazım – hiçbir beyana sığmam 



 

 

Râvi’yi yeniden görme umudumu giderek yitirdim. Çaresiz, bu kadar yolu tek başıma gelmeye 

karar verdim. Bazıları –ki mutlaka Behruz Beylu’dan öğrenmişlerdir- ‘Üzülme!’ diyorlar, ‘Zaman nasıl 

olsa her şeyi çözer.’ Ne demek istediklerini anlayamıyorum. Biliyorum ki, nihayet bu zaman içinde onu bir 

kez de olsa göreceğim. Ama elimi kolumu bağlayıp bekleyemem. Yeryüzünü adım adım dolaşıp 

yitirdiklerimi bulmalıyım. 

 

 

Râvi’yi de boş veriyorum, sora sora yola koyuluyorum ve nihayet, aynı renk tülbentleri olan ve 

omuzlarında aynı renk testiler taşıyan insanların olduğu bir yere varıyorum. Yaklaştığımda hepsi birbirine 

bakıyor. Yüzlerinde, bana ait tanıdık bir nişane belirmiyor. Ama her birinde azar azar beliren tanıdık 

nişane... Kayısı ağacına yaslanmış olan kadına yaklaşıyorum. Başımı göğsüne gömüyorum! 

“Bu kimdi meni iyliyir? Delilere benzeyir! Éle bil delidir!1”  

En sondaki kadının eliyle, yeşil gözleri güneşe dalmış kadının göğsüne fırlatıldım. Korkarak, 

kadının bedeninin kokusunu çektim ciğerlerime. Eli saçlarımda dolaştı: “Ah! Éle bil açdır.” 

“Yox baba! Delidir. Soruş gör hardan gelib? Bizim terefeden deyil.” 

“Yazıx! Gör ne titreyi!2” 

 

 

Üşüyorum. Bu ağaçlar olmasaydı... Güneş dönmeseydi... Kara suratlı! Güneşte bu kadar 

oyalanma. Kaç kez söyleyeyim! Eğer bir kız, yüzünün beyaz olması istiyorsa, öyle yürümeli ki yüzüne 

gölge düşsün.  

 

 

 

Ben, gölgeyi sevmedim hiçbir zaman ve ormana aşık olan annem, çölün görkemini asla anlamadı, 

ağaçların gölgesinden geçmemi istedi hep ve ben asla ormanı ve gölgeyi, güneş ve çöl kadar neden 

sevmediğimi bilmedim. Büyükanne, ‘Yüreğinin dibi belli olan çöldür. Ormanın işi, güneşi çalmaktır,’ 

derdi. 

Ben çocukken, Büyükanne kendi iki gözüyle gördüğünü söylerdi. Bir kez değil, kaç kez. ‘Şakası 

yok, karlar eriyinceye kadar saçları oldu dişleri gibi bembeyaz. Kar beyazı...’ derdi. Ona, ‘Bibican, ona 

Koleston alırım, saçlarını boyarım, tel tel…’ derdim. Bibi, ‘Boş boş konuşma çocuk. Saçları kendi rengi, 

apaçık. Bütün dünyada, onunkine benzeyen saç rengi bulunmaz. Bütün dünya berberleri toplansalar, onun 

bir tel saçını bile yapamazlar.’ derdi. O günler, Büyükanne konuşurken, ellerinin, ayaklarının, saçlarının... 

Bastonunun şeklini bile kafamda çizerdim ve geceleri onları düşünerek uyurdum, rüyasını görmeden. 

Büyükanne, ‘Korktuğun içindir,’ derdi. Biliyorum, sebebi korku değildi. Başka bir şeydi. Korkuya 

 
1 Beni koklayan bu kimdir? Delilere benziyor! Delidir sanki! (Y.N.) 
2 “Vah vah, açtır sanırım”, “Yok yahu delidir. Sor bakalım nereden gelmiş? Bizim oralardan mı?”, “Yazık, nasıl da titriyor!” (Y.N.) 



benzeyen fakat korkunun ta kendisi olmayan bir şey. Çünkü o gün, hurma ağacının altında, Narin 

Kalesi’nin arkasında, bastonunun sesini duyunca hiç de korkmadım. Ama öncesinde, göğsü kuyunun 

derinlerinde aşağı yukarı inip çıktığında ve yırtık bir gömleğin kolu kalabalığa uzandığında, titredim. 

Gözkapağım seyirdi. Yanaklarım seyirdi. 

 

 

 

“O, tuhaf bir bitki kokuyor, bal gibi bir şey... Belki de taze süt,” dedi. “Tülbendinin parıltısını 

dağın tepesinde gördüm,” dedi. Güldüm. “Belki de demek istiyorsun ki, Hayat Banu gibi ‘Ya Hu1 kavra 

beni!’ demek isterken yanlışlıkla ‘Ya Kuh2 kavra beni!’ demiş, dağ da açmış ağzını, onu içine çekmiş ve 

tülbendinin teli dışarıda kalmış?” dedim.  

Gülümsesin ve sol yanağında bir kıvrım belirsin diye bekledim. Gülmedi. Sustu ve sonra da 

“Evet...” dedi. 

 

 

 

Susadım... Omzunda testi olan bir kadına yanaşıyorum. Su istiyorum. Yüzümü dik dik bakıyor ve 

ellerini oynatıyor. Testiyi gösteriyorum ve elimle havada, içmenin resmini çiziyorum. Testiyi bana 

uzatıyor. 

 Artan suyu yere döküyor. Caddeden yukarıya yürümekte olan kız çocuğunu çağırıyor. 

Çocuk dönüyor. Yaklaşınca kadın, ‘Éle bil Farsdır. Soruş gör kimin dalınca gezir? Nişanesini 

soruş,3’ diyor. 

 “Nişanem yok. Yitirdiğim var, nişanem yok, sadece yüksek bir dağ eteğinde olduğunu, bal 

ve taze süt koktuğunu biliyorum.” 

 “He? Uca dağlar? Bal dadi?... Éle bil Savalan’ın dalıca gezir bu qız.4” 

 

 

 

 “Babam, ‘Orası çok uzak,’ der hep, ‘oraya gidemezsiniz. Giderseniz kaybolursunuz. 

Erkekler bile oraya yalnız gitmezler.” 

 “Kaybolmuşum.” 

 

 

 

 

 

 
1 Arapça. ‘O’ anlamında. Tanrı kastedilir.  
2 Farsça. Dağ 
3 Galiba Fars. Sor bakalım kimin peşinde dolaşıyor. Nişanelerini sor. (Y.N.) 
4 Ne? yüksek dağlar mı? Bal tadı mı?… Bu kız Savalan’ı arıyor sanırım. (Y.N.) 



Setare’nin kehanetine göre bu kalabalık –yani, çölün vefalı çingeneleri- yakın zamanda, son 

neferleri ve son nefeslerine kadar Zend Emiri ile omuz omuza savaşacaklar ve bu çöl göçebesi aşiretten, 

sadece Setare, Zend Emiri’nin yanında, göz görebildiğince çöl olan bu yerde at koşturacak. Belki de birçok 

tarihsel romansta olduğu gibi Setare, bir cam, hançer, ya da baldıran ile arzu dolu yaşamına son verecek ve 

Zend Emiri’nin cansız bedeninin yanında toprağa düşecek. Kim bilir, belki de Zend Emiri, krallık tahtını 

bırakarak Setare ile el ele, çöl göçebesi olan bu çingene kabilelerine katılmak ister. 

Bu konuyu neden ben ele alayım ki? Bunlara gerek yok. Kesin olan şu ki, gelecekte Kirman’ın 

tarihçisinden tutun ta... Önemli ya da önemsiz bir sürü tarihçi, değişik biçimlerle ve yöntemlerle şöyle 

yazacaklar: “Uzun boylu, güler gözlü, filinta endamlı, yumuşak kalpli ve bahtı gibi kara saçları olan 

Emirzâde Luf Ali Han, yiğitlerin başı olan o, taçlı bir iğdiş eliyle, ‘Ben burada insan evladı görmüyorum,’ 

diye tarihi cümlesini dile getirirken, güzel nişanlısı Merziye Hatun’un sevecen annesi Hurşit Hatun ve 

çingene Setare’nin gözleri önünde, görme nimetinden mahrum bırakıldı... Bir komutan ki, İran tarihinde, 

korkmazlıkta, yüreklilikte, güzellikte ve yiğitlikte onun eşi benzeri yoktur... Bir komutan ki hainlerin 

hıyanetleri neticesinde, çingene kabilelerinin verdikleri yiğitçe mücadeleye, sadık yoldaşlarının gözü pek 

didinmelerine ve çingene Setare’nin fedakarca sürdürdüğü devamlı gece bekçiliğine rağmen, yalnız ve 

yarsız bir şekilde can verdi.” Tabii belki de orada burada şöyle yazanlar da olacak: “Genç, ihtiyar, kadın, 

erkek, kimseye acımayan, taş kalpli Kaçar Kralı Ağa Mohammed Han, yeni ergenlik döneminde güzel 

gözleri, açık alnı ve yüksek zekâsı varken, Şeyh Ali Han Zend’in güzel kızıyla olan nikahsız ilişkisinden 

dolayı iğdiş edildi.” Ama şimdi bu söylenen, gerçeği ne kadar yansıtır, artık benim için önemini yitirmiştir. 

İşin aslı şu ki, başlangıçta Setare’nin pilili eteğinin tazeliğinin peşinden bu yola sürüklendim ve 

istemeyerek, o güne kadar bilmediğim tehlikeli bir alana adım attım. Ayrıca, Setare’nin iç dünyasını 

anlamak, giderek benim zihinsel uğraşım oldu. Doğal olarak, konuyu anlayabilmek için maceranın tümüne 

tanık olacak şekilde davranmalıydım. Setare, sadece Emir’in yakınlarına ilgi gösterdiğinden, istemeyerek 

de olsa, kenarından köşesinden, Zend Hanı’nın has süvarilerinden biri oldum. Fakat, hiçbir zaman kılıç ve 

ok insanı olmadığımdan, Setare’nin ve gelecekte canını feda edecek olan tüm Setare’lerin rivâyeti için, 

bedensel ve ruhsal sağlığıma ihtiyacım olduğundan, üstelik gününün birinde durumun normalleşeceğine ve 

Mana’nın rivâyetine devam edebileceğime inandığımdan, aynı şekilde kıyıda köşede kalmaya çalıştım. 

Zira, tarih bu şekliyle benim için hiç çekici değildi. Ne şimdi ne de başka bir zaman. Ama mesele şu ki ben, 

ister istemez bu maceraya bulaşmıştım. Aslında, başlangıçta Setare’nin pilili eteğinin ve endamının 

tazeliğine kapılarak buralara kadar sürüklendiğim halde, şimdi şu tarafta duruyorum; Setare’nin, Zend 

Emiri’nin, Latif Han’ın başını çektiği çingene kabilesinin yanında... Açılması için kuşkusuz çok kan 

dökülecek bir şehir kapısı ardında... 

O şehir kapısı ki bir gün, Setare’nin ardınca dışarı sürüklenmiştim ve o günden sonra duymuş ve 

görmüştüm ki; kapının bu yanında, Lütf Ali Han güç tazelemek için, kabile reisi Latif Han’a yardım elini 

uzatmış ve Latif Han da bir yandan Zend ailesiyle olan yakınlığı ve Lütf Ali Han’a beslediği sevgi nedeni 

ile, diğer yandan da Ağa Mohammed Han yanlılarının başı Nasr Bin İmad’a karşı duyduğu nefret dolayısı 

ile (çünkü onu, kabilesinin tüm sıkıntılarının ve avareliklerinin sebebi olarak görmekte) tarihçilerin 

gelecekte yazacakları gibi: “... Son nefer ve son nefese kadar savaşmaya... Hazır olduklarını bildirmişler... 



Öte tarafta ise Nasr Bin İmad ve Kaçar Hanı yanlıları türlü oyunlarla ve hilelerle hakimiyeti ele geçirmeye 

hazırdırlar. Nasr Bin İmad’in hedefi, -görünürde Ağa Mohammed Han Kaçar’i himaye etmek olsa da- 

aslında Sistan hükümetini ele geçirmek için savaşmak olup, bu bağlamda tüm nizami taktiklerin yanı sıra, 

Lütf Ali Han’ın yandaşları ve dostlarını kandırmaya çalışmakta ve büyük olasılıkla da bu oyunu -yani Lütf 

Ali Han’ın yakınlarının kandırılması- onu zafere götürecektir.” Fakat, önemli olan bunların hiçbiri değil. 

Çünkü tarih, kılıçların, kurşunların ve atom bombalarının sesiyle doludur, (Ama ben, tarih tekerrürden 

ibarettir lafına karşıyım. Bana göre tarih, kendi çağının toplumsal, tarihsel ve ekonomik koşulları içinde 

ortaya çıkar doğal olarak.) ve hiç kuşkusuz hep kanlı olmuştur ve olacaktır. Bu nedenle de hangi taraftan 

kaç kişinin öldüğü veya öleceğiyle ilgilenmiyorum. Sonuçta, işin tarihsel referanslarıyla bir işim 

olmayacağı doğaldır. Gereği de yok, nasılsa tarihi olaylarla ilgilenenler, orada burada basılmış çeşitli tarih 

kitaplarına başvurabilirler. Kaldı ki ne fark eder, birini kahve ile öldürüp diğerinin damarına hava şırınga 

etmişlerse ya da kafasını giyotinle uçurmuşlarsa... Aslında ben, Mana’nın somut ve soyut olarak sıradan 

buradalığından sıkılınca, Setare’nin pilili eteğinin tuhaf ve şaşılası tazeliğinin peşine takılarak Kirman 

kentini terk ettim ve Mana’yı ve onun rivâyetini de Bayan Râviye bıraktım. Fakat Mana’nın mesafeli 

durduğu şu anda, Setare’nin -Zend Emir’i ile ilintili olarak- sade davranışında neler saklıdır ki Mana’nın 

anısını içimde yeniden canlandırıyor.  

 

 

 

 

“Bayım, bayım, Savalan’a kadar daha çok var mı?” 

“Savalan? Savalan’ı ne éylirsiz? Kişiler cüret élemiyirler orıya gédeler!1” 

“Cesaretim var.” 

 

 

Cesaret etmiştim ve adamın gösterdiği yönde ilerliyordum. İlerliyordum ve güneş, akıyordu... 

Dağın kalbine daha çok varken, güneş boğuldu. Düşündüm ki şimdi Güneş Hanım’ın soluğu 

mutlaka tıkanmıştır ve o sanıyor ki kafasını, karanlık bir kuyuya sarkıtıyorlar. Önce altın saçları dalar, 

sonra başı, azar azar... O kadar dalar ki sonunda nefesi kesilir ve başını kuyudan çıkarabileceği gün altın 

saçları mutlaka gümüşümsü olacak. İşte o gün, başını çevirdiğinde kısa saçları diken diken olmayacak. On 

iki örüğü olacak, boynunda salınacak ve kolu, yırtık bir gömlek kolunu kaldıracak ve tahta at üzerinde dört 

nala giden adama bağıracak: “Hekim!” ve pır pır çırpınan gözleri, bir atın beyaz bacaklarını kızıl alazlar 

ortasında görecek ve bir şairin gözlerinin ışıltısını; ki ateş kümesinin öte yanından bağırıyor: “Lale 

çiçeğinin Siyaveş’i!” 

 

 

 

 
1 Savalan mı? Ne yapacaksın Savalan’ı? Erkekler bile oraya gitmeye cüret etmezler. (Y.N.) 



Narin Kalesi’nde, hurma ağacağının altındaki ihtiyar kadının bastonunun takırtısı kulaklarımda 

çınlıyor ve saçlarının gümüşsü rengi, gecenin karanlığında parlıyor. Babamın sesi dağın tepelerine kadar 

gidiyor, “Züvvarın beyinleriyle beslendikleri söylenir. Oraya gitmek aslan yüreği ister,” sonra geri geliyor 

ama babamın sesi değil artık, “Bu gece bizim misafirimizsin,” diyen Kaçar Han’ı askerinin sesi. 

Tülbendim, başımdan çekilerek alınıyor ve Kaçar Han’ın askerleri arasında elden ele dolaşıyor. 

Bıyıkları yeni terlemiş bir gencin bakışları karanlıkta ışıldıyor. Bacaklarım titriyor. Öksürmeye başlıyorum. 

Ağzıma köpük dolana kadar öksürüyorum. Önce başımın derisi buz kesiyor, sonra aşağıya, bacak kaslarıma 

kadar iniyor. Adalelerim kaskatı kesiliyor. Taşların üzerinde sürünüyorum. Kurtların ulumaları dağda 

dönüyor, çemberler çiziyor ve karanlıkta yayılıyor. Yönümü bulamıyorum. Seslerin birbirlerine benzer 

olup olmadıklarını ayırt edemiyorum. Yalnızca yüreğimi titretiyor ve bacaklarımın adaleleri daha da 

kasılıyor. Başımı dizlerime eğiyorum ve diken diken olan kısa saçlarımı avuçluyorum. Parmaklarım, 

başımın buz kesilen derisine dokununca, kanımın başımdan bacaklarıma aktığını, adalelerimin arasında 

pıhtılaştığını sanıyorum. Korkuyorum. Parmaklarımla başımın derisine masaj yapıyorum. Saç tokama 

dokunduğumda kafamda bir düşünce ışıldıyor. Tokamla birlikte bir saç telimin kopup kopmadığını 

anlamıyorum, tokanın ucunu ayağımın altına sokuyorum. Sol ayak, sağ ayak, sol ayak, sağ ayak... 

Ayağımdan yukarıya doğru ince bir çizgi oluşuyor. Bedenim kımıldıyor. Bacaklarım gevşiyor. Yorgunum. 

Kayanın üzerine uzanıyorum. Kurt ulumaları dağda yankılanıyor. Kalkıyorum. Sersemim. Ne yöne gitmem 

gerektiğini bilmiyorum. Benden, geceden ve yoldan ne kaldığını çıkaramıyorum. Ama, geri dönmeyi bir an 

bile düşünmüyorum. Girdiğim yolun sonuna kadar yürümeliyim, kurt ulumaları kulaklarımı sağır etse de 

gidiyorum. 

 

 

 

Karanlıkta şaşkın, kayanın üzerinde duruyordum ve nereye gitmem gerektiğini bilmiyordum. 

Bilemiyorum, orada, karanlıkta, kayanın üzerinde ne kadar durdum ve kurt ulumalarını duymamak için 

ellerimle kulaklarıma ne kadar bastırdım...  

Ellerimi kulaklarımdan kaldırınca suyun şarıltısı kulaklarımda çınladı ve ırmağın sesi... Irmak, 

suyun usul usul yerin kalbinden kaynadığını, kumların, çakılların arasından dışarı sıçradığını ve aktığını 

söylüyor. 

 

 

Dişlerimin beyazlığı karanlıkta parladı. Bacaklarım güçlendi. Suya doğru koştum. Rüzgarla gelen 

duman kokusu adımlarımı hızlandırdı. 

Yolu şaşırmamıştım. Gözlerimi kapadığımda, kömürün kara kalbinden, kırılmanın çatırtısı 

duyuluyordu ve gözlerimi açtığımda, alazların kıvılcımları havada oynaşıyordu ve ben, ak saçlı, beyaz 

tülbentli, ihtiyar bir kadını gözümün önünde canlandırabiliyordum ki taş bir ocağın yanında yere çömelmiş 

ve kömürün kara kalbi çatlasın ve alazların kıvılcımları havada oynaşsın diye odunları yerleştiriyordu; ki 

hiçbir yolcu yolunu kaybetmesin... 



Duman kokusu, su sesi ve ışık kıvılcımları arasında koştum. Kıvılcımların rengi solana kadar, 

dağın tepesi turunç renk alıncaya kadar koştum. Güneş Hanım, diken diken altın saçlarıyla dağın 

arkasından yükseldi ve dağın döşünde, kıvılcımların kül rengi saçlarından geçen ve beyaz tülbendi 

çevresinde yayılan ihtiyar bir kadının yüzü belirdi. 

 

 

İhtiyar kadının karşısında şaşkınca duruyordum ve odunları ileri iten ellerini seyrediyordum ki sesi 

ırmağın sesine karıştı: “Kona buyé? Tovo kuha péy ta gertaye. Biyo, biyo beğel me ta ve çe mehe.1”  

“Ben hep buradaydım.” 

“Biyo beğel mé. Biyo beğel mé.”2 

“Mémé, mémé.”3 

“Me taro mex kerte bo. Harémé şo vate bo ke ta mertéh. Tovom kuha pey ta gertaye.”4 

“Kaç zamandır geliyorum.” 

“Dotem, mo çe cur gep koştétovo nun? Peh çera gep nekuze, mege zovun renebéreh. Éşki nebu 

zevun dézem teh?”5  

 

 

 

 

 

 

Mana duruyordu. Tülbentten dışarı çıkan ak saçlara dalmıştı. Kadın yaklaştı. Mana’nın buz kesmiş 

kollarını kavrayarak sıktı: “Dotem gep beko.”6 

 

 

Buz kesilmiş, beti benzi solmuş Mana, kadının elleri arasında avare bir leş gibi sessizlik içinde 

yandan yana dönüyordu. O, bu kadar yolu, zihnini yıllar boyunca meşgul eden soruya yanıt bulmak için 

gelmişti ve şimdi, onu sözle çağıran bir kadının ısrarı karşısında sessiz düşmüştü. 

Acaba Mana unutmuş muydu? Acaba olaylar, uzun süre geçmesi nedeni ile önemini yitirmiş 

miydi? Yoksa Mana kendiliğinden, olayın bir parçası mı olmuştu? Gerçek olan şu ki artık olayı ileriye 

götüren Mana değildi. Mana, süreğenleşen bir cereyanın küçücük bir parçası olmuştu. 

Mana, ertesi gece, dağ eteğinde kadının yaktığı ocağın yanında uyudu; açık gözlerlerle; fakat 

bakışsız... Göğün ağarmasıyla kalktı. İhtiyar kadının önünde durdu ve sessizlik içinde onun yüzüne daldı. 

 
1 Neredeydin? Bütün dağlarda seni aradım. Gel, gel koynuma, sen benim çocuğumsun. (Y.N.) 
2 Gel koynuma, gel koynuma. (Y.N.) 
3 Anne, anne (Y.N.) 
4 Seni yitirmiştim. Bana öldüğünü söylemiştin. Bütün dağlarda seni aradım. (Y.N.) 
5 Kızım bu ne biçim laf? Neden konuşmuyorsun? Dil bilmez misin? Sana dil öğreten olmadı mı hiç. (Y.N.) 
6 Konuş kızım. (Y.N.) 



İhtiyar kadın göğsünü yumrukladı ve acıyla: “Eslen ta ve çé mé nehe. Ez piş mé véşa. Ta ke gep nékudeh. 

Zevun nedaré?”1 

 

 

Mana Tahran’a dönüyordu. Usulca ve gayesiz... Yalnızca, caddenin çizgisini kollayan bir bakışla... 

Kapı kapı tanıdık bir nişane peşinde olduğu iki gün öncesi gibi değil. 

İki gün önce, ak saçları, beyaz tülbendi ve kırmızı kadife ceketi olan bir kadına, neden kendisine 

benzemediğini sormak için gelmişti. Yıllarca, başını kadının göğsüne gömmeyi, kadının kırmızı kadife 

cebinden alıçları onun eteğine dökmesini ve başını, bal ve süt kokan göğsüne bastırmasını arzulamıştı. 

Fakat şimdi, tüm anı ve nişanelerden ayrık, yalpalayarak Tahran’ın yolunu tutmuştu. Kadından, onun 

nişanesini neden sormadığını, kendisi için değerli olan kadını bulmaya geldiğini bile söylemediğini 

bilmiyor ya da bilmek istemiyordu. Kadın, yolcuya anaç koynunu açmaktan başka ne yapmıştı? Acaba, 

Mana kendisini kadında görmüş ve tüm nişan ve nişanelerden vaz mı geçmişti? Acaba olayların içinde 

eriyip gitmiş miydi? Yoksa, dünyanın o köşesinde, gelecekte Mana’nın yaşamını alt üst edecek bir olay mı 

olmak üzereydi? Mana’nin zihni silinmişti. Dünyanın tüm acılarından ve sevinçlerinden. Tertemiz... 

Caddenin çizgisinden başka bir şeyi düşünmüyordu. Yalnız bir an, Doktor Pertev ve mental elektrografi 

olayı aklına takıldı. Ama bu kez, zihnini istemli olarak sansürleyen Mana değildi. Zihni, Mana’yı 

sansürlüyordu ve o bilmiyordu, acaba tekrar, bir hasta olarak Doktor Pertev’in muayenehanesinin yolunu 

tutacak ve bir defa daha kapıyı tıklattıktan sonra, ‘Durumum iyi Doktor, sizi özlemiştim... bir an şöyle bir 

uğramak istemiştim,’ diyecek miydi? Acaba, Doktor Pertev gerçekten doktor muydu ve Mana gerçekten 

hasta mıydı? Yoksa Mana, hastalığın ta kendisi mi oluvermişti? 

Mana gidiyordu... Caddenin çizgisi boyunca... Güz çarpmış parkın ve turuncu bankın yanından 

geçti. Çiçekçiye, pastaneye, emlakçıya dalıp bakarak ve kalbi de küt küt atmadan... Kalbi, başka bir organla 

yer değiştirmişti sanki. Yahut da senelik izne ayrılmıştı. Mana, duvarın enini boyunu birkaç kez gözden 

geçirdi. Yeşil çınardan, gri kapıdan ve kapı köşesindeki zilden eser yoktu. Gerçi gri kapı orada olmuş 

olsaydı ve Mana onun köşesindeki zili görmüş olsaydı dahi, eli zilin üzerinde titremeyecekti. Mana 

uyuşmuştu ve şimdi, bu kadar yolu sadece ‘Bak!’ demeye gelmişti, ‘Gül! Gülsene! Gördün mü, anneni 

bulacağını söylemiştim sana... Onu gördüm... İnan bana, onu kendi gözlerimle gördüm... ta kendisiydi.’ 

Hayır! Mana’nın gördüğü bu değildi ve o, bunların tümünü söylememeye gelmişti. Mana, 

kendisini onda görmüştü. Beyaz saçlarının siyah tülbentten dışarı çıktığını, her zamankinden daha perişan 

bir halde güneşin peşinde olduğunu görmüştü. 

Mana durdu. Karşı duvara kısa bir süre baktıktan sonra duvarı arkasına alarak koşmaya başladı. 

Rüzgâr, çınarın dalları arasında esmeye başlayınca, Pertev’in muayenehanesine az bir mesafe 

kaldığını fark etti. O anda, Mana’nın ne hakkında düşündüğünü, Pertev’in muayenehanesinin yolunu hangi 

amaçla tuttuğunu anlamak mümkün değildi. Acaba yine gidip, yumruğunu masaya vurarak, ‘Kaç kez 

söyleyeceğim gölgelerden nefret ederim diye?’ bağırmak için mi? Belki de dizlerini dirseklerine destek 

yapacak, elini çenesinin altına koyacak, gülecek ve Doktor Pertev’in ‘Gülüşlerinden...’ demesini 

 
1 Hiç de benim çocuğum değilsin. Çek git yanımdan. Sen hiç konuşmuyorsun. Dilsiz misin? (Y.N.) 



bekleyecek ve onun cümlesini tamamlayacak ‘nefret ediyorsun...’ ve gülerek odayı terk edecek. Sekreter 

Hanım, ona öfkeli bir bakış atacak ve ‘Bitti mi sonunda?’ diyecek. Belki de Mana, ‘Uyuştum Doktor, 

uyuşmak nedir bilir misin? Çok hoş bir şey! Kahretsin,’ demek için gidiyordu. 

 

 

 

 

 

  

Kapı kapalıydı ve her zamanki tabela... Beyaz bir çerçeve içinde, eğik bir yazı ile Dr. Perviz 

Pertev, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı. Stanford Üniversitesi Uzmanlık Bordlu yazılmış, tabelayı ve 

kapıyı kalın bir toz kaplamış. Yazılar zorla okunabiliyor. Kapının ahşap çerçevesi dökülmüş. Kapının 

üzerinde birkaç delik görünüyor. Binanın içinden duyulan sessizliğin sesi o kadar sünüp uzuyor ki demin 

ayağımı dışarı atmamış olsaydım şayet, bu kapı menteşesinin üzerinde yıllardır dönmemiştir ve bu binaya 

hiçbir insanoğlu adım atmamıştır diye düşünecektim. Yalnızca bir avuç insan, bu kapının ardında sessizliği 

depolamışlar ki, gelecekte doğudan ve batıdan bu ülkeye adım atacak olan seyyahlar, binaların ve antik 

eserlerin isimlerinin yanına, bu yerin adını da –Sessizlik Sarayı- koysunlar diye. 

 

 

 

Pertev’in sesini andıran, fakat pek de benzemeyen bir sese dönüyorum. ‘Onu boşuna bekliyorsun. 

Döndü sanırım,’ diyor. ‘Nasıl?’ diye soruyorum. ‘Kimse bilmedi,’ diyor, ‘ancak bir gece, buradan geçenler 

binadan birtakım sesler duymuş. Ertesi günü birkaç kişi kapı üzerinde birkaç delik görmüş...Tanrı kendisi 

baş şahidimdir. Kim ne bilebilir ki... Bazıları, asker kurşunudur diyor... bazıları da Doktor Pertev’in kendi 

işidir, diyorlar... Binanın havasını değiştirmek için!’ ‘Ama kim?’ diye soruyorum. ‘Ohooo ho! Yıllar önce.’ 

 

 

 

 

 

Mana yola koyuldu. Her hangi bir tepki göstermeden, adama teşekkür bile etmeden. Râvinin evine 

gelince, ayak ucuyla kapı kenarına birikmiş yapraklarını bir kenara itti. Anahtarı çevirdi. Kapıyı açınca, 

kapının arkasında birikmiş gazeteler dağıldı. Mana eğildi. Gazeteleri sıraya koymadan kucakladı ve holdeki 

masanın üzerine attı. Evin tüm eşyasını bir toz tabakası kaplamıştı. Her yer köhnemişlik kokuyordu. Önce, 

râvinin yokluğunu fark etmedi. Onun yokluğuna alışmıştı. Belki de Mana, alışkanlığın ta kendisiydi. Çünkü 

bu Mana ile, Pertev’in muayenehanesindeki ‘Bayan Râvi, benim hikâyemi de öykülerinize alabilir 

misiniz?’ diyen, yahut da yine bir gün, turuncu bankın yanında ‘Hiç de istemiyorum, bundan böyle kendi 

kendimin râvisi olacağım,’ diyen kişi farklıydı. Şimdi, demliği ve çaydanlığı yıkarken kendi kendine, 



‘İnsanoğlunun rivâyet edilecek nesi var ki, herkesin bir hikâyesi var nasılsa. Birisi yazar, diğeri yazamaz, 

yahut da yazmak istemez.’ 

 

 

Mana, kalan son bisküvi paketini çantasından çıkarıp fincanın yanına koydu. Sırtını sütuna yasladı 

ve gazetenin son sayısını alarak kendi kendine mırıldandı: “Bunlar, günlüksüz günlük gazeteler... Yoksa 

bize göndermezlerdi bile. Biz, abonelik ücretini ödemedik ki. Ne ben ne de... görünüşe bakılırsa, 

hadiselerin kötülüğünden buraya sığınmışlar1. Sebebi de şu ki; okursuzlar.” 

Mana kendi kendine konuşurken, gazetenin sayfalarını teker teker çevirerek siyası yorumlar 

bölümüne geldi. “Halk ve Kaçar Kralı askerleri arasında çıkan çatışma ve kargaşa devam etmekte. Şehir 

kapıları ardında mevzilenen ilk grup taşlar atarak...” 

Mana’nın gözleri çizgilerin üzerinde koşuyordu. Zihni, olayları canlandıracak güçte değildi artık. 

Gazeteleri bir kenara fırlattı ve dizlerini yumrukladı: “Demek öyle! Demek sen kapıların kapanacağını 

biliyordun.” Sustu ve az sonra sesi yükseldi: “Nereden biliyordun? Sen necisin?” ve sesi kafasında 

dalgalandı: “Şehbaze lamekanem / ender mekân negoncem / men eyne eşgo zogem...”2  

Gazeteyi aldı. ‘Siyasi Yorum’u yumrukladı ve “Neden bırakmadın ki kalayım, kapılar kapanmadan 

çıkmamı istiyordun? Benim şehrim burası, nasıl olur? Dönmek istersem?” dedi ve Kaçar askerlerinin 

kampının arkasına kadar onunla birlikte yürüdüğünü sandığı adamı düşündü ve Râvi’yi hatırladı; çoktan bu 

kente gelmiştir ve olayları yazıyordur. Güldü ve kurşun kalemle gazetenin köşesine, ‘Kandan korkan ve 

öykülerinde, savaştan ve kan dökülmesinden uzak duran Râvi, şimdi herhalde, kanı kırmızı kalemle 

yazıyor,’ diye yazdı. Bakışları Siyasi yorumdan, günün “Gazetecilere, iş zorluğu maaşı düşünülmüştür” 

haberine çevrildi. “Ya râvilere?” diye düşündü. 

 

 

 

 

Neredeyse bir yıl olmuştu. Mana, Bayan Râvi’nin toz kaplı eşyaları arasında dönüp duruyordu. 

Kapıdaki yarıktan içeri atılan gazetelerin yapraklarını çevirmeyi kendine iş edinmişti. Bir de, radyonun 

düğmesini yerli ve yabancı istasyonlar üzerinde çevirmeyi... Mana işini, üniversiteyi ve okumayı bir kenara 

bırakalı yıllar olmuştu ve tüm zamanını caddelerde volta atarak geçiriyordu. Kirman nüfus dairesinden, 

babasının maaşından hesabına havale edilen az bir parayla geçiniyordu. Her ayın ilk gününde, çek 

defterinden bir yaprak koparır, ‘Ödemeler’ gişesinin üzerine bırakır ve birkaç dakika sonra da ellilik, 

yüzlük, ya da binlik banknotları saymadan çantasına atır ve her zamanki gibi, “Teşekkürler!” diyerek 

bankayı terk ederdi. 

Siyasi yorumu okuduktan birkaç gün sonra, evden çıkarken, bütün gazetelerin abonelik tutarını not 

aldı. Biliyordu, yeni çıkan gazeteler, abone toplayabilmek için, birkaç sayılarını bir süreliğine belli 

adreslere postalar. Adres sahiplerince bir girişim yapılmadıysa, gazete ya da dergilerin gönderilmesi kesilir. 

 
1 Şirazlı Hace Hafız’ın gazelinden: Biz bu kapıya ne görkem ne makam için gelmişiz / hadiseler kötüydü buraya sığınmışız. 
2 Bir şahbazım yerim yok / hiçbir yere sığmam / ben aşkın zevkin ta kendisi…” 



Uzun zamandır ücretsiz gazeteleri aldığına göre, Mana onlara abone olmaya karar verdi. Bu nedenle 

bankanın memuru yüzlük banknotları Mana’nın önüne koyduğunda o, çok dikkatlice ve itinayla her bir 

formun üzerine abonelik miktarını koydu ve çantasının yan cebinden birkaç ataç çıkardı, paraları formlara 

tutturdu. Tüm bu süre zarfında, banka memuru onu, bir biyologun, bir virüsü mikroskopla incelemesi gibi 

inceledi. 

Memur, paraları Mana’nın dizdiği düzende aldı, sandığa yürüdü ve birkaç dakika sonra dönerek 

paraların ödendiğini gösteren makbuzları Mana’nın elinin yanına koydu. 

Mana, bir tek laf etmeden yola koyuldu. Onun bu davranışı memur için yeni değildi. Sanki 

önceden kararlaştırmışlardı. O, hiç konuşmadan ve telaş etmeden Mana’nın işlerini bitirecekti ve bu yolda 

o kadar ihtiyatlı davranmıştı ki Mana’nın ‘Teşekkürler!’ sözünü de asla yanıtlamamıştı. 

Mana, o gün birkaç adım attıktan sonra irkildi; bir şeyleri unutmuş gibiydi. Hızla bankaya, 

memurun yanına döndü, ‘Teşekkürler’ dedi ve yanıt beklemeden yola koyuldu. İçi rahat etmişti; gazeteler, 

her gün zamanında eline geçecekti. Gerçi aboneliğini ödememiş olsaydı da, az okunur gazeteler yine o 

kapının altından eve girecekti. Fakat, gazetelerin varlığı Mana için önem kazandığından, onunla dış dünya 

arasındaki bu tek ilişki kaynağının asla kaybetmek niyetinde değildi. Özellikle de sevdiği kentin, daha 

doğrusu toprağının her zerresini sevdiği kentin ateş ve duman içinde kaldığı bu koşullar içinde. Tek ilişki 

kaynağı dediğimde, Mana’nın artık bu şehirde hiçbir tanıdığı yoktu demek istemiyorum. Mana’nın tanıdığı 

birkaç kişi var. Onlardan bazıları da Mana ile ilişkilerini sürdürmeye pek gönülsüz değillerdi... Geçmişteki 

dostlukları nedeni ile ya da gençliğinin zirvesinde, günlerini bir evin toz toprak kaplı eşyaları arasında 

geçiren kadına duydukları merak ya da her nedenle idiyse... Bu ilişkileri sürdürmek istemeyen Mana idi. O, 

içinde kalan, tek varı yoğu olan sevgiyi de yarın öbür gün kaybolacak ya da onu kaybedecek olan kimselere 

buyur etmek istemiyordu. Bu nedenle de gözlerini satırlara ve kulağını ses dalgalarına vermeye çalıştı. 

Mana aylarca, satırlar ve dalgalar yoluyla savaş haberlerini aldı. Okudukları ya da işittikleri, 

satırların ya da dalgaların hakikatleri değildi. Bir dalgadan defalarca duyduğu şeyin aksini başka bir dalga 

söylüyordu ve bir gazetede okuduğunun tam tersini sadece başka gazetede değil, aynı gazetenin birkaç satır 

aşağısında görüyordu. Fakat, bu çelişkiler, Mana için önemini yitirmişti. Belki de, her şeyin çelişik varlığını 

kabullenmişti. Önemli olan, ateş ve kan içinde yükselen bir kentin ve kentin kapısı ardında yapraklar gibi 

yere düşen canların çığlığıydı. Mana, sabahtan akşama kadar haberlerin ve savaş üzerine yapılan siyasi 

yorumların arasında çırpınıyordu ve evinin her bir tuğlası, sokağı, mahallesinin her karışı, büyükannenin 

sandıkhanesi ve kentinin tüm insanları gözlerinin önünde canlanıyordu. Düşük omuzları ve koltuğunun 

altında defteri ile Şair Hümayun’dan Taban Bey’e ve onun yüz gramlık çerezine kadar... Mana, kırmızı 

gülü, yaşadığı evin tozu toprağı içinde koklamıştı, bazen kokuyu ciğerlerinde hapsetmiş ve uzaktan gelen 

seslere kulak kabartmıştı. Kendi sesine ve mızrap sesi mi diye soran Setare’nin sesine... O ise, öfkeyle 

“Hayır! Toynak sesi” diye yanıtlamış ve “Emşeb sedaye ney miyad-Lütf Ali Hanem key miyad?”1 diye 

okumuştu ki her gece yarısı, Mana’yı uykusundan sıçratan ve Mana’nın, saatlerce eli şakaklarında, onun 

“Güneş tepedeyken şehri terk etmiş olmalısın!” dediğini hatırlatan bir sesi anımsamıştı ve o, şehri öyle hızlı 

terk etmişti ki sonraları belleği tüm yıkımları silsin diye onun görüntülerini anımsamak için, şehre bir göz 

 
1 Bu gece ney sesi geliyor- Lütf Ali Han’ım ne zaman geliyor? 



atmaya bile fırsat bulamamıştı. Mana, o şehirde gerçekleşmesi mümkün olan ve olmayan olayları 

düşünüyordu. Kaçar Han’ı kampının ardındaki bir adamın muhtemel varlığını bile... Tuhaf olan şu ki, Mana 

tüm bu süre zarfında kendi kendine “Neden rüya görmüyorum? Acaba görüyorum da unutuyor muyum?” 

diye soruyordu. Kim bilir belki de, hiç sebep yokken uykusundan fırladığı ve bir sesin kulağında çınladığı, 

eli şakaklarında saatlerce oturduğu gecelerde korkunç kabuslardan uyanmış olurdu. Bütün bunlara rağmen 

Mana, birkaç yıl önce, o hurma ağacının altında gördüğü rüyayı unutamamıştı. Rüya, tüm açıklığıyla 

zihninde duruyor ve davul tokmaklarının her kalkışıyla, kirpikleri ve yanakları seğiriyordu ve yüzü, 

davulun derisine yansıyordu. Rüyaların, Mana için özel anlamları vardı. Tüm rüyalarının aynı öneme sahip 

olmasından değil... Çünkü o, birçok rüyasını hemen unutuyordu, bazıları ise gün geçtikçe silikleşiyordu. Bu 

arada, öyle rüyaları vardı ki, yalnızca zihnine değil, belki tüm ruhuna kazınmıştı ve silinmeleri olanaksızdı. 

Mana, rüyalarını birilerine anlatmaya alışık değildi yahut da onların tabiri için kitaplara başvurmaya... 

Durmadan yürüyor ve “Rüyalarımın tabirini kendim biliyorum. Gerekirse, yeni rüya tabirleri yazarım,” 

diyor ve bu inancı üstünde öyle ısrarla duruyordu ki bazen kesin bir şekilde “Önsözü Freud’un yazmasına 

izin vermem,” diyordu. Bu nedenle de onun, (Yani, rüyalarının her zamanki yoldaşları olan ve Mana’nın 

yüreğinin bir karış daha küçük olduğuna inananın) gözlerine gözlerini dikip “Seni gördüm, eksiksiz,” dedi 

ve Mana’nın korkudan irileşen gözleri yüzüne sabitlenince güldü ve “Rüyamda gördüm seni,”dedi ve “Sen 

de rüya görür müsün?” diye sordu. Mana sessizlik içinde, kuzu gibi ona baktı ve yaşamının, rüya, uyku ve 

hayal karışımı olduğunu asla söylemedi. 

Mana, karşı duvara dalmıştı. Tıpkı, Ağa Muhammed Han Kaçar’ın büyük bir katliama zemin 

oluşturabilecek, acıklı serüvenini okurken olduğu gibi...Mana o gün de saatlerce daldı ve sonunda Doktor 

Pertev’e “Acaba güzel gözleri, kaba kuvvetten ve şiddetten buruşmuş birisinin, gelecekte gözlerden bir tepe 

oluşturması mümkün mü?” diye sormaya karar verdi. Mana, bu olayı düşününce ürpermişti ve defalarca, 

Doktor Pertev’le karşılaştığında “Affedersiniz Doktor Bey...” diyip susmuş ve yalnızca, gözlerinin içinde 

sır dolu bir soru dönüp durmuştu. Doktor, dudaklarında bir gülümseme, kulak kabartıp bekleyerek Mana 

tarafından ortaya atılması olası soruları aklından geçirmiş, Mana ise sessizlik içinde, bir kuzu gibi karşıya 

dalmıştı. İlk defasında Doktor Pertev, Mana’ya doğru yürümüş ve “İstemez! Söyleme” demişti. Başka bir 

kere o soru, Mana’nın dudaklarına oturduğunda, Doktor Pertev’in rengi atmış, Mana ile burun buruna 

gelmiş ve “Evet! Yanıtın olumludur,” demişti. Mana gülmüş, Doktor, hatasını anlamıştı; Doktor yanılmıştı. 

Mana’nın sorusunun, onun düşündükleriyle hiç ilgisi yoktu. Gülümsedikten sonra tekrar susmuş ve 

dalmıştı. Doktor Pertev, elini Mana’nın omzuna koymuş “Yine tıs oldun!”1 demişti.  

“Tıs mı?” 

“Bülbülün yavrularından yalnızca biri şakır, kalanlar tis olur hep. Sessiz... Bazen senin de olduğun 

gibi.” 

Ama ne Mana söylemiş ne de Pertev anlamıştı, Mana’nın gözlerinde dönüp duran soru şuydu: 

“Doktor! İğdişlik kompleksini tedavi etmek mümkün mü?” 

Mana’nın günleri, savaşı ve kaçışları, Lütf Ali Han’ın güzelliğini, geçmişin anılarını, uzaktan 

duyduğu sesleri ve Ağa Muhammet Han’ın buruşuk ve çirkin yüzünü anımsayarak geçti. Her zaman olduğu 

 
1 Farsça. Tis olmak, kişinin sus pus olması. 



gibi o gece de gözleri, gazetenin satırlarında, kargaşa, savaş, silahlı mücadele, Kaçar Hanı, Lütf Ali Han 

Zend, Kirman halkı, şehir kapısı ve benzeri anahtar sözcüklerin peşinde dolaşıyordu. Gözü, bir gazetenin 

dokuzuncu sayfasındaki yazıya takıldı.  

“Namuslu Kirman halkı, dün berduş bir adamı, Rigabad Kapısı’nın doğu cephesinde recm etti. Bu 

adam, uzun zaman önce bu şehre gelmiş, kendisine Muştak Ali Şah adını takmış ve değişik zamanlarda, 

özellikle şari saatlerde lehv ve laab1 aletlerini seslendirerek ve çirkin sesini yükselterek, sevgili kentimizin 

iman sahibi sakinlerinin memnuniyetsizliğine sebep olmuş, fıkıhçılarımızın şifahi ve ketbi2 uyarılarına 

kulak vermemiştir. Geçen hafta, Kirman şehrinin büyükleri, müçtehitleri ve mutemetleri, dinsiz 

Müşatkali’ye vermiş oldukları şifahi ve ketbi ikazlardan sonuç alamamışlar, şeriatın ve toplumun 

maslahatını tehlikede bulmuşlar, mükerrer müzakereler sonunda, bu dinsiz adam hakkında kaçınılmaz 

olarak recm hükmünü vermişlerdir. Dün, öğlen saat on ikide, öfke ve kin ateşiyle yanan Kirman’ın yiğit ve 

özgür halkı, bu asi ve mühit adamı camiinin şerefesinden indirmiş, sazını kafasında kırıp boynuna bir tasma 

takmış, camiden, Rigabad Kapısı’nın doğu cephesine yani Bondor Valyabad civarına kadar sürüklemiş, 

orada hamiyetli ve özgür halk hep bir ağızdan, “Avuçlarında bıçakla recmediniz!” diye bağırmış, recim 

merasimini icra etmiş ve onu cehenneme vasıl etmiştir. Bu laubali unsur, camiden Rigabad Kapısı’na kadar 

olan yol boyunca yerde sürüklendiği halde, “Nişansız şahbaz...” –ki muhtemelen onun yoldaşlarından ya da 

meslektaşlarındandır- diye bağırmıştır. Üzülerek söylemek gerekir ki, bu dinsiz mülhit, kuyuya atıldığında 

dahi tövbe etme ve istiğfar3 yerine, çılgınlar gibi, “Ey Kirman halkı! Gözlerinizi bana kapatın! Ben sizin 

gözlerinize bakmaktayım,” diye bağırmıştır. Bunu o kadar çok tekrarlamış ki sonunda öfkeli halk da 

gülmeye başlamış. Ta ki Molla Abdullah –ki bir eliyle sağ gözünü kapatmıştı, öbür gözüyle gülüyordu- 

aksayarak ve gülerek ileri çıkmış ve, “Kes sesini! Seni it seni! Tamam, kapattık,” demiş. 

Mana, haberi sonuna kadar okudu. Yüzünde, herhangi bir tepkiden eser yoktu. Gazeteyi sessizce 

yere bıraktı ve birkaç dakika, ağlamaksızın etrafa bakındı. Duvara yaslandı, dizlerini karnına çekti, kollarını 

çenesinin altına koydu. Uyudu. 

 

 

Mana, o halde yıllarca uyudu. Öyle ki, Kaçar gitti ve Pehlevi geldi ve Pehlevi gitti, devrim geldi. 

Bu süre zarfında Mana hiç kımıldamadı, inlemedi ve duyulur şekilde soluk bile almadı. Yıllarca, cenin 

şeklinde uyudu. Öyle ki kimsenin, bu uzun süre zarfında hangi rüyaları gördüğünden haberi olmadı, yazar 

olarak benim bile. Daha net konuşursak, aslında rüya görüp görmediğinden... Mana’nın kendisi bile, 

gözlerini yaşama açtığında hiçbir rüyasını anımsamadı. Ama sonraları, tanıdıkları ve dostları arasında bu 

konu hakkında çok sözler söylendi. Bazıları, Mana bu süre içinde mutlaka dünya devrimlerinin rüyasını 

görmüştür dedi. Bazıları ise Mana’nın, yaşamın ta kendisini yaşadığına inandı. Birkaç kişi de belki de 

zavallı Mana’nın sinirlerinin bozulabileceğine inanıyordu; onun hep korktuğu ve çevresindekilerden öyle 

bir şeye yakalanmaması için dua etmelerini istediği hastalık... çevresinde olup bitenleri anlarsa ve hiçbir 

tepki göstermeye gücü yetmezse bir facia olacağına inanıyordu. Milletin bu iddialarına kanıt da Farsçadaki 

 
1 Arapça. Oyun, eğlence, faydasız, amaçsız iş. Günah sayılan davranış biçimi. 
2 Arapça. Sözlü ve yazılı 
3 Arapça. Günahlarının bağışlanmasını istemek 



ünlü deyimdi: “Korktuğum başıma geldi.” Her neyse. Söylenecek çok söz ve hikâye vardı. Ta ki 

parapsikoloji alanında okumuşluğu olan birkaç kişi, bu süre içinde Mana’nın cenin ve cenin öncesi 

dönemine geri döndüğünü ileri sürdü. Tesadüfen bu iddiayı duyan bir kişi de yumruğunu duvara vurarak: 

“Yalan! Mana’nın yaptığı yüzde yüz bir film!” dedi. 

Her neyse, Mana o ceninsel uykudan önce, gazetedeki o konuyu okurken bir taraftan da İran 

Radyosunun haberlerini dinliyordu. 

Ve şimdi, Râvi’nin evindeki “Andirya” radyosu o evle dış dünya arasındaki tek ilişki aracıydı. 

Çünkü, bir zamanlar ücretsiz ve daha sonra abone olarak kapıdan içeri atılan değişik gazeteler, nüfus artışı, 

kâğıt yokluğu, arz ve talepteki dengesizlik ve abonman ücretlerinin ödenmemesi nedeni ile Mana’nın evine 

akmıyordu. 

O gün, spiker haber başlıklarını verdikten sonra, heyecandan titreyen bir sesle şöyle dedi: “İran, 

Amerika’nın Cape Kennedy rasathanesinin tahminlerine göre yarın, yani 20 Aralık Pazar günü, eşi 

görülmemiş bir güneş tutulmasına tanıklık edecek. Bu olayın merkezi Kirman kentidir. Bu bağlamda, İran 

Astroloji Derneği, Kirman Belediyesi, Enformasyon ve Turizm Örgütü, İrşat İdaresi ve Kirman’in 

misafirperver halkı, Cebelliye Kümbeti tepesine toplanıp bu ilginç olayı gözlemleyecek olan dünyanın 

bütün bilginlerini, astrologlarını ve gazetecilerini ağırlamaya hazır olduklarını bildirdiler. Homa, Mahan ve 

Pariz Havayolları ek seferler koyduklarını bildirirken, büyük bir dikkatle ve özenle hazırladıkları 

programlarlarla, ek bilet satış merkezlerini faaliyete geçirip uçuşları zamanında yaptırarak, olası her türlü 

kargaşanın önüne geçmeye çalışacaklarını bildirmişlerdir.”, 

Radyo spikeri, kısa bir duraksamadan sonra, başka bir ses tonuyla: “Bu arkaik kenti ki, adı 

Kirman’dır / istiyor ki...” diye okudu. 

Mana, haberleri duyunca önce gözkapakları kıpırdadı ve sonra gözlerini usul usul açtı, son sözcüğü 

duyunca cenin biçiminden çıktı ve elini, kolunu, bacağını ve boynunu hareket ettirip yarım daire çizerek 

radyoya döndü. Radyoyu dizlerinin üzerine koydu, “İran, İran, İran... bir tepedir bir eyvan... İran, İran, 

İran... kan ve ölüm ve isyan... yarın bahar gelince, yüz lale açınca, özgür ve serbest kalırız, özgür ve serbest 

kalırız...” İki damla, kirpiklerinin ucundan kaydı. Parmağını yanağına götürdü. Islak parmağını gözünün 

önüne tuttu. Şaşırdı. Ağlamayalı yıllar olmuştu! Mahallenin göz doktoru: “Elimizden bir şey gelmez. 

İnanın. Gözyaşı bezleriniz kurumuş. Kanal tamamen tıkalı,” demişti. Şimdi, gözyaşı kanalı açılmış, set 

kaldırılmıştı. Ses miydi, müzik mi, ya da İran’ın adı mı... Onu, bilinçaltından dışarıya fırlatmıştı. Yıllar 

önce hatıra defterine şunları yazmıştı: “Bütün duvarlardan, kapalı kapılardan ve sınırlardan nefret 

ediyorum. Çünkü bütün savaşların, kıyımların sebebi bu coğrafi sınırlarıdır.” Şimdi düşünüyordu, şayet bu 

sınırlar olmasa, acaba İran adının bir anlamı olabilir miydi ve o doktorun açamadığı gözyaşı kanallarını 

açabilir miydi? 

 

 

 

Kulak kepçeleri oynadı. İçi kıyıldı. Yüreğinin altı boşaldı. Evin havası boğuktu. Nem kokuyordu. 

Sokağa bakan pencereleri açtı. Buzdolabına gitti. Dolabın kapısının etrafındaki lastik yosun tutmuş, 



küflenmişti. Elbiselerini giydi. Çantasını omzuna attı ve evden çıktı. Her şey değişmişti. Çocukların 

kıyafetleri... sokağın ve mahallenin görüntüsü... 

Sokaktaki çocukların oyunları, görüp yaşadığı hiçbir öğleden sonraki oyunlara benzemiyordu. 

Sokak tabelasını aradı. Hayır! Bu, her zamanki sokak değildi. Yanılmış mıydı? “Çocukların giysilerinin, 

sokağın havasının başka türlü olması boşuna değil ki...” diye düşündü. Fakat o, her zaman olduğu gibi 

sokağa açılan kapıyı açmış, elini gözlerine siper etmiş ve güneşin yüzüne dalmış, sonra da kapıyı hızla 

çarpmıştı ve şimdi sokağın, o çıkmaz sokak olmadığını görüyordu. Diğer sokağa saptı. Ekmekçinin önünde 

durdu, kırmızı banknotu fırıncının eline bıraktı. Adam, banknotun iki yüzüne baktı. Kan çanağı gözlerini 

Mana’nın yüzüne dikti ve banknotu ona uzattı: “Sen de bu bir karış boyunla bizi mi oyuna getireceksin? 

Oho! Keleklik ha? Biz bilakis kendimiz keleğiz!” Adamın söylediklerinden hiçbir şey anlamayan Mana, bir 

tomar banknotu çantasından çıkardı. Adam banknotları Mana’nın elinden çekip aldı. Kardı ve Mana’nın 

yüzüne doğru salladı: “Bak! Sana açık söyleyeceğim, ben var ya, kendim bir ömür serçeleri boyayıp 

kanarya diye sattım... şimdi sen gelmişsin ki bizi boyayacaksın ha? Git babam ya, git işine! Bunlar, kıvırcık 

Şah zamanından kalma. Şimdi artık Cum Huriyettir!”  Bunu söyledi ve paraları havaya savurdu. Paralar, 

havada dönerek ekmek fırınındaki kadınların ve çocukların etrafına dağıldı. Mana şaşırmış, gözlerini 

adamın ağzına dikmişti. Ekmekçi, Mana’nın şaşkın yüzünü görünce, önce onun dilsiz olduğunu sandı. 

Sonra, sanki Mana’nın işittiğinden de kuşkulanarak yüksek sesle “Babam! Kaçar gitti anlıyor musun? 

Pehlevi de pırrr... Şimdi Cum Hurriyedir. Anlıyor musun? Yeni para vermelisin. Yepyeni...” dedi ve iki 

parmağının ucuyla gömleğinin cebinden mavi bir banknot çıkarıp Mana’nın gözünün önünde salladı: 

“Bunlardan! Tamam mı?” 

 

 

 

Mana bir çek imzaladı ve banka memurunun önüne bıraktı. Memur, mercekli gözlüğünün 

arkasından ona baktı. Bir virüsün şekil değiştirişini gören bir biyolog gibi... Çekleri aldı, Mana’ya ve 

çeklere bir kez daha baktı. Çekleri iki elinin dört parmağıyla yırttı.  

Memur yarım saat sonra, bir deste mavi çeki ve Mana’nın faturasını bankonun üzerine koydu. 

Mana gözlerini, saçları şimdi ağarmış olan banka memurunun yüzüne dikti ve o, gözlüğünün üstünden -ki 

mikroskobundan ara sıra başını kaldırıp bakan bir biyoloğun tavrıyla - Mana’nın yüzüne daldı.  

Mana, imzalanmış çeki memura geri verdi ve bir demet parayı çantasına atarak yola koyuldu. 

Birkaç adım atmadan, parmağıyla şakağına vurdu, memura doğru döndü. Bir şeyi unutmuş olabileceğini 

düşündü. Bankonun üzerine ve yere baktı, ceplerini kontrol etti. Bir şey çıkaramadı. Yalnızca, memurun 

“Biliyorum nedir. Söylemeyeceğim, çatlayasın,” diyen alaycı gülüşleri vardı.  

Mana, yol boyunca unuttuğu şeyi anımsamaya çalışıyordu ki adam, onun gözlerinin önünde bıçağı 

karpuzun kalbine sapladı ve “Karpuz, kesmece!” dedi. 

“Yaşamak neyine?” 

Mana irkildi. Kendi sesini duymayı beklemiyordu sanki. Konuşmayalı yıllar olmuştu; yahut 

konuşmuşsa da, kendi sesini duymayalı...Son kez ne zaman konuştuğunu anımsamaya çalıştı. Kısa bir 



çığlık attı. Dönüp bankaya koşarak memura “Teşekkürler,” demek istedi ki birkaç dakika önce duyduğu 

sesindeki paslanmışlığı anımsadı. “Mutlaka, benim saçlarım da onunki gibi ağarmıştır,” diye mırıldandı. 

Adam, yeşil yuvarlağı kulaklarına yaklaştırarak sıktı ve sağ eliyle onun kaygan cildini okşadı: “Ne 

oldu bayan?” 

“Kesmece şartıyla.” 

Mana, annesini düşündü: Nene, evlilik kesilmemiş karpuz gibidir. İçi ya kırmızıdır ya sarı. 

Mana, sarı karpuzdan hoşlanmadığı için evlenmemişti.  

Adam döndü. Karpuza iki üç şaplak atarak tekrar: “Ne oldu bayan?” 

“Dedim ya, kesmece şartıyla.” 

Adam bıçağı önceki karpuzun karnından çıkardı ve bir dilimi dikkatle keserek ayırdı. Karpuzu 

teraziye yuvarladı ve bir darbeyle ciğer rengindeki üçgeni böldü. Yarısını Mana’ya verdi ve çekirdeklerini 

yere tükürdü. 

 

 

 

 

 

Mana, nüfus cüzdanını Mahan Havayollarının ofisindeki bilet gişesine koydu. 

“Hangi uçuş?” 

“İlk uçuşunuz.” 

Yalnızca eve dönmek, duş almak, not defterini alıp çantasına koymak ve Mehrabad Havaalanı’na 

ulaşmak için fırsatı oldu. O, aynada kendisine bir göz atmak için fırsat bulamamıştı. Aslında, o çıkmaz 

sokaktaki aydınlık evin önüne duvar örüldükten sonra, aynanın varlığı onun için önemini yitirdi. Mana için 

artık, kafasında saç olup olmaması önemsizdi. Bu nedenle de, ceninsel uykuya geçmeden birkaç gün önce, 

kendini aceleyle Elika Kuaförüne attı. Döner koltuğa oturdu. Tülbendini koltuğun kenarına attı ve, “Meli 

Hanım, kısalt!” dedi. Meli Hanım, ellerini onun saçlarının arasında dolaştırdı. Her zamanki gülüşleri ve 

Türkçe şivesinin kalıntıları arasında, “Niye? Manacan güzeldir! Yazık değil mi?” dedi. Mana, kuşku 

duymadan, “Kes!” dedi ve öyle baktı ki Meli Hanım’ın dudakları yavaş yavaş büzüldü ve eli önlüğünü 

kavradı, sonra da havluyu Mana’nın başının çevresine dolayarak, “Hangi model?” diye sordu. 

Meli Hanım’ın alındığını fark eden Mana, “Yoruldum artık Meli Hanım. Kısacık olsun. Bildiğin 

gibi. Ancak kısalt!” dedi. “Mümkünse ustura at!” demeye utandı ve ilk kez, kel olmayı arzuladı. 

Ertesi gün bir misafirlikte, arkadaşının kahkahalar atarak, “Biliyor musun, ruh hastalarını 

hastaneye götürdüklerinde ilk işleri saçlarını kısaltmak olur,” dediğinde, kel olmayı neden arzuladığını fark 

etti. Bunu da söylemek gerekir ki Mana’nın saçları, o ceninsel uyku süresinde iyice uzamıştı. Ancak, bir 

yandan aynanın olmayışı, diğer yandan sokakların, caddelerin, banknotların değişmiş olması, beklenmedik 

haberlerin ve peş peşe patlak veren olayların varlığı, Mana’nın, saçlarına dikkat etmesini önleyen 

faktörlerdi. Kim bilir belki de Mana, o uzun ceninsi uyku döneminde yorgunluklarının üstesinden gelmişti 

ve artık saçlarını kısaltmak ya da kel olmak gibi şeylere gereksinimi yoktu. 



 

 

... Uçağın koltuğuna yerleşti. Perdeyi kenara çekti. Mümkün olduğunca gözkapaklarını araladı ve 

iri gözlerini göğe dikti. Gözlerinin kapalı olduğu dönemin intikamını almaya kararlı gibiydi. Ceninsi 

dönemden öncesini anımsamaya çalıştı. Önemli önemsiz anılar zihninden geçiyorken, sıcak ve kadınsı bir 

ses: “Bayanlar baylar! Birkaç dakika sonra Kirman Havaalanı’na inmiş olacağız. Lütfen kemerlerinizi 

bağlayınız ve koltuklarınızı dik duruma getiriniz.” 

 

 

 

 

 

 

Uçak, Cebelliye Kümbeti üzerinde döndü. Mana, güneşin yavaş yavaş aşağı kaydığını gördü. 

Hendekte boğulmak üzereyken, uçağın burnu yeniden yukarı kalktı ve ses, yine aynı sıcak tonla: “Bayanlar, 

baylar,” dedi, “şimdi Kirman Havaalanı’na ineceğiz. Kaptanınız İranmeneş ve 473 nolu uçuş personeli ve 

ben iyi günler diliyoruz. Bugün 19 Aralık Cumartesi, 1996, Kirman’da hava sıcaklığı 10 derece Santigrad, 

50 derece Fahrenheit. Bir sonraki uçuşumuzda yeniden buluşmak dileği ile. Lütfen, uçak tamamen 

durmadıkça yerinizi terk etmeyiniz.” 

Mana, elinde valizi ile havaalanının girişinde, geçen onuncu taksiye: “Müştakiye Kapısı,” dedi. 

Şoför kafasını camdan dışarı çıkardı. Ona bakarak, “Hendek’ın arkasına kadar, atla yukarı,” dedi. Mana, 

duraksadı: “Hendek?” 

“Ha, evet. Hace Hıdır’ın arkası, atla!” 

Taksinin ön kapısını açtı. Oturdu. Mehrabad Havaalanı’ndan satın aldığı Kirman haritasına göz attı 

ve uçuş süresinde ezberlemeye çalıştığı caddelerin, umumu geçitlerin yeni adlarını kafasındaki eski adlarla 

karşılaştırmaya çalıştı; Müştakiye Kapısı’nı, Rigabad Kapısı ile karşılaştırdığı gibi.  

Şoför, bir yandan konuşuyor bir yandan direksiyon sallıyordu. Mana, gözünü karşı caddeye 

dikmişti. Şoför, Hendek’in arkasında frene bastı. “Söylemedi deme!” dedi, “Aslan yüreği ister, hem de 

günbatımına yakın! Erkekler bile cüret edemiyor. Bir süre önce, gençlerden birkaçı –biliyorsun gençlerde 

kafa ne gezer- tepeye çıktılar. Az kalsın hepsi korkudan ruhlarını teslim edeceklerdi. Diyorlar ki geceleri, 

ecinniler orada saz çalarlar, sabaha kadar ateş yakarlar. Kısacası, söylemedi deme, yine de sen bilirsin.” 

Mana, bir tek söz etmeden şoförün avcuna iki kırmızı banknot koydu ve arabadan indi. Şoför 

banknotları aldı, evirip çevirdi. Önüne baktı, direksiyonundan sarkıttığı torbaya attı ve direksiyon sallarken 

mırıldanarak yakınıp durdu: “Gezilip görülecek bu kadar yer varken... ne gereği var! Alafıranga sanırım. 

Bu turiz murizlerden her halde. Dediklerine göre bunlarla bir alıp veremedikleri yok. Sırrı hifayı1 bir tek 

Tanrı bilir.” 

 

 
1 Arapça. Gizli saklıyı. 



 

 

Faytoncu yaklaştı: “Fayton hazır.” Mana, eteğini bacakları üzerine topladı. Faytonun koltuğuna 

yerleşti. Gözünü faytoncunun yüzüne dikti. Hafif bir serinlik, tenine işledi. Gözlerini kapadı. Şakaklarına 

bastırdı; çok uzak, belirsiz ve tanıdık bir şeyi düşünür gibi... 

Koltuğa yerleşti; tam ona göreydi. Haz dolu bir rahatlık, onu kambur yaparak oturmamaya, başını 

dik tutmaya ve gözlerini kapatmaya zorladı. 

Faytoncu hem konuşuyor hem de faytonu sürüyordu. Sanki onun yıllardır doğal uyku uyumadığını 

anlamıştı ve şimdi kapıların çarpılması, saatin dong dong sesi ve metal iskeleti kafasında canlandırmadan, 

kaygısız bir şekilde uyumaya gelmişti. 

Mana uyudu. Faytoncu, uykudayken onu daha iyi anlayacağını fark ettiği için, “İyi bir zamanda 

geldin,” dedi, “boşuna değil... bu şehrin göğünden. Yıldızlarının resmi aynaların gözüne düşer.” 

Mana uyuyordu, aydınlık, beyaz gecelerin rüyasını görüyordu ve faytoncunun sesi ne zaman lirik 

olsa, gözlerini aralıyor ve kaçak bir bakış atıyordu onun yüzüne ve yeniden gözlerini kapatıyordu. 

Yüzyıllar boyunca uyuması gerekiyormuş da uyumamış gibi ve şimdi... 

Gözlerini açıp kapatışlarının birinde, gözü sol yanağına takıldı. İki bilye bakış olup gözbebeklerine 

oturmak istedi; fakat küçük bir kıvrım olup sol yanağında oturdu. Rengi kaçtı. Bembeyaz oldu. 

Soluğunu göğsüne hapsetti. Bu adamı önceden gördüğünü düşündü! Fakat çok geçmeden derin bir 

soluk aldı. Topladığı bacaklarını uzattı. Sol yanına döndü ve ağırlaşan soluğunun sesi geldi. Derin 

uykudaydı. 

Fayton tepeye geldiğinde, atın gemini çekti. Elini Mana’nın omzuna koydu. Mana gözlerini açtı. 

Yarım değil, iri iri. Gözlerinin içi güldü. Faytoncu omzunu sıktı: “Bunca yıldır neredeydin?” Mana, 

yanağını faytoncunun ayasına koydu: “Ben hep buradaydım.” 

“Biliyordum, biliyordum.” 

Faytoncu, elini Mana’nın çenesi altına koydu. Yüzünü tepeye doğru çevirdi ve “Oraya bak, bir 

dünya güzellik,” dedi.  

Mana, Setare’lerin1 yansısını aynaların gözlerinde görünce güldü. Faytondan aşağı atladı. 

Hayretler içinde tepeye doğru durdu. Göz görebildiğince aynaların ışıltısıydı. Tepeye koştu. Yarı yolda 

döndü. Faytondan inen faytoncunun karşısında durdu: “Gitmek mi istiyorsun?” 

“Bir yere gitmem gerekmez.” 

Mana inandı. Fakat kuşkulu ve belirsiz bir şey anlarını karartıyordu. Bu nedenle de ikircikli bir 

halde öylece durdu. Faytoncu ona dönerek sinirli bir ses tonuyla sordu: “Ne?” Bakışlarının aldırmazlığı ve 

ses tonunun sinirliliğinden irkilen Mana kekeledi: “Gitmek mi istiyorsun?” 

“Hayır, daha değil, gitmek istersem mutlaka haber veririm.” 

Mana’nın gözlerinde umut ışıkları parladı. Ovaya doğru koştu. Tepeye yaklaştıkça, aynaların 

parıltısını daha fazla duyumsuyordu. Tepenin ortasında durdu. Döndü. Her dönüşte, aynaların gözünde 

 
1 Farsça. Yıldız. Romandaki çingene kızın adı.  



dönen Setare’lerin yansısını gördü. Eteğinin pililerini açtı. Tüm o aynaları ve yıldızları eteğine dökmek 

istedi ki aynalar göz, gözler ağız oldu ve konuşmaya başladılar. 

Şaşırmış duruyordu. Bu kadar çok bakışın dilinin yanında sağır olacaktı. Kendi kendine: 

“Seçeyim,” dedi ve elini uzattı. Bir çift güzel göz avuçlarına kaydı. Güldü. Elini, yüzünün hizasına kaldırdı. 

Dudaklarını, iğreti bir gülümsemeyle araladı. Elini, kaysın diye yavaş yavaş indirdi ve yere bıraktı, “Gözler 

değil... bakış bunlar!..” diye mırıldandı ve bakışları yeniden yere daldı. Yeşil, kara, bal rengi, kestane, 

ürkmüş, kıvrımlı kirpikli, gülüşlü, şaşkın... korkuyordu. Rüzgâr, eteğinin kıvrımında ve saçlarında döndü. 

Kollarını avuçlarının arasında sıktı ve avuçlarından hangi balık kayacak diye düşündü. Ensesi yandı. Balık 

onu ısırmıştı. Döndü. Faytoncu, dudaklarında gülümsemeyle onu seyrediyordu. “Seni yaramaz, kahrolası, 

neden yardım etmiyorsun?!  Yıllardır burada olan sendin, onları tanıyorsun,” demek istedi ki çeng sesi 

kulaklarında yankılandı. Şaşırmıştı ve her zamanki gibi sesin peşindeydi. Usul usul, gözlere basmamaya 

özenerek, kulağını yere yasladı. Sesin yönünün peşindeydi, gözünün önündeki gözler ağız oldu ve 

söylediler: “Buye cuye Muliyan ayed hemi / yâde yâre mehreban ayed hemi / Buye cuye Muliyan / yâde 

yâre mehreban / Buye cuye Muliyan.”1 

Mana’nın eli ayağına dolaştı. Dünyanın ilk keşif anına girmiş gibiydi. Dünyasını birisi çalar ya da 

alt üst eder korkusuyla hafifçe geriledi. Faytoncu, yerinde oturuyordu ve “Tuhaf! Bakışın zorbalığına tutsak 

olmuş,” diye düşünüyordu. Mana eğildi, bir çift siyah göz, elinden eteğine kaydı. Güldü. Faytoncuya döndü 

ve o duymaksızın, “Son sözü hep bakış söyler,” dedi ve ayağa kalktı. Kulak kabarttı. Öteki bakışların da 

sesini duymak istedi ki bir kadın sesi yanı başında, “Dön bakiiim, sen Mana’sın?” dedi. 

Mana döndü. Karşısında, iri parıltılı siyah gözleri ve ak saçlarıyla, ihtiyarlıkla gençlik arasında 

asılı bir kadın duruyordu. “Bu da saçlarını, Meli Hanım gibi birinin eline bırakmıştır mutlaka,” diye 

düşündü.” 

Kadının saçlarının rengi güzeldi. Nasıl olur da biri, saçlarını, Meli Hanım gibi birinin eline verir 

kırpsın diye ve Mana, en azından zihninde, “Yapaylar,” diye bağırmaz. 

Kadın ileri çıktı ve elinden tuttu: “Ak saçlarıma mı şaşırdın Mana? Aynaların kırıldı mı? Kendi 

saçlarını görmedin mi? Burada ne arıyorsun?” 

Elini kaldırdı ve kadına doğru gitmek isterken tepenin batı yanından yabancı bir dille yükseldi: 

“Ben düş diliyle, istediğim yere giderim ve istediğimi söylerim.” 

Mana, ceninsi uykusundan önce, Furuğ Hanım’ın yardımıyla çat pat İngilizce öğrenmişti. Furuğ 

Hanım Mana’nın, onun davranışlarına hayranlık duyduğu günlerde, duygusal ve yüksek bir ses tonuyla, 

“Ben bu milletin yerinde olsam, inanın Furuğ Hanım’a âşık olurdum,” diyen kişidir. Bunu söylediğinde 

kalabalığın ortasından, bir adam kalın gözlükleri ardından bir banka memuru tavrıyla, ya da 

mikroskobunun arkasındaki bir biyolog gibi ona bakmış ve, “Hayır! Yalan, olmazdın,” demişti.  

Mana susmuş ve o biçim yaftalardan kendisine de yapıştırmasınlar diye dudaklarını ısırmıştı. 

Mana, öğrendiği çat pat İngilizcesi ile, sözcükler, Farsçadaki anlamlarıyla karşılaştırarak, sesin 

önemini anladı ve kimsenin gözüne basmamaya dikkat ederek batıya doğru koştu. Sesin geldiği yöne... 

 

 
1 Muliyan ırmağının kokusu gelmekte / sevgili yarin anısı gelmekte / Muliyan ırmağının kokusu / sevgili yarin anısı / Muliyan ırmağının 
kokusu 



 

 

 

Setare, belirsiz bakışla Mana’nın zikzak hoplamalarını izlerken tepenin doğu cephesinden bir ses 

yükseldi: “Ben Rızagulu Mirza, Nadir’in oğlu, gözlerimi takdim ederim. Taç sahibi babama, Kuh Nur’un 

ve Deryayi Nur fatihi,”1 Setare eğildi. Artık, Setare’nin bacaklarının her hareketi ile yeşil, sarı, turuncu ve 

mor renklerin dönüşünü seyre çıkarmayan eteğinin pilisini açtı. 

Setare, kendisi de fark etmeden zikzak sıçramalarla ilerliyor ve hızla, “Benim,” diyerek yere 

eğiliyordu. Kim bilir, belki de Setare, hiç tarih okumadan, duyumsal ve bilinçdışı bir şekilde, tarihin 

tekerrürü yoluyla ilerliyordu; bir gün acımasız ve sefil bir adamın karşısına geçip, “Ben burada insan 

görmüyorum,” diyen bir adamın kara parıltılı gözlerine varmak için. 

 

 

 

 

Mana sese doğru koştu. Elinde bastonuyla yaklaşan kadının gümüşsü saçları, ayın altında 

parlıyordu. Mana, parmağı dişinde, yıllar önce elinde bastonuyla hurma ağacının altından geçmiş ve ak 

saçlarının parıltısı Mana’nın zihninde kazınmış olan kadını görüyordu. Bastonunun tıkırtısı yaklaştıkça, 

kırmızı gül kokusu Mana’nın burnuna, ciğerine doluyordu ve onu hapşırmaya zorluyordu. 

Kadın, bastonunun ucuyla, gözlerin ortasında kendine yol açmaya çalışıyor, durmadan, 

“Yitirdiğimin gömleğinin kokusunu alıyorum,” diye tekrarlayan erkeksi bir sese yaklaşmak istiyordu.  

 

 

Sesin önüne diz çöktü ve yırtık bir gömleğin kollarını sıkan ellerini, yalvararak göğe kaldırdı ve 

sonra sese doğru döndü. Mana elini, bir bebeğin ağzını, bir ayıbı önlemek için kapatmak istercesine göğüs 

kafesine koydu ve, “Ey Niyaz Kuyusu’nun sahibi!” diye bağırmak istedi ki ses, “Ve bir honça2, görmenin 

tebrrükü,”3 dedi. 

Yıldızlar, tepeye salkım salkım döküldü. Ay, kendini hızla yere en yakın noktaya ulaştırdı.  

Gözler bir süre, ses değil, eksiksiz bir görünüş aldı. Yunanlı bir adam, “Buye cuye Muliyan ayed 

hemi...” diyen adamın titreyen ellerinden çengi hızla aldı. Onların ikisinin karşısında bir adam duruyordu; 

samimi, hüzünlü ve çatallı bir sesle, “Ben, aşkın varılmasını ve ölümün ayrılığını gördüm; her noktadan ve 

her açıdan. Yeri gördüm. Ve yerde kendi suretimi gördüm ve kendi karnımı, bağırsağımı, senin suretini 

gördüm ve şaşırdım ve ağladım; çünkü benim gözüm o esrar dolu ve sanal şeyi görmüştü ki adı tüm 

insanlar için tanıdıktır. Ama ona hiç bakmamışlar –sanılmaz alemi-” diyordu. 

Sonsuz bir şaşkınlık ve hayrete kapılan Mana, dünyanın sonsuz güzelliği karşısındaydı, az önce, 

“Yitirdiğimin gömleğinin kokusunu almadayım,” diye virt söyleyen sesin boş yerine baktı ve gözleri 

 
1 Nadir Şah. Afşar Hanedanı Krallığı’nın kurucusu. Oğlu Rızagulu’nun gözlerini oyarak öldürmüştür. Hindistan çıkartmasında, o ülkenin 
hazinesinin Kuhi Nur (ışık dağı) ve Deryayi Nur (ışık denizi) adlı iki en kıymetli elmasını alarak İran’a getirmiştir.  
2 Farsça. Hediyeliklerin, konduğu büyükçe ahşap tepsi. 
3 Arapça. Mübarek ve uğur sayma. Göz aydınlığı. 



aceleyle caddeye doğru döndü. Elinde bastonu olmaksızın, ihtiyar bir erkeğin koluna girmiş tepeden aşağı 

inen bir kadının ak saçlarının parıltısını gördü. Mana titredi. Terledi. Korktu ve az daha devam ederse, 

ışığın ve sesin yansısında buhar olup parça parça havada dağılacak diye düşündü. Ama yine de sonsuza 

kadar sürsün istedi ve, “Acaba bu, şevkin sonu değil mi?” diye düşündü. 

Ama yine de kendini kontrol etti. Bir yolunu bulup, yıldız dolu çıkınıyla, Kirmanlılara bir gün 

“Ben, sizin gözlerinizden korkuyorum,” diyen adamı görmeye gitmeliydi. 

Yıldızlar, salkım salkım göğe uçmaya başladı. Ay, salına salına galaksiye doğru yükseldi. 

Biçimler, sese ve sesler göze dönüştü yeniden. Gece, en karanlık saatine vardı. Mana, güneşin doğmasına 

az kalmış olmalı diye düşündü. Bir torba haline getirdiği önlüğünü omuzlarına attı ve gecenin karanlığını 

ve değerli çıkınını merak ederek, “Ya gözlerim görmezse?” diye düşünürken, bir ışığın sesi, kıvılcım gibi 

çaktı içinde: “Ben senin gözlerinim. Ben başlangıçtan önceki başlangıcım, devranlardan önceki... ben 

yıldızlarımı çok uzaklardan seçtim. Parçalarım diğer parçalarımı istiyor. Ben, gözlerine tapıyorum. Ama bu 

haberi geceye verme!” 

Mana, elini yere doğru uzattı. Bir şey alarak caddeyi yokuş aşağı indi. Caddenin en alt noktasında, 

Setare’nin yavaş ve usulca, çizginin öte tarafında hareket eden uzun ve boylu gölgesini gördü. O ikisi, 

soğuk ve sıcak hiçbir savaş olmaksızın, bir anlaşmayla aydınlık tepesini, coğrafyasal değil hissi bir şekilde 

paylaşmışlardı ve her biri, diğerinin haremine saygıyla bakıyordu. Biz de, bu bilimlerin önde gelenlerinin 

olası çatışmalarını önlemek için, her çeşit adlandırma ve numaralandırmadan kaçınıyoruz ve o iki bölgeyi 

Setare ve Mana diye adlandırıyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Aksi takdirde yine kurtulacağımız yok. Zira, 

kuşkusuz, bir yandan tarih ayaklanacak ve kendi tarihliğiyle övünecek ve önceliğin kendisinde olduğunu 

iddia edecek ve diğer yandan edebiyat kendi edebiyyeti sayesinde onurunun iadesini isteyecek ve muteber 

dini metinlere göre, “Önce söz vardı,” diyecek. Dahası, bu arada müzik de ortaya çıkacak, şevkle ve gürültü 

patırtıyla özelden ve genelden söz edecek. 

Her neyse, tam da konusal sınırda, Mana vedalaşmak için Setare’yi çağırmadan, ışıktan bir huzme 

yere serpildi ve, “Bak sırtımdaki yaraya / yiğitlikte beni elin evladı öldürmedi,” dedi. 

Bir an, Mana ve Setare’nin bakışları birbirinde düğümlendi ve ikisi de ellerinde olmadan yere 

eğildi. Doğrulduklarında, ellerinde kaygan bir balık vardı. Sanki, o kısacık, sözsüz bakışta onlar anlaşmışlar 

ve her biri yarısına kani olmuştu. 

Kimse, hangisinin sağ, hangisinin sol gözü avuçlarında sıktığını ve çıkınlarına attığını bilmedi. 

Onlar bir an bile düşünmemişlerdi, yarın, insanın iç organları hesaplaşmak için divanda 

ayaklandıklarında zavallı İsfendiyar’ın, Rüstem’den hakkını nasıl alacağını bilmiyorlardı; onlardan biri 

batıda, diğeri doğudayken... Ertesi güne gelmeden, Setare Mana’ya elini salladı, sağa döndü ve Mana, 

Setare’yle yaptığı adaletli alışverişten memnun bir şekilde yola koyuldu. Mana, tepenin eteğinde, tam 

Üçyol’a karşı, yani Şair Humayun’un her zamanki yerinde, alacakaranlıkta, “Ben yuvası tutuşmuş bir 

kuşum,” diyen sesin ışığına doğru eğildi ve kahverengi abasıyla uzun boylu, ihtiyar bir adamın görüntüsü 

gözlerinde canlandı;yıllar önce, üzüntülü bir şekilde, “Garip sever ve intihar eder ki Kirman ehli değil,” 

diyen adamın... 

 



 

Mana, 20 Aralık Pazar günü, tan sökerken Aydınlık Tepesi’nin eteklerine geldi. Faytondan ve 

faytoncudan kalan boş yere baktı, azar azar yıkıldı. Mana, faytoncunun kendisine en küçük bir hak 

tanımaksızın çekip gitmesini haklı bulmuyordu; hem de ışığın ve sesin alazlı oyunlarının ortasında... Bu 

nedenle, o boş yere dalıp kaldı ve içi zerre zerre boşaldı. O, her şeye inançla bakmıştı. Faytoncu, “Gitmek 

istersem sana mutlaka haber veririm,” demişti ve şimdi o, faytoncudan kalan boşlukla baş başaydı. Az 

kalsın duvar kenarına sinecek, dizlerini göğsüne toplayacak ve herzamanlığına, ceninsi bir uykuya 

dalacaktı. Ama, omuzlarına bastıran çıkınının ağırlığı onu ayakta durmaya zorladı. 

 

 

Saatler geçti. Güneş yayılınca, şaşkınlığını üstünden attı. Bir fısıltı duyarak başını kaldırdı. Çığlık 

attı. Sanki kıyamet kopmuştu, dünyanın ölüleri ve dirileri hazırlardı ve onun anne babasının mezarı başına 

giderek, mezar toprağına çapraz işareti çizip “Müjdeler olsun size, kıyamet gelmiştir,” demesine gerek 

kalmamıştı. 

 

 

Mana koştu: “Bayan Râvi!” 

“Mana, Sevgili Mana! Bunca yıl!” 

Mana’nın bakışları, onu kucaklayan Râvi’nin omuzlarından, yanındaki adamın gözlerine kaydı ki 

bakışları, Mana’nın gümüşümsü saçlarından kayarak dudaklarına düştü. Bir kez daha ona, “Bayım, Bayım! 

Güldüğünüzde, sol yanağınızda hep küçük bir kıvrım mı oturur?” demek istedi. 

Mana susuyordu. Onun sol yanağındaki küçük kıvrımı görmediği için değil, sadece o kadar 

mesafede durmuştu ki, basit bir cümlenin yinelenmesiyle hiçbir şey değişmeyecektir diye düşündü. Bu 

nedenle de, “Hayır! Hiçbir zaman, bir öykünün basit bir karakteri olmak istemedim,” dedi. 

Yegâne Bey’in bakışları, Mana’nın dudaklarında bekledi durdu. Mana sustu. Yarım ağızla güldü. 

Mana’nın bu gülüşü tanıdıktı. O bir söze, hisse, gizli bir geçmişe karşı derin üzüntüsünü bildirmek isterken, 

gülümseyişi böyle eğri otururdu onun dudaklarına. Bu nedenle, iğreti gülümsemesini onların gözlerinden 

gizlemek için, Râvi’nin kucağından ayrıldı. İkisinin önünde saygıyla eğildi ve “Râvican, sonra görüşürüz. 

Biliyorsun, bugün Pazar, 20 Aralık,” diyerek oradan uzaklaştı. Râvi, “Mana! Sen rivâyet oldun!” 

“Değil Râvican, hiç kimse hiçbir zaman rivâyet olmayacak.” 

 

 

 

 

Ben ki, Setare’nin pilili eteğinin güzelliği için Mana’yı terk etmiştim, bu defa Bayan Râvi’yi, 

Aydınlık Tepesi’nin orada yalnız bıraktım ve vedalaşmadan, hiçbir zaman bir öykünün basit bir karakteri 

olmayı sevmediğini iddia eden Mana’nın peşinden sürüklendim. Mana’nın, taşımakta olduğu kocaman 

çıkınını yeryüzünün hangi noktasında bırakacağını öğrenmeliydim. Doğal olarak, Bayan Râvi’nin uzun 



süren yakınlığı bunu önleyemezdi... Özellikle, onun bu şehirde oluşunu merak etmiyordum. Çünkü bu defa, 

ihtiyar faytoncunun Bayan Râvi’yi alarak şehir merkezine götüreceğini tahmin ediyordum. Kuşkusuz 

Bayan Râvi ve Mana ile beklenmedik karşılaşmam ve görüşmemden sonra, bu şehirden ayrılmayı kabul 

edecekti. Gerçi denebilir ki, uzun yıllar boyunca Mana, Bayan Râvi’nin kalıcı olması için bir bahaneydi. 

Sonuçta, mesafelerin uzunluğu doğal olarak, olayların şiddetinden ve hiddetinden tuhaf bir şekilde 

azaltıyordu. Denildiği gibi, zaman her şeyi çözer. Aslında Bayan Râvi’yi bu şehirde tutan, tarihsel olayların 

ve cereyanların inişli çıkışlı akışıydı ve o deyimde olduğu gibi “Ne ez tak neşan bud, ne ez takneşan,”1 

şimdi doğal olarak kendi yaşamını sürdürmek, röportajını hazırlamak ve henüz yazmadığı ruhbilimsel 

öykülerini sürdürmek için başkentin yolunu tutmalıydı. 

 

 

 

  

 

Müştakiye Kapısı’nın yanındayım. Rüzgâr çalıların ortasından geçerken, hava kırmızı gül kokuyor. 

Yere çömeliyorum. Gözlerimi kapatıyor, kırmızı gül kokusunu içime çekiyorum. Büyükannenin sesi 

kafamda çoğalıyor: “Dikkat gözler!” Kalkıyorum. Başımı eğiyorum. Elimi çıkınımdan çıkarıyorum. 

Saatime bakıyorum. Başımı göğe çeviriyorum. Güneş, göğün tepesine yaklaşmakta. Koşuyorum. Meydanı 

geçiyorum. Meydanın ortasındaki metal iskeletler, bakışımı kendilerine çekiyor. Heykeller, tiksinti verici 

ve korkunç bir şekilde yan yana dizilmişlerdir. Anlatılan kıyamet kadar geniş bir meydan... Bakışlarımı 

heykellerden saklamak istiyorum. Bakışımın altından geçen sonuncusu, üzerinde “başka bir çift göz daha, o 

kadar mavi değil, kaşlar kavisli olsun,” yazan metal bir sayfayı elinde tutan bir adamın taş heykeliydi. 

Elinde yazı olan adamın yanında, elini sol gözü üzerine koymuş, tek gözlü bir adamın heykeli var. 

Heykeltıraş onu, sekerken göstermek istemiş. Heykeller o kadar doğal ki, görünce bacaklarım titriyor ve 

çıkınım, ellerimden kayacak gibi oluyor. Bir çığlık yardımıma koşuyor ve ruhum bedenimden ayrılacakken 

bağırıyorum “Yapaylar!” Çığlığımın devamında, bir kadının sesi yükseliyor: “Ta mune çi kér dotog? 

Méméd vémrid.”2 Sese doğru dönüyorum, tekrarlanıyor ve meydana doğru gidiyor. Sese doğru 

sürükleniyorum. Sesin sahibinden eser yok. Kulak kepçelerim oynuyor. Titriyorum. Korkuyorum. 

Meydanın doğu cephesine gidiyorum. Ses yankılanıyor: “Şehbaze bineşanem – Ender nişan ne gonceme-

men eyni eşgo zogam / ender beyan negoncem.”3  

 Merdivenleri ikişer ikişer iniyorum, kapıya göğsümle yükleniyorum. Her iki kanatı hızla 

açılıyor. Bahçenin patikasından, kırmızı güllerin ortasından geçiyorum. “Müstağrige vesalem – der dastan 

negoncem,”4 diye duyuyorum. 

Binanın merdivenlerinden usulca yukarı çıkıyorum. Salonun kapısının aralığında duruyorum. Sazı 

yere bırakıyor. Çıkınımı ortaya koyuyorum, salon ışığa boğuluyor. Rengi solmuş mumlar titriyor. Eğiliyor 

ve ışığın karşısında baş eğiyor. Sazı alıyor: “Bidad?”1 

 
1 Farsça. Ne asmadan eser kaldı ne de asmayı dikenden 
2 Burada ne yapıyorsun? Anan ölsün (Y.N.) 
3 Farsça. Ben nişansız şahbazım -Hiçbir nişana sığmam-Aşkın, zevkin ta kendisiyim-Hiçbir beyana sığmam 
4 Farsça. Ben vuslata boğuldum-Bir öyküye sığmam 



 “Hayır! Sevecenliği çal.” 

Gülüyor ve sol yanağında küçük bir kıvrım beliriyor. Bakışlarını, sazın sapının üzerinden karşıya 

dikiyor. Ağaçların tepelerinden geçtiğini görüyorum. Dönüyor ve yüzüme dalıyor. Elini sazın sırtına 

bastırarak, “Güneş göğün tepesindeyken,” diyor.  

Kalkıyorum. Merdivenleri iniyorum. Ahşap kapı ardımdan kilitlenince, Cebelliye Kümbeti’ne 

doğru sapıyorum. Damlardan yükselen namazın, ayetlerin ve bakır kapları döven sopaların sesi duyuluyor. 

 

 

 

 

 

Mana’nın, “Sonra görüşürüz,” demesinin üzerinden uzun bir zaman geçiyor ve Yegâne Bey 

anlatılanlara göre, güneş tutulmasının korkunç güzelliğine kapılmış ve bu güzellik hakkında en modern 

cihazlarla etraflı bir araştırma yapmaya karar vermiş ve astrologlarla yurtdışına çıkmış ki dönüşte bunun 

hakkında bir roman yazsın diye.  

Ama ben ki, misafir olarak ve Mana’nın peşinden bu şehre sürüklenmiştim, Yegâne Bey’in 

düşündüklerinin ve öngörülerinin aksine, gitmek için hiç acele etmediğim gibi, mademki Zendler ve 

Kaçarlar ve... krallıklarının üstünden yıllar geçiyor ve başkentin birçok sokağının ve caddesinin adı ve sanı 

değişmiştir ve doğal olarak da alışkanlıklar ve düşünsel alanlar alt üst olmuştur, bu şehirde kalmaya devam 

etmeyi düşünüyorum. Tabii bu şehrin giriş kapısının üstünde, “Bu şehir ki adı Kirman’dır- İstiyor ki misafir 

yüzü görsün,” diye yazıldığından değil. 

Yalnızca, bugün Lütf Ali Han Üçyolu diye adlandırılan, Şair Humayun’un boş yerinde, geceleri Aydınlık 

Tepesi’ne karşı oturup, yıldız oyunlarının olduğu gecelerin birinde “Ey Kirman Halkı! Gözlerinizi bana 

kapatın. Gözlerinizden korkuyorum” diyen adamın sesini duyayım diye... Rüya, “Senden bunu hiç 

beklemiyordum,” dedi, “sen de mi? İnsanların başına gelenlere önem verirsin diye düşünürdüm hep.” 

“Vermediğimi de kim söyledi?” 

“Verseydin başka türlü davranırdın.” 

“Bırak Allah aşkına Rüya! Açık konuş bakim ne diyorsun!” 

“Ne mi söylüyorum? İnsanlar senin için önemliyse söyle bakalım nasıl kıydın Ceylan’a? Öylesine kendi 

halinde Dörtyol’da ektin kendisini! Hem kimseye güven olmadığı bu koşullarda?” 

“Ceylan mı? O da kim?” 

“Demedim mi, sen değişmişsin... Ceylan da kim oluyormuş? Öyle mi?” 

“Hangi Ceylan’dan söz ediyorsun?” 

“Kaç tane Ceylan tanıdığını bilmiyorum; ama...” 

“Ben Ceylan adında birini tanımıyorum.” 

“Tabii... İnkâr kolay... Kuyruğun kapıdan sıyrıldı ya! Ceylan’ı tanımamakta haklısın!” 

“Allah’ını seversen Rüya! Ruhumu kemirip durma! Doğrusunu söyle, bu Ceylan dediğin kim?” 

 
1 Farsça. Bir müzik makamı. Aynı zamanda “acımasızlık” anlamında 



“Hani 6., 7. sayfada, Dörtyol’da geride bıraktığın Ceylan. Trafik polisinin düdüğünün kulaklarını sağır 

ettiği yerde.” 

“Derdimi tazeleme... Bırak beni kendi halime bu dertle. Sen bunu kasten mi yaptığımı sanıyorsun? Ölümü 

gör ki öyle değil. Kitap yayınlanınca, yatağıma uzandım ve kitabı çevirip çevirip bakıyordum... sonuna 

geldiğim de donup kaldım. Şaşırdım Rüya, inan doğru söylüyorum... tam yirmi dört saat gözüme uyku 

girmedi. O hafta içinde otobüsle Kirman’a gitti. Doğruca o Dörtyol!a. Hani eskiden Erg Dörtyolu’ydu, 

sonradan Lütf Ali Han oldu sonra da Şahpur, şimdi ise Şariati olmuş. Taksiye oturunca şoför, 

“Hanımefendi, Şariati Dörtyolu olalı çok olmuş fakat millet hâlâ sizin dediğiniz gibi Lütf Ali Han diyor,” 

dedi. 

Dörtyol’da inince ne bağ vardı ne bağban! Ceylan’dan eser yoktu. Az kalsın oracıkta çöküp başımı 

yumruklayacaktım. Biliyor musun, böyle olsun istemiyordum. Aslında, ben, Ceylan, Mana, Yegâne, Setare 

ve...öykünün sonuna kadar birlikte ilerleyecektik. Fakat nasıl olduysa Ceylan gerilerde kaldı. Sanıyorum 

bütün hata bu rezil Mana’nın yüzünden oldu, bütün sıkıntılarım da onun başının altından çıkıyor! O kadar 

ki kayboldu, peydahlandı ve tuhaf oyunlar oynadı! Öyle ki ben bile kitapta ve sayfaların dışında az kalsın 

kaybolacaktım. Çünkü bütün dikkatimi, Mana’nın üzerinde toplamıştım; kaybetmeyeyim diye... kaybetsem 

diğer sayfalarda bulamamaktan korkuyordum. Biliyor musun Rüya, şimdi artık ne söylersem boşuna. 

Gerçek şu ki, kitabın yayınlanmasından birkaç ay geçtikten ve birkaç kişi onu okuduktan sonra birkaç tane 

de eleştiri ve irdeleme toplantısı yaptılar (yayınlanmadan önce de birkaç kişi okumuştu.) ama kimse 

Ceylan’ın unutulduğuna işaret etmedi. Vicdan azabıma rağmen, rahatladım; kimse günahımı açığa 

vurmamıştı. Bu nedenle de konu hakkında ses çıkarmamaya karar verdim. Günahlarını giysilerinin ya da 

maskelerinin altında saklayanlar gibi... Sahi, hata günah mı Rüya? Yani hep insanın omuzlarında ağırlık mı 

yapmalı, ha? Neyse... ne diyordum? Evet... ta ki geçenlerde telefon çaldı ve senin sesin kulaklarımda 

tınlayana kadar. Yalnız olup olmadığımı, birilerinin yanımda olup olmadığını sorduktan sonra Ceylan’ı 

sorunca, içimde bir şeyler dağıldı ve anladım ki hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Gerçi sen sadece 

bana ve yavaşça söyledin ve kalemi alıp kitap hakkında yazdığında bile, dostluğumuzda dayanarak sırrımı 

açığa vurmadın ve Ceylan hakkında tek bir söz etmedin; ama sözün içimin acısını uyandıran bir sarsıntıydı, 

Kirman’a gidip Ceylan’ı bulmam için bir sarsıntı. Özür dilemek için... Affetmese de romanı sil baştan 

yazmaya, Ceylan’ı da bir iplik gibi içinden geçirmeye kararlıydım. Ama o gün, Kirman’da, Lütf Ali Han 

Dörtyolu’nda –şimdiki Şeriati- Ceylan’ı görmeyince Taban Bey’in dükkanına gittim, belki onun nerede 

olduğunu bilir diye. Ama ne Taban Bey’in dükkanından eser vardı ne de Furuğe Daneş okulundan. Her şey 

değişmişti, sanki Kiram artık o eski Kirman değildi. Taban Bey’in dükkanının önünde kendimi toparlamaya 

çalışırken, bir motosiklet hızla bana yaklaştı ve omzumdaki çantayı çekerek kaçtı ve beni de arkasında 

asfalt üzerinde sürükledi. Karakolda olayı nöbetçi subaya anlatınca bana, “Nasıl biri olduğunu hatırlıyor 

musun?” dedi. “Pek değil, ama görürsem tanırım,” dedim. “Geniş omuzlu muydu?” diye sordu. “Evet, 

evet,” dedim. “Biraz esmerce?” “Evet.” “Burnunun ucunda bir şark çıbanı izi?” “Evet.” “Ta kendisi, Çaka 

Maşallah,” dedi, “siz telefonunuzu, adresinizi bu kâğıda yazın, biz size haber vereceğiz.” 

“Tahran’a dönmeliyim, buralı değilim ki,” dedim, “bu sizin sorunuz bayan!” dedi. İtiraz etmek için başımı 

kaldırıldığımda gözüm burnunun ucundaki şark çıbanı izine takıldı. Koşarak oradan uzaklaştım. Mantomun 



ceplerinde bozuk paralarım vardı. Ucuz bir şirketin otobüsü ile Tahran’a döndüm. Terminalden eve 

giderken, otobüste tarihi geçmiş iki bileti, şoföre vermek için kadınlardan topladığı biletlerin arasına 

soktum. Birkaç gün kendimi iyi hissetmiyordum. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine bir psikiyatra gittim. 

Meşhur Doktor Pertev’in oğlan tarafından torunu olduğunu söylüyorlardı. Genç Doktor Pertev az kalsın 

kolumdan tutup tımarhaneye atacaktı, kendimi dışarı attım. Evde düşünmeye başladım. Önce sana telefon 

etmek istedi; bu romanda birçok karakter ilk ve son defa ortaya çıkmışlar... Borjes, Humer, Rudeki, Joyce, 

İsfendiyar, o Arap şair gibi... Ceylan bunlardan daha mı önemli ki. Sonra, sen aradaki farkı anlamayacak 

bir çocuk değilsin ki ... romanın yapısı böyle gerektiriyordu, onlar bir defa, sadece bir defa kendi parıltılı 

varlıklarıyla... ortaya çıksınlar. Kendi kendime dedim; ya saka, işkembeci, işkembeci dükkânında iri gözlü 

birinin peşinde olan adam, Behruz Beylu? Onlarda roman süresince bir iki kez göründüler. Fakat ssonra 

anladım ki benim sorunum sen değilsin. Sen bir şey söylemiş geçmiştin. Ben bir yolunu bulup sorunu 

kendimle çözmeliydim. Bu nedenle oturdum, kitabı baştan sona, satır atlamadan tekrar okudum. Neden 

Ceylan’ı göz ardı ettiğimi anlamlıydım. Kitabın sonuna geldiğimde kafamda şimşekler çaktı. Nedenini 

anladım. Ceylan’ın unutulmuş olmasının nedeni onun benim gibi, ya da Mana, Setare ya da Faytoncu gibi 

değildi... bizimle onun arasında fersahlar mesafe vardı. O bizim takımdan değildi. Başka bir deyişle, bilinç 

dışım onu bilinçli bir şekilde silmişti. Kaldı ki, sen sanıyor musun ki Ceylan, ayağının altında otlar 

yeşerinceye kadar orada beklemiş? Hayır canım, hayır Rüya’cığım! İnan, benim bildiğim Ceylan, on 

dakika geçmeden binmiş son model bir arabaya ve sigarasından derin bir soluk almış. İşte o zaman içimden 

bir ses, burnunun ucunda şark çıbanı olan polis, caddenin sağır kulaklarında yankılansın diye onun emriyle 

düdüğüne üflemiş. Hem, Rüya’cığım sakın Ceylan için üzülme. Ceylan sana, bana benzemez. Görmedin 

mi, fotoğrafının kopyasını ya da orijinalini, o yusyuvarlak suratıyla ve uzun dalgalı saçlarıyla altın, ahşap 

ve oymalı çerçeve vitrinlerinde… bunu sana yazmak isterken belleğimde bir ses duydum. Ceylan, 

Ceylan’ım, Ceylan ve aniden Ceylan’ın kitabın 6., 7. sayfasından, Lütf Ali Han Dörtyolu’ndan kitabın 

sonuna kendini nasıl kurnazlıkla fırlattığını gördüm. 
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