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Bir bayram tatili öncesinde tuhaf bir durum var ortada. Haydarpa-
şa Garı’nda bir tenhalık. Hâlbuki bayram arifesi herkes bir yere git-
meliydi. Kalkışa bir saatten fazla var. Salına salına bir banka yanaşıp 
oturuyor. Olacak şey değil, meydan boş, hareket hâlinde tren yok. 
Önünde insansız büyük bir boşluk. Boşluğun ilerisinde perona ya-
naşmış öylece duran trenler. Önündeki vagon yataklı. Penceresinde 
bir televizyon görünüyor. Kalkıp cama alnını dayamış, içeri bakıyor. 
Markası Cosmos. Hayret! Yıllar önce babası siyah beyaz yerine renk-
li bir televizyon almıştı. Markası aynı. Elektrikli süpürgeyle birlikte 
girmişti evlerine. Siyah beyaz televizyon da doğruca yüklüğe gitmiş-
ti. O zamanlar iki kanal izlenirdi: TRT-1 ve TRT-2. Görüntüleri cam 
gibi netti. Her gün akşam ajansından önce annesiyle bir dizi filmleri 
vardı. Bu saati dört gözle beklerlerdi. Aslında o beklemezdi ama an-
nesi beklediği için o da beklerdi. Babası dizi bittiği zaman işten döner, 
saati tam denk getirirdi. İlk işi ajansı açmak olurdu. Ajans saatinde 
ajans seyredilirdi. Babasıyla bir türlü ajans seyredemezdi. Birkaç kez 
denese de bunu hiçbir zaman başaramadı. Annesinin bir parçası ol-
mak için en azından çabalıyor, babasının parçası olamıyordu.

Bir gün reklamları izlerken yeni bir kanalın yayına başlayacağını öğ-
rendiklerinde çok heyecanlandılar. Merak içindeydiler. İçleri içlerine 
sığmıyordu. Aslında o, sığmıyormuş gibi yapıyordu. Herkes gibi ha-
reket etmeyi gün geçtikçe daha güzel uyguluyor, rol yaptığını kimse 
anlamıyordu. Yeni kanalın ismi hiç de zor değildi. Özenle seçildiği 
belliydi: TRT-3. Şimdi ne yapıyordu acaba? Uzun zamandır ismini 
hiçbir yerde duymuyordu.

Uzakta bir gürültü, garın diğer ucunda. Bu mesafeden anlamak zor. 
Ateşli bir tartışma. Yapacak bir şey yok. Merakının uyanmasında bir 
sakınca da yok. Enerjisi de yok ama merakını gidermeye karar ver-
miş çoktan. Koca bavulu ardından sürükleyerek seslere ilerliyor. Bu 
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gürültünün onunla ne ilgisi olabilir? Garın içindeki bu kısa mesafe gözüne çok 
uzak görünüyor. Sanki oraya hiç ulaşamayacak. Banktan gürültünün merkezi 
olsa olsa yüz metre. Nihayet kalabalığın yanında. Gişeye yapıştırılmış bir ilan 
kâğıdı insanların arasından gözüne takılmış: Genel grev nedeniyle tüm tren se-
ferleri iptal edilmiştir. Dileyen yolculara bilet ÜCRETleri iade edilecektir. Kâğıt-
taki “ÜCRET” kelimesinin büyük harfle yazılması hemen dikkatini çekiyor. 
Rahatlamalı değil mi? Aksine olduğu yerde donakalmış. Bembeyaz bir yüz. Kı-
pırdayamıyor. Derken içine kapanmaya başlıyor, kapanıyor, kapanıyor ve ufa-
cık kalıyor. Belki o anda bavulun içine girmiş. Kendini hemen ilerideki martı-
ların dans ettiği denize atmak istiyor. Bunun için bavulun denize fırlatılması 
yeterli. Martılar, martılar… Her tarafta. Ötüşleri sadece bir böğürtü. En galiz 
küfürler gibi. Bu sesi duymak istemiyor. Hiçbir ses duymak istemiyor. Martı 
sesleri her geçen saniye daha rahatsız edici. Hepsini yok etmek istiyor. Evet, 
tek düşüncesi bir martı katliamı yapmak. Bütün martılar susmalı. Derin bir 
soluk alıp bavuldan çıkıyor. Çevresiyle ilişkisi kesilmiş. Hayatı bu kadar his-
setmek yeterli. Martıların ötüşleri normale dönmüş. Onu rahatsız eden diğer 
sebepler tükenmiş. Peki şimdi ne yapacak? Gözleri ilan kâğıdında. Tartışma-
ya katılıp bağırabilir. Bunu yapmayacak. İç buhranlarıyla baş başa kalacak. En 
azından bir süre. Bu durumun tadını çıkarmalı. Belli belirsiz cümleler dudak-
larında. Kıpırtılar anlaşılmayacak kadar küçük. Bavuldan çıktığında hepsini 
yok etmişti oysa. Bakışları uzaklarda. Böyle günler yaşanmasa ne kalırdı ile-
ride anlatacak? Sorunsuz, düzenli ve planlı bir hayatta kime ne anlatılabilir? 
Hatırlanacak bir gün yaşıyorsun. Ne de saçma bir düşünce. Saçmalığın dik ala-
sı. Daniskası hatta. İrkiliyor, hemen susturuyor kendini. Amma da hatırlana-
cak bir gün! Bir homurdanma. Paylıyor kendini bir güzel. Buhran yaşıyor. Ağız 
tadıyla bir buhran. Şimdi bundan tamamen sıyrılmalı. Sıyrılmalı. Sıyrılmalı! 
Her zaman olduğu gibi üçüncüde başarıyor. “Çözüm bulmalıyım, çözüm bul-
malıyım, çözüm bulmalıyım!” Bağırıyor boyuna. Birkaç kişi bakıyor. Sadece 
göz ucuyla. Önlerine dönüyorlar. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Sessizce biletinin 
iadesiyle ilgilenmeli. Kalkışa az bir süre var. Parasını almalı. Saatini geçirince 
alamamaktan korkması gerekiyor. Korkup hemen harekete geçmiş. Korkmaya 
devam ediyor, korkmalı da. Bilet parasını almak sorunu tam olarak çözmüyor. 
Hatta hiçbir şeyi çözmüyor. Sadece problemi daha küçük hâle getiriyor ya da 
öyle gösteriyor. Yüz elli liraya değil de kırk beş liraya ihtiyacı olacak. Ceplerini 
karıştırıp ters çeviriyor. Avucunda on lira var. Yani tam otuz beş lira eksik. Yıl-
lardır İstanbul’da. Bayram yoğunluğunu düşünerek biletini bir ay öncesinden 
almış. İlk kez sağlam bir iş yapmış. Bu sağlam iş şimdiden paramparça olmuş 
bile. Oysa çetelesine ilk çentiği atacaktı. Bir başlangıç. Çok yakınından geçen 
yüzlerce denemeden biri.

Bayram arifesinde otobüsle pazarlık olmaz. Üzerine bir de tren seferleri ip-
tal. Elbette yer yok denecek, elbette fiyat daha da artacak. Bu tartışma bitecek 
gibi değil. Gürültüleri, düşüncelerinden sıyrıldığında ara ara duyabiliyor. Far-
kında olmadan kuyruğa girmiş, iade edilen parayı almış, cebine koymuş bile. 
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Küçülmüş problemiyle baş başa. Yürüyüp banka oturuyor. Bu bir an o kadar 
uzun geliyor ki kendini bir ölü gibi bıraktığını bile unutmuş. Yürüyerek Anka-
ra’ya gitse, bu kadar bitkin görünemez. Yürüyerek gitsem, yürüyerek gitsem… 
Kahkaha atmaya başlıyor. Gözlerinde yaşlar. O kadar gülmüş buna. Sular sel-
ler gibi. Hâline ağlaması gerektiğinden olacak her iki amaç için kullanıyor bu 
gözyaşlarını. Sakin sakin. Yataklı vagonda bakışları. Cosmos marka televizyon 
orada. Ne yapabilir? Kalkıp yine markanın aynı olduğunu... Bu fikre şiddetle 
karşı. Aynı zamanda yerinden kalkmaya da üşeniyor. Ankara’ya kadar yürü-
yemez. Banktan ekranın yarısı görünüyor. Önemsiz bir ayrıntı. Kalkmayacak. 
Oturacak ve böyle düşünecek.

Kendini hayallere bırakmış bile. Sadece rahatlamaya çalışıyor. Bu durumda ra-
hatlık önemli. Okuduğu pek çok kitapta yazıyor bu. Hayal. Düş. Umut. O gün 
de böyle bitkindi. Çatıda saatlerce antenin yönünü ayarlamakla uğraştı. Anne-
si aşağıdan sesleniyordu. Biraz aşağı, biraz sola, kuyruk az yukarı, tamam dur, 
az önceki gibi, offf! Olmadı. TRT-3 yayına yeni başlamış, dizi filmin olduğu ka-
nal gitmişti. Yeni kanalımız TRT-3 hepimize hayırlı uğurlu olsun! Üç kanalın 
görüntüsü de karlı ve cızırtılıydı. Her şey birbirine girmişti. İki kanalın ses ve 
görüntüsü üçüne pay edilmişti sanki. Hatta büyük bir miktar da boşlukta kay-
bolmuştu. Hiçbir şey yoktan var, vardan yok olamaz diyerek bir kere daha du-
rumu teyit etmişti böylece. Bütün bu olumsuzluklara rağmen azimliydi. Uzun 
süre çabalamış, vazgeçmemişti. İşin peşindeydi. Bir kedi gibi çatılarda dola-
şıyordu. Kanalların frekansını yakalamak için hiç durmuyordu. Bu işi başar-
malıydı. Çatılarda dolaşırken dalları kiremitlere sarkan meyve ağaçlarını da 
ihmal etmiyordu. Yazın sonuna doğru çatıya sarkan dallarda tek tük sararmış, 
rengi yapraklardan ayrılmış meyveler buluyordu. Nohut kadarken meyvesiz 
bıraktığı kayısı ağacı, şayet bu gizlenmiş meyveler olmasaydı kendini sadece 
bir çağla ağacı olarak bilecekti. Sararmış kayısıların tadı başkaydı. Olgunlaş-
mayı başarmış bir kayısıdan daha enfes bir meyve olamazdı. Bunun bir sebebi 
de o meyveleri sadece o yerdi, kimseye söylemezdi.

Şimdi meyve filan güzel de bunu bir süre unutayım. Bankta otururken yarın 
sabah evde olmalıyım. Durum bu. Aksi takdirde bayram herkese zehir olacak. 
En çok da bana. Yemekler ve tatlılar. Bir de annemle babamın bir sürü nasihati 
var. Bitmeyecek, sağanak olup üzerime yağacak. Tatil başladığına göre ban-
kalar kapalı. Para gelemez. Otobüse binip inince kalanı vereceğimi söylesem 
kovalarlar.  Bütün koltuklar şimdiden doludur. Koridorda gidebilirsin, gel yat 
boylu boyunca, uzan sere serpe. Neden bankayı düşündüm? Hesabım ya da pa-
ram yok ki! Ne diyordum, koridor, evet, koridor. Nasıl geçiniyorum ben, param 
olunca harcar, olmayınca simitle yaşarım. Ama simit akşam alınmalı, öyle 
değil mi? Akşam kalan simitlerle eve giderken yükünü hafifletmek için dur-
madan simit yiyen bir satıcı denk gelince, piyango! Velinimetim benim. Ben 
de onun tabii. Bu dünyada bana değer veren sadece bu simitçiler var. Tabii on-
lar da benim için değerli. Varlıkları bile mutluluk veriyor. Neyse. Simide sonra 
bakarım. Rica? Kimseden ricada bulunamam. Para bu, nasıl istenir? Bir yeri 



57

..Turgay Yıldırım ..

HAZİRAN 2022 TÜRK DİLİ

bulmak için bile saatlerce dolanırım. Kimseden yol tarifi isteyemem. Koridora 
uzanır giderim abi, koridorda, hemen şuracıkta. Bu yüzden iş görüşmelerine 
geç giderim. Birkaç gün geciktiğim çok olmuştur. Olumsuz iş başvuruları. Tek 
vasfı eline geçen kitabı okumak olan biriyim hepi topu. Vasıfsız bir işçiden 
zamanında gelmesini beklemek haksızlık. Bir miktar vasfım olsa olurdu bak. 
Vasıf denen şey her neyse, işte ben onu hiç sevmiyorum. Belki bende biraz bu-
lunsa severdim. Kitap okurken yakalayıp kapının önüne koyarlardı. Hem de 
kaç kere. Kitapları bırakmalı, daha uzun cümleler kurmalı. Koridorda giderim 
ben koridorda. Uzun cümlelerle uzun boylu bir çözüm bulurum ihtimal. Her 
türlü cümleyi koyalım şöyle. Uzun, kısa, orta, devrik, soru cümlesi. Çözüm 
gelmiyor aklıma. Bulamıyorum. Durum nedir? Koridorda muavinin servisini 
engellerim. “En dibe kıvrılırım abi. Servisi ben yapsam.” Bu kez de muavin ko-
valar. Sonuç: Hâlâ param eksik, hâlâ gardayım. Otogar bile değil, gar. Dümdüz. 
Otogara gitmek de bir maliyet. Banktayım. Aynı bank bu. Koridorun dibi de 
olmaz, hem motor gürültüsü de çekilmezdi doğrusu. Zaten rica edemem. Boş 
laf bunlar. Lafügüzaf. Öyleyse çözümü unutmalıyım. Hooopp! Unuttum işte. 
Düşüncelerimi başka yerlere çekeyim. Alternatif, alternatif… Daha yakına gi-
debilirim. Beş parasız bilinmedik bir yer mi, yüz on beş lirayla İstanbul mu? 
Bu bir kenarda beklesin. Kaç zamandır İstanbul’dayım. Belli bir hukukumuz 
var. Severiz birbirimizi. Otostop! Bu da başka bir alternatif. Ben yapamam ki. 
Kitaplarda olur bu. Farkında olmadan yolun kenarında beni görseler diye değil 
de görmeseler diye çabalarım. Kimse görmez beni. Çünkü düşük banketlerden 
yürürüm. Beni bir araç görse, duruverse ne diyeceğimi bilemem. Durduğu için 
teşekkür eder, iyi yolculuklar dilerim. Binmeye cesaret edemem. Tırın, kam-
yonun, aracın kapısını bile açamam. Yolda kalanlar için hâlâ durmaya cesa-
ret edebilen şoförler var diyerek insanlığın ölmediğini görmekten mutluluk 
duyarım. Evet, buna da içten içe sevinirim. Araç da bir güzel benden uzakla-
şır hızla. Otostop yapamayacağım için bu da çözüm değil. Hem belki insanlık 
çoktan ölmüştür, bilmiyorumdur, haberim yoktur. Bu gerçekle yüzleşemem, 
hem de bu durumda. Al sana bir başka yıkım. Bak bir nokta daha geldi aklı-
ma. İstanbul’dan ayrılacağım için evi boşaltmıştım, eve de dönemem. Bir ar-
kadaş… O da olamadı. Bank nasıl olur acaba? İnceleyelim biraz. Tahtalar düz 
değil. Kenara doğru hafif bir kavis. İlk ve son çıtalar birkaç santim dışarda ve 
yukarda. Vidalara açı verilerek sabitlenmiş. Üzerinde kimse uyumasın diye 
ince ince düşünülmüş sanki. Kim düşünmüşse iyi düşünmüş. Tebrikler! Yoksa 
koca gar, grevde uyuyan insanlarla dolardı. Neyse ki tuvalet ücretsiz. Tuvalet 
görevlisi de greve katılmış. Bir tek bilet gişesi çalışıyor. Kalabalıkta iri bir adam 
farklı bir şey yapıyor. Bak sen, uyanık! Resmen uyanıklık bu! Gişe kabinini sar-
sıyor. Memur panik içinde. Ne yapacağını şaşırmış. Bilemiyor. Kabinin kapısı-
nı açıp dışarı çıkmayı bile akıl edememiş. Sadece dengede kalmaya çalışıyor. 
Adam farklı bir çözüm arayışında. Hiç de yorulmuyor. Çok güçlü çok. Gişeyi 
yerinden sökecek birazdan. Peki ne olacak sonunda? Dur bak, nereden çıktığı 
belirsiz üç polis göründü. Mikser makinesini aldılar, sürükleyerek garın dışı-
na götürüyorlar. Acaba bu koca oğlana ne yapacaklar? Buradan kendime bir 
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pay çıkaracak olursam farklı bir çözüm peşinde koşmamalı. Bingo! Seçilen yol 
amaca ulaştırmıyorsa gereksizdir.

Neyse. Vagonun içinde televizyon kapalı. Açık olsa seyrederdi bir güzel. İç ses-
ler, dış sesler. Gürültü var içinde, çok gürültülü. Susun, susun, susuuuuun! 
Kimse dönüp bakmıyor. Belki oturduğu bank çok uzakta. Belki de bağıran iç 
sesiydi. Sessiz bir çığlıktı. İçten ya da dıştan yüksek sesle bağırmak işe yaramı-
yor. Sonuç: İçine bir sessizlik çörekleniyor.

Bundan faydalanıyor anında. Yeni kanalı düşünüyor. Neydi? TRT-3. Kaç gün-
dür vardı? Kaç gündür dizi seyredememenin acısını yaşamışlardı? Bu acı din-
dirilmeliydi, değil mi? Bu nasıl olacaktı? Çok kolay. Bunu ancak o başarabilirdi. 
Kanalları ayarlamalı, cam gibi yapmalıydı. Ansiklopedileri karıştırıyordu. Bel-
ki de kitap okuma alışkanlığını o zaman edinmişti. Kim bilir? Okuldan çıktı-
ğında evlerin çatılarını gözlüyordu. Her evin kendine has anten sistemi vardı. 
Uzay mekiği. Çatının bir ucundan diğerine uzananlar. Çok güzel ve şık olanlar. 
Yepyeni antenler. Kısacası, vardı da vardı. Bir sürü. Babasının yeni bir anten al-
masıysa imkânsızdı. Akşam ajansını televizyonun cızırtılı sesine aldırmadan 
izliyordu. Cızırtılı ya da karlı olması önemsizdi. Ajanslardan herkes gibi o da 
bir şey anlamıyordu ama sormaya cesaret edemiyordu. Babası anlıyor muydu, 
anlamıyor muydu? Ajansa kendini öyle bir kaptırıyordu ki o karlı görüntüye, 
cızırtılı sese aldırış etmiyordu. Kimse babasının anlayamamasına ihtimal ver-
miyordu. Hem o babaydı, kimse anlamasa da o anlayabilirdi. Emin olduğu bir 
şey varsa o da babasının anten almayacağıydı. Birkaç gün geçtikten sonra bu 
değişik antenlerin hiçbirini gözleri görmedi. Bunu başarmak çok kolaydı. İşine 
yarayan şeyleri gözünden kaçırırken işine yaramayan şeylerin hiç şansı yoktu. 
Kendi antenlerini geliştirebilirdi. Zaten başka alternatif de bulamamıştı. Buna 
odaklandı. Günlerce, haftalarca, aylarca. Okulda birkaç arkadaşı onunla aynı 
sorunu yaşıyordu. Uzun uzun bu konu üzerinde konuştular, tartıştılar, hatta 
bazen birbirine girdiler. Antenin baş kısmına tencere kapağı bağlayanlar ayrı-
ca kuyruğuna ekleme yaparak uzatanlar vardı. Ne kadar uzarsa görüntü ve ses 
o kadar net olacaktı. Sinyaller bir yerden hoplaya sıçraya ilerliyordu. Geldikleri 
istikamette daha büyük bir gövde olursa sinyaller antene daha fazla değecek, 
oradan kabloyla bağlı olduğu televizyona daha çok girecekti. Artık deneyeceği 
alternatif bir yol vardı. Bu çözümü bulduğu gün eve dönerken gözünün önün-
de sürekli tencere kapağı ve alüminyum çubuklar uçuyor, gözleri sevinçten 
parlıyordu. Elbette hayalini kurduğu dizi film! Aslında hayalinde dizi film iz-
lemekten başka şeyler vardı. Annesine dizi film seyrettirmek! Yani başarmış 
olacaktı. Hem de o yaşta. Vasıfsız insanlar bu gibi başarılardan mutlu olurlar-
dı. Başarmak güzel bir duyguydu ama bundan daha güzeli bu başarının annesi 
tarafından bilinmesiydi. Diziyi eskisi gibi izlettirirse işlem tamamdı. Çözüm 
elinin altındaydı işte.

Çözüm, çözüm, çözüm! Lanet olasıca çözüm! Bir gerçek var ortada. Öylece 
duruyor. Bankta tam karşısında oturuyor. Şu zamana kadar kendine bile söy-
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leyemediği şey… Tren saati geçmiş, grev bitmemiş. Ne zaman biteceğini dü-
şünmek gereksiz. İnce, uzun ve bomboş meydanda durumu kabullenemeyen 
insanların feryatları var sadece. Beklemek çözüm olabilir. Bu ihtimali kendisi 
bile duymuyor. Evet, grev bitene kadar bekleyebilir. Bankın rahatsız şekline de 
katlanabilir. Kalkıp garın hemen önündeki satıcıdan simit ve su alıyor. Kendi-
ne bile fark ettirmeden grevin bitmesini bekleyecek. Hâliyle bunu da çok kolay 
başarıyor. Grevin bitmesini beklediğini fark etmiyor bile. Simit ve su elinde. 
Eyvah! Parası biraz daha azalmış. Cebindeki parayla birlikte kendisi de azalmış. 
Bu alışverişe kendini sağlam bir gerekçeyle ikna etmişti. Her şey çözüm bul-
mak için. Boş bir mideyle çözüm bulmak imkânsız. İhtimal, küçük de olsa bir 
ihtimal. Tabii ya! Yoksa açlığa dayanabilir. Her şey çözüm için. Her şey ikimiz 
için. Biraz isteksiz de olsa akşam yemeğini bitiriyor. Tok karnına çözüm bulma 
bahanesi işe yaramış ve karnı doymuş. Dâhiyane! Aslında çok aç ve içten içe 
elindeki simidi çabucak yemek istiyordu. Çözüm, bu isteğini fark edip içinde 
bulunduğu çaresizliği inandırıcı bulmadığı gerekçeyle kaçabilirdi. Yeni bir al-
ternatif. Çözümü kandırmalı. Evet, evet, kandırmalı. Onu yavaş yavaş kendine 
çekmeli. Nerede olduğunu bilmiyor. Kendi başına da bulamayacak. Az önce 
lanet okuduğunu duymuş muydu? Duymamış olmalı. Çünkü onu kimse duy-
muyor. Çözümün onu bulmasını sağlayabilir! Belki de grevin bitmesini bekle-
meli. Bunu açıkça ilk kez söylüyor. Beklerken çabalamaya devam etmeli aynı 
zamanda. Yeterli çabayı gösterirse çözüm insafa gelebilir. Bu ihtimali göz ardı 
edemez. Çabalamak için kendini durmadan motive ediyor. Ya grev bitmezse? 
Al sana motivasyon! Mesai saati geçince bitmeyeceği kesinleşecek. Bu düşün-
ceyi aklından hemen uzaklaştırmalı. Çözümün onu bulmasını sağlamalı. Belki 
içinde bulunduğu çaresizliği görür, içi burkulur, geldiğinde bu sıkıntılı zaman-
lar da bitiverir. Bundan başka inanacak bir şeyi yok. Eli mahkûm. Farkında 
olmadan elini cebine atınca sert bir şey değiyor. Bir telefon kartı. İçindeki üç 
kontörle annesini arayacak. Babasını aramaya cesareti yok. Bu düşüncenin ya-
kınından bile geçemiyor. Üç kontörün ikisini kullanıp üçüncüsünü bırakmalı. 
Son bir arama için. Ankara’ya ulaşırsa o bir kontörle geldiğini haber verebilir. 
Bir tanıdık gelip arabasıyla otogardan alır. Oohhh! Birkaç kez çalan telefonu 
annesi açıyor. Annesi oğlunun bir alo sözü ile şaha kalkıyor. Yemekler, tatlılar, 
özlemler, akrabalar, bayramlar, seyranlar. Susturamıyor annesini. Misafirler 
var, misafirlikler var, işte tam orada sesin geldiği yerde bir de sıla var. Konuş-
maya fırsat bulamadan annesinin o güzel sesini uzun uzun dinleyerek bu üç 
kontörü bitiriyor. Kulaklarında annesinin sesi yankılanıyor. Artık Ankara’ya 
vardığında da kontör ihtiyacı var ya da dolmuşa binecek kadar bir para. Kartı 
parça parça ederek çöpe atıyor. Bankta yine. Bu rahatsız yer onun evi. Garın 
ince uzun meydanında sesler azalıyor. Tehlike çanları. İsyan eden kalabalığın 
isyanı mı diniyor? Yoksa insanların umudu mu tükeniyor? Hangisi olursa ol-
sun bu, grevin bitmeyeceğine işaret. Bunu kabullenmeli. Herhangi bir çözüm, 
herhangi bir çözüm, hadi, ne olur… Hiç belirti yok. Çözümü ikna edecek kadar 
yol katedememiş. Çözüm bir türlü gelmiyor. Bir şeyler yapmalı. Bir şeyler…
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Neydi bu şeyler? Antenin kuyruğunu uzattığı zamanı karşısına alıyor. Şöyle 
gel otur. Geç bakayım. Çözümü birlikte bekleyecekler. Hasbihâl edecekler. Ne 
diyordu? O gün annesi komşusundaydı. Babası da çalışıyordu tabii. Eski mal-
zemelerin olduğu bodruma girdi. Bir kerpeten, biraz tel ve birkaç tane alümin-
yum çubuk buldu. Annesinin büyük düğün tenceresinin kapağını kullanmaya 
çoktan karar vermişti. Hemen arka odadaki hani. Çatıya çıkıp bir an önce işe 
koyulacaktı. Antenin kuyruğunu uzatmak zor olmamıştı. Uzun bir çıtayı telle-
re sıkıca bağlamış, bunlara dik olacak şekilde diğer çıtaları ekleyerek kuyruğu 
uzatmıştı. Biraz eğik ve eğretiydi. Bu kadar kusur kadı kızında da olurdu. Hatta 
yamuk duran bu ek kuyruk, gelen sinyallerin kenardan geçenlerini bile kapa-
caktı. Sırada kapak vardı. Annesinin düğün tenceresinin kocaman kapağı. Çivi 
ve çekiçle altı tane delik açtı. Yetmeyince teller geçsin diye delikleri büyüttü. 
Antenin baş kısmına sıkı sıkı bağladı. Geri çekildi. Kapak biraz yamuktu. De-
likler biraz büyüktü. Sinyaller buradan geçip gidecek değildi ya! Hem telleri iki 
kere geçirmişti. Bir de delikler mecburen büyük olmuştu. O istememişti o ka-
dar büyük olmasını. Sinyaller, sakın bu deliklerden geçip gitmeyin, olur mu? 
Olur, tabii, neden olmasın? Heyecanlıydı. Geliştirdiği anten hazırdı. Kalbi güm 
güm atıyordu. Bir çırpıda aşağı indi, televizyonu açtı. Hiçbir şey değişmemiş-
ti. Yalan söylüyordu. Her şey değişmişti. Televizyondaki cızırtılı ses ve karlı 
görüntü tamamen gitmişti. Sadece sabit bir cızırtı vardı. O da kalbinin derin-
liklerinden geliyordu. Panik içinde çatıya çıktı. Yukarı, aşağı, sağa, sola, çapraz. 
Her şeyi denedi. Yine de olmadı. İndirdi, kaldırdı, evirdi, çevirdi. Fayda etmedi. 
Son bir kez daha çıktı çatıya. Eklediği çıtaları ve kapağı söktü. Anten eski hâli-
ni aldı. Televizyonu kontrol etti. Cızırtılı ses, karlı görüntü. Derin bir nefes aldı. 
Tamamdı. Bıraktığı gibiydi ekran. Annesi gelmeden kullandığı bütün malze-
meleri yerli yerine koydu. Hiçbir şey fark edilmiyordu. Kapak yamulduğu için 
düğün tenceresinin üzerine tam oturmuyordu o kadar. Bir de üzerindeki altı 
delik vardı. Yemeğin buharı rahat çıkardı işte! Önemli bir nokta daha vardı. 
Hem de çok önemli. Başarısızlığını kimse fark edemeyecekti. Kalbinin kırıldı-
ğını kimse bilmeyecekti! Tencere kapağı ile arasında bir sırdı. Sessizce evden 
çıktı. Bahçede oyun oynamaya başladı. Uzun bir sopaya eşek niyetine biniyor, 
bir baştan bir başa geziyordu.

Kiminle konuşuyor? Eski zamanlarla. Ciddi ciddi anlatıyor bir de. Simit de mi-
deme oturdu. Suyla yumuşatayım dedim, kâr etmedi. Yerimden de kalkamıyo-
rum. Kalkmak da istemiyorum. Kalksam ne olacak sanki? Yapacak bir şey yok. 
Kontörün bitmesi belki tek başına önemli değil. Bu şartlarda çok şey. Koca ba-
vul. İçinde tek bir kitap yok. Hepsini sattım. Harcadım bitti. Taşımamak için. 
Nereden bileyim çözümsüz bir girdaba kapılacağımı? Girdap… Bilemezdim, 
bilemezdim. Tamam. En azından anneme gelemeyeceğimi söyleseydim. Bunu 
bile yapamadım. Uzun uzun bekleyecekler. Gözleri yollarda olacak. Başıma bir 
iş geldiğini düşünecekler. Sanki gelmedi. Geldi ama insanın başına daha neler 
gelir neler. En azından gelemiyorum deseydim. Yapamadım işte. Mıy, mıy, mıy, 
kendi kendime konuştum. Kadın yemekleri, tatlıları da güzelce saydı. Söyle-
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sem ne yapacaktı? Belki bir çözüm bulur, gönderirdi. Son çare İstanbul’da bir 
parkta kalırım. Annemi arayabilirim o zaman. Bunları bir kenara bırakmalı. 
Bir çözüm bulmalı. Hayır, çözüm beni bulmalı. Ne yapabilirim, ne yapabili-
rim? Nöron var bende. Nöronlarım. Nöronlarımı çalıştırmalı. Nöronlarım, 
nöronlarım, imparator Nöronlarım. Başımı sallayabilirim. Nöronlar beyin-
de, beyin kafatasında. Başka ne yapabilirim? Bir de müzik uydurmalı. Neydi 
o? Hareketli bir şeyler. Jump! Jump! Bir sürü insan bağırıyordu. Onu tekrarla-
malı. O kadar insan yanılıyor olamaz ya! Konserdi galiba, konserdi, konserdi. 
Yerinde duramayan insanlar. Başka da söz yok elimde. Ne yapsam? Hiç. Jump! 
Jump! Kalkayım bir de. Başımı sallamaya devam etmeli. Baş önemli. Kollarımı 
kaldırabilirim. Şimdi de bacaklar. Nöronlar da rahatsız olsunlar! Hahaha! Hadi 
nöronlar, lanet olasıca nöronlar, geberesice nöronlar! Hareket edin! Isınma ha-
reketleri, esneme, gerdirme… Böyle miydi? Mırıldan, mırıldan. Baş, kollar, ba-
caklar. Daha da fazlası. Yerinde durma! Göbek kalça. İstem dışı savrulan uzuv-
lar. Jump! Jump! Sağa sola.  Uçun gidin gökyüzüne. Mırıldanmayı bırak, bağır! 
Şapkam düşmüş, düşsün. Şapkayı düşürecek kadar hızlıyım. Güzel. Devam et. 
Neydi? Jump! Jump! Nöronlarım yerinde duramıyor, hahaha! Şapka düşmüşse 
kel görünmüştür. Saçlarım savruluyor rüzgârda. Uçuşuyor. Her şeyin rahatı 
bozulmuş. Çaresizlik içindeler. Sesler, içimden dışarı akın şimdi. Çok da keyif-
li doğrusu. Gar karardı. Bak şimdi de başım dönüyor. Hayır, ben dönüyorum. 
Dünya dönüyor, çok mu? Bağırsam ne çıkar? Hiçbir şey. Jump! Jump! Koca mey-
danda bir başıma. Deliler gibi, dönsün dünya. Çığlık çığlığa. Son bir nefes. Du-
ramıyorum. Hadi gücünü topla! Boş ver yeaaa! Ve son ki üç dört! Çözüm, canın 
cehenneme! Jump! Jump! Gelmezsen gelme, gelmezsen gelmeeee! Jump! Jump! 
Gelmezsen gelmeeeeee!

Bir süre ne olduğunu anlayamıyor. Artık sesi çıkmıyor. Başının döndüğünden 
emin. Bir yandan başka sesler geliyor. Ayakta duramayacak, belli. Çıldırmak 
böyle bir şey mi? Banka oturmak istiyor. Niyeti sakince oturmak ya da sadece 
çömelmek. Sırtı banka gelecek şekilde, vücudunun bir yanı bavula yaslanmış 
halde yere kapaklanıyor. Vücudu bir çuval gibi cuk diye yerini bulmuş. Her 
yanı sırılsıklam, ter içinde. Ancak bu kadarını fark ediyor. Etrafında büyük bir 
kalabalık. Şimdi seçebiliyor. Kahkaha atanlar, gülenler, bağıranlar, davullar, 
zurnalar. Aynı zamanda alkışlıyorlar. Düğün mü var acaba? Bu gürültü ile ken-
dine gelmiş olabilir. Ne diyorlar? Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme! Ankaralı 
Turgut. Başkası mıydı yoksa? Tamam, düğün var.

Susuzluğa artık karşı koyamıyor. Belki de gücü tamamen tükenmiş. Belki, bel-
ki, bir sürü belki sıralayabilir. Bir sürü belki havada uçuşabilir. Jump! Jump! 
ediyor yüreği. Ne kadar da çok belki var şu dünyada. Bu zavallı belkilerin hep-
sini usulca bir kenara bırakıyor. Minik su şişesindeki suya uzanıp tek seferde 
bitiriyor. Ellerinin tersiyle gözlerini ovuyor. Nefes alış verişi meydanda yan-
kılanıyor sanki. Belki de iç sesin nöronlara çarpınca çıkardığı ses bu. Nöron-
lar terden sırılsıklam olmuşlar. Islıklar, kahkahalar, davul ve zurna sesleri. 
Garın meydanı giderek sakinliyor, kalabalık uzaklaşıyor mu ne? Birkaç sani-
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ye gözlerini kapıyor. Nöronlara ne oldu acaba? Islanmışlar. Islak nöron da bir 
işe yaramazdı doğrusu. Elleriyle saçlarını okşuyor. Serin. İçtiği suyun üstüne 
dinginleşiyor. Gözlerini açtığında etrafı daha iyi görüyor. Uyumuş olabilir. Ka-
labalık çok uzakta. Bağırabilir. Gücü kalmamış. Sesini ancak kendi duyuyor. 
Hey, nöronlar! Nereye gidiyorsunuz? Kalabalığa karışıyor nöronlar. Kolunu 
banka dayamış, orada öylece kalıveriyor. Tek başına. Bununla birlikte başka 
bir gerçek daha var. Suyu bitmiş. Gereksiz yere terlemiş ve hepsini içmiş. Kısa 
bir süre geçecek ve yeni bir su almak zorunda kalacak. Sağlam bir küfür savu-
ruyor. Yüzü düşmüş. Kalabalık küçülmüş. Sadece davul ve zurna sesi geliyor. 
Nöronlar evleniyor olmasın? Tabii ya, düğün onların. Yanı başındaydılar az 
önce. Tebrik de etmemiş. Dikkat kesilince kiminin elinde pankartlar görüyor. 
Ne yazıyor? Okunmuyor. Zamanında okumadığı için kızıyor kendine. Ne öne-
mi var ne yazdığının? Hiç. Gerek yok. O kadar uzaktayken ne işe yarar? Hiç. 
Kalkıp gidecek gücü var sanki. Belli, nöronlar da yok. Onlara ulaşamayacak. 
Yanı başında boş su şişesine girmiş pişmanlığı gözlerinin içine içine bakıyor. 
Nöronlar, nöronlar, işe yaramaz nöronlar, hain nöronlar, tahta kuruları.

Çaresizliği ile baş başa. Ancak on dakika geçince ayağa kalkıyor. Elleri yeniden 
saçlarında. Kalabalık, perona yanaşmış trenleri geride bırakıp tren rayların-
da ilerliyor. Pankartlar bile seçilemiyor. Davul ve zurna sesleri çok zayıflamış. 
Banktan destek alarak ayakta duruyor. Saçındaki nem azalmış. Şapkası yok. 
Telaşla sağa sola bakıyor. İki adım önünde. Derin bir nefes alıyor. Şapkasını 
kaldırırken bir şıngırtı. Birbirine çarpan metal sesleri. Nöron sesleri mi yoksa? 
Kulaklarında çınlayan bu ses tanıdık. Göz bebekleri aniden büyüyor. Yerinden 
çıktı çıkacak. Şapkanın içinde çil çil paralar. Hatta iki tane de kâğıt para var. 
Alkışlar, kahkahalar, çığlıklar, ıslıklar. Anlamsız bir yığın sesi hatırlıyor. Pan-
kartta ne yazıyordu? İşe yaramaz düşünceleri bir kenara bırakıyor. Kolayca. 
Neyse ne yani! Para bunlar para. Sakin sakin saymaya başlıyor. Yüzünde vakur 
bir gülümseme. Çözüm. Gözlerinde ışık çakıyor. Çözüm, kahrolası çözüm, Al-
lah belanı versin!

Garın ince uzun meydanında dolu dolu gülüyor. Gülmesi bitene kadar sabır-
la bekliyor. Yüzü gülmeye doymuş. Gözlerinde bir ışıltı. Yürüyüşü dik. Garın 
çıkışına doğru yürürken bavulunu arkasından sürüklüyor. Zaten şu dünyada 
bavulundan başka neyi var? Şapkası. Hahaha! Konuşmak istiyor. Etrafta kim-
se yok. Olanları bir bir anlatacak. Gar boş. Son yolcu o. Bunu çok önemsemiyor. 
O kadarını da yapabilir. Çok kolay hem de. Konuşmadan bir süre durabilir doğ-
rusu! Bunu başarması işten bile değil.

Çıkış kapısına varmak üzereyken annesinin feryat figan sesini duyuyor. İr-
kiliyor birden. Arkasını dönüyor. Annesi, davul zurna sesinin geldiği, elinde 
pankartlarla tren raylarında yürüyen uzaktaki kalabalığı yarmış ona doğru 
koşuyor. Öyle bir bağırıyor ki onu yakalasa un ufak edecek. Bu sesi çok iyi ta-
nıyor. Annesinin hiddetli sesine ilk kez aldırış etmiyor. Bavulunu yavaşça yere 
bırakıp elini siper ederek bakıyor. Annesinin elinde kocaman bir tencere kapa-
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ğı. Diğer elinde uzun bir sopa. Nefes almadan ona doğru koşuyor. Hayır, sopa-
ya binmiş ona doğru uçuyor. Annesi bir şövalye olmuş. Evet, şimdi emin, onu 
bir eline geçirirse un ufak edecek. Kapaktaki deliklerden sızan güneş ışıkları 
gözünü alıyor. Deliklerden birinin ışığı ona ulaşamıyor. Kapak biraz eğri sanki. 
Işığı başka yöne yansıtıyor. Beklerken bakışları ince uzun bomboş meydanda 
asılı kalmış. Annesinin gelmesi biraz sürecek. Bavulun üzerine oturup bekler-
ken kapaktan sızan günün son ışıkları gözlerini almaya devam ediyor.


