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Bu çevirinin emeği 
hep âşık yaşayan  
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... Uyu Helya geç vakittir. Duman, gözlerini yakıyor. Kimsenin bakışı 

pencerelerinin buharını silmeyecek artık... Artık kimse senin evinin boş 
caddelerinden geçmeyecek. Gözlerinin geceye anlatacak nesi var ki? Köpekler, 
turunç bağlarının ötesinden geçen birinin rüyalarını parçalıyor. Gece benden 

boşalmıştır. Helya. Küçük kırmızı karanfiller, senin altın renkli masa örtünün misafiridir; 

ancak boru çiçekleri, çocukların küçük borazanlarıdır. Sokaktan geçen, parçalanmış bir 
rüyanın parçaları ardınca, örselenmiş zihnini arıyor. Kumarbazlar, sabahlara değin 
uyanık oturacaklar ve duman, senin gözlerini acıtacak. Tan sökünceye değin 
uyanık oturanlar, uyanıklığı takdir edenler değildir. Sokaktan geçen, sanılarının 
parçalarını bulamıyor ve kendi kendine; her şeyi düşünmek olası diyor ve 
köpeklere ilençler yağdırıyor. İlenç, çaresizliğin habercisidir ve sövgü ise onun 
hakir kardeşi... 

 
 
 
 
 
Helya, sana dönmeyeceğimi bilmelisin. Sen, bekleyiş pişmanlık yaratsın diye uyanık 

oturuyorsun. Bırak tüm vücudun, teslim oluşu ilenç ile karsın; ilenç, çaresizliğin en samimi 
habercisidir çünkü. 

Senin hüzün dolu gecelerin, benden ve kelebeklerin resimlerinden 
yoksundur. 



7 

Yeşilçekirgeler, pamuk çalılarını çalmaya gelmişlerdi. Havada yuvarlanan ve 
çalıların üzerine çöken, zehirlere bulaşmış suların sesini duyuyorum. Yeşilçekirgeler, 
pamuk çalılarının yanında, toprağın üstünde öbeklenmişler. Beluçlar1 gülüyorlar. 

Dönüş için geçtir, sokak şarkılarını söylemek için...  
Çiçekleri, çocuksu koklamalar için geçtir... 
Helya, gülmek için sınırsız ve kaçkın bir zaman vardır.  
Acaba sen, pencerenin altından geçeceğimi mi sanıyorsun hâlâ? Ya da 

merdivenin kenarında oturacağımı?  
Ben, eski püskü ceplerimi yer fıstığı ile dolduruyorum ve bağırıyorum: “Helya, gel gidip köşkün 

bahçesine gizlenelim!” Pencere açılıyor. Sen gülüyorsun. 
- İkindilik yemedim daha. Az bekle! 
Dönüyorsun ve kocaman, reçelli ekmek dilimini pencereden aşağı atıyorsun. Ben havada 

yakalıyorum ve sen yine gülüyorsun. Çay bardağı ile pencereye çıkıyorsun ve dolu ağzınla bir şeyler 
söylüyorsun, ben anlamıyorum. 

- Babacığın nerede? 
- Pamukları kontrol etmeye gitti. Bu yıl çok pamuğumuz var bizim. 
- Biliyorum Helya. 

... Benim kente dönüşüm, sana dönüşüm değil. Evcil köpekler, tanışıklık ile 
yabancılığın arasındaki sınırdır. Onlar, gece boyunca uyanık kalıyor, duman 
üflüyor ve kâğıtları elden ele dolaştırıyorlar. Sen kapıyı çarpıyorsun ve bana doğru 

koşuyorsun. Elini bana veriyorsun ve balıkların yanı başına gidiyoruz. Taze bergamot reçelinin kokusu 
evi çepeçevre sarmıştır. 

- Siz bu yıl çok mu reçel yaptınız? 
- Hayır Helya, az bir şey. 
- Ah.. Annemin bu yıl neler yaptığını bilemezsin... Sana da kocaman bir kavanoz vermesini 

söyledim. Annem güldü ve ‘Onlar, kendileri yapmışlardır.’ dedi.  
Ben kafamı sallıyorum ve yeşil, küçük bir kelebeği sana gösteriyorum. 
- Ne kadar ince bir elbise giymiş, değil mi Helya? 
 
 
 
Bu yıl bergamot almış değiliz hâlâ. Anne, neden bu yıl bergamot almadık? Yarasalar camlara 

kadar geliyor. Arada bir cama çarpıyorlar ve Daye Ağa uykudan sıçrıyor. 
- Daye Ağa! Bu yıl neden bergamot almadık? 
Yağmur, kagir duvarların kokusunu uyandırmıştır. 

Köprünün kıyısında, bir adam şarkı söylüyor. 
Ve bir adam, ağlamak için eve gidiyor.  
Yer, gece bitiminde yoldan geçenleri emiyor. Çamur, ayakkabıları 

ağırlaştırıyor. 
 
Anne! Biz bu yıl neden bergamot almadık? Beni yanıtlayacak kimse yok mu? Bak anne! Helya 

ne yapmış! Bergamot reçelinin kokusu evi sarmış... Konuş anne! Oğlunun büyük günahını bağışladığını 
söyle! Rahat uyuduğunu ve beni duyduğunu söyle! 

- Ben, Helya ile oynamaya gidiyorum. 
Anne diyor ki, o yine yarasalarının öyküsünü dinlemeye gidiyor. 
- İnan anne! Ben yarasaların dilinden anlıyorum; tüm kuşların dilinden de. Ben tavşanların da 

dilinden anlıyorum. 
- Evet, sen bunu uzun zamandan beri söylüyorsun; fakat onlarla konuşmak için bir şeyler yap; 

anlamak yetmez. Helya! Ben onlara her şeyi; baştan sona söylemek istemedim mi? 
Onlara, dönüşün sevgiyi darmadağın etmediğini söylemedim mi? 

- Hayır! Sen sadece baktın. Sadece baktın ve sonra dönüp merdivenlerden aşağı 
indin. Kapıyı usulca kapadın. Belki de ağlıyordun. 

 
1 İran’ın güneydoğusunda, Beluçistan Bölgesi’nde yaşayan bir halk  
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- Ama ben... söylenmedik bir şey kalsın istemedim. Köpekler havlıyordu. 
Onlar elbiselerimi yırttılar, beni çiğnediler, kemiklerimi dişleri arasında 
parçaladılar; ve o adam ağır sopasını - Babacığın onunla Beluçları döver diyorlar- masanın 
üzerine vurdu ve bakışları beni çarmıha gerdi. O geceden sonra, başımdan 
geçenler hakkında konuşma fırsatım asla olmadı. Sözcükler içimde kalakaldı, 
bende eridi ve yaşamı yakan o soğukta, bende dondu. Ben, on bir yılın konuşmaya 
susamışlığını getirdim bu kente. Ey yoldan geçenler! Dinleyin beni! Ben, bundan 
önce de kaç kez söyledim; yalvarış, yaşamın tüm görkemini yok eder. Temenniler, 
var olmayı silikleştirir. Yakarıştan arda kalan pişmanlık olmuştur hep.  

İşte o an sen, bende gündüzü yeşertebilirdin. Sana baktım... Ve köpek 
havlamaları, derinlerimde geceyi uyandırıyordu. Helya! Helya! O acı dolu anlar 
boyunca neredeydin? 

 
 
 
 
 
 
İhtiyar adam, yolun ortasında, taşa tünemiş bir kuş gibi oturmuş ve 

sebepsizce gülüyordu. Bize, oturmamızı ve onunla konuşmamızı söyledi. Nereden 
gelmişiz, nereye gidiyoruz? Sen onun yanına oturdun ve ben, gülüşleri gözyaşına 
dönüştüren bir öykü anlattım. Ağlamayı Helya... Yalnız ve içten ağlamayı öğren! 

"Küçük bir bahçemiz vardı; ve bahçıvanın yarattığı narin çiçeklerimiz... Biz onları 

sulardık. Bahçenin kenarında otururduk ve otları, kökleri ile çıkarıp atardık. Bıraksınlar da 
güneş narin çiçeklerimize gelsin diye ağaçlara söylerdik ki, gölgelerini toplasınlar. Çiçekler, 
bahçıvanın onları küçük yarattığını unuttular. Boy verip yükseldiler. Biz, çiçeklere karşı 
savaşamadık. Onları topraktan koparamadık. Onlar, on yıl boyunca nemli toprağı emen 
köklerini buldular. Çiçekler, yüksek ağaçlardan ve yapraktan yapılı gölgeliklerden korkmadılar. 
Çiçekler, bahçenin küçüklüğünden, bahçelerin küçüklüğünden ve dünyanın daha da 
küçüklüğünden korkmadılar ve bir gün yoldan gel ki; Babacığın onlardan bahçeyi bellemelerini 

istedi! Bütün avlu gibi, bahçeye de taş döşemelerini söyledi.  
- Heli! Sen, bizim onları sevdiğimizi söylemedin mi? 
- Söyledim; fakat Baba, ‘Bu kadar çocuk oyunu yeter artık!’ dedi. " Sen şimdi kaç yaşındasın? 

Ha!? Bu oyunlar sen yedi yaşında iken iyi idi, gerçi o zaman bile ev ödevlerini bahçıvanın kızı yazardı. 
Bilmediğimi mi sanıyorsun?" dedi. 

- Heli! Onların bahçemizi yıkıp dağıtmalarına izin vermemelisin! İzin vermemelisin! Ancak, 
bahçıvan bir gün gerçekten bahçenin ortadan kakmasını isterse, onları alıp buradan gitmeliyiz. 

Yeryüzü, çiçeklerimiz için topraktır ve sevgi, bitki gibi toprakta yeşeren ve öfke, göveren 
bir bitkidir. Sen, onlara her şeyi söylememiz için diretiyorsun.  

- Onlar yabancı değiller ki. 

 
Helya! Özle özge arasında bin menzil var. Yabancı olmayan belki dost 

değildir. Kendilerine selam verdiğimiz kimseler var. Veya bize selam verenler... 
Onlar bizimle aynı masanın etrafında otururlar, çay içerler, söyleşip gülerler. 
"Siz”i, "sen"e ve "sen”i bir hiçe dönüştürürler. Onlar, içtenliği ima eden olmak 
isterler. Senin yapılarının tümü çökene değin otururlar. En büyük üzünç gününe 
değin otururlar. Sonra da gelen büyük kurtarıcı olurlar. İstediğin her şeyi sana 
getirirler; senin dilin istememişse bile, yeminler ederler ki sevgi yolunda ölüm, 
soğuk bir fincan çay içmekten daha acısızdır. Seni, göz yumuşlarının halkasına bir 
taş gibi kondururlar. Doğum gününde senin, bir demet çiçek alabilmek için 
giysilerini satarlar ve bunu güncelerine yazarlar. Özverileri ve öğütleri, masalsı bir 
sandal gibi, kasırganın sert darbelerine dayanır; seni -kitabının ortasındaki kurutulmuş 
kelebekleri ve çiçekleri- kuşatan kasırganın... Onlar, ölümü ve gazeteleri düşünürler. 
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Senin, son anlarını duyumsadığın bataklıkların üzerinde dönerler ve bağırırlar: 
Ben! Ben! Ben! Ben!  

Onları, o acıklı anlarda yeniden tanımalısın. Varlığın, şükretmenin dalgalı ve 
coşkun yığını ortasında yok olmalıdır. Gözlerinin küçücük saksısında, "Asla 
unutmayacağım!"ın sonsuz bahçesi yeşermelidir. İşte o zaman bir el, seni yok 
oluştan geri satın alacak; “Ben! Ben! Ben!" diye haykıran bir el ve "Ben" diye 
yineleyen bir bakış. 

Unutma ki böyle tanışmalar insanı, düşmanlıktan fazla kül eder. Seni, göz yumuşlar ve 
öğütler parmaklıklarının kuşatmasında kül etmelerine izin verme! En yakın kimselerine, ne 
zamanki sana İsa soluklu yaklaşırlar, baş kaldır! Bizim aramızda bir duvar gibi duranlara, 
çöküp yıkılmanın beklentisi acı veriyordu. Denemeyi denemek isteyenler vardı; fakat ben, 
başkalarının yardımından bıktım Helya. Mihenk arayan, altından kuşku duymalı. Kuşku, geride 
hiçbir şey bırakmaz. Sevgi öyle bir matah değil ki denenebilsin ve sonra, bir sınamanın 
darbesi onu hakarete bulaştırmasın. Aşk, sayıların ve rakamların toplamı değil ki 
denenebilsin; yeniden alt alta yazılsın ve yeniden toplansın. Duyduklarım, söyledikleri değildi. 
Sözcükler havada dönüşüyordu ve benim kulağıma dökülen şey, en ölümcül zehirlere 
bulaşmıştı. Karşımda, kadınlar, erkekler, çocuklar ve araçlar konuşuyorlardı. Bir kent, beni 
taşlıyordu.  

Bir kentin ahalisi bana sövüyordu. 
Sevmiş olduğum kentin... 
Ve bundan önce defalarca övdüğüm ahali...  
Tüm yollar, Çemhale kıyısındaki ahşap kulübede sonlanıyordu ve ben, senin 

dönüşüne inanıyordum. Denemeye olan gereksinim, inancın gözünden 
kovulmuştur. Gece, hüzün doludur ve yağmurlu... Pencerenin altına geliyorum ve camına 
ufacık bir taş atıyorum. Somyanın sesini duyuyorum. Yavaş ve sessizce pencereyi açıyorsun. 

- Uyuyor muydun Helya? 
- Hayır. Düşünüyordum.  
- Baba, beni evinden attı. Annemin öyküsünü duydun. Kentte bir oda tutmak istedim. 

Baban ne yaygaralar koparmadı ki... Halk, bana karşı çok kötü davrandı. Burada kalamam 
artık. Beni sebepsiz yere aşağılıyorlar. Baba, ‘Beş ay önce gittin ve hiçbir mektup yazmadın,’ 
diyor. Helya... Dönüşün, her şeyi yıkıp dağıtacağını gördün mü? Gel! Çemhale’ye geri 
dönelim, orada yaşarız. Sen, kurtların şarkılarına alışırsın. 

 
Kurtlar, gecenin camlarını kırıyordu ve sen korkuyordun.  
 
 
 
 
Şimdi bekleyiş, yaşamın örselenişidir. Yağmur yağacak ve senin, kendi 

bekleyişinde söyleyebileceğin bir sözün olmayacak. Yer çamur olacak ve sen bir 
bekleyişin yüreğinde çürüyeceksin. Baba ‘Yine çamurlu ellerinle, kirli elbiselerinle... Ah! Git de 

kendini temizle! Sofraya böyle oturulmaz ki.’ diyor. Dönüyorum ve çitlerin bu yanında seni görüyorum; 
kısa, kırmızı eteğinle merdivenlerden yukarı çıkıyorsun. Bağırıyorum: "Baba, toza toprağa bulaşmış 
elbiseyle sofraya oturmama izin vermiyor!" Ve bizim şen gülüşlerimiz, o uzak aralıkta birleşiyor. 

Gece, yanı başımda oturuyorsun ve ben, ev ödevlerinden yorgun düşmüş gözlerimle, senin 
küçücük ellerine bakıyorum ve: ‘Heli,’ diyorum, ‘senin ellerin çok küçük. Onları avuçlarımda ezebilirim." 

Ve sen ellerini uzatıyorsun: “Ez! Ama yapamazsın!” Ben onları sıkıyordum. Senin ellerin 

yumuşacık ve okşayıcıdır. Bana gülümsüyorsun.  
- Hayır... daha acımadı. 
- Seni ağlatabilirim; ama acıyorum. 

- "Yalan söylüyorsun! Babacığım, benim ellerimi iki parmağı ile ezip dağıtabilir." Helya, sen 
her şeyi ezip darmadağın ettin. Gel Çemhale’ye geri dönelim. 

Yavaşça "Bakalım!" diyorsun ve pencereyi usulca kapatıyorsun. 
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... Baba! Bırak geri döneyim diye yazdım. O hikâye biteli çok olmuş. Ben, Helya’nın 
yüzünü bile unuttum. Acaba, hâlâ yalnız ve orada, bizim evin komşuluğunda mı yaşıyor? 
Baba! Ona mektup yazmayalı on bir yıl oldu. On bir yıl! Acaba sayılar yalan söylemiyorlar mı? 
Baba ben, kentimin turunç bahçelerini seviyorum. 

Ben bergamot kokusunu, yeri aklaştırdığı zaman seviyorum. Yaşlanmışım 
artık. Senin bir parça küçük toprağının, geri dönen bir erkeğe gereksinimi var. 
Beluçlar gülüyorlar. Biz, Türkmenlerin evlerinin önünden yavaşça geçiyoruz. Onlar, çekik 
gözleri ile bizi izliyorlar. Bir kadın, bizi seyrederken halı dokuyor. Bir adam yanımdan 
geçiyor.  

- Beyefendi, şu adama bakınız! Acaba Helya'nın babası değil mi? 
- Affedersiniz Bayım, bu kentte kimseyi tanımıyorum. 
Her tanışma, yeni bir hüzündür... Adınızı bilmelerine ve sizi adınızla 

çağırmalarına izin vermeyiniz. Her merhaba, bir hoşça kalın’ın başlangıcıdır. 
Helya... Babanı anımsıyorum. Kentimizin kaldırımlarında yürüdüğünde, caddenin 
tam ortasında yürür gibiydi ve caddeleri onun için süslemişlerdi sanki. Gelip 
geçenler onu selamlıyor ve o, başı ile karşılık veriyor; fakat benim babam, 
tarladan eve döndüğü zaman hep yorgun olurdu. Anne, bardakları sert, beyaz bir bezle 

kuruluyor ve masanın üzerine yan yana diziyor. 
-  Anne! Ben acıktım. 
- Sen hep açsın. Yine Helya'ya mı gitmek istiyorsun? Sonunda evlerinden kovacaklar seni. Hiç 

kimse, kendisini rahatsız eden komşuyu istemez. 
- Anne! Helya kendisi istiyor. O, ev ödevlerimizi beraber yapalım istiyor ve bugün 

yakaladığımız kelebekleri siyah tahtaya iğneleyelim ve kurutulmuş çiçekleri kitapların arasından 

çıkaralım. Sen, "Kuru çiçekler kokmaz, ancak insan öyle düşünmüyor." diyorsun. Baba! Bırak 
döneyim. Kurumuş çiçekler başkalarına yalan söylüyor. O, on bir yıl öncesinin 
öyküsüdür. Biz gittik ve bataklık kıyısında oturduk -kaçan anlar- Keçur ahalisinden 
olan o hoş sesli kayıkçı, sandalının yanında oturmuş. Ara sıra bize dönüp, “Bataklığı görmeye 
gitmiyor musunuz? İçerileri çok daha güzeldir," diyor. Biz de bataklığın içlerine gitmeye ve 
dolaşmaya karar veriyoruz sonunda. Kayıkçı seviniyor. Bir şeyler sormak istiyor ancak nasıl 
soracağını bilemiyor. Birkaç kez parmakları ile bizi bize gösteriyor ve "Siz... siz ikiniz... yani 
siz..." diyor ve fakat sonunda hiçbir şey sormuyor. Hayır Helya... Bu, alın yazısı değildi; 
bu, istemli bir donmuşluktu. Bu, boyun eğmenin en acı, en alaycı gülüşüydü. Biz, 
köşklerin yarasa yuvaları olduğunu biliyorduk ve benim, onların ne zaman 
uçacağından haberim vardı. Kanat çırpışlarının yumuşacık esintisinin eli 
yanaklarımızda dolaşıyordu ve sen korkuyordun. 

İşte zamanıdır; korku yenilecektir. 
 
 
Keçur ahalisinden olan kayıkçı gülüyor ve "Hayır beyefendi, emin olunuz! Ben, ikinizi 

hiçbir zaman görmedim," diyor, “buralara gelirlerse onlara, tüm Enzeli yollarını bilirim, 
aradığınız insanlar buraya gelmediler derim. Geçen yıl belki, fakat bu yıl asla..." 

Ve biz deniz kıyısında -caddeden uzak- koşuyoruz ve yüksek sesle gülüyoruz ve onun 
söylediği şarkıyı yineliyoruz ve onun bağırdığını duyuyoruz: "Her gün uğrayın! Eğlenirsiniz." 

Köpekler havlıyordu ve o adam, ağır sopasını masaya vuruyordu ve sen 
istemedin... çocukluğun sığınaklarına dönmek istemedin. Şimdi, onların nahoş 
seslerinin sana yağdığı ve senin uyanık oturduğun şu anda, unutma; bir adam 
aşka bekçilik eder, kurban edebileceği her şeyi aşkın salhanesine getirir, feda 
edilmesi gereken her şeyi feda eder, kırılması gereken her şeyi kırar ve direnci 
yakan her şeye karşı dayanır; ama sevgi kapısına dilenmek için asla dayanmaz. 
"Çamaşırları ipten almayı unutma; Yağmur yağdı yağacak. Ben, yarın için bir şeyler 
getirmeye, Çemhale Çayhanesi’ne gidiyorum. Suyu da kaynat." Geri dönüyorum ve seni 
ağlarken buluyorum. 

- Ne oldu Helya? Neden ağlıyorsun? 
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- Babacığım bağırdı bana. Okul müstahdemi eve gelmişti. Babaya, benim havai olduğumu 

söylemiş. Okulda, kelebek peşinde koşturuyormuşum. Sınıfta kurumuş çiçeklerle oynuyormuşum ve 
kimseyi dinlemiyormuşum. 

- Zararı yok Helya. Şimdiye kadar beni babaya on kez şikâyet ettiler... Ne de olsa sınıftayken, 
aklım hep senin kelebeklerinin yanında. Sanırım bir gün bahçede, senin olmadığın bir zaman... büyük 
bir... büyük bir... çok büyük, sizin yemek masanızın örtüsünün çiçekleri büyüklüğünde, kocaman bir 
kelebek bulacağım... Peşinde koşacağım... Kanatlarının kopmamasına çok dikkat etmeliyim ve o, 
bahçenin öte yanındaki çiçeğin üzerine konacak... Kanatlarının iki yanından yakalayacağım... Belki... 
Belki o kadar kocaman olması iyi değil. Belki eli ayağı çirkin olur. Yelpaze büyüklüğünde. Böylesi daha 
iyi. Yakalayıp sizin eve doğru koşacağım... 

- Helya... senin için kocaman bir kelebek yakaladım.  
Pencere açılacak ve sen bana bakacaksın... Hayır... Hayır... Kelebeğe bakıyorsun değil mi 

Helya? Sonra çığlık atıp koşuyorsun. -Ayak seslerini duyardım hep ve seni görürdüm, 

eşikte durmuş bana gülümserken... Hep böyle idi- Nasıl kurutalım? Aman tanrım! Renklere 

bak!  
- Dikkat et kanatları bozulmasın...  
Kısacası, senin kelebeklerini düşünüyorum hep. Galiba uyuklamışım ki Öğretmen Hanım 

kulağımı çekiyor. 
- Nerelerdesin? 
- Bahçedeyim öğretmenim! Kelebeklerin peşinde koşuyorum. 

- Çık dışarı! Kelebeklerinin peşinden git! Sen hiçbir zaman bir şey olmayacaksın. Şimdi bile, 
içimdeki en acı, en alaycı gülümsemeyi kışkırtan şey, onların gözünde "bir şey" 
olmaktır. Bizi, kendi metal çerçeveleri içine yerleştirmek isteyenlerin... Onlar, ufak 
sayılarla bize saldırıyorlar. Salt sıfırlarıyla en derin ve en çekici rüyaların savaşına 
geliyorlar. Ve biz, küçük ayakkabı kutularını yırtıp dağıtanlarız. Senin ayakkabıların 
iyice ıslanmış ve içlerindeki su ses veriyor, onları çıkarıyorsun ve kumun üzerine ters 
çeviriyorsun. Kumlar iki renk oluyor. Su emiliyor ve sen, ayakkabılarını güneşe doğru 
koyuyorsun. 

- Yakın olsa daha çabuk kurur.  
Ve gülüyoruz. 
Baba! Dur duraksız yaşamımızı süsleyen o çocuksu gülüşlerden şimdi, kuru 

dudaklarımda belli belirsiz kıpırtılar kalmamıştır. 
Baba! Bırak da bana ilk şen gülüşleri ve ilk çocuksu ağlayışı öğreten kente geri 

döneyim.  
Fener satıcısının çocukları çağırması gibi, beni kendine çağıran kente... 
 
 
 
Uyu Helya! Geç vakittir. 
Artık kimse gece yarıları seni uyandırıp usulca, "Uyuyor musun Helya? Kalk 

gidip serçe yakalayalım," demeyecek, “Turunç ağaçlarının arasında o küçük el feneri ile 
dolaşırız. Serçeler, geceleyin uçamazlar. Sen titriyorsun. Ben, senin uykuda da benimle 
olmanı seviyorum. Ve biz, çağımızın suçlularından değiliz. Bizi, işlemediğimiz bir 
suçun kısasıyla yakmıyorlar.  

 
- Ağlamak niçindir Helya? O günü anımsıyor musun; biz küçüktük ve okul 

müstahdeminin şikâyeti yüzünden ağlamıştık? Helya, unutma ki bizi kuşatan her şeyden 
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kaçmışız. Artık ne ben on yaşımdayım ne de sen yedi... Bunu sana bir kez daha söyledim. 
Çemhale Sahiline gidiyorduk. Kayanın üzerine bir kuş gibi oturmuş adamı gördüğümüzde... 
Bana yaslanıp, yorulduğunu söylediğin zaman... Uzun, zor bir yoldu... Ne ben on bir 
yaşındayım ne de sen yedi yaşındasın dedim; ama korkulacak bir ateş yoktur. Bana, bunu 
nereden bildiğimi soruyorsun ve ben de bilmediğimi söylüyorum. Biz, bilmediklerimizden 
ve tanımadıklarımızdan asla korkmazdık. Korku, tanışmaların yol hediyesidir.  

Baba! İnsanlar, kentleri kendi nedenlerince severler. Helya'nın babası siyah atına 

biniyor ve saatlerce pamuk çiçeklerinin etrafında geziniyor ve son ekini yapan Beluçları seyrediyor. Ve 
bir çoğu, orada doğdukları için yerel dille konuşuyor, birbirleri ile tanıştırlar ve 
kent onlar için ufak bir anayurttur; onu seviyorlar. 

Kent bir şarkı değil ki yoldan geçen biri onu anımsasın, söylesin ve sonra da 
unutuversin.  

Hiç kimse hiçbir kente boşuna ilenç yağdırmayacak.  
Kentini tanımadığını söyleyip de doğru olan kimseyi bulamayacaksın. 
İnsan, toprağı kutsar. 
İnsan toprakta yeşerir ve toprakta ölür, bitki misali. 
Helya! Sen, beni benden ayırdın. Sen beni yeşermekten alıkoydun. Asla bir 

erkeğin on bir yıllık kovulmuşluğu boyunca nasıl iptal edildiğini bilemeyeceksin. 
Şimdi sen, bahçesine geri dönen, kökleri yanmış bir ağaçla ne konuşabilirsin ki? 

 
 
 
Gecenin bitiminde, kurtlar yola koyulur. 
 
 
 
 
Evinin çitleri seni sokaktan ayırıyor. Ben artık, sen gelesin diye nisan 

sağanakları ve aralık rüzgârları ortasında oturmuş değilim. Ve ben bir daha, 
"Helya! Kaçış, yaşamın temelidir," demeyeceğim.  

Zorunluluğu yorumlayan her şeyden kaçış...  
Gel kaçalım. 
Ahşap evler, deniz kıyısında oturmuşlar.  
Ve biz, ak martılarla konuşacağız.  
 Gecenin tenha sokaklarından geçeceğiz.  
Köylülerin, uzaklardan duyulan şarkılarını dinleyeceğiz. 
Uçan kuşları selamlayacağız.  
Terk edilmiş bir misafirhanenin adresini yoldan geçenlere soracağız ve onlar ne kadar 

söyleseler de biz duymayacağız. 
- Gidelim... Irmağın kıyısında ahşap bir ev yapalım. Ormanın ve denizin yan yana 

geldiği yere... Kuru tahtalarla küçük bir kütüphane yapalım. Sevdiğimiz tüm kitaplara sahip 
olabiliriz - ve ahşap bir yatak. Biz asla o kadar yorulmayacağız. Geceler boyunca sen uyanık 
oturursun ve ben sana, dar sokakların taş döşemelerinden, kışın çamur akıntılarından ve 
yıllarca bulunduğumuz kentin turunç kokulu meltemlerinden söz ederim. Okul yolundan köşke 

doğru yürüyorum. Ceketimi çıkarıp bergamotla dolduruyorum. Ağacın altında bahçıvanı görüyorum, 
uyumuş... Eve dönüyorum ve, ‘Anne! Bunlarla reçel yap!’ diyorum. Anne gülüyor ve parmaklarını 
saçlarımın arasında gezdiriyor; fakat gözlerinde yıldızlar parlıyor. Başını çevirip ‘Çok az,’ diyor, ‘Bekle, 
baban dönünce ona köşk bahçesinden...’ 

- Baba, bu yıl neden bergamot almadık? 

 
Baba, mektubumu neden yanıtlamıyorsun? 
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Sana, havanın mis kokulu billurunu, Türkmenlerin uzun çizmelerini ve çalı çırpılarla, 

tahta kırıntıları ile yanan o duvar sobasını anlatacağım. Sen, rafları küçücük orman çiçekleri 
ile süsleyeceksin ve ben iyi bir balıkçı olacağım. 

 Ağlarken soruyorsun: "Bugün kaç tane balık yakaladın?"  
- Hiç. 
- Hiçbir zaman iyi bir balıkçı olamayacaksın. 
- Bekle Helya! Bugün ağ atmadım. Kumsalda uzandım. Peşimizde oldukları ve bir gün 

bizi yakalayacakları düşüncesi bana acı verdi. Acaba -söyle bana Helya! -Sen onlara 
dönmeyecek misin hiç? Yarın kış gelip çatacak. Yarın kara bulutlar doluşacak. Yarın yağmur 
yağacak. Ne denizin ılık suyundan eser kalacak ne de güneşten. Mahpus kalacağımız uzun 
günler olacak. Uzun kışın ve sabahlara kadar uluyan kurtların hapishanesi... 

Önünde, korkunç ve kara bir kış olacak.  
Helya! Ben hep senin, kışın nasıl olacağını düşünürdüm. Acaba o buğday tenli, hoyrat 

suratlı adam gibi mi olacaksın? Nasıl olacaksın; O zaman ki her yan karla kaplıdır ve beyazlık 
neşe değildir ve beyazlık tüm renklerin yozlaşıp pes etmesidir. Güneş çarpmasını, sınırlı 
süreğenlikte duyumsamış renklerin... Biz el ele, kentin büyük alanına gidiyoruz. Cadde 
kenarında çocuklar oynuyor. Topları yuvarlanıp ayaklarımızın ucunda duruyor. 

Çocuklar bağırıyor: "Dede! Topu atar mısın?"  
Örselenmiş ayağım topa vurduğunda seviniyor ve alkışlıyorlar. Onlar, sevinçlerinin 

sınırlı süreğenliğine inanmıyorlar. Pişmanlığın ağır anlarını düşünmüyorlar. Çocuklar için ölüm, 
nineler ve dedelere gelen bir yol hediyesidir. Senin yaşlanmış bakışın benim gözlerimi 
okşayacak ve biz tüm o anılar ve o görkemli andaçlarla, ağır ve usulca yürüyeceğiz. Evde, 
çocuklar yine bizim öykümüzü dinlemek isteyecekler. 

 
- Dede! Dede! Sonra ne oldu? Büyükanne ile Çemhale'ye gittiniz. Sonra kendiniz için 

bir ev yaptınız. Sonra... 
Maceranın tekrarı onları bıktırmaz! Ve sen sevecen bir kızgınlıkla, "Onlara her şey 

söylenmez. Serseri ve küstah olurlar," diyorsun. Yinele! Yinele! O öyküyü bir daha anlat 
kendine! 

İhtiyar kadınlar, gençlere dönüp yeniden, ‘Bu Helya Hanım’ın... ah... çok garip bir 
gençliği varmış. Hiçbiriniz doğmamıştınız daha,’ diyecekler. Ve gençler oturup dinlerler ve 
bizim öykümüzün, tüm öykülerin tekrarı olduğunu sanırlar, uzun geceler boyunca okudukları 
ve inanmazlıklarının karışmış olduğu öykülerin tekrarı... Helya, bizim o dertli dönüşümüz, 
ne yazık ki bir sanının sonu idi.  

Tüm sanıların sonu. 
 
 
 
 
 
 Hâlâ ağlıyorsun. 
Ve ben durup -ağlama sesinin ortasında- söylediklerini dinliyorum. 
- Yorulmuşum. Çok yorulmuşum. Bu oyunu bitir artık. Böyle yaşanmaz ki... Sen asla 

iyi bir balıkçı olamayacaksın. Ve yarın kış bastıracak. Kara ve katlanılmaz bir kış... 
- Helya! Ağlamak hiçbir derde derman olmamıştır asla. Günbatımına değin, o nemli 

yerde oturmuştum ve ‘Ne olacak?’ düşüncesi bana acı vermişti. 
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- "Azıcık çay demle! Yorgunum, tüm vücudum ağrıyor!" Helya! Tenin ağrısı, tinin 
acılarını yüngülleştirir1. Yumuşak yastık, yaşamın boş gecelerinin şarabıdır ve 
cuma günleri, uzun, boşuna ve iğrençtir; fakat ben günleri, uykudaki altın akçeler 
gibi yitirmişim. Cumanın rengi diğer tüm renkler gibidir; tüm renklerin karışımı. 
Eteğinin iki kenarını açıyorsun, dizlerini azıcık kırıyorsun ve serseri köpekleri selamlıyorsun. 
Onlar hırlıyorlar ve sen saygı göstererek yanlarından geçiyorsun. Ve sonra onların ulumaları 
yükseliyor ve peşimizden koşuyor. Sen bağırıyorsun: "Beyefendi! Beyefendi! Bu köpekler sizin 
mi?” 

- Hayır! Fakat beni tanırlar. 
Adam geliyor, onların birinin başını okşuyor ve diğerinin ağzına sert bir tekme 

indiriyor. Sen, "Keşke benim derimi dişiyle parçalasaydı da böyle kıvranmasaydı!" diyorsun.  
O adamın çok alındığını görüyorsun.  
Her darbede, bir teşekkür beklentisi saklıdır.  
Teşekkür Helya! Bu, aldatmalıdır. Aptallığın duyumsal çizgisine basmalı. Gülümsemeli 

ve dizleri hafifçe kırmalı; fakat köpeklere değil. Köpekler, aptallıklarının kurdelesini 
insanlardan çok daha iyi parçalamışlar. Kuduzluk, küstahlığın sınırıdır. Tüm kurdelelerin 
parçalanma sınırı...  

Ben, senin babanın elini öpmem Helya! Ben diz çökmem. 
 
 
 
... Sen ovada, denizde ve gündüzün biricik aydınlık penceresinin kıyısında 

yaşamayı öğrenmeliydin.  
Gökte yıldızlar gibi öğrenmeliydin.  
Tehlikeli, coşkun, köpüklü ve çılgın dalgada öğrenmeliydin. Sen yaşamayı 

öğrenmeliydin.  
Ve ben istedim... Seni, yıldızların sonsuz menziline, gündüzün penceresinin kıyısına 

geri getirmek istedim; fakat beş ay açlık çekmiş olan köpekler, beni ıslak bir kemik gibi 
ortalarına alıp haykırdılar... 

Uyu Helya! Geç vakittir. Duman gözlerini acıtır. Gece, evcil köpeklerin 
akşam yalaklarından daha boştur. Kemikler yaşamı süslemiyorlar, kuru kemikler... 
Sokaktan geçen o adamın şarkısı turunç bahçelerinin ötesinde ölüyor. Sen başını 

kaldırıyorsun ve muhabbet kuşunu okşamaktan vazgeçiyorsun. Artık ağlamıyorsun. 
- Tamam Helya! Gördün mü, bir müstahdemin şikâyetiyle ağlanılmaz?  
- Evet... ama babacığım, sizin buradan taşınacağınızı söyledi. 
- Hayır Helya! Hayır. Gelecek yıl kuyu kazacağız. Bunu dün gece babam söyledi. Kuyu varsa 

pamuklar kurumaz. 
Sığırcıklar, köşkün üstünde kara bir bayrak gibi dalgalanıyor ve biz çimenliklere sırtüstü 

uzanıyoruz ve onları seyrediyoruz. Sırtımızın ıslandığını duyumsuyoruz. 
- Amaaan! Çimenleri sulamışlar! 
Kargalar, ulu çınarın üzerinde curcuna koparıyor. 
- Helya! Yarın salı. Salı pazarına mı gidiyorsunuz? 
- Evet! Sen de bizimle gelir misin? 

- Annem izin verirse evet. Ben salıları çok severim. Yumuşak bir koltuğa gömülürdük. 
Camı azıcık indirirdik ve rüzgârın okşayan eli yanaklarımızdan kayardı. Yol 
boyunca direkleri sayardık ve arabaların önüne fırlayan ve yollarını yitirmiş olan 
tavşanları görürdük. Orada, beş-altı yaşlarındaki Türkmen çocuklar sigara 
içerlerdi. Bol ve kırmızı etekleri ile küçük kızlar, peşimizden yola koyulurdu. Atlılar 
yanımızdan geçerdi. Ne kadar çok yumurta, ayaklarından bağlanmış tavuk ve 
horoz, kırmızı halılar, sarkmış bıyıklar, çekik bakışlar, deri şapkalar, altın işlemeli 
takkeler, yüzü kapalı kadınlar, şişman postlar, kocaman yağ tulumları, tereyağı, 

 
1 Azerbaycan Türkçesi. Yüngül, yün ağırlığında, hafif demek. 
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peynir ve yoğurt kapları, küçücük, güçsüz kuzular, toynaklarını yere vuran atlar, 
ve ne işe yaradıklarını bilmediğimiz bir sürü şey vardı... Erkekler, tespih çekip 
yere tükürürlerdi. Biz onlarla, kendi dilleriyle merhabalaşmayı öğrenmiştik. 
Yavaşça ve biraz da korkarak, "Ger gumi, kukmi, emen sag mı?" derdik. 

Onlar, sert ve sevecen bir tavırla yanıtlar ve sonra tuhaf bir sesle toprağa 
tükürürlerdi, -Biz hepimiz toprağın tutsağıydık. Biz topraktan değil, toprağın 
hürmetini kirli adımlarıyla yok edenlerden kaçtık- biz, bir seyyar satıcının yere 
serdiklerinin yanında otururduk; iplere, urganlara, ağızlıklara, kocaman baltalara, 
eyerlere, at gemlerine ve buğday biçen oraklara bakardık. Elini uzatıyorsun ve Türkmen 

adama soruyorsun: "Bayım! Bu ne işe yarar?" 
Bilmek isterim, ama bilmiyorum. 
Adam bize bir şeyler söylüyor ve biz anlamıyoruz.  
Bakışlarının rengi sevecen ama güneşten yanmış suratı bizi korkutuyor. Senin elini çekiyorum 

ve ‘Gidelim Helya!’ diyorum, ‘O beyaz kuzunun sırtını okşayalım!" 
Arada bir dönüyor ve ne kadar çok şey aldıklarını görüyoruz. Annen onlarla sürekli pazarlık 

ediyor. Onlarsa annenin peşine takılıyor ve bacaklarından asılı duran tavuk ve civcivleri gözünün içine 
sokuyorlar. Biz ise başka bir satıcının yanına gidiyoruz. Uzaklaşıyoruz ve kırmızı etekli kızlar küçülüyor. 
Bir at kişniyor. Uzaklaşıyoruz. Sen, bir halıya dokunuyorsun ve ipeğin sevimli yumuşaklığına 

gülüyorsun. İpek çiçeği mevsimi sona eriyor. Kozalarda yalnız kalma mevsimidir; 
seslerin hüküm sürdüğü mevsim...  

 
 
 
 Duvara yaslanıp beni seyrediyorsun. 
Ah Helya... Yaslanılandan daha korkunç bir şey yoktur. Aşağılanma, bulunabilen her 

sığınağın en karşılıksız hediyesidir.  
Helya! Duvarlar olmasa sarmaşıklar neye tutunur? 
Eski banknotları yapıştırıcı bantlar destekler, askerleri ise siperler. 
Helya'm benim! Bizi kimse kollamayacak ve bize kimse yardım etmeyecek. 
Uzaklaşıyoruz. Öyle uzak ki, bir haykırışın silik sesi bizi uyandırıyor. 

Babam bağırıyor, gidersen bir daha dönmezsin, diye. Bu beş ay boyunca gittiğin yere 
gidersin. 

Daye Ağa sessizce ağlıyor -sonsuz anlar- ve ben onları sessizce izliyorum ve 
tenimde birisi var, bağırıyor: "Baba! Düşmeyi içinde barındıran bir kadını görmek için 
geri geleceğimi sanma sakın! 

Affetmek için bir fırsat, unutmak için bir fırsat.  
Baba! Bu, senin yitireceğin bir fırsattır.  
Ve bu, Helya'nın on bir yıl önce yitirdiği fırsattır.  
Kaçan fırsatları, pisi çiçekleri gibi, rüzgârın eline bıraktık. 
Biz, benliğimizin "zulasında" bir şeyleri sakladık gizli ve delice. 
Ve bir gün öğrendik -ve sen de öğreneceksin- ki zaman, her şeyin 

ölümsüzlüğünü yadsır. 
Çürümüşlük, gizli olan her şeye ulaşır ve hayıflanmalar arda kalır. Baba 

sofraya baktığında öfke ile, ‘Anne! O soğan turşusunu ambardan getir! İki yıldır saklıyorsun onu!’ dedi.  
Anne kalkıp gidiyor. Yerde ağır ağır sürüklenen ayak seslerini duyuyorum. Anne dönüyor ve 

usulca: ‘Hepsi küf tutmuş, yenmez!’ diyor. Baba öfkeli ve kırgın. Hıçkırarak, haykırarak ağlamak 
istiyorum! 

 
Yarın, turunçlar çitlerin öte yanında ağlayacaklar! Bahçıvanın oğlu bir kirpi 

bulmuş. 

- "Hayır Helya! Bunu iğnelemek mümkün değil. Kitap arasına da konmaz. Kirpinin dikenleri 

kitabı deler." Bir sopanın ucu ile kirpiyi yuvarlıyoruz. Baba, ‘Yüz defa söyledim sana; kurşun kalemi 
jiletle açma!’ diyor. 
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Kan, masanın üzerine damlıyor ve kendini gösteriyor. Sonra halının üzerine damlıyor ve yitiyor. 

Ben, kesilen parmağımın ucuna bastırıyordum ve kanın, görülecek bir yere 
damlaması için çabalıyordum. Kan, yine damlıyor. Babamın alnına kan rengi çökmüş. 
Bakışlarını, o denli acımasızlık ve hüzün kaplamamıştı hiçbir zaman. 

- Ne oldu Daye Ağa? Ne oldu ki? 
- Ne mi oldu? 
 
 
 
- Konuşun beyefendi konuşun! Ağlamak niye ki! 
 
 
 
Uyu Helya! 
Sadece uyku, seninle tüm yitirilmişlerin, benimle ve uçup giden tatlı rüyalar 

arasında bağlantı olacaktır. Ben artık yokum; yokum ki sana döneyim ve 
gülümseyerek -ki sevginin diri ve çivit havasına açılan bir penceredir- geceyi 
senin gözlerinde süsleyeyim! Ben yokum ki serçelerin, turunç ağaçları arasında 
neler konuştuklarını söyleyeyim, ağustos böcekleri neden birbirlerine şarkı söyler 
ve hangi ileti, köpekleri gecenin derinliklerinde kışkırtır! 

Duman, gözlerini acıtır. 
Kumarbazlar, tahta masanın çevresinde oturmuşlar ve onlar, sorunların 

yinelenmesini sürgit destekleyenlerdir. Bunun eski bir kasaba adeti olduğunu 
bilirsin; temiz kahvehaneleri olmayan kasabalar, çarşıları salamura balık, soğan 
ve sarımsak kokan kasabalar; güneşe yabancı olan nemli duvarların kokusu... 
Yağmur, yerleri çamur yapıyor. Anne, "Bak!" diyor, "Yine tüm elbiseleri ıslak ve çamura 

bulanmış." 
- "Anne! Ben çamura bulaşmamak için bir şey yapamam. Çocuklar, çamurlu sulara taş atıyor 

insanın yanında." Sonra da sana, "Kendim yaptım!" diyorum ve gülüyorsun. Beluçlar, yarı yanık 

ağaç kütüklerinin yanına çöküyorlar ve kendi büyük avareliklerini -geçmişin yatağını 
örselemeyen ırmağı ve suların zamansız baş kaldırışını- düşünüyorlar. Kentler Helya! Ve 
ağaçsız mezarlıkların üzüncü ile süslenmiş o kent... Kentin batı kıyısındaki 
köprünün altında dönen rüzgârın sesi; gurbetin sonsuz üzüncünü, ağır tahta 
masaların çevresinde hafifleten anaların yavrularının ağlama sesi, gecenin 
duvarlarını titreten köpeklerin havlama sesi; pamukları temizleyen cır cır 
fabrikalarının sürgit haykırışı; tüm renklerden ayrık, tüm kentlere renk katan 
asker şapkaları ve elbiselerine benzer şarkılar; tüm gün boyu ağaçların 
gövdesinde boş noktalar açan ağaçkakanların sesi; o renkler ki elbiselerde, 
harman yerinde, pamuk çiçekleri, yüklü turunç ağaçları, kiremitler, gök ve deniz... 
Yinelenmenin sürgit gönderileridir. O bakışlar ki, hemşehri olmayan herkesi 
şaşkınlık ve üzünç ile izler: Aylak çocukların, tüccarların ve ağaların çocuklarına 
doğru çevirdikleri öfke dolu bakışlar, sıkıca örtünmüş Türkmen kızlarının, kentten 
gelen mağrur kadınlara ve suratlarında güzellikler yaratan renklere, yüz örtüleri 
arkasından savurdukları bakışlar... Tüm renkler, tüm bakışlar ve tüm sesler... 
Baba! Ben, sevdiğim kente yeniden dönmek istiyorum. Helya lafı yok artık... Hayır 
Helya! Onlar için kumar daha iyi. Onlar, sabahlara kadar otururlar, yinelerler ve 
alınırlar. Herkes kaybetmiştir. 
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Uyu Helya! Yeter! Bir yoldur ki gitmişiz. Hangi yağmur bütün tozları 
yatıştırır? Kentimi yeni bir bakışla aklımda koruduğum o günden bu yana yirmi yıl 
geçmiştir. 

- Helya! Kente gidip dolaşalım mı? 
- Hayır! Babacığım kızar! 
- Helya! Onlar, bizim bahçede olduğumuzu sanırlar. Gidelim pazar yerine, o ekşi narlardan 

satın alıp hemen dönelim." Sonra kente indik. Sen yedi yaşlarında idin ve bense on 
yaşlarında... İyi anımsamıyorum. 

- Beyefendi! İki ekşi nar verir misiniz? 
- Ne kadar paranız var? 
- Efendim? Bizim paramız yok. Biz o, çok ekşi narlardan istiyoruz. 

Bir polis seni tanıdı. 
- Aman!... Bu kız... Ama sen? 
- Ben mi? Hayır, hayır! Benim babam pamuk eker. O tüccar değil. Biz komşuyuz. 
Adam bize ekşi nar veriyor. 

Polis gülüyor. Ön dişlerinin teki düşmüştü. Ve öteki de altındı. Anımsıyor 
musun Helya? Biz çok güldük. O, bizim neye güldüğümüzü bilemezdi; fakat bizim 
sebepsizce güldüğümüzü anlamış gibi davranıyordu. Ve sebepsizce, gülüşlerimize 
katılıyordu... 

Biz, sevincin en büyük kapılarını çocukluğa açardık. 
Biz küçük bir çekirgenin -Baba bu çekirgeleri hiç sevmezdi.- sıçrayışına gülerdik. 

Yoldan geçenin ardı sıra, yırtık kese kâğıdından yere dökülen fasulye tanelerine. 
Dükkanının tezgahında uykuya dalana ve onun dükkânın önünden ayçiçeği çalıp 
kaçan o aylak çocuğa.  

- Bahçıvana, o ayçiçeğini kollamasını söyledim. Bizim sarı çiçeklerimiz tuzlu meyveler 
verecek. 

O kadına ki kocamandı ve zor soluyordu ve alnına su damlaları oturmuştu; 
O çocuğa ki yeni bir elbise giymişti, durmadan düğmelerini açıp ilikliyordu 

ve pantolon ceplerinin teki ters dönmüştü; 
Gökten, bir adamın omuzlarına düşen ve parlayan o altı yıldıza; 
Ve atıyla cadde kenarında duran Türkmenin çizmelerine, gözlerine ve asık 

suratına gülerdik... Biz, birbirimize bakar gülerdik. O, neyin gülünç olduğunu 
anlayamazdı ve bir adamın, on bir yıllık yalnızlık bahçesini nasıl de suladığını asla 
bilemeyecek. Ancak: "Nereye gitmiştin?" 

- Pazara. 
- Pazara mı? 
- İşte! Nar almaya gittik, ekşi nar. 
- İzinsiz mi? Kendi başına? Yanınıza birisini bile almadan? 

- Evet! Yolu biliyorduk; fakat bu bey, bizi bahçenin kapısına kadar getirmek istedi. -Polis 
selam verdi- Baban bağırıyordu ve biz ağlıyorduk. 

Helya! O nar kabuklarının acı tadını anımsıyor musun? 
 
 

Kurtlar, ırmağın kıyısında fener yakmışlardı. 
 
 
 
Sen gurbetin sesinden, gücün haykırışından ve ölümün renginden korkar 

mısın? 
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Helya! Yaşamın her soluğunu sevmek için, ölümün tüm anlarını sevmeyi 
öğren!  

 
 
Ve her yeniyi yapmak için eski her şeyi yıkmayı...  
Ve aşka âşık olabilmek için, ölüme aşık olmayı...  
 
 
 
 
- Korkuyorum. Onlar çok aç. 
- Ama kulübenin kapısı sağlam. Kapıyı kıramazlar. 
- Ama burası yaşanılacak bir yer değil ki. İnsanın canı sıkılıyor; hep balık, deniz ve 

kaşıkçı kuşları. Bir de uzaklarda, benim uğrayamadığım bir yerde bir çayhane. Beni 
görebilirler. 

Helya, bizim dönüşümüz her şeyin sonuydu. Kurtuluşa doğru kaçılabilir; 
ancak tutsaklığa dönüş affedilmez. Ben, dönmeyelim dedim ya. 

-  Dönmeyelim, onlar çok öfkeliler. 
Fakat sen ağladın. Ağlıyorsun. Gece oluyor ve sen hâlâ ağlıyorsun. Ağlamak, hiçbir 

derde derman olmamıştır. Beni sevmiyor musun? 
- Seviyorum! Ama dönmek, sevgiyi yok edip, yıkıp dağıtmaz ki. Onlar, ayrılığın 

olanaksızlığını anlar. 
Ne yazık ki bilmiyorsun "olanak" her yere ulaşabilir. Olanak, zaferi gökyüzü 

gibi, çelik miğferleri üzerinde duymuş olan en güçlü orduların komutanıdır. Tüm 
yenikler ‘olanak’ı düşünür ve ona ilençler yağdırır, yenen herkes, olanağın en 
içtenlikli övenidir. Olanak, yaratır ve yıkar. Bilinmeyen olanaklar, cadde boyunca 
ve serseri arılar gibi, en bilinmez vahşi çiçekleri üzerinde yuva kurarlar. ‘Olanak’ın 
kapıları, seçki erkini sınırlandırmıştır. Birçok "istek", tüm olanaklardan dilenebilir; 
ama ben, yalvarışa bulaşmayanı seviyorum. 

- Baba! Yalvarıyorum! Yalvarıyorum! Bırak döneyim! 
Sen başını kaldırıyorsun. Islak bakışlarla soruyorsun: "Sen de alın yazısından korkuyor 

musun? Ve acaba olanak, alın yazısının ta kendisi değil midir?" Belki, belki de alın yazısı -ki 
onu tanımıyorum- daha katıdır. İnsan ya olanakların kavgasına tutuşur, ya da onlarla uzlaşır; 
ancak alınyazısı varsa, tüm sokakların çıkmazlığıdır. Belki de bu bekleyişin, bizim 
kalplerimizde, ahşap kulübeleri vardı ki: İnanın beyefendi! Helya için istediğiniz yaşamı 
kurarım. Beyefendi, ben sizin isteklerinize göre adım atarım! Beyefendi! Bırakın, sizin 
topraklarınızda çalışayım. Beni sınayın beyefendi! Beyefendi! Ayrılmamıza izin vermeyin! 
Babam beni kentten atmak üzere. Yaşamak için bir yerim yok. Benim kimsem yok. Benim 
hiçbir yerim yok. Biraz düşünün beyefendi! Bizim yaşamımız birbirine bağlıdır. Siz büyüklük 
edin ve bize bir fırsat tanıyın beyefendi. Biz, çocukluktan beri yan yanayız, birlikte büyüdük. 
Helya’yla benim ayrı yaşamamız mümkün değil. Rica ediyorum beyefendi... Rica ediyorum... 
Hayır Helya! Yalnızlığa katlanmak, sevgiyi dilenmekten daha kolaydır. Üzünce 
katlanmak, tüm sevinçleri dilenmekten daha kolaydır. Yaşamı dilenmektense 
ölmek daha kolaydır. Yangını arzulayan, karanlığın kalbindeki çocuksu korkudan 
başka nedir ki! Af dilemek, sapkınlığın alçak gönüllü çocuğu değil midir? 

Hayır Helya... Bırak, bekleyiş örselenmeyi yaratsın; zira, bir tek suçlular 
yalvarır. 

Ve biz, kendimize olan inancımızla yenebilirdik alınyazımıza olan 
inancımızı... İşte o zaman, olanaklara ilenç yağdıranlardan olmazdık asla... 

Uyku. 
Sadece uyku Helya! 
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Islak mendiller, büyük acıların dindiricisi değillerdir. Şimdi bir el var, 
erkiyle beni alınyazısına inanmaya sürüklüyor. 

Şimdi alınyazısı, o kendi ezeli yengisini ölümsüz görüyor. 
Belki, belki biz de alınyazısının kurma bebekleriydik... Bilemiyorum. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Yoruldunuz mu beyefendi? 

- Ben mi? Ah... evet... belki... 
- Benimle bir kadeh içki içer misiniz? 
- Teşekkürler... bilemiyorum... evet. 
- Yine konuşur musunuz beyefendi? 
- Ben mi? Ben mi konuşuyorum? Yanılmıyor musunuz? 
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ÇEMHALE 
KIYISINDAN 
YILDIZ KÖYÜNE 
BEŞ MEKTUP 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ben ki, geceyi parmaklıklı pencerelerden görmüşüm 
Ben ki tini, bir billur gibi, zulmün en taştan taşına çarpmışım 
Ben ki, sözcüklerin örselenişine alışmışım 
Ve üzüncü yeniden yaratmışım, 
Alınyazısının alçakgönüllü övücüsü olmayacağım asla, 
Teslimiyeti öğretmeyeceğim asla. 
Zira ne ben kalıcıyım Helya ne de sen!  
Kalıcı olan, senin ve benim, bizim ötemizdedir. 
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Birinci Mektup 
Çemhale Kıyısındaki ahşap kulübeye dönüşten bir gün sonra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Helya'm benim! 
Yaşam, tüm kapalı kapılara ve kapanış bekçilerine başkaldırır. Teslim ile geçen her an, 

boşunalığı ve ölümü öğreten andır. 
Geçmiş olanlara ait, sızmakta olan andır.  
Hüzün dolu ve tüketen andır. 
Şimdi, başkalarının anlarını, yıpranmış kâğıtlardan yapılmış bir zinciri koparır gibi 

koparmayı öğren! 
Kaçış, sadece çocuksu duyguları gösterir; ancak kaçışın yinelenmesi, aşkta dayancı 

ispatlar. 
Ben, aşkın sadece sahiplenmek olduğuna inanıyorum. Aşk, bağımlılıktır. 
Tekilin, çoğulda hepten çözümlenmesidir. 
Aşk, bir hastanın hayallerinin toplamı değildir. 
Ayrılığı dayanılır kılan, o ayrılığın bitimini düşünmektir. 
Yaşam, yalnızlığı yadsır ve aşk, yaşamın tüm meyvelerinin en olgunudur. 
Sevgiyi taş duvarlardan ve kin dolu bakışlardan, başkalarının egemenlik anları 

arasından geçirmeği öğren! Bugün benim için iyi bir gün değildir; yalnızlığın kötü bir günüdür. 
Buraya toz serpilmiş. 

Pencereler gülmüyor, su coşmuyor ve senin teninin baş döndürücü kokusu bu 
kulübede dönmüyor. Her an aklımdasın; ancak andaç, insanı hasta eder. 

Burada, gün batımlarında, bana hoş geldin diyen ve yumuşacık saçlarını avuçlarıma 
bırakan ve gülen kimse yok. 

Yalnızlığın kötü bir günü, sebepsizce ölümü anımsatıyor bana.  
İyi günlerin ölümünü  
Bütün öykülerin ölümünü. 
Helya’m benim! Bana geri dön!  
Günlerin boşluğunun ve gecelerin ağırlığının, derinlerimde unutulmayacak bir yer 

etmesine izin verme.  
Biz, tüm köhneleri yıkmak için yaratıldık. 
Biz, başkaldırıcı ve isyancı olalım diye içimize üfürdüler.  
Ve benim, bu yolda yitirdiklerimi anımsa. 
Üç gün önce, kendimize olan inancımızla, dönüşün hiçbir şeyi bozmayacağını 

söylüyorduk. 
Ve şimdi, bir tek sen ispatlayabilirsin ki biz yeniden inşa edeceğiz. 
Bu anlarda benim sana olan gereksinimimin, yaşamın tüm zerreciklerine olan 

gereksinimim olduğunu anımsa.  
Helya! Bana geri dön! 
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İkinci Mektup 
Dönüşün Üçüncü Günü 

 
 
 
 
 
Helya’m benim! 
Oyuncak olmayanın görkemini düşün.  
Ben, yaşamın baştan sona bir oyun sahnesi olduğunu iyi biliyorum; 
Ben iyice biliyorum. 
Ama, bilmelisin ki herkes, sıradan oyunlar için yaratılmış değildir.  
Beni, yenilginin küçük oyununa sürükleme!  
Dört bir yanına bak. Ve yeniden söylüyorum, zamanın, pişmanlık yaratmasına izin 

verme. 
Yaşamı, geniş ve sınırsız alanlarıyla düşün.  
Oyuncaklarını, yine kendi eli ile seçmek isteyen yaşamı düşün!  
Teslimiyete bin ilenç yağdıracağın üzünç dolu günleri düşün.  
Bin ilencin, bir tek anı bile geri getiremeyeceği günleri...  
Sen bugün, binlerce yolu görebileceğin zirvede duruyorsun ve gözlerin sana, yolları 

diplerine kadar kollama fırsatı veriyor.  
Bir eveti tüm yaşamla değiştirdiğin bir anda,  
Kalkanı düşürdüğün ve başkalarının senin yerine düşünmelerine izin verdiğin o 

tehlikeli anlarda, 
Başkalarının haykırışları karşısında, kendi güçsüzlüğünü duyumsadığın anlarda,  
Yukarılardan ötesi, bütün düş ve düşüncelerin bitimi olan yollara adım attığın o 

anlarda, 
Bildiğin, tanıdığın ve tanıyacağın tüm anlarda, 
Unutma!  
Ki günler ve anlar asla geri dönmez. 
Zamanı düşün ve zamanın acımasız baskınını... 
Sabahleyin, balıkçılar denize giderken beni selamladılar ve selamlarını, hâlâ uyumakta 

olan sana getirmemi istediler. 
Uyan Helya! 
Uyan ve balıkçıların selamını yanıtsız bırakma!  
Ben konuşma isteği ile doluyum, yazma isteği ile değil.  
Burada, karşımda oturup beni dinlemelisin. 
    Artık yinelenmeyecek! 
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Üçüncü Mektup 
Dönüşten dokuz gün sonra 

 
 
 
 
Helya’m benim! 
Yağmurun yanaklarına dokunuşu seni hâlâ sevindiriyor mu acaba? 
Acaba, söğütlerin kokusu altından geçmek sende hâlâ sevinç yaratıyor mu? 
Acaba, birbirlerine dokunan bardakların sesiyle, yıkanmış bulaşıkları sert beyaz bir 

bezle kurulamakla hâlâ seviniyor musun? 
Öyle ise "biz"siz düşüncelerinde kanat çalmayan o sözcük kuşları nereye gittiler? 
Helya! Sen söylemez miydin; ‘biz' hep birlikte güleceğiz ve hep beraber ağlayacağız 

diye? 
Bir gün masalsı, yan yana öleceğiz diye ve hayıflanma, başkalarına kalacak diye? 
Acaba, Enzeli Bataklığı’nı anımsıyor musun? 
O küçük sandalı ve Keçur ahalisinden o hoş sesli motorcuyu? 
Ve bize sevdiğimiz kenti ve çocukluğumuzu anımsatan o hüzün dolu gün batımlarını? 
Ve bilirdik ki tüm sevinçler ilk ışıkla geri gelecek ve biz yeniden güleceğiz? 
O yumuşak ve okşayıcı çiçekleri ile ipek fidanlarını anımsıyor musun? 
Ve o günü? Herkes merakla peşimizdeydi ve ben, ‘Dönelim Helya!’ diyordum, ‘Merak 

edecekler!’ Ve sen, ‘Hayır!’ diyordun, ‘Oyun kağıtları ortalığa hakimken, onlar kaygıları 
tanımayacaklar.’  

Ve Beluçlar bizi buldular, yan yana, o ipek fidanı altında? 
Ve biz onlara hiçbir şeyi anımsamamalarını söyledik ve onlar anladılar? 
Ellerinin, çıplak sırtımda kanlı çizgiler çizdiğini anımsıyor musun? 
O geceyi anımsıyor musun, ihtiyar bir adam caddenin kenarında oturmuştu ve ben, 

bir bahçenin öyküsünü ona anlattığımda ağlamıştı?  
Anımsıyor musun? Islak, yan yatmış yumuşacık saçlarınla, yanıma, güneşin serildiği 

yere yuvarlandın ve tenini kuma gömmemi istedin? 
Helya! O kış gecelerini anımsıyor musun? Senin odanda, ateşin yanında otururduk ve 

gelecek anıların sevinçle doluşundan söz ederdik ve perdeleri, saksıları ve duvara yerleşmesi 
gereken görüntüleri düşünürdük.  

Helya! Burada, uzun ve kara bir kış var önümde. 
 
Asla unutulmayacak olan bir kış. 
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Benim sana olan inancım toprağa olan inancımdır. 
Başkalarının egemenliğinin çürük binalarının yıkılışında, saklı bir görkemin geri 

dönüşüne olan inanç. 
Sen, benim ellerim gibi, bu acı günlerin ağıtlı düşünceleri ve tüm anılar gibi benden 

ayrı düşmeyeceksin. 
Helya, bana dön! 
Ve beni kollarının hapishanesine al! 
Beni parmaklarının zinciri ile tutsak et! 
Senin kollarında hapis yatmak ne kadar tatlıdır. 
Benimle dünya arasında bir siper ol! 
Ki dünya kendini sende gösterecek. 
Kocaman setler gibi kurul bana! 
Ki senin gölgende ben bir göl değil, süreğen mayıs gökleri olacağım. 
 
 
Helya! Sevdanın tuhaf öyküsünü, yağmurun kiremitlere çarpışının içtenlikli sesinden 

söz eden birinden dinle şimdi! 
Bununla birlikte, söz etmenin küçük düşürülüşüne sürükleneceğim, beni anlatmayan. 
O kadar ki senin adının marşını düşüneyim ve ayak sesini, kuru güz yaprakları 

üzerinde bekleyeyim... 
Helya 
Helya 
Helya... 
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Dördüncü Mektup 
Dönüşten on dört gün sonra 

 
 
 
 
 
Helya’m benim! 
Ben asla aşktan bir masal yaratmak istemedim; 
İnan! 
Ben, severek yaşamak istiyordum- çocuksu, basit ve köylüce. 
Ben sevmekten, sadece anları istiyordum. 
Seni, adınla çağırdığım anları... 
O anlar ki, yeryüzünün coşkun sis dalgasında geçici griliğinin, seherlerin nemi vardı. 
Başkalarının en olmaz saçmalıklarında bile çocuksu bir sevincin döndüğü anları. 
Çay tarlalarındaki kadınların alaca anları. 
Gecenin geçindeki sıcak çayhanelerinin alçakgönüllü anları. 
Rüzgârın elinin, senin saçlarında döndüğü anları. 
Bir gözlemcinin, suskunun geçidine inatçı bakışının anları. 
Ben sevgiden, sıcak bir yaz gününde serin bir bardak su istiyordum sadece. 
Ben ağlamak için söylemedim.  
Ben şarkıları, sessizlik anlarını doldurmak için istiyordum. 
Ben aşktan, sisli, üzüntülü, kapalı ve karanlık pencereleriyle bir burç yaratmak 

istemiyordum asla. 
Ben sevmeyi, bayramlarda çocukların en basit elbiseleri gibi tanıyordum. 
Helya! 
Sen, anlarla yaşamayı öğren! 
Ve yarınların tümünden, boşunalığın kinci heykelini yaratma! 
 

Ölüm başka bir sözdür. 
Ölüm sade bir sözdür. 

 
Ve ben artık sana sonlardan söz etmeyeceğim.  
Sonlar ne de ağıtsıdır hep! 
Sana sesin hoş anlarından, 
Elden damlayan bir damla suyun içtenliğinden, 
Ve bir sözcüğün renkli billurlaşmasından,  
Ve gülüşün, her bakışın kuşatmasız kutsallığından, 
Sana, uğramaktan söz ediyorum. 
Bir dönüşün olması gerek, Helya'm benim! 
Başka bir dönüş gerek! 
Yumuşak, ipek çiçeklerinin sevecen kuytusuna, 
martı tüylerinin açık rengine 
sabah rüzgârına 
  uyandıran 
   yumuşak, sevecen, dost. 
Bir dönüşün olması gerek, Helya'm benim 
Eşyanın görkemli sevincine bir dönüş. 
 
 
Kışlıklarını unutma! 
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Son Mektup 
Çemhale'ye dönüşten yirmi gün sonra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başka ne söyleyebilirim? 
   Başka ne söyleyebilirim? 
 
 
Susuyor. 
 
 
Dün gece geri geldiğini gördüm rüyamda. 
Billurdan bir bebek gibi küçücük 
Ve tüylerin vardı, açık yeşil tüyler 
ve bir de üstü çizilmiş siyah, ev ödevi defteri 
 
 
 
 
Rüyamda 
yağmur bastırdı. 
Bulutlar, gecenin gökyüzünü sadece senin için paklamışlar. 
  Rüyamda  
  söyleyemem artık. 
Bu sabah Çemhale Irmağı- anımsıyor musun?- üzerinden  
ıslak, kağıt bir kayık yanaştı. 
Kayık, denizin bakışıdır -anımsamıyor musun?- Onu açtım. 
Senin el yazının rengi vardı. 
Rüyada mı? 
Hayır! 
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Bu sabah, arka bahçenin çevresindeki ahşap çitleri boyadım. 
Ve bulaşıkları yıkadım. Burada - tuzlu su yanında- turunç ağaçları kuruyor, biliyor 

musun? 
Artık ne söyleyebilirim? 
Senin, eteğinin iki kenarını hafifçe kaldırıp dizlerini kırmaktan başka yapacak işin 

olmayacak. 
Ve ertesi günün sabahı, gökyüzünü kaplayan göçmen kazlara bakmaktan başka... 
Rüyamda. 
Ben, o bahçenin -bahçe değildi-derin kuyusundan su çekerim ve sen kovayla kafana 

dikersin.  
Ve tavandan su damlıyor. 
Ve senin yeşil kanatların ıslanıyor. 
   Artık söyleyemem. 
Yapamam artık. Suyu kaynatıyorum ve küçük el sobasını senin için tutuşturuyorum. 

Isınıyorsun. Oturuyorsun ve soruyorsun bu birkaç gün nasıl geçti diye. Anne daha ölmemiş 
miydi? 

Ben, senin sesinde varım. 
 
 
 
Yapabilirsen orman kıyısından gel! Balıkçılar senin hâlâ burada olduğunu sanıyorlar 

çünkü. 
Bugün geldiler ve gece küçük bir şenlikleri olduğunu söylediler; matbaa sahibinin kızı 

ile "Deniz Taşı"’nın sahibinin düğünü... Kabul edersen ve gece oraya gidersek sevineceklerini 
söylediler. 

 
 
 
Susuyor. Kuşkulanıyor. Görmüyorum. Görmüyorum. Sis yok, el sobasının gaz yağı 

bitiyor. Çember siyah değil artık, yarı kara da değil. 
  Artık yapamam, söyleyemem. 
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Düş 
Yağmurunun 
Sonu 
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Bir gün, hekimleri senin yatağından geri çevirecekler ve teninde, son sözü 

aramaya koyulacaklar. Bir gün, kurak çeşmelerin imgesi susamış atları 
öfkelendirecek ve bir dilenç atların yelesini yakacak. 

 
 
 
- Helya, baban bu kadar çok resimle ne yapacak? O duvarları neden durmadan deliyor 

ve her yeri resimlerle dolduruyor? 
- Bilmem. Belki de resimleri seviyor. 
Ve yelesi tutuşmuş atların vadideki kişnemeleri seni ayıtmayacak1. 
Onlar, senin saçlarını taramayalı yedi gün olmuş.  
Ey zavallı! Ey ihtiyar! Senin kemiksi ellerinin deviniminde, senin köhnemiş 

dudaklarının kımıltısında, ölümle tanış karanlık gözlerinde senin, kalkmak ve bir 
yudum su içmek için anlaşılmaz isteğinde, bakan kalabalığa bakma şaşkınlığında, 
hangi sözün saklı olduğunu bilmeli. 

 - Helya, ölümden korkuyor musun? Ölüm kimseyi ismiyle çağırmaz ve 
bilinçlendirmez, sakınma iddiasındaki en sakınanı bile... 

 Ey kara kafileci ki kara develerle ve kara kecavelerle2 bir kadifenin 
kırmızı zemininde kalakalmışsın! Duvardan, o yıllanmış çerçeveyi kaldır! Yer, 
eşyanın kırılmasına susamıştır. Kalmışlık ve kımıltısızlık, kızıl kadifelerin bu 
sonsuz günbatımında, çürüyüşün önsözüdür. 

Helya, senin yolunda, kar kaplı zirvelerin eteğindeki coşkun suların görüntüsü, 
susamış bir ıssızlığın halvetine oturmuştur. 

Senin yolunda karakargalar, bilinmez bir leşin çevresinde dönüyor. Senin 
yolunda, yelesi tutuşmuş bir at haykırıyor, Hollandalı bir kadın, tabutuna süs 
olsun diye çiçek satıyor.  

Senin yolunda dağlar, avare ceylanların sığınağıdır ve bir adam kuşlara 
ateş ediyor. 

Senin yolunda birisi var; merdivenlerin yanındaki bakır saksıya bağırıyor. 
Ben bu ‘son an görüşme’sini sevmiyorum. Kapıyı çalana diyorum:  
Şimdi artık ölmelidir. Helya! Karıncalar adamakıllı kuşatmışlar. Bu sinek, onların birkaç günlük 

yemeği olabilir. 
- Sen, karıncalar için avlanmamalısın. Onlar, aç kalmamak için bir şeyler yaparlar. 
- Heli! Ben onlara yardım etmeyi seviyorum, kıyamet günü odun taşıyacak olan kara karıncalar 

için avlanmıyorum. 
 
Annen yüksek sesle, “Helya! Gel elbiselerini değiştir, sonra git oyunun peşine!” diyor. Ve sen, 

onun sevecen sesi ile fırlıyorsun ve benden uzaklaşıyorsun. Uzaklaşıyorsun... 

 
 
Merdivenleri tırmanıyorum. Kapıyı açıyorum ve bakışımla birini arıyorum. 
- Merhaba Daye Ağa! 
- Merhaba Beyim! Siz misiniz? Döndünüz mü? Bey? 
- Evet Daye Ağa, döndüm. 
Oturuyorum; yağmuru, usulca kaynayan suyu ve babanın çatık kaşlı resmini 

seyrediyorum. Daye Ağa geliyor, karşımda oturuyor ve yorgun bir kedi gibi sinip gizlice beni 
seyrediyor. 

- Daye Ağa, ben çok mu değiştim? 
- Hayır Bey! Ama azıcık yanmışsınız. Deniz kıyısında mıydınız hep? 

 
1 Azerbaycan Türkçesi. Ayıtmak kökünden. Uyandırmak, birinin aymasına yol açmak. 
2 Farsça. Develerin sırtında oluşturulan oturmak için tahtirevan. 
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- Evet Daye Ağa! Kuzey sahillerini boydan boya dolaştık ve sonra, Çemhale Irmağı’nın 
kıyısında ahşap bir ev yaptık. 

- Helya Hanım’la mı yaşıyordunuz Bey? 
- Evet, birlikteydik. Sana anlatmıştım. Anlatmamış mıydım Daye Ağa? 
- Evet Bey, evet. 
- Hiçbiri iyi yapmadı Daye Ağa. 
- Siz de iyi yapmadınız Bey. 
Daye Ağa titriyor. Konuşmak istemiyor. Az sonra babanın geleceğini biliyor. Ve beş 

ayda olup bitenlerin bir anda toplanacağını da biliyor. 
- Babanızla bağırmadan konuşun Bey. Bu son iki ayda çok çöktü. 
- Beş ay olmuş Daye Ağa; evet, biliyorum, neler olup bittiğini biliyorum. 
 
İhtiyar kadın başını sallıyor ve gözyaşlarını siyah çadırası ile siliyor. 
- Hayır Bey!... Siz nerdeydiniz?... Nereden bilebilirsiniz? 
- Düş görürdüm. Tüm bu geceler boyu, bu evin ve bu bahçenin düşünü görürdüm ve 

çok zor geçtiğini biliyordum. 
Babamın ayak sesini duyuyorum. Merdivenlerden yukarı çıkıyor. Ağır ve sert... Ben 

yağmurun sesini, suyun kaynayışının sesini ve babamın ayakkabılarının ağır sesini dinliyorum. 
Kapı açılıyor ve babamın yüzünün yarısı beni gözetliyor. 

O adam babama çok benziyordu; fakat o değildi. 
Odaya girmek istemiyor sanki. Sonunda, yüzünün diğer yarısını gösteriyor. Ah... Ne 

kadar korkunçtu! Ölüm bile, onu bu yüzle kabul etmeyecektir. 
- Sonunda döndün ha? 
- Evet baba! Döndüm. 
Gözlerinde, hiçbir haykırışın âsi otlarının yanıtlayamayacağı göveren bir öfke vardı. 
- Baba! “Ben” kaçtım ve “ben” geri geldim. Helya benimle idi. O isteyebilirdi ve istedi. 

Baba! Onun isteğiydi bizi alıkoyan. Her şey bizim irademiz içindeydi. 
- Ölüm bile mi? 
Havada, hüznün ve rüzgârın öfkesi vardı ve herkes, sağanağın yolda 

olduğunu biliyordu. 
Helya anımsıyor musun, Enzeli Bataklığı’nın kıyısındaki kayıkçı, bize bir 

şeyler sormak istedi fakat sormadı. Anımsıyor musun, bizim ellerimize ve 
yüzümüze -ki iki komşu ağaç gibi birbirine sarılmışlardı- nasıl bakıyordu? 
Anımsıyor musun Helya? 

 
Baba, kayıkçı bataklık kıyısında; fakat bize bakmıyor. Onun bakışları hiçbir yere bağlı 

değil. Onun bakışları, ıslak havanın sonsuzunda asılı. Benim kollarım, komşusuz bir ağacın 
dalıdır. Havada kalakalmıştır ve neyle sarmaş dolaş olacağını bilmiyor. Tüm sözcükler 
tükenmişti sanki. 

Daye Ağa’ya dönüyorum ve yavaşça “Daye Ağa anne nerede?” diye soruyorum. 
Yanıtlamıyor. Dönüyor ve babaya bakıyor. 
Helya! Baba ağlıyor. 
Kapının yanındaki tahta divanın üzerine oturdu ve yüksek sesle ağladı. 
Ansızın, pencerelerin kocaman camları kırılıyor. 
Ansızın, her şey kararıyor ve daha da kararıyor. 
Odalar, ölüm karasını giyiyor. Yağmurun ayrı bir ahengi var. 
 
 
Ölülerini yakanları anımsıyorum. 
Yarı yanmış kemiklerin ve keskin baharatın kokusu – ki havayı, kara kuşlar 

gibi yarıyor- beni kuşatıyor. 
Tabutunda yatan ve hiçbir şeyi düşünmeyen adamı anımsıyorum. 
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Ve karalara bürünmüşleri ki onların ardın sıra usulca yürüyorlardı ve mendilleri 
kuruydu. 

Ve yeni sulanmış bir mezarın çevresinde ağlaşanları... 
Ve o adamı ki, yaşamın son anında bir şeyler söylemek istedi ve söylemedi 

ve sonra birileri vardı ‘Duyduk!’ dediler ve sözü, büyüklerin kelamı oldu ki yüz bin 
kitaptan bir kitabın içinde, boşunalığı duyumsayan yüz bin cümleden bir 
cümleydi. 

Ve o kadını ki, acıklı bir şey söylemişti ve yalnızdı ve öldü ve kimse duymadı, ve 
boşunalık hissi havada asılı kaldı. 

Ve o yoldan geçeni anımsıyorum ki yağmurun altında – Helya bizim kentin 
yağmurları ne de görkemlidir; billur sütunlar gibi, bir hafta boyunca kiremitlerin üzerine yağar 
ve kimse toprağı bellemez... - kıyısından su taşan, suları caddede kayan ve işsizlerin, 
yoldan geçenleri sırtladığı bir arkın yanında, yaşamı tüketti. 

Ve o kalabalığı ki, çevresinde toplandılar ve ayakkabıları ıslandı.  
Ve göğün yükseğinden düşen ve yanan o adamı ki son anında güncesini 

havada bırakmıştı ve o defterde, birkaç kuzey fıkrası ve yedi telefon 
numarasından başka bir şey yoktu. 

Ve bitimsiz başsağlığı sütunları... 
Ve o adamı ki, berbat bir sesle salavat getiriyordu ve yüzünü, o sert ve dikensi 

sakalıyla insanın tenine sokuyordu. 
- Helya! Kirpiler ölü taklidi yapar. 

Ve sen “Fakat bu gerçekten ölmüş!” diyorsun, “Hiç kımıldamıyor. Bak! Bak!” ve ben çığlık 
atıyorum: “Hayır! Hayır, Hayır Daye Ağa! Doğruyu söyle! Anne nerede? 

- Bey! İki ay önce böyle oldu! 
- Anne bak bana! Bana bak! Ben döndüm! Buradayım... burada... – ve ağaçsız 

mezarlıklar ve gri mezarlıklar...  
Helya! Sence bizim olmadığımız o zaman, bilinmeyen bahçelerin olmamış 

meyvelerinin en acı ve yeni tadını nasıl tatmıştı? Ve bahçenin o anlarında, bizim 
için muhteşem bir güneş vardı. 

- İyi bir güneş. Bugün kulübeyi kuyu suyu ile yıkayalım. Sonra oturalım ve kaşıkçı 
kuşlarının uçuşlarını seyredelim. 

- Hayır! 
- Neden? 
- Çok yorgunsun, ırmağın kıyısına gidelim, kumsalda uzanalım, oltaları taşa takılan 

ve buna üzülen balıkçıları seyredelim. 
- Biz onlara yeni oltalar alırız. Sevinirler. Sen, başkalarının sevincini güneş yemiş 

teninde duyumsarsın. 
Gidip kumsalda uzanıyoruz. Sen usulca gökyüzünü seyrediyorsun. Hiçbir kuş 

geçmiyor. 
- Helya konuş! 
- Yapamam. 
- Konuş anne, konuş! 
- Yapmayın Bayım! Bitti artık Bey! 
- Neden yapamazsın? Neden bittin? 
- Bugün, sabahtan beri canım sıkılıyordu. 

Ben yavaşça “Helya!” diyorum, “En kalıcı sevinçlerde bile bir hüzün saklıdır ve en 
masum arzularda, kirlilikten bir damla var.” 
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Ve bir kadını anımsıyorum; “O boğulmuştur, o boğulmuştur. Kurutulmuş kelebeklerine 

bakmak için geri gelmeyecektir asla.” derdi, Hayır... Kelebekleri kuruttuğumuz günlerden bu 
yana on yıl geçmişti. O, bunu söyleyemezdi; fakat, kitaplarını atmayın. O, çok sevdiği kitabın 
adı neydi? 

- Hangisini söylüyorsun? 
- O... O kapağı kırmızı olanı. 
Ah... evet... hatırladım. Adı... adı... 
Ve asla anımsamadı ve ben hâlâ o kitabın adının ne olduğunu anımsarım. 

Adı... adı... tamam! Unutmuşum. Helya, unutkanlığı övelim; çünkü, bizi en yakın 
dostun ölümünden sonra yaşatan odur. Ve unutkanlığı, acı veren nefretlerle 
karalım. İnsan, dostlarını ve yoldan geçen birinin sevecen bakışının rengini 
unutur çünkü... Fakat nasıl unutabilirsin -köpekler havlıyordu- güneşinin, 
bakışlarıma oturduğu o turuncu günbatımlarını... ve benim bakışlarım, o köşke ve 
tüm pencereleri üzerine gölge düşürürdü? Sen, babanın turunç renkli ev elbiselerinin eteğini 

çekiştiriyorsun ve “Babacığım! Bahçeye çıkıp oynayabilir miyim?” diyorsun. 
- Görüyor musun? Yine oynamaya gitmek istiyor. Böyle olmaz ki. Daha aritmetik ödevini 

temize çekmemiştir. 
- Çıksın. Canı oynamak istiyor. 
Sen, yarısını ezberlediğin bir şiiri okuyorsun. Geliyorsun ve yumruğunu uzatıyorsun. 
- Bil bakalım elimde ne var? 
- Şeker! 
- Hayır! 
- Fıstık 
- Hayır. 
- Mamanın saç tokası 

Ve elini açıyorsun. Boş... Bırak insanlar en sade, en hoş yalanlara inansınlar. 
Düşüncelerimizin rüzgâr kanatlı kısraklarına otururduk; denize ve göğe ve 
güneşin yangısında kavrulmuş vadilere kaçardık. 

Dik, sert mermer duvarlardan tırmanırdık ve deniz düzleminin taşı üzerine 
adım atardık.  

Zaman, imgelerin kar kaplı dağlarının yelesinin geçitlerinden daha ince ve uçurumların 
mehtapsız gecelerinin yıldızları üzerindeki yalvaran bakışlarından daha derindi ki biz kendimizi 
– zihnin en basit renkli yalanlarının bitiminde- sınırsız kördüğümlerin çözülmesi beklentisinden 
kurtarırdık. 

Ve artık, bizim sınırımızın ötesinden başka bir geçit kalmamıştı- ki tüm 
adımlar, kuzeyden güneye, bizim tenlerimiz üzerinde vuruluyordu, 

Ve biz, başkalarının adımladıkları yer oluyorduk. Bir uçtan bir uca... 
- Bu sepet boş. Turunçlara ne oldu? Bu dönen keskin koku, ölümün kokusu mu?  
- Baba, boş el toprağı süremez ki. Hatırlar mısın? Geçen yıl gidip kurumuş pamuklara 

baktık. Beyazlar, kahve renklerinin içinde can vermişti, en aşağılık renklerin 
kalbinde. Baba odada durmadan yürüyor ve “Bir ark, bir pınar, bir kuyu...” 
diyordu. Ve şimdi toprağı sürmek isterken, on gün, üç hafta, çok uzun zamandan 
beri yağmur yağmakta. Baba oturmuş, gazete okuyor. “Çamur olursa süremeyiz ki!” diyor. 
Helya! Bu darmadağın mevsimler hangi güneşten kopmuş? 

Biz, kâgir evler yaptık. İki ak koyun için de bir oda... 
 - Daye Ağa’yı da yanımıza alalım mı? 
 - O zaman bir odada Daye Ağa için. 
 - Bu havuz, bu bahçe, bu ağaç, bu yol... 

Evler suya gömüldü ve Çemhale’deki ahşap evin tavanından yağmur aktı. 
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On bir yıl oldu. 
- Konuş kardeş, konuş! 
- Geç değil mi? 
- Benim için ki duyuyorum, geç değil. 
 
 
 
Dönerim. Hep dönerim. 
Beni onayla ya da yadsı, beni bir başlangıç san ya da bir son, ben sonların 

sonlarına gömülmem. 
Beni duy veya duyma, beni ara veya arama, ben, herzamanlık vedaların 

adamı değilim. 
Ben dönerim; hep geri dönerim. 
Helya! Zamanımın bana olan öfkesi beni yok etmeyecek. Ben, bu toprağın akan 

tiniyim. 
Ben, bir sevdanın herzamanlığına canıyım. 
Dayan Helya, dayan! Yazdıklarım ve senin yeniden söyleyeceğine olan 

inancım, ve o aşk ki sadece sahiplenmekten söz ederdi, ve o aşk ki dimdik 
duruyordu ve o sahiplenme ki sadece bir sanıydı; ve o sanı ki geceleri tutsak 
alıyordu, ve o ev ki, en değersiz zerrecikleriyle bile seni çağırıyordu; şimdi, 
geçmekte olan bir gece bekçisinin şarkısı gibi terk edilmiş bir andaç evine yuva 
kurmuştur. Biz, küçük bir ocak ve başka ufak tefek şeyler almak için pazara gidiyoruz. Sen 
‘Bulaşıkları kurulamak için beyaz sert kumaş.’ diyorsun ve o kadar çok kumaş aldık ki 
sonraları onlarla tüm evi örtebileceğimizi anladık. Dönüyoruz ve eşyaları yere koyuyoruz.  

Yeni bir şeyler almanın sevinci, dolup taşan bir sevinçtir. Açmıyoruz. Yağmur 
bastırıyor. Anımsıyor musun, gece, ıslanmış bir adam kulübenin kapısını tıklattı? 

- Yolumu kaybettim. Buraya arkadaşlarımla geldim. Ben kaldım. Yağmur bastırınca 
yolu kaybettim.  

Biz, bir misafirimiz olacak diye sevindik. İnsan, samimi olarak seyredeni 
sever. Pencere, evin sevecen tinidir. Kulübeye girip oturmasını söylüyoruz, elbiselerini 
kurutmasını, çay içmesini ve nereye gitmek istediğini söylemesini... Biz paketleri açıyoruz. 
Yabancı pek şaşırıyor.  

Değil mi Helya? O, bir balıkçının veya bir kayıkçının kapısını tıklattığını sanıyordu. 
- Burada nasıl yaşıyorsunuz? 
- İyi değil mi? 
- Olağanüstü, fakat nasıl? Bütün yıl boyu? 
Yabancı gülüyor. Kitaplara ve yeni eşyalarımıza bakıyor. 
- Buralarda yeni misiniz? 
- Hayır... fakat eksiklerimiz vardı. 
O, döndüğünde çocuklara anlatacağını söylüyor. ‘Onlar asla inanmayacaklar.’ 
- Bunu yapmayın Bayım! Burayı kimseye anlatmayın. Anlıyor musunuz? 
- ‘Evet. Emin olun, asla söylemeyeceğim. Sonra kendim bile şüpheye düşeceğim; düş 

müydü gerçek miydi diye,’ diyor ve sıcak bir çay içiyor. Konuşmak istiyor. 
- Bu çok iyi. Çok iyi. İnanılır şey değil! 
Biz Helya, öyle bir devrandayız ki, birçok şeyi görebilirsin ve inanamazsın. 

Görmediğin birçok şeye inandığın gibi.   
Ve yine gülüyor ve sonra, şarkı söylemek için bizden izin istiyor. 
O adam, şarkısını yağmurun sesiyle karıyordu ve biz onun yine söylemesini 

istiyorduk ve o, şarkılarını beğendik diye seviniyordu. Kuzeyden değildi, fakat 
kuzey ezgileri söylüyordu. Biz de bunu seviyorduk işte. 
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- Sanıyorum düş gördüm. Şimdi değil. Hep. Sanırım, hep bir düş gördüm: 
‘Kaybolmuştum. Islanmıştım. Deniz kıyısından gidiyordum ve nereye gittiğimi bilmiyordum. 
Sağ tarafım orman, sol tarafım denizdi. Sonra, ahşap bir eve geldim. Kapıyı çaldım ve “onlar” 
kapıyı açtılar. “Onlar” bana oturmamı ve elbiselerimi kurutmamı söylediler. Onlar, düşümde 
yürüyorlardı.’ Gülüyor ve bir tane daha söyleyip gideceğini söylüyor. 

Anneme bir saksı şarkı götürmek ister misiniz? Kollarınızı kaldırıp bulutları 
bir kenara itmek ister misiniz? On kavanoz bergamot reçeli getirmemi ister 
misiniz? Daye Ağa’yı çağırmamı ister misiniz? Size sıcak bir çay yapması için. 

- Daye Ağa neler oldu? Bana neden böyle bakıyorsun? 
- Katlanın Bey! Çok zor. Sizin bilmediğiniz şeyler oldu. Burada olmadığınız o beş ay, 

sizin yaşamınızı, elli yılın yapabileceği kadar alt üst etti Bey! 
- Biliyorum Daye Ağa! Değiştirdi, fakat yıkmadı. Biliyorum. 
- Bey! Bu artık kuşdili değil ki bilesiniz! Siz gittiniz. Burada her şey alt üst oldu. Helya 

Hanım’ın babası, babanıza çok kötü davrandı. Anne dayanamazdı Bey! Şimdi artık olan 
olmuş, bitmiştir. Katlanın Bey! 

Helya, hiçbir şey bitmiş değildi. Hiçbir son gerçek bitim değildir. Her 
bitimde bir başlangıcın anlamı saklıdır. Kim “Bitti!” diyebilir ve yalan söylememiş 
olur? Baba! Her şey “Bitmiştir.” Ben Helya’yı unuttum. Ben, o on yıl ve o beş ayda 
olup biteni unuttum. Bırak da, düşlerimi yaşatacak olan o kente döneyim. Ben 
çocukluğuma dönmek istiyorum. En masum düşlere. 

Bana, yedi yaşındalığı öğreten şeye... 
Ki her şeyi çocuksu renklerle karsın. 
Merdivenin yanına oturayım ve bulaşıkların yıkanmasının sesine kulak 

vereyim. 
Bıldırcınlar çığlık atıyor. Bir ara boğuşuyorlar ve yere kadar iniyorlar ve sen –Helya- onları 

yakalamak için koşuyorsun. 
- Hayır Helya! Oynuyorlar. 
- Fakat insan onları yakalayabilir. Bahçıvanın oğlu ‘Ben bir tanesini yakaladım, fakat diğeri 

uçup ağacın tepesine kondu.’ diyordu. 
- Bahçıvanın oğlu çok yalan söyler. 

Ve yaşam dolu renklerle karışmış olan her şeye dönmek istiyorum. En 
çocuksu imgelere: Adamlar ki ellerini, ayaklarını kocaman boş bir başa dikmişler. 
Biz, saatin yaşadığını sanıyoruz, insanlar gibi, sen, ‘Saat bir kuş olsaydı bu kadar ötmekten yorulurdu 

ve ne denli de kötü ötüyor,’ diyorsun. Ben anneye, ölümün, şayet o denli içtenlikli ise, bir 
gelinin en son diktiği elbise olduğunu, söyleyeceğim. 

Baba hâlâ ağlıyor. Ben kalkıyorum ve elimi usulca omzuna koyuyorum. 
Bağırıyor: “Git! Çek git ve bir daha da geri gelme! Öyle bir yere git ki adını 

asla duymayayım!” 
Daye Ağa, “Yorgunsunuz Bey! Sabah olunca konuşursunuz!” diyor, “Size 

kalan bir tek odur.” 
Baba bağırıyor: “Git ve benim adımı da unut!” 
 Ve bu öykü, gecenin kalbinde yol açan ve uzun bir yoldan gelen bir rüzgâr 

gibi, sahildeki kulübemin kapısını çalan en uzaklardaki şarkıdır. Sobam sönmüş. 
Yuvarı, bembeyazdır. Birilerinin ayak seslerini duyuyorum. Islak yapraklar 
üzerindeki birilerinin ayak seslerini... Ayak, ayak, ayak ve kapı sesi. Geri 
geleceğini biliyordum. Bir kez kaçmanın, çocuksu duyguların habercisi olduğunu 
biliyordum. Bu ışık uzun zamandan beri sönmüştür. 

- Helya! Döndün ha sonunda? 
Kapı açılıyor... Odada, oyun kâğıtlarının kokusu ve yabancı bir koku 

dönüyor. 
Dönüyorum ve yabancı adama bakıyorum. Adam, sarkık bıyığı ve yağmur 

yemiş yağmurluğu ile ayakta duruyor. 
Bir söz yok. Yabancı ile bir söz yok. 
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Adam elini cebine sokuyor ve çıkarıyor. Beş kirli ve nemli oyun kağıdı, beş 
eski zarf, yumuşakça birbirinden ayrılıyor ve gözlerimin önünde bir Çin yelpazesi 
gibi,, adamın elinde titriyor. Yabancı, oyunu hepten yutmuştur. Yelpazeyi 
kapatıyor ve eski oyun kâğıtlarını yere atıyor. Dönüyor. Usulca, sessizce, sözsüz, 
çekip gidiyor. Ayak sesi, ayak, ayak, ayak, güzün kırılmış gururu üzerinde, 
yabancının ayak sesi.  

Helya! Rekabet hissi, küçük düşürme hissidir. Bırak, bin okçu bir kuşa nişan 
alsın. Ben, o kimseden ki, iki parmak yönelmiştir ona, el çekerim. Rakip, hakir bir 
denemeciden başka bir şey değildir. Bırak, yitirilecek olan yitsin. Sen, bir 
bekleyişin kalbinde çürüyeceksin. Bundan defalarca söz etmişim Helya! Ve sana 
söylemediğim şey kalmamıştır. Bir tarafa itilmiş şey yoktur. O adamdan ki eyere 
oturmuştu, dizginleri oynatıyordu; fakat menzili yoktu, o kadından ki bozuk 
paralarını sayıyordu, 

O yoldan geçenden ki gözleri, köşklerin aydın ışıklarını anımsatırdı, 
Ve o yoldan geçenden ki kendinden başkasını diriltmiyordu. 
O adamdan ki yolunu kaybetmişti, yağmurdan sırılsıklamdı ve biz, onun 

kuzey ezgilerini seviyorduk. 
Duyuyor musunuz? 
Bu şarkı, bana bir gölün kıyısını anımsatıyor; gecenin kara gölünü. 
Şarkılar, yalnızlığı avuturlar; ama yalnızlığın avutulması, acının dinmesi 

değildir. Yabancıların yanında yaşamak, renksizliğin ve sesin içinde yaşamaktır. 
Şimdi sesler, havada en sebepsiz akanlardır. Herkes söylerken kimse duymaz. 
Unutma! Susku, boşluğun ispatı değil. Şimdi, söyleyen boştur- ve çöpçüler geceyi 
boşuna seçmemişlerdir. 

Ve senin, kadifemsi yatağa yatırmış olduğun altın takılardan söz ettim. 
Ben sana, bir gün açılacak olan tüm kapalı kapılardan; turunç 

çiçeklerinden, 
Ben sana, meltemin görkeminden söz ettim. 
Helya! En derin arındırmalar rüzgârla bağlanan bir ahittir. Bırak, rüzgâr 

süpürsün. 
Bırak, bitkiler kendi elleriyle bitsinler. 
Kapılardan, bekleyeni olmayanı açık bırak ve içe doğru tek yönlü olanı... 
Gülüşlerden, ağlayışın yerine geçmiş olanını öv! 
 
 
 
 
Denizden, köhne ve çatlak bir kürek sesi duyuyorum.  
Kayıkçının, kuzeyi çağırdığını duyuyorum. Seni, yedi renkli bir balık gibi 

denizden çıkardığını görüyorum. Kayıkçının sesi, kuzey rüzgârının sesidir; kayık 
kıran kanatlı kuzey rüzgârının... Denizde kimse yok. 

Birisi gelecek. 
Bunu düşün! 
Hiçbir ileti son ileti değildir ve hiçbir yoldan geçen de sonuncu... 
Daha gelmemiş birisi gelecek. İnan! Gelmenin olanağını yaşatan biri. 
İntizara otur! 
Şimdi, gecenin kara duvarına kazınmış olan mektup, anların 

ölümsüzlüğünü bildiriyor; kalıcı, acılı ve dumanlı anların; kimsenin kendi 
konumunu biçmediği anların, süslerin silinebilir olduğu anların... Tin, arın ve 
yalnız, paslanmayı duyumsar; ve dilek -ki dayancı yaratan bir süstür- yangın 
yerinde yarı yanmış eski köşklerin perdeleri gibi, senin düşünce salonlarını 
süslemeyecek. 



36 

 
 
 
Saklanmak niye? 
Kaçmak niye? 
Bir adam durmuş, bizi seyrediyordu. Bir adam geçiyordu – Helya! “Bir” en 

zavallı ve solmuş sayıdır- ve bizi seyretmiyordu. Biz, geçmekte olandan 
kuşkuluyduk; kapalı pencerelerden, kapalı kapılardan daha fazla; caddenin 
kenarındaki işportacıdan, yakasını kaldırmış olan adamdan daha fazla. 

Baba! Ben dönerim. Yanıt istemiyorum. Dönerim. 
Helya! Dağın, taşsı alnına bir taş çarptı. Dağ güldü, taş kırıldı. Bir gün dağ 

da kırılır. Görürsün. 
Benim kaderim “herkesin” kaderi değildir. Ben yorgun, uyumuşum. Dünya 

uyumuyor. Ben dalıyorum. Dünya ağıyor. 
Kurtlar, gecenin yorulmaz bekçileriydi. Gece, sesleri kendinde gömüyordu 

ve boşunalık, boşunalığın çocuğuydu. 
İlk konuşanlar sonra pişman oldular ve susanlar pişman oldular. Pişmanlık, 

güneşin, yağmurun ve karanlığın altında bir sözcüktü. Ve yıllar, yağmurun ve 
güneşin ve karanlığın toplamıydı ve bunlar, pişmanlığın rengini yıkadılar. Neden 
pişman olmalı? 

Tüm yitirilmiş olanlardan mı? 
Yoksa elde edilemeyeceklerden mi? 
Ya da sonuna geldiğimiz ve başlangıcı hakkında kimsenin konuşmadığı bir 

öyküden mi? 
Günlerden ve suyun kaynama sesinden mi? 
Senin için mi Helya? 
Pişmanlığın kocaman salonunda, yitirilmiş ve elde edilememiş olanlar kol 

kola dans ederler. Köylü kızlar bizim için oynadılar. Genç adamlar boğuştular ve 
birisi, kabarmış yanakları ve fırlamış gözleriyle zurnasına üflüyordu. 

Helya! Böylesi yaşamlar, yaşamın dürüstçe arda kalanlarıdır. Köylüler şehirlilerle 
karışırlar ve kokmuş yumurtalar müşteri bulur ve artık hiçbir saf dilli, yoldan geçen yoktur ki; 
komşusunun karısını düşünmesin. İhtiyar adamlar, matbaanın yanında çubuklarını1 
elden ele dolaştırıyorlardı. Sen onlara bakıyor ve ‘Ne kadar kaygısızlar!’ diyorsun. 

- Helya biz böyle yaşayacağız. 
Kalktım ve köylü çocuklarının –dans ediyorlardı- koluna girdim. Sen, 

gülmekten katılıyorsun. Sen gülüyorsun, onlar bundan gururlanıyorlar. Onlar, senin kurma 
bebeklerin olmaktan çekinmiyorlardı. Sen çemberin ortasına geliyorsun. Zurnasına 
üfleyen adam yeni bir hava çalmaya başlar. Kırmızı bindallıları ve iri memeleri ile köylü 
kadınlar omuzlarını oynatıyor, gülüyorlardı. 

Ve ardından, cisimlerin buluşma gecesiydi... 
 
 
 
Yanıtsız dönerim. Ahşaptan, ırmaktan, denizden ve adları yazılı kayıklardan 

ayrılırım. 
Gece, yerin göğsündeki kendi tecellisinden ve rüzgâr, soğuğun 

iletiselliğinden söz ediyor. 
Yıldızların bu çöle düşüşünde, eşyanın bu tepe taklaklığında, bu tuhaf 

egemenlikte ve hüznün yumağında söz, gecenin çürümüş ağıtındandır ve içe 
doğru bir dönüşten...  

 
1 Türkçe. Tütün içmek için kullanılan uzun ağızlık.  
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Söz, köşelerin ve teselsülün örselemişliğindendir. 
Söz, düzlemlerdendir, yinelenmeler ve sonlardan... 
Geliyorum. Gri caddenin kenarına kadar geliyorum. 
- Bayım, ben Yıldız Köyü’ne gitmek istiyorum. 
- Atla yukarı! 
Ve ben, bin kıvrıma, eşyanın sessiz geçişine ve suskun ağaçlara ve suskun 

yere bakarak. 
Ben, dinginliğin geçişine gözüm yollarda. 
 
 
 
 
 
Bir ricat1 gerek. 
Kentleri bizim yokluğumuz elgin yapmaz. Kentler, insanların yokluğunda 

sürer. İhtiyar belediyeciler, tımarhaneleri sevgiyle açar ve yeni meydanları; ki 
onları boş bir kalabalık süsleyecek... Onlar, kendi günbatımlarını yok etmekte 
acele ediyorlar. Bay belediye başkanı, “Bu kent, sizin kentiniz, yakında il merkezi 
olacak,” diyor.  

Kalabalığın alkış ve haykırış sesi. Bir adam, ezilmesin diye oğlunun elinden 
tutup çekiyor. Çocuk kısa boylu ve küçük bir bahçe olan taraçayı görmek istiyor. 
Ben, yeni meydanları tanımam. Kiremitler gitmiş ve çatılar uhrevi renklerin 
ötesinde yoksul ve acımasızlar. Turunç bahçesi, ufak ve garip kalmıştır. Köşk, 
şehir mesiresi olmuş. Memurumsu bir ağırbaşlılıkla yürüyen insanları görüyorum. 
Onlar kendi memurumsu ağırbaşlılıklarıyla borç senetlerini imzalıyorlar ve her 
taksitin tehdidinde, kendilerini tüketiyorlar. Geçen birisini biliyorum. Türkmen’in 
atı yoktur artık. 

- Bu “erik bahçesi” değil mi bayım? 
- İdi. Şimdi “Milel Caddesi” oldu. 
- Benim babamı tanımıyor musunuz bayım? 
- Babanız mı? Affedersiniz bayım... 
İhtiyar adam benden uzaklaşıyor. Zift ve alay kokusu, bergamot 

kokusundan daha keskindir. Kuşlar, baharı soruyorlar: “Baharı gördünüz mü, 
buradan geçen?” 

Ben kuşların dilinden anlarım. 
- Bey! Bu, kuşların dili değil artık! Siz gittiniz... 
“Erik bahçesi” Milel Caddesi olmuş. Milel Caddesi’nde sevmek ne denli 

zordur. Serçeler, caddenin başlangıcını sevmiyorlar artık. Kalabalığın alkış ve 
haykırış sesi uzaklarda. Hoparlörler sevgilerden teşekkür ediyor. Benim sesim 
küçüktür. Benim sesim metalden değil. 

- Affedersiniz bayım!... 
Adam geçiyor ve dinlemiyor. Ben bir mucizeyim sanki. Bana inanmıyor. 

Beni görmüyorlar. Bayım, ben on bir yıl sonra döndüm; fakat evin çitleri gitmiş. 
Kör bahçe, pasın görebileceğinden medet umuyor. Bahçe, yoldan geçenden bir 
şey sormuyor artık. O, kendi su serpilmişliğinin parıltısında, yoldan geçenin 
övgüsünü unutuyor. Renkler, duvarın tutsaklığına oturuyorlar ve zile kulak 
kabartıyorlar. Ben haykırıyorum: Daye Ağa... ben döndüm.  

Yağmur, kiremitler üzerinde ses vermiyor artık. Bir kadın, ayakta duran 
çocuğunu dövüyor. Milel Caddesi yeni pencerelerin istilasında, turunç 

 
1 Arapça. Geri dönme. 
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bahçelerinden ayrılıyor. Ben zile basıyorum. Bir ses, bir kadının köhne, bağcıksız 
ayakkabılarının sürüklenişini anlatıyor. Açılan bir kapı. 

- Merhaba Daye Ağa! 
- ... 
- Merhaba Daye Ağa! Benim, döndüm. 
- Yanlış gelmişsin birader! 
- Fakat bu benim evim Daye Ağa! 
İhtiyar kadın bana bakıyor. Biraz uzaklaşıyor ve gülüşlerini bakışlarıma 

döküyor, bir kapı kapanıyor. İhtiyar kadının ayak sesini duymuyorum. Kulağını 
kapıya yaslamıştır. 

- Daye Ağa! Babaya, döndüğümü söyle! Beni görmek ister belki. 
İhtiyar kadın kapıyı aralıyor ve gülüyor. Helya! Bu gülüş, tanış olmanın çivit 

havasına bir pencere bile değil. Ben gülüşümü, havadan, geceden ve yağmurdan 
geri istiyorum. Ben; bahçenin o renkli çitlerinin iki yanında, o kocaman çam ağacı 
yanında, yeşil sarmaşıkların altında boğulmuş olan gölgelikte, suyun taşla çevrili 
kuyusunda, balarılarının yuvalarının yanında, ıslak otların ortasında –ki 
bahçıvanın makası, aralarında gıcırdardı- ve okulla ev arasındaki kısacık yolda, 
bakışlarına döktüğüm tüm gülüşlerimi geri istiyorum. 

- Hanımefendi, Daye Ağa öldü mü? Siz, onun yerine mi geldiniz? Babama 
söyleyin aşağı insin! 

Yüksek bir ses duyuyorum. İhtiyar kadın yanıtlıyor: “Bayım! Oğlunuz 
gelmiş... aşağı gelin!” Usulca ve ürkerek gülüyor.  

Adam merdivenlerden aşağı iniyor. Kapının yanında duruyor. 
- Bayım! Ben sizin oğlunuz değil miyim? 
Kapı kapanıyor. Onlar, kapalı kapının arkasında konuşuyorlar. Ev 

küçülüyor. Ve benim gözlerim, evin tümünü içine alıyor. “Hayır. Burası değil.” 
Komşu bahçenin çitleri karanlık. Duvar, çitlerin düşlerini mezarlığa taşıyor. Komşu 
evin ışıkları on bir yıl öncekinden daha sönük değil. İşte burada, kelebekler 
bahçenin altın tokası oluyorlar. 

- Affedersiniz Hanımefendi! Burası Helya’nın babasının evi değil mi? 
- Burası hamam. Görmüyor musun? 
Kadın geçiyor. Ben artık sana gelmiyorum. Ben artık senin adını da 

unutmuşum. 
Ben, Milel Caddesi’ndeki hiç kimseyi sevmiyorum. 
 

 
 
 
Şimdi bana gri bir huzur geri geliyor; çöllerin terk edilmiş çizgilerinde – ki 

bir zamanlar yanmış buğdayların külüne ulaşırdı- bile bulunamayan bir huzur; bir 
sondan –bitimlerin sonundan değil- söz eden bir huzur; belki de bir mevsimin 
bitiminden fakat tüm yılların değil; tuhaf bir huzur ki ne kavuşmayı anlatır ne de 
bir ağıtın acı sonlanmasından söz eder, ne söylüyor ne de söylemeye erki var; ne 
bir dindirici ilacın ilkel değerini taşır ne de acılar karşısında en duyumsal 
teslimiyeti anlatır; caddelerin gürültüsünün, ışığın ve köşelerin, onda dinip 
çöktüğü bir huzur... Bırak, kurtlar ve en korkak insanlar arasında bir ilinti 
yaratayım. Gidilmesi gereken bir yol var. Geri dönülesi bir yol var. Gitmek, inancı 
övendir ve geri dönmekse kaderin meddahı... Caddeler, yoldan geçenleri 
reddetmemiştir henüz. Adam, kocaman birkaç paketle caddenin kenarında 
bekliyor. Bir kadın bana bakıyor. Bir kadın bana bakmıyor. Biz, bize bakmayan yoldan 
geçenlerden korkarız.  
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Bir çocuk, bir ışık direğinin etrafında dönüyor. Bir renk benimle birleşiyor, 
sünüyor ve kenara çekiliyor. Bir adam, kocaman bir turşu kavanozu ile -belki 
sarımsaktır- geçmek için geliyor. Bir kız, yağmur yanaklarına dikey gelsin diye 
yüzünü göğe çeviriyor. Bir çocuk yere düşüyor. Bir adam, çocuğu değil sesini 
kaldırıyor. 

- Bayım, kırmızı ışık! Bekleyin biraz! 

- Bakın bayım! O kadını görüyor musunuz? 

Bir kadın geçiyor. Belki otuzlarındadır. Bu kadın birilerini anımsıyor ve o, 
seni Helya! Seninle bu yoldan geçenin arasına bir başkası oturmuştur. Ben 
biliyorum ki sen hiçbir şeyi, o çok uzaklardaki bir sevme düşüyle 
değiştirmeyeceksin. Sen orada bekleyerek kırgın ve usulca oturacaksın. Hayır 
Helya! Dönüş, sevgiyi yıkmaz. Birisi gelecek ve gelmeyi yaşatacak. Bu kadın, 
cadde boyunca akıp giden kara bir lekedir. Bu kadının bir eli, belki de yedi 
yaşlarında olan bir kızın elini tutmuştur. Yedi yıl Helya? Acaba sayılar, bizim 
sanılarımızın çocukları değiller mi? Acaba zaman, sayılardan ötede adım atmıyor 
mu? Belki yedi yıl Helya! Sen kendi çocukluğuna geri dönmüşsün. Sen, metal 
kelebeklerin peşinde koşacaksın ve beni görmek için -Milel Caddesi’nde- 
merdivenlerden yukarı çıkacaksın. Sen, akşam olunca, ev ödevini bahçıvanın 
kızına yazdıracaksın. Ona taze meyveler vereceksin. O, meyveleri kardeşi ile 
bölüşmez. Onun kardeşi, kâğıttan kırmızı elmaları gizlice –resimlerde- ısıracak. 
Senin elin, bana artık hiçbir kadını anımsatmayan kadının elindedir. Sen, turunç 

bahçesiyle bizim evin arasındaki merdivenleri çıkıyorsun ve ‘Gelmiyor musun?’ diye bağırıyorsun. 
Ben koşuyorum. Yuvasının yanına zincirlenmiş küçük bir köpeğin sırtını okşuyorum. O, 

kuyruğunu sallıyor. Biz, çitlerin iki yanından birbirimize bakıyoruz ve gülüşlerimiz birleşiyor. 

Kadın geçiyor ve kadının ardı sıra adam geliyor ki ayak seslerini güzün 
yaprakları üzerinde duyuyorum. 

 
- Helya döndün mü? Ben, ‘Bir kaçış hiçbir şeyi ispatlamaz,’ demiştim. Su kaynıyor. 

Bana bir kahve yap. Ben omuzlarının üzerinden bakıyorum. Bir adam orada duruyor –beş eski 
oyun kağıdı ve- bu adamın eli, bir çocuğu ardınca çekiyor. Çocuk dönüp ihtiyar bir 
adama bakmak istiyor. İhtiyar adama acımış. Bu çocuk... benim, Helya. On 
yaşlarındadır belki de –o, bende yazı canlandırıyor. Köylü adamlar dans ediyor. 
Kırmızı giysileri ve bol pilili üçetekleri ile topuk vuruyorlar. 

- Helya, biz böyle yaşayacağız. 
Çocuk yeniden dönüyor ve ihtiyar adama bakıyor. Benim elim, bir sarayın 

kopmuş perdelerini satın almış ve yatak odasını süsleyecek olan adamın elinde.  
Helya! Kumarbazlar, işaretli kâğıtları sevmezler; işaretlerini herkesin bildiği 

kâğıtları... Köşesi kopmuş bir kâğıt, oyunu tatsız kılar. Bizim çocukluğa geri 
dönüşümüz, geri dönüşün görkemini yok eden ağır ellerin tutsağıdır. Belki biz de 
takdirin kurma bebekleriydik; takdire olan inancı, kendimize olan inancımızla 
yenebilirdik ancak. Şimdiyse inanç bir şiirdir ve adam yanımdan geçiyor. Adama 
para veriyorum. O istemiyor. Yorgundur Helya, yoksul değil. Yorgunluk adımları 
kısaltır, daha da kısa. 

- Ben burada oturmak istiyorum bayım! 
- Neden burada? Ben sizi bir misafirhaneye götürürüm. Artık size yabancı 

değilim bayım! 
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- Bende bir mum yakın! Beni gökyüzüne gönderin! Anne! Çocuğunun elini 
bana ver. Acaba sen hiç renkli düş gördün mü? Yorgunum. Uyumak istiyorum 
Bayım! Sen, yeşil bir ölüm nedir bilir misin? Hiçbir yasa, yeşilden ve bahar 
kokusundan yana değildir. Oyun kâğıtlarını atın! Burada deprem olacak. Burada 
ay tutuşacak bir gece. İpek çoraplar yanacak. Milel Caddesi’ndeki aşk sütunlarını 
sahte billurdan yapmışlar. Ne denli yıkılabilirdir inanç ne denli geçicidir dostluk. 
Merhaba Bayım! Merhaba Hanımefendi! Ben bir çocuğum. Ben, katlanıp bükülür 
bir fenerim. Bende bir mum yakın! Gazeteler, naylon giysilerle kuşanmıştır. Daye 
Ağa! Bu benim, geri geldim. Bu kentin adı nedir bayım? ‘Zümrüt Terzi’, ‘Sevgi 
Meşrubatçısı’, ‘İçecek mevcuttur.’ Duman ve ışık ve metalin yasası -sarkıtılmış 
tavuklar- sinema -Cehennemden Kaçış- ben ıslandım, ben çok yorgunum bayım. 
Uyku... sadece uyku... uyu Helya, geç vakittir. Duman, gözlerini incitir. Artık 
kimsenin bakışı, pencerenin buharını silmeyecek... Gözlerinin geceye söyleyecek 
nesi var? 

Gece, benden boşalmıştır Helya... 
Gece, benden ve kelebeklerin imgelerinden boşalmıştır...  

 


