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“Sen bir garip çingenesin, nene gerek sana gümüş zurna!” 

“ Zencefil ” 
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Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği sırada eline ayağına çakılan dört çividen bir tanesini çalarken 

enselenen, Nazım Hikmet’in bir şiirinde idam ipini boynuna geçiren kirli bir el betimlemesiyle 

hatırlanan, Adolf’un önce fişlediği ardından ölüme gönderdiği ama asla filmi çekilmeyen, reklâmı 

yapılmayan, propagandaya malzeme olmayan, Ahmet Haşim’in bir yazısında “Bizzat bahardır” 

diye bahsettiği, yersiz, yurtsuz, vatansız insanlar topluluğu Çingeneler ile yan yana gelişimin 

nedeni kaderimin bana attığı binlerce kazığın son halkası değildi hiç, tamamen benim hatamdı.  

Kartal’dan Gebze’ye taşınma sebebim de tamamen duygusal sebeplere dayanır.  Çalıştığım inşaat 

şirketi elindeki işi henüz bitirmiş ve yeni bir projeye başlayana kadar çalışanlarının çoğuna 

tazminatını vererek yol vermişti o yılın başında.  Şantiyede bir tür kamuflaj hayatı yaşıyorduk 

İstanbul’dan uzak, üç beş bin kişi kadar.  Hem içerisinde yer alıyordun hem de yapısı gereği 

gurbetçi kalıyordun bu koca şehre.  Tüm yüküm içi tıka basa kıyafet dolu iki koca bavuldan ibaretti 

ve idari kadroya ayrılan iki kişilik koğuşta tek başıma kalıyordum o zamanlar.  Şantiye ortamında 

bekâr yaşama kuralları gereği alkol ve fahişelerle aram iyiydi hani.  Haftada birkaç kez gecenin 

saat üçünde taksiye eşek yükü kadar para vererek odamın yolunu tutuyordum.  İnsan yapısı 

itibariyle içinde var olduğu ortamı sonsuza dek sürecek mi sanır yoksa bu yanılsamanın tek 

kurbanı ben miyim ayrımında değildim henüz ama işçilerin çoğunun elde ettikleri paranın üçte 

ikisini evlerine gönderdiklerini, geri kalan parayla da sadece sigara içip, zamanlarını koğuşlarında 

Türk filmi ve porno Cd seyrederek geçirdiklerine de şahit olmuştum.  Önceleri iyi geldi işsizlik, 

elimde bir hayli yüklü para vardı, kredi kartlarımın borcu kuruşu kuruşuna ödenmişti ve ben 

Kartal’da bir apartmanın çatı katında kuş yuvasını andıran küçük bir eve yerleşmiştim.  Sağdan 

soldan ayarlanan eşyalarla ev eve benzemişti ki iş arama çalışmalarına giriştim birkaç gün 

sonrası.  Her birinde elim böğrümde kaldı elbette.  Bu memlekette ne zaman iş aranmışta 

haftasında işe başlanmış?  Hayat bir .oktan salınım başkalarının yaşadığı, ben sadece 

seyrederim.  Gelenek bozulmuyor sonuçta!  İki üç ay kadar ekmek elden su hazırdaki banka 

hesabı ve kredi kartlarından gül gibi geçinip gittikten sonra artık tam dibe vuruyorken Gebze’den 

bir teklif geldi.  Kelepir bir tekel büfesi varmış, üç beş kuruş verirsek ve bir miktar da borçlanırsak 

sahibi olmak işten bile değilmiş.  Görünen köy kılavuz ister arkadaş.  Birincisi ortak hiçbir işe 

girişme, babanın oğlu olsa eninde sonunda kazanılan parayı çekiştirme gereği vardır elde.  Türk 

ortaklık yapamaz, çünkü kötü komşu mal sahibi yapmaya meyillidir bu topraklarda.  Birazda 

olaylara rasyonel yaklaşmak yerine hiç yeri yokken gurur denilen çukura düşme eğilimi gösteririz 

biz.  Gebze’ye geldik ve Harem-Gebze dolmuşlarının son durağı dolmuş parkının elli metre 



gerisinde bir mekân edindik.  İlk zamanlar dükkânın arkasında ki çek-yat da barındıysak da 

kesmedi, bir çingene evine kiracı olduk kışa doğru.   

Hemen hemen her Çingene mahallinde olduğu gibi burada da aşağı ve yukarı mahalle 

olmak üzere iki ayrı mahalle var.  Aşağı mahalle ilk kurulan yer ve tamamıyla derme çatma tek 

katlı evlerden oluşmuş bir gecekondu.  Gebze-Harem dolmuş hattının son durağında yer alan 

minibüs parkının hemen karşısında konumlanmışlar.  On beş yirmi seneye kadar buralar  kuş 

uçmaz kervan geçmez, kurt gezer çakal siner ıssız ve bomboş bir arazi iken kimseye ait olmayan 

ve dolayısıyla devletin kafadan sahip olduğu bu yere yerleşmişler ve bir daha da kimse yerlerinden 

kıpırdatamamış onları.     Elbette tapu mapu hak getire.   Saldım çayıra mevlam kayıra yaşam 

tarzının bu gezgin dünyanın çocukları bir iki çadırla başlayan maceralarını dört duvar bir çatı ile 

evlendirince, eş dost, akraba evsiz barksız kim varsa yanına yöresine yerleşmiş.  Aşağı mahalle 

caddeye enlemesine uzanıyor ve girişi biraz sote bir sokak.  Zamanla sağı solu dolmuş hatta biraz 

ilerisine de lise yapılmış ama onlar yerlerinde kalmış.  Evler toprak zeminli ve kesinlikle bahçeli.  

Bahçe deyince kameriyeli, salkım söğütlü, çiçekli, böcekli, bakımlı yapılanma akla gelmesin sakın.  

Pek çoğunun geçimi hurdacılık olunca haliyle evin önü de bir çeşit ardiye görevi üstlenmiş.  

Akıllara zarar eski eşyalarla donatılmış ve çoğunda çek-yat türünden eski oturaklar mevcut.  

Elbette evin efendisi akşamları üzerinde oturup demlenecek geri kalanlarda odalarında televizyon 

seyrederek vakitlerini geçirecektir.  Bir evde on on beş kişinin kaldığı vakidir.  Çoluk çocuk herkes 

çalışır neredeyse.  Evde büyüğe özellikle erkek olanına saygı gösterilir, söyledikleri emir telakki 

edilir.   En çok iş Karadeniz'de şahit olduğum gibi kadın kısmına düşer.  Çöp toplamaktan, mendil 

satmaya, fal bakmaktan dilenmeye pek çok iş kolunda çalışırlar.  Erkeklerin iş sahaları genel 

itibariyle çalgıcılık, hurdacılık, çiçekçilik olmakla beraber mevsimlik ve vasıfsız işlerde çalıştıkları 

da olur.  Bir tüyo; herhangi bir işte Çingeneler çalıştırılıyorsa, o iş yerinde maaş ödemeleri 

açısından kesinlikle bir sakatlık vardır, sigorta gibi kamu işlemlerini ise ne siz sorun ne de ben 

derdimi Marko Paşa'ya anlatayım. 

 

       Yukarı mahalle benim dükkânımın karşısında yer alır ve her nasılsa aşağı mahallede kalıp bir 

şekilde parayı bulmuş ve paçayı kurtarmış kısmından oluşur.  Evler betonarmedir ve iki üç katlıdır.  

Yalnız bu üç katın hepsinin bir anda yapılması gerekmediğinden pek çoğu yarı inşaat 

görünümündedir.  Parayı bulanın ilk yaptığı iş de evden önce Ford Transit minibüs alıp servis işine 

dalmaktır.  Hem araba senetleri ödenir, hem de ev için para biriktirilir artık.  Kendi aralarında 

bohçacılara servis hizmeti sunulduğu gibi firmalara iş yapan şirketlerde de çalışmak mümkündür.  

Çingene ailelerinin yaşantısı birlikten kuvvet doğar yasasına sıkı sıkıya bağlıdır.  Dehşetli sefalet 

ile en başından kabullenilmiş cehalet at başıdır.  Bu hal giyimlerine yansır ve çocukların yüzlerine.  

Daha en başından kurgulanmış bir hayatın elbisesini kaygısızca üzerine geçirir ve hayata 

küçükken atılır.  Normal şartlarda yetiştirilen çocukların dayanamayacağı veya iki günde 



hastalanıp yatak döşek yatacağı ortamlarda büyüyordur o.  Çıplak ayakla yürümeyi öğrenmiştir ya 

da karda çamurda baldırı çıplak gezmeyi.  İnanılmaz yollardan para kazanır daha beş yaşına 

basmadan.  Dilenenini pek görmedim ama bira şişesi toplamaktan, boyundan büyük el arabasıyla 

hurda toplayıcılığına çok rast geldim.  Mesela ramazan geldiği zaman kola firmaları üç kola 

kapağına bir bardak kampanyası başlatırlar.  Belki önemsizdir pek çok kişi için ama çingene 

çocukları günlerce bu kapakları toplar biriktirir ve bana getirir.  Hiçbir şey değersiz değildir ama 

yetişkin erkekleri hele birazda içmişlerse har vurur harman savururlar.  Bir de önemli not ticari 

faaliyetler açısından, çingene ile ticaret özellikle benim gibi tekel büfeciliği yapanlar açısından 

epeyce karlı bir işlemdir yeter ki veresiye verme.  Hele hele önceleri bir miktar borçlandı, onu 

kurtarmak adına miktarı artırmaya girişme.  Kavga, dövüş, küfür sevmiyorsan benim gibi paranı 

kurtaramazsın.  Borç miktarı arttıkça alma şansın azalır.  Birde sarhoş erkekler arasında para 

yırtma olayına şahidim.  Büyük küçük para fark etmiyor, para geliyor bana ortası yırtık, ya da üçe 

beşe bölünmüş, avuçta buruşturulmuş falan.  Bir gün sebebini sordum birisine, dedi dün akşam 

sözlü atışma oldu sinirlendim yırttım.  Demek ki bir nevi gösteriş, fakat ardından her parçanın 

toplanması da ayrı bir vakıa.  Hayat herkes için zor ancak çingene kadınları için daha bir zor.  Bir 

kere kesinlikle çalışmak zorundalar, gelenek böyle emrediyor.  Bohçacıları ayrı bir yere koyarsak 

diğerlerinin üçü beşi bir araya gelip işe çıkarlar birlikte sabah dokuz on gibi ellerinde sepet.  

Dolmuşçu tayfasının pek çoğu onları minibüslerine almak istemez.  İlk sebep her seferinde eksik 

bozuk para vermeye çalışmaları ve uzun süre yıkanmamaktan ileri gelen vücut kokularıdır.  Her 

biri için geçerli olmasa da içinde doğruluk payı var ancak yolcu almamak veya seçmek ne denli 

doğru orası tartışılır.  Cepçi olunca kimse bir şey demiyor ama iş çingeneye gelince vur abalıya çal 

abalıya.   
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              Birkaç hafta sonra benim dükkânın tam karşısında yer alan yukarı mahalleden bir çingene 

evi buldum kendime. Evin sahibi Erhan ağabey, buradaki müzisyen dostlarımızın usta kabul ettiği 

klarnetçilerden. Her yerde ve her zaman çalmıyormuş ne demekse diyecektim ki aklıma getirisi 

yüksek işleri tercih ettiği takıldı. Altı dükkân üstü biri yapım aşamasında olmak üzere iki katlı 

apartman kondusu var ve dükkânda ikamet eden oğlunu postalayıp beni kiracı almayı kabul etti. 

Erhan ağabey pek fazla konuşmuyor, çünkü karga lakaplı karısı o kadar çok konuşuyor ki kimseye 

göz açtırmıyor. Dükkânı beğenmiyorum pek, yüz Türk lirasına banyosuz, mutfaksız hatta odasız 

bu yerde kalmak pek de işime gelmiyor. Oğlu Serkan da klarnetçi ve kendisiyle mevzunu 

konuştuğumda sorun olmadığını, gelin kaynana çekişmesi ve geçen ay ödenmeyen elektrik parası 

yüzünden evden ayrıldığını söyledi. Birkaç gün sonra Karga ki hala gerçek adını bilmiyorum, 

bilenene de rastlamadım, kendilerinin bu kışı aşağıda dükkânda geçireceklerini, istersem üst katta 



yüz elli liraya oturabileceğimi söylemeye geldi. Bir bakalım deyip evi görmeye gittik.  

 

          Daha giriş kapısından kıllanmaya başladım ama sesimi çıkarmadım. Dış kapı yok, 

merdivenlerin etrafında düşmemek için her hangi tipte bir korunak da ara ki bulasın. Evin kapısının 

hemen hemen her yeri artık gelin kaynana arasındaki meydana gelen kavgadan mı yoksa üçüncü 

cihan harbi sonrası mı oluşmuş bilinmez, değişik darbe izleri ve yer yer çatlaklar ve deliklerle 

örtülü. Anahtar yok, asma kilit var sadece ve tutturulduğu tahtayla birlikte yerinden çıkarmayı bırak 

güçlü kuvvetli birini bir çocuk bile becerebilir. Karga abla durmadan bir şeyler anlatıyor bana, bir 

yandan da başına bağladığı yazmayı çıkartıp içine yerleştirdiği patates parçalarını düzelterek 

tekrar alnına yerleştiriyor. Rahmetli annem de başı ağrıdığı zaman çiğ patatesi enlemesine 

keserek yazmayla alnına bağlardı o geliyor aklıma. Dalıp gidiyorum derken birden buzdolabının 

altından fırlayan ve divanın altında kaybolan minik bir fare bölüyor gündüz uykumu. Bir fare varsa, 

o farenin ebeveynleri, kardeşleri, kuzenleri, amcaları, teyzeleri, dayıları, yengeleri de vardır diye 

düşünmeden edemiyorum...   

Ama ev temiz, eşyalar eski püskü ve abartılı renklerle bezeli. Üç oda bir salon ama sadece 

bir oda benim kullanmam için ayrılmış, diğerlerine eşyalar istif edilip kapısı kilitlenmiş. Bana ait 

odanın pencere camlarından biri kırılmış. Banyo da elektrikli şofben var ama bırakın camı, 

pencereyi etrafında tahtadan kasası bile yok. Yarım metrekarelik bir boşluk yan taraftaki evin 

duvarına bakıyor sadece. Tuvalette de kapı niyetine perde var, en azından suyu akan bir musluğu 

var ki şükürler olsun Yaradan’a. Daha kötü yerlerde de yaşadığım olmuştur geçmişimde. Altı üstü 

bir kış geçireceğiz, bu darlıkta başka bir eve ayırabilecek beş kuruş fazla param yok. Hem 

dükkânımla karşı karşıya ve yürüyerek iki dakika. Ama çok sarhoş gelmemek gerek, 

merdivenlerden yuvarlanmamak normal haldeyken bile akrobatik hareketler gerektiriyor çünkü. 

Karga abla bana bir de yeni yün yorgan veriyor ve pencere camını bir kaç günde halledeceğini 

söyleyerek parayı alıp yeleğinin içerisinden göğüslerinin arasına sokuveriyor. Ben alışkınım zaten 

bana bozuk para getiren çingene gelinlerinin şalvarlarının altına yerleştirdikleri bele bağlanan 

keselere el atmalarına para çıkartırken, yadırgamıyorum o yüzden.  

         Ertesi günü dükkânın hemen aşağısında mekân tutmuş bir camcı ile anlaşıp eve ölçü almaya 

gidiyoruz. Adam daha dış kapının eşiğinden itibaren bir tuhaf davranıyor nedense, ama işini de 

görüyor bir yandan. Ölçü alınıyor metre marifetiyle, bir kâğıda ebatlar yazılıyor, hatta benimle 

pazarlık ediyor ve o günden sonra camcıdan haber alınamıyor. Ne gelip camı takıyor ne de başka 

bir şey. Çingeneler ile yerel esnaf arasında var olan bu tuhaf yabancılık ve bir birini dışlama hali 

dolmuşçular tayfasında da geçerli olan bir davranış biçimi.  Çiçekçi kızlar işe gider sabah dokuz on 

gibi ellerinde sepetleriyle ve onları alacak bir minibüs bulmaları bir yarım saati bulur neredeyse.  

Hâlbuki iki dakikada bir dolmuş geçmektedir.  Tanıdık bir minibüsçüye sordum bir gün.  “ Karpuz, 

niye almıyorsunuz olum çingeneleri, soğukta bekletiyorsunuz bir saat! ” diye, “ İyi de Selim abi, bir 



gün yolculuğun tam parasını alamadık ki, hepsinin ağzında sakız, bir liram var, başka para yok 

diye ”.  Mesele çingenelerin yaptıkları her alışverişte kuruşta olsa gözü açıklık yapmasından tutun, 

yıkanmamaktan etrafa yaydıkları kokuya, kendi aralarında yüksek sesle çingenece konuşup etrafı 

rahatsız etmelerinden ve diğer müşterilerin çingene oturuyor diye minibüse binmemelerine kadar 

derinleşiyor.  Karpuz’un da haklı olduğu taraflar var elbette, ama yine de insani tarafından 

bakıldığında ortada ırki bir ayrımcılık mevcut ve olmaması gerek.  Böyle diyorum ya ben farklı 

mıyım sanki esnaf olarak.  Bir ara çocuklar dadandı dükkâna.  Sadece içki satmıyoruz elbette, 

sakızdan bisküviye bir sürü ıvır zıvır da mevcut.  Veledin daha boyu masayı geçmiyor, elleri 

tezgâhın üzerinde, gözümün içine baka baka fırsat kolluyor.  Önceleri toyuz anlamıyoruz, biri fiyat 

soruyor beni oyalıyor diğeri o arada bir şeyler araklıyormuş meğer.  Baktım başa çıkmayacağım 

bir ikisini sertçe uyardım da kurtuldum.  Yoksa aynen şöyle bir muhabbete meze olduğumu 

düşünüyorum aşağı mahallede.  “ Hani para yoktu lan, nerden buldun o çikolatayı bakayım? ” “ 

Yeni biri geldi ya büfeye gözlüklü, Selim mi ne, ondan ”      “ Dur ben de yoklayayım şu kerizi! ”  

Elbette hırsızlığın çoluğu çocuğu, çingenesi gacosu yok.  Aynı olay sahte para işi çeviren kolpacı 

kısmında da geçerli.  Bunlar roman değil, şebeke üyeleri.  Geliyor, senden yüklü miktarda mal 

talep ediyor.  Diyelim ki iki büyük rakı ya da yirmi tane bira falan.  Sonra dayıyor sahte yüz ya da 

elli lirayı.  Bir kaçını geri çevirmeden aralıklarla da olsa yoklamaya devam ediyorlar ardından.  En 

büyüğünden küçüğüne kadar bir lira hariç kâğıt bütün paraları yedim ilk altı ay içerisinde.  Sahte 

parayı ayırt eden bir makine yapmışlar, onu alayım dedim, bulamadım Gebze’de.  Talebe 

yetişemiyorlarmış varın anlayın ortada dönen durumu.  En sonunda inceleye inceleye uzman 

oldukta başımızdan bu belayı def ettik.  Aldığım sahte paraları, her ne kadar dolmuşçular       “ Ver 

Selim abi, biz okuturuz bir şekilde” deseler de bu çirkin tezgâha alet olmamak ve bir yandan içki 

satsak bile harama doğrudan bulaşmamak adına kabul etmedim ve yırtıp attım sonra.  İnsanın 

zoruna gidiyor, verdiğin mala yanmıyorsun, üstte verdiğin paraya acıyorsun ardından.   
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Karga abla ile Erhan Ağabey ertesi gün cam taktırdılar ve kalın bir yorgan getirdiler 

aşağıdan.  Zaten kaplumbağa gibi yaşıyorum yıllardan beri, dükkânın arkasında yer alan birkaç 

küçük eşyamı da ben getirdim ev eve benzedi.  Kapının arkasına sürgülü bir kilit taktım en azından 

evin içerisine girdiğimde kapalı kalsın dış kapım diye.  Ben yokken isteyen herkes istediğini alabilir 

eğer ihtiyacı varsa.  Hem kim bir çingene evine soyguna gelir ki, merdivenlerden düşme riskini ve 

alt dükkânda kalan Karga ablanın cin gibi gözlerini hesaba katarsak baya zorlu bir işe dönüşür 

doğrusu.  Ama bir günün hâsılatını cebimde taşımam ve bana göre yüklü bir tutar olması 

açısından ben oradayken ya da eve giderken geçen süre biraz korkutuyor insanı ister istemez.  

Çıkış saatim zaten belli, yürüyüş yolu ve gidilecek yer de malum, art niyetli pek çok kişinin dikkatini 



celbedecek bir durum.  Allahtan dükkânın durumu içler acısı.  Satmak için karton sigara alacak 

param yok.  Envai çeşit sigara var, her birinin de müşterisi ama ben sadece en çok gidenleri 

karton olarak alabiliyorum, diğerlerini tane alabiliyorum üç beş paket.  Çevremde ki diğer 

esnaflardan utandığımdan çarşıdan alıyorum elbette.  Durumumun ağızlarda sakız olmasını 

istemem.  Her şeye rağmen Allah’a şükür, yiyecek ekmeğimiz, içecek sigaramız var, hatta 

içerisinde uyuyabileceğim bir çatım bile var.  Hayatımın zorlu virajlarından birinde olduğumun 

farkındayım henüz.  Otuz beşinde ticarete atılan ve atılır atılmaz çelme yiyen biri olarak ayakta 

durmam gerek.  Bu yüzden erken açar geç kapatırım, kuruş hesabı yaparım, gerekirse kuru 

ekmek yerim ama sigaramdan taviz vermem arkadaş.  Bitli Hamit ağabeyimiz vefat etti 

geçenlerde, Harem Gebze dolmuş hattının gediklilerinden, ölene kadar Bahar sigarası içerdi 

rahmetli.  Ara sıra ekstra Efes birası da içtiği olurdu ve genellikle benden alırdı buralardaysa eğer.  

Hayat bir gün var ertesi gün yok, geri kalanlar için kaldığı yerden devam etmekte.  Bu gününü gün 

etmek anlamına gelmez, pahalı ve lüks takılmak serkeşliğine de işaret etmez.  Bizim davamız 

farklı, kimseye zarar vermeden ve borç takmadan çekip gitmek niyetimiz.  Arkamızdan 

konuşanlara küfretme imkânı vermemek derdimiz.  Yoksa Hazreti Musa’da Adolf Hitler’de öldüler 

hayata kendi imzalarını atarak.  Biz iz bırakmak bile istemiyoruz, boşluğu doldurup rolümüzü 

oynayacağız o kadar… 

Ertesi gün dükkânda otururken saçı başı karışık ve giysileri dağınık bir oğlan geldi.  Tarifi 

imkânsız bir delilik hali.  “ Bi sigara ver! ” dedi sert ve kısa.  Pakete uzandım ve çıkardım bir tane.  

Yasak olmasına rağmen dal sigara satışı yaygındır büfeci kısmında.  Az ama öz para bırakır ve 

hedefi öğrencilerdir.  Kısa LM’nin paket fiyatı üç lira yirmi kuruş ama tane verildiğinde beş liraya 

çıkıyor bir anda.  Az ilerde lise var ve çocuklar tıpkı bir zamanlar bizim yaptığımız gibi hayata 

ısınma turları düzenlerken sigaraya dadanıyorlar.  Doğrucu Davut ben elbette bu kirli tezgâha alet 

olmadım ve öğrencilerin büfeme dadanmalarını engelledim ama sağda solda çalışan sanayi çırağı 

yeni yetmeler ile bir iki çingene genç var onlara kendi sigaramdan değerini alarak veririm o ayrı.  

Neyse deli oğlana sigarayı verdim “ Yak! ” dedi sigara ağzında.  Emir gibi değil, sadece ağzını 

yormuyor kelimelerle.  Çakmağa uzandım ve yaktım sigarayı.  Sıkıca yumruk yaptığı avucunu açtı 

ve bozuk paraları uzattı.  Almak içimden gelmedi “ Boş ver!” dedim.  Bir an duraladı ama sadece 

bir an ve tam anlamıyla donukluk diye tabir edilen türünden.  Arkasını döndü merdivenleri inerken 

elini serbest bırakıp bozuk paraları yere çaldı ve gitti.  Donup kalma sırası bendeydi bu sefer.  Bu 

öyle bir tavır ki izahı mümkün değil.   

           Meğer bu deli oğlan bizim ev sahibinin aynı ismi taşıyan oğluymuş fakat bilgiler çelişkili bu 

konuda, kimi Erhan’ın yeğeni aslında küçükken bırakmışlar bunlara diyor.  İstanbul’da 

Alibeyköy’de akrabalarında kalırmış bir müddet ve geri dönmüş geçen hafta ve benim evin alt 

katında, eski kahvehane yeni ev dükkânda kalmaya başlamış.  Karga abla küçükken küle işedi 

ondan böyle diyor ya, başkaları da şimdilerde sessiz sedasız dolaşan Klarnetçi Erhan’ın 



gençliğinde çocukları epeyce hırpaladığını söylüyorlar.  Hem deli hem çingene ve hayat iki kat 

daha zor.  Vukuatları saymakla bitmiyor, sadece bir tanesini söylesem diğerlerine referans olur; 

babasının Ford Transit servis dolmuşunu kaçırıp uçuruma yuvarlamış bir keresinde.  

Kızdırıldığında dükkân camlarını indirmek, çingene çocuklarını korkutup paralarını ellerinden 

almak ( bu da enteresan diğer çocuklara hemen hemen hiç bulaşmıyor ), benim dükkânın 

karşısında yer alan inşaat malzemeleri satan yerin sıra sıra dizdiği tuğlaları canı her çektiğinde 

kırmak, bizim göremediğimiz ve duyamadığımız bir takım varlıklarla sürekli konuşmak, kavga 

etmek, ara sıra yumruk ve tekme atmak diğer marifetleri.   

 4 

 Düşüşe geçmiştim hiç olmadığı kadar.  Sabah yediden gece on ikiye kadar dükkanın .ötünü 

bekliyor ardından evime gidip dükkanda başladığım içki muhabbetine evde devam ediyordum.  

Zaten Bukowski’den felsefesini kapmıştım, şimdi hazır her şey kötüye giderken daha da berbat 

etmenin pratiğine geçiş aşamasındaydım.  İş oluyordu olmasına ama elimde avucumda ne varsa 

ya mala yatırmak ya da borç ödemek zorundaydım.  Ticari hayatta altı ayı bile dolduramadan 

çuvallamam beni afallatmıştı.  Sürekli borç buluyor, dükkâna yatırım yapıyor ardından sırası gelen 

borcu ödüyor sonra yeniden borç alıyor, bazen de borcu borçla ödüyordum.  Kredi kartlarımın faiz 

yememesi için attığım taklaların haddi hesabı yoktu ama yine de bu darlıkta ayda en iki yüz üç yüz 

lira tokalanıyordum bankalara.  Modern tefeci, kravatlı haydutlar en kötü zamanlarımda cebimde 

beş kuruş yokken arıyorlardı cep telefonumdan.      “ Selim bey, ben Zıranta bankasından, kredi 

kartları müşteri temsilcisi Burcu, kredi kartınızın ödeme süresini geciktirdiniz, üç gün içerisinde 

asgari ödeme tutarını ödemezseniz hakkınızda icra tatbikatı başlatılacaktır, iyi günler!”  Burcu iyi 

gün mü bıraktın bende şimdi, hem seni bunları söylemen için mi okuttular üniversitede?  Adam 

Smith’in “Ulusların Zenginliği” kitabını halkların fakirliği olarak mı anladın okulda?  İçin sızlamaz 

bilirim, profesyonellik diye bir tabir var iş yaşamının tozlu yollarında, duygusallığa prim tanımaz 

kapitalizm.  Çarka dâhil ol, görevini yerine getir ve yorum yapma, git evine yorganına sarıl uyu der 

ağababaları.  Ama dur biraz aklıma ne geldi bak, ara sıra halk da arıza yapıyor haberin olsun.  Bir 

gün bir dolmuşçu ile birlikte yandaki lokantada yemek yiyoruz, bunun telefonu çaldı.  Senin 

meslektaşlarından Hırt bankasının elemanı arayan, bizim dolmuşçu dinledi dinledi sonra savurdu 

küfrü.  “ La bilmem neyin evladı, şimdiye kadar üç sene boyunca ödedik bir kere olsun arayıp sağ 

ol demedin, son ayı iki hafta geciktirdik diye telefon açıp duruyorsun, kime veriyorsan ver, senin 

de, bankanın da, avukatının da…”  Kelimeyi tamamlayamadı, kapattı telefonu meslektaşın.  Ardan 

bir iki hafta geçti, sordum ben “ Abi, aradılar mı bankadan seni tekrar?” diye, “ Yok ne arayacaklar 

daha, hem ben üç gün sonra attım bir şeyler karta!”  Ya Burcu, size okulda bunu da öğretmezler, 

ama maaşının bir kısmını da ben, dolmuşçu abim ve bizim gibi hıyarlar ödüyorlar aklından çıkarma 

sakın bunu.   



İçime dert olan bu kredi kartları meselesi bu dükkâna adım atmamla birlikte başıma gelen 

felaketlerden sadece bir tanesi. Ama sadece bir tanesi…  
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            Tarih yirmi dört Kasım iki bin beş, yani öğretmenler günü. Dün Hip Hop Erol’un ağabeyi 

Yalçın askere gitti, müzikli eğlence yaptılar akşam ve para toplandı eş dost arasında. Akşam bana 

da davetiye geldi. Ama öyle bildiğimiz türden ucuz kâğıt baskı mektup zarfı içinde değil, bir 

darbuka, bir klarnet, bir de evin ortanca gelininin elinde koca bir tepsi çala oynaya geldiler 

dükkâna, “Akşama eğlencemiz var buyurun” diyerek, tepsiye sakız şeker falan koymuşlar ikram 

ettiler. İkramı kabul edip sırf ne yapacağımı bilemediğimden beş lira sıkıştırdım darbukacının 

ceketinin üst cebine. Akşam altı buçuk gibi başladı şenlik, saat sekiz gibi de dükkânı yandaki 

lokantacının kardeşi Vehbi’ye emanet ederek ben de katıldım aralarına. Hemen bir bira 

tutuşturdular elime, zaten benim oradan beş kasa kadar almışlardı öğlene doğru, parası akşama 

verilmek üzere. Misketten roman havasına her telden çaldılar ve ben de dayanamayıp bir kaçına 

iştirak ettim. Sonra takı törenine geçildi ve tam Çingen usulü yapıldı bu seremoni. Hoplaya zıplaya, 

bağıra çağıra, güle oynaya takıldı paralar. Biri mikrofonu eline alıyor ve anons yapıyor, diyelim 

"Serkeş Süleyman'dan askerimize elli lira, sağ olsun var olsun!" sonra saz başlıyor yeni takı 

gelene kadar ve gelin kız canı çeken kim varsa oynuyor ortada yeni takı anonsuna kadar. Ara sıra 

araya espri de attırıyor meydancı başı.        " Yetim Mustafa'dan askerimize on lira, cimrilikte 

üstüne yoktur mahallemizde, buna da şükür diyoruz, sağ olsun, var olsun!" Yirmi lira gönderdim 

benim eski çırak Demirel'le ve çıkıp dükkâna geldim. Para kazanmak zorlu iş, sabah sekizden 

gece on ikiye kadar dükkânda oturmak gerekiyor mecburen. Rahatlıkla ortalama bir insanı olduğu 

yere indirebilir, sapıtıp tımarhaneye ya da kodese de tıkabilir ama bundan daha kötüsünü 

görmüşlümde vardır geçmişimde. SSK sigorta primleri veya hastaneleri de kolaylıkla bunlara 

neden olabilir örneğin, ya da tüm kurum ve kuruluşlarıyla Devlet Planlama Teşkilatı veya daha iyisi 

Türk parlamenter sistemi içerisinde yer alan partiler ve onlara üye olan milyonlarca kişi ve onların 

kahvehane muhabbetleri de yasal yoldan bir insanı yoldan çıkartabilir anında. Biz Türklerin 

tahammül yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğuna inancım tam Allah'a şükür, yoksa telef olup 

giderdik bunca zaman içerisinde. Bugünleri gördük de .ötümüz göğe mi erdi sanki? Sonsuz 

denyoluk âleminde ne kadar maharetli davranış kalıpları sergilediğimizin resmidir olagelen. 

         “Şu Çılgın Türkler” kitabı var elimde şu aralar ve uzayıp gidiyor zıkkım. Bizim lokantacı 

Sefer’in kızına öğretmeni sözlüden beş vermiş sırf bu kitabı satın aldığı için ve kızın yaşı daha on 

iki. On sekiz lira bayıldı babası kızının geleceğini karartmamak uğruna, kızın gözyaşlarına 

dayanamayarak ve kim kazandı? Bu yöntemi uygulayan alık öğretmen hanım değil elbette, 

muhteşem müfredatıyla anlı şanlı Milli Eğitim Bakanlığı da değil, hele hele yeşiller hiç değil, 

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin birbirlerine içine kıvrılarak yaşayan ve bu yaşam biçiminin bir tür 



sülüklükten ibaret olduğunun farkında olmayan üyelerine de yaramadı minik Zehra’nın kitabı 

babasına satın aldırması. Yazar ve yayınevi parsayı topladı ve sadece tarihsel araştırma olarak eh 

işte dedirten bu uyuz kitap binlerce sattı bu tür yöntemlerle. Herkesin ağzında “Ay çok güzel, 

müthiş bir eser” “Neredeyse İlyada ile eşdeğer” .assiktir oradan, hem İlyada da bir .oka benzemez. 

Okuduk, hislendik, saçma. Gazete haberlerinde ki bir intihar haberi kadar ancak ilgi çeker ve içe 

işler, az sonra yemeğe otururken kola dolduracaksın bardağına ve senin ecdadının soyunu 

kurutmaya azmetmiş bir ülkenin diliyle konuşacaksın pek çok kelimeni, onu yücelteceksin her 

fırsatta ve doğarken onların üstün beyaz ırk olduğunu kafana çakan bir sistem içerisinde bir sıfır 

yenik başlayacaksın hayata. Sonra da onlarla dedelerinin yaptığı silahlı mücadeleyi anlatan 

kronolojik tarih kitabını her yerde pazarlayacaksın. Ne deyim ben sana sevgili kardeşim, Allah 

ıslah etsin ve mümkünse de akıl fikir versin. Üstünlük yoktur! Var olan her yaratık kendi 

meşrebince ve kendine izin verilen sınırlar dâhilinde belli bir zaman dilimine mahkûm olarak vaktini 

geçirecek ve ondan sonra geriye toz ve külden başka hiçbir şey kalmayacaktır. Kimsenin kanı 

mavi değil ve muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda ki asil kanda mevcut değil. Doğacağım 

yeri ben belirlemedim, ancak durumdan hoşnutsuz da değilim. Sadece memleketimin diğer 

üyelerine dair ufak tefek hikâyeler anlatmaya geldim ve kader beni bir dünya borç ile birlikte bu 

dükkâna çiviledi. Hemen beş yüz metre ileride hoşa giden adıyla Roman Mahallesi mevcut, Onun 

karşı tarafında ise Harem-Gebze hattı dolmuşlarının Gebze tarafında ki son durağı var. Benim 

dükkânımın yanında dolmuş şoförlerine hitap eden ufak çaplı bir esnaf lokantası var ve sahibi 

Sefer biraz evvel bahsi geçen kitaba haybeye para bayılan adam, sırf o kitabın parasını çıkartmak 

için üç beş kez yedi sekiz masa doldur boşalt yapması gerek gün içerisinde. Hayat zor İnönü 

Mahallesinde ve Gebze çirkin bir yer her dem olduğu gibi. Elimde ki bütün Bukowski kitaplarını 

bitirdim ve yenilerini almak için en azından Kadıköy’e gitmem gerek. Bu da boş zaman ve para 

gerektiriyor ki ve şu an ikisi de bende yok.  

             Dün gece Metin adında bir müşterim uğradı gece yarısına yakın. Zil zurna sarhoş bir halde 

ve devam etmeye kararlı bir şekilde iki kutu bira aldı. Nereden estiyse lafı memleketin şu anki 

durumuna getirip ana avrat sövdü sonra bizi bu hallere getirenlere. Gerçi ben alışığım, 

sarhoşluğun muhabbetin yönünü ışık hızıyla değiştirmesine ama ne diyeceğimi bilemeden kaldım 

öyle. İçmediği zaman çok düzgün bir adam ama içince içinde ki şeytan harekete geçiyor ve 

sapıtıyor abimiz. Beş yıl kadar önce bırakmış içkiyi ancak üç ay evvel Onur adında ki on sekiz 

yaşında ki lise mezunu oğlunu bir çete çatışmasında kaybedince yeniden sığınmış alkol limanına. 

Kendisi anlatmaz çok öyle, başkaları söyler.  Soğuk kış gecelerinde içecek mekân bulamayan içici 

kısmı dükkânda takılmak ister, hatta Metin abiyi birkaç kere misafir etmişliğimde vardır ancak 

baktım ki kafam şişiyor, muhabbeti uzadıkça uzuyor ve iki bira içip kalkacağımdan beşinci biranın 

da dibini gördüm altıncısını açalım safhasına geçiliyor, bir müddet sonra polis basıyor ne diyerek o 

dahil kimseye içirmedim dükkânda. Bir kere süreyi kesinlikle aşarlar, ikincisi dünya onların 

etrafında dönüyormuşçasına hep kendilerini, dertlerini, ailelerini, işlerini ve kadınlarla ilişkilerini 



anlatıp dururlar. Genellikle aynı mevzuları tekrar tekrar anlatmaktan hoşlanırlar ki bir müddet sonra 

hiç çekilmez bir hal alır. Şimdi sadece iki müşterim var dükkâna takılan, ziyareti kısa tutmayı 

becerip, sıkı içip sarsılmayan türünden ve elbette peşin ödeyen cinsinden. Her neyse, bir kısmını 

başkalarından duyduğum kadarıyla Metin ağabeyin oğlu Onur liseyi bitirdikten sonra hem 

üniversiteye hazırlanıyor hem de organize sanayide bir işe girmiş çalışıyormuş. Mahallede 

arkadaşları ile takılırken yanlarında ki çocukların hasımları bunların bulunduğu mekâna baskın 

düzenlemiş. Mekân mahalle kahvehanesinden ibaret ve bu çocuklar Kars’tan kalkıp gelen 

babalarının eteğinde Gebze’de büyümeye niyetlenen ve bu arada esrar ile demlenip ufak ufak 

mafya ayaklarına yatan tiplerden. Birkaç yeri haraca bağladıkları da olmuştur belki ama en büyük 

vasıfları çeşitli çap ve ebatta silah taşımalarıdır. Silahla dolaşmak argo da kütelenmek adıyla 

anılıyor ve rahmetli Onur onlardan biri mi değil mi pek bilmiyorum, sadece kavganın taraflarıyla 

arkadaş olduklarını duydum. Neyse bunların hasımları mekânı basıp arbede çıkarmışlar ve arada 

silahlar çekilmiş ve onca kurşun harcanmasına rağmen sadece Onur vurulmuş o esnada. Ardında 

alkole sığınan acılı bir baba ve kafayı bir hoş etmiş, Metin abinin deyimiyle başı koparılmış tavuk 

gibi dolaşan ve kocasının evini terk edip annesinin yanına yerleşen bir anne bırakmış. Metin 

ağabey ayaküstü sohbeti uzatıp, memleket meselelerinden kurtulup kişisel davasına dönüyor ve 

gelişmeleri anlatıyor ara ara. Kendisi davayı bizzat takip ediyor ve duruşmalarına katılıyor, oğlunun 

katiliyle de görüşmüş bir ara yanılmıyorsam Zonguldak cezaevinde. “Ne yapayım lan seni!” demiş 

yakasına yapışarak, katil dediysem aklınıza kelli felli bir adam gelmesin öyle, olsa olsa on 

dokuzunda tıfıl bir oğlan nihayetinde. İsmi Ömer, boynunu bükmüş “Ne istersen yap baba, boynum 

kıldan ince sana” diye karşılık vermiş. “Öldürsem de Onur'um geri gelse bir dakika düşünmezdim 

bile” diyor ve biraları alıp karanlığa karışıyor ardından. 

               Saat yirmi dörde yaklaştığı vakit, birkaç ıvır zıvır iş yapıp dükkânı kapatmak gerekir. Yol 

üstü olduğu için polisler geçer ara sıra. Mahalle aralarında bazı büfeler bir iki saat açık durur ve 

müdavimlerine satışa devam eder. Dükkânda kaldığım sıralar sağ olsun birkaç müşterim içeride 

kaldığımı bildiklerinden kapıyı çalarlar kepenk demirleri arasından biralarını alıp giderlerdi öyle. 

Sonra çingene dostlarımda alıştı bu yönteme. Daha sonra işin rengi değişmeye başladı, hesapta 

en çok gece saat bire kadar bu işin olabileceğini söylesem de, ki kepenkleri içerden kapayıp, 

dükkanın ışıklarını söndürdükten sonra, bana kalan temiz bir yarım saatte bira içip biraz yazı 

yazma imkanı ancak buluyor, bazen de film izliyordum, ama dediğim gibi hızını alamayan 

dükkanın kapısını çalmaya başladı bu seferde. En son bir tanesi sabah ezanı okunurken geldi ki, 

ben uyandığımda hele hele herhangi bir nedenle diğerleri tarafından rahatsız edilerek 

kaldırıldığımda aşırı suratsız olurum, kıza söve kovdum adamı. O hengâmede yüzünü bile 

hatırlamıyorum ama sonradan öğrendik ki Harem-Gebze hattından sevdiğimiz bir ağabeyimizmiş 

gelen. Güle güle “Selim neye uğradığımı şaşırttın beni, çocuklara söyleyemedim, uyandıramadım 

dedim sadece” diye anlattı sonradan. Sabah işe Gebze’den gitmeye karar vermişler ve arabada 



sabahlamışlar meğer, nerden estiyse başlamış içki muhabbeti ve kesilememişler ki bu atlamış 

benim tanıdığım büfeci var içerde kalıyor diyerek dükkana uğramış. Ben o günden sonra bir daha 

gece kimseye satmadım, bir iki ay her geleni cevapsız bırakarak ya da geri çevirerek, rahatsız 

edilmeden uyuyabilme bahtına ancak eriştim. Ama şu gün olsun hala ara sıra gelen olurmuş bizim 

yanda nalburun dışarıdaki mallarını bekleyen yaşlı bekçi amcaya göre. Neyse eve çıktıktan sonra 

bu sorun da kendiliğinden çözüldü ama bu sefer de telefonla aramalar başladı. Benim çingene 

dostlarım malum başka işlerle uğraşsalar dahi geceleri müzisyenlik mesleğini icra ederler 

ekstradan. Sadece müzikle geçineni de vardır ama ya tuzu kurudur ya da daimi bir iş bulmuştur 

gazino veya düğün salonlarında. Her neyse, müzisyene ihtiyaç duyan insanlar mahalleye 

girmekten çekindiklerinden mi yoksa buraları hiç bilmediklerinden mi bilinmez ara sıra bana 

uğrayarak tanıdığım olup olmadığını sorarlar. Müzisyenleri tanımak, onlarla bu türden 

paslaşmalara girmek önemlidir büfeciler için. Nasılsa bir eğlence düzenlenecek ve yanında alkol 

de alınacaktır. Benim keman çalan bir yaşlı arkadaşım var yine, sadece bir tane Tuborg bira alır 

geceleri. Aslında ucuz diye buraya yerleşen ve Bulgaristan ile ilişkileri hala devam ettiren 

göçmenlerden Mastika denilen rakı satın alıp demlenmiştir ama geceyi bu birayla noktalar. Bazen 

de parası çıkışmaz, idare ederim. Bir akşam bu bir iş yakalamış, çektirdi arabaları benim dükkânın 

önüne, iki kasa biradan, on on beş şişe rakıya kadar ne varsa alıp gittiler. Düğün, asker gönderme 

gibi eğlenceler haricinde, saz heyetiyle alem yapmak gibi bir anlayış mevcut burada. Neyse bende 

epey bir telefon numarası var ama gel gör ki, bu kardeşlerim gece içkiye darlandıklarında beni 

telefondan aramaya başladılar bu seferde. “Selim abi, misafirim geldi acil bira lazım!” “La oğlum git 

işine, bu saatte bira mı olur? Çekmişim kafayı yatıyorum yatakta zaten” “Abi valla bu son, on tane 

bira, bekliyorum kapıda” O anki durumuma bağlı olarak ya giderim ya gitmem. Ama asla son 

olmaz bunu da öğrendik. Bir de misafir gelince birasız olmuyor muhabbet çingene kısmında. Bir 

tür misafir ağırlama geleneği sanki, biz de çay neyse onlarda da bira o.  Bir akşam kıdemli 

müşterilerimden Hatice’nin beni aramasıyla ve bunu haftada birkaç kez tekrarlanan rutine 

dönüştürmesiyle beraber telefonu kapatarak uyumaya başladım bu seferde.  Ben Hatice derim ya 

da aynı yaşlarda olduğumuz için birbirimize “Tertip” diye hitap ederiz ama cümle alem ona “..rospu 

Hatçe” der.  Yukarı mahalle çingenelerinden, evlendiği iki kadını da mezara göndermiş ve 

şimdilerde piyanist küçük oğlu ve geliniyle birlikte kalan Cemal dayının evinde oturur.  Hatice 

içmeye sabahtan başlar ve yıkılana kadar da devam eder.  Eski kocası Erol ile kavgalı gürültülü, 

bir küs bir barışık, çoğu zamanda karakolluk olacak kadar şiddetli bir birliktelik oluşturmuştur ki bir 

gün bana eski bir fotoğrafını gösterip ardından Erol’un sigarayla yaktığı ellerini kazağının kollarını 

çekiştire çekiştire kapatıp “ Hayatımı mahvetti şerefsiz” diye dert yandıydı.  O gece kalktım 

dükkanı açıp biraları alıp evine gittim.  Elbette yalnız değildi, sadece bana söz geçiremeyen 

Cemal’in oğlu onu aracı kılarak muradına ermişti.  Saz ekibini kurmuşlar akşamdan itibaren, 

Cemal dayı, darbukacı oğlu ve tanımadığım bir başkası.  Küfürlü konuşmalar geçiyor aralarında ve 

ben sobanın kenarında oturup bir bira içip kalkıyorum ardından.  Cemal dayının muhabbeti zaten 



çekilmez, içince durum daha da berbat bir hal almış demektir.  Tüm muhabbet, Hatice’nin “ Gider 

İstanbul’un en garibanına veririm, sana yine de vermem!”  ekseninde dönüp duruyor.  Benim 

sarhoş muhabbetinden anam ağlıyor gün boyu zaten, gece saat birden sonra devam edemem 

doğrusu.  Kalkıp eve geldim, dolapta zulaladığım votkaya verdim kendimi, aksi gibi kola ya da 

vişne suyu da yok, sek takıldık merete.  Ulan evde sigara veya içki namına ne bıraksam 

akşamında ara ki bulasın.  Meğer bizim deli Erhan yoklarmış benim evi ara sıra ben yokken, bunu 

öğrendiğimden beri tahmin edemeyeceği yerlere saklıyorum ben de.  İlaç kullanıyor zaten, alkol 

yaramaz ona.   

Hatice benim en eski müşterilerimden, kocası Erol’u da tanırım ama pek sevmem gerçeği 

söylemek gerekirse.  Hayatları, anlatsam roman olur cinsinden karmakarışık ve bıçak sırtında.  İki 

çocukları var ancak bulundukları ortam çocukların yetişmesine pek de uygun olmadığından köye 

yani Anadolu’daki dedelerine gönderilmiş.  Kimsenin hayatını sorgulamıyoruz bizimki sadece 

fotoğraf çekmekten ibaret kıyının bu tarafında yaşayanlara dair.  Her neyse Hatice ile benim, böyle 

birbirimize telefonlarımızı verip, evine çağıracak kadar yakınlaşmamızın hikâyesi geçmişten izler 

taşır.  Erol ya da Hatice benden bira alırlar, bazen de ufak tefek borç takarlar, sesimi çıkartmam.  

Bir gün Hatice boş bira şişelerini siyah poşetlere doldurmuş getirdi.  Böylece birkaç birayı bedava 

alacak gidecek.  Biz reklâm olsun hesabı boş kasa atarız dükkânın önüne üst üste yığılı.  Boş 

kasayı koydum önüne dışarıda doldursun diye ve içerde müşterilerimle ilgilenmeye başladım.  İşim 

bittikten sonra yanına gittim, bu eğilmiş dolduruyor boş şişeleri.  Rahatsız oldum öyle, yan taraftaki 

lokantanın dışarı atılmış masasında üç beş dolmuşçu var ve biliyorum ki ona bakıyorlar.  “ Sen 

eğilme dur dedim, ben doldururum!”  Anında anladı durumu, “ Boş ver be Selim, hayat eğmiş 

zaten” deyip devam etti.  Birlikte doldurduk kasayı sonra.  Ardından bir iki bira alıp gitti. O gün 

bugündür inanılmaz güvenir bana… 
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Bu arada benim yangınım bir yana dünyanın gündemine de karmaşa hâkim. Fransa da, her 

zaman Amerika Birleşik Aletlerinde görmeye aşina olduğumuz olaylardan bir tanesi yaşandı 

geçenlerde ve ortalık karıştı sonrası. Afrika kökenli vatandaşlarına olağandan daha sert davrandı 

demokrasi ve insan haklarının beşiği, Volter’in resmi kıyafetli çocukları ve Afrika kökenli bir Fransız 

gencin bu arbede de hayatını kaybetmesiyle gözler polis teşkilatına çevrildi aniden. Derken arka 

sokakların isyanına tanık oldu dünya, arabalar kundaklandı, polisle çatışıldı ve çatışmalar Paris’ten 

başlayarak diğer illere sıçradı. Araba yakma eylemleri günler boyunca sürdü ve “Özgürlük, Eşitlik, 

Kardeşlik” ülkesi Fransa Korsika’dan sonra başka bir belanın daha arka sokaklarında 

soluklandığını fark etti. Demek ki öyle uzun uzun demokrasi, barış, sevgi, kardeşlik nutukları 

çekmekle bir ülke demokrasinin beşiği olmuyormuş bunu da anladık. At suratlı İçişleri Bakanı 

Nicolas Sarkozy her nasılsa bu arbededen puan toplayarak çıktı ve Cumhurbaşkanı olma yolunda 



bir yeşil ışık daha yaktı kendine. Beyaz Fransa’nın futbol takımı neredeyse tamamıyla siyahî 

futbolculardan oluşurken kimse sesini çıkartmamıştı dünya şampiyonu olurken ve yıllar evvel 

Afrika’nın kuzeyinde estirdikleri terör fırtınasının bir gün gelip kendi evlerinde rüzgâr olarak 

karşılarına çıkacaklarını da hesaplamamışlardı beyaz çocuklar cenneti. Ötekiler şimdi yeraltına 

çekilecek ve sigorta şirketleri ödedikleri kasko primleri nedeniyle zararla kapatacaklar bu ayı, diğer 

yandan otomobil endüstrisi borsada değer kazanacak bir müddet, yanan arabaların yeniden satın 

alınarak yenileceğine dair düşüncelere kapılan sırtlan borsacıların varlığı nedeniyle. Dışarıda 

olaylar bu haldeyken içerde de her şey sütliman değil elbette. Her daim sorunlu Güney Doğu 

Anadolu bölgesi bu seferde bir teröristin cenaze töreni ile sarsıldı. Sonra yeşiller cenaze töreni 

esnasında F–16 uçurdu alçaktan ve delikanlı başbakanımız yurtdışı seyahatini yarıda kesip bir 

miting tertip etti yıldırım hızıyla Diyarbakır’da.  

                   

Havalar soğuyor ve evde soba yok, işler kesat, sular kesik, ödenmemiş faturalarım eşek 

yüküyle faiz yiyor ve ben yapayalnızım şu koskoca dünyada. İnsan daha ne isteyebilir ki Allah’tan. 

Öfkeli bir anımda “Daha da var mı?” gibi bir sitem yollamıştım Yaratanıma yıllar evvel, ancak 

sabrının sınırsız oluşuyla ünlüdür Kendisi. Nasılsa yeni bir albüm çıkartan hırt şarkıcı tayfası her 

seferinde, geçmişinde yaptığı işleri yadsıyarak en iyi yaptığının son çalışması olduğunu dile 

getirerek kendince sonsuz lavukluk âleminin karanlık sularına olta atar, aynen insan da var oluşu 

gereği korkunç derecede unutkan ve geçmişini hiçe sayacak kertede yaşadığı ana bağlıdır. Her 

seferinde “Daha kötü ne olabilir ki?” lafımı yemek ve boğazımın tıkanmasıyla dilimin tutulması 

arasında gidip gelirim ve bir sefer daha kendimi kırda sere serpe yerleşmiş bir papatya denizi 

ortasında açmış bir taze soğana benzetmekten kendimi alamam. Eylemlerinin arkasında 

duramayanlar yeni bir harekete girişecekleri vakit daha dikkatli davranmak durumunda ancak 

hayatımız biri roman kahramanı iki Rus’a endeksli sürüp gitmektedir. İlkinde “Rusya gibisin, tutkulu 

ve ölümcül” diye hitap edilir hayatı dahil her şeyiyle kumar oynayan ve her seferinde çılgın bir 

yaşantının kollarında tutsak kendine durmadan zarar veren Karamazofların en büyüğüne. Diğeri 

Dışişleri Bakanı olup Çeçenler sorununa Türk yaklaşımını eleştirerek, Türkiye’de ki ayrılıkçı Kürt 

gerillalarını kastederek “Camdan evi olanlar, komşularına taş atmadan evvel iki kere düşünmeli” 

demiştir. Camdan ruhum var ve Rusya gibiyim bugünlerde anasını satayım. Üstüne üstlük ukala 

ve sivri dilliyim, kabızlık çekiyorum akşamları ve kabızlık deyince aklıma Tuna Kiremitçi’nin roman 

niyetine piyasaya sürdüğü ve sadece gamzeleriyle meşhur hatunları tavlamaya yarayan kitapları 

aklıma geliyor. Aman ya ben en iyisi Adolf Hitler’in “Kavgam” kitabını okuyayım ve niye kavga 

etme gereği duyduğunu biraz anlamaya çalışayım… 

Anlayamıyorum tabii, kitap çok sıkıcı ve uzak. Üstelik türlü çıkarımlarla bezeli fakat 

nedensellik bağı kurulmamış. En iyisi Bukowski, bir daha ve kaldığı yerden devam ederek... 



Az önce Hip Hop Erol’un babası dükkana uğradı, iki bira alıp gitti.  O artık asker babası, 

oğlundan telefon gelmiş, birliğine teslim olmuş gittiği gün.  Yeni askerlerin ilk gün sudan çıkmış 

balığa döndüğü esprisine takıldık birlikte.  Evden ayrılan ilk erkek Yalçın, geride kalanlar, içip içip 

ağlıyorlarmış hep birlikte.  Çingene âleminde bu ailenin ayrı bir yeri var bende.  Üç erkek çocukları 

var ve en küçüğü on sekiz yaşında olmasına rağmen halen bekâr.  Genellikle on üç on dört 

yaşlarında evlenip üstüne üstlük bir de çocuk sahibi olan çingene dostlarım benim gibi otuzunun 

üstünde olup da hiç evlenmeyenleri anlamakta güçlük çekiyorlar.  Zaten çocuklar arasında lise 

diploması gören de yok, hele kızların çoğu okul yüzü bile görmemiş ama umurlarında da değil pek.  

Zaten çocuklar evlendirildikten sonra birlikte oturuyorlar babaları ile.  Yirmisini geçen kız “kokmuş 

balık” olarak adlandırılıyor ve büyük ihtimalle evde kalıyor.  Evlilik başlı başına en büyük sorun 

aralarında, başlık parası pazarlıkları günlerce devam ediyor.  Şu ara borsası sekiz on bin yeni Türk 

lirası arasında oynamakla birlikte, Kandıra da rayiç daha düşükmüş, durumu iyi olmayan aileler 

oradan transfer ediyorlar yeni gelinlerini.  Evlilik töreninin en önemli kısmı takı bölümü ki saz 

eşliğinde oynanarak gerçekleşiyor.  Çoğu zaman resmi nikah kıyılmıyor, malum devlet bu işi de 

belli bir miktar para karşılığı yapıyor, bunun yanında imam nikahı da yok, e malum imamlarda her 

ne kadar ağızlarıyla istemeseler de yan ceplerine üç beş kuruş sıkıştırılmasını bekliyorlar yapılan 

işlem sonrası.  İki gün eğlence tertip ediliyor ve olay kendi aralarında yaptıkları eğlence sonrası 

resmiyet kazanıyor.  İlk gün kadınlara ait kına gecesi ve ellerinde bira şişeleriyle oynayan şişman 

ihtiyar kadınlara rastlamanız mümkün.  Gönüllerince eğleniyorlar ve neredeyse tüm mahalle hatta 

iki üç yaşlarında ki çocuklar bile göbek atıyor eğlence sırasında.  Ertesi gün akşama doğru 

erkeklerin yoğun olduğu eğlence merasimi gerçekleşiyor, yemek veriliyor erkek tarafınca ve eğer 

içkili tertip edilmişse takı merasimi epey hareketli geçiyor.  Bağıra çağıra güle oynaya akşamı 

buluyorlar, eğer kavga ya da herhangi bir nedenle düğün yarıda kalmamışsa gelinle damat 

üzerlerine arpa atılarak eşikten atlatılıyor.  Neden arpa?  Neden pirinç’n cevabı neyse bununki de 

o.  Farklı bir yaşantı tarzını geleneklere uygun devam ettirme çabası her şeye rağmen devam 

ediyor Roman vatandaşlarımız arasında.  Kendine has ve yazılı kuralları olmayıp sadece sözlü 

aktarılan ve küçük yaştan itibaren çocuklarına öğretilen ve yabancılara pek de aktarılmayan bir 

dilleri var.  Ve bu dilin en önemli bölümü küfür kısmı.  Sabahtan akşama kadar olabilecek her şeye 

küfür edilebilecek bir repertuar mevcut ve ben tıpkı İngilizceye başladığım gibi Roman diline de 

küfürlerini öğrenerek başladım.  Öğretmenim yazın dükkânda çalıştırdığım Demirel lakaplı Bülent.  

Bülent ikiz ve hemen hemen her çingene gibi lakabını daha çocukken almış.  Asıl ismi Levent olan 

ancak babasının Mahsun Kırmızıgül’den esinlenerek adını değiştirdiği ikizinin lakabı da Ecevit.  

Moloz Gürsel, Digi, Karga, Galloş (Çingenece de kalleş demek), Kırık, Takoz, Deli Hüseyin (Asıl 

ismi Hüseyin olmadığı halde ve sebebi meçhul), Muhtar, Çılgın, Patlıcan, aklıma gelen birkaç 

tanesi.  Dolmuş şoförlerinin de lakapları mevcut.  Alt kültür kendi dilini konuşur, diğerleri sadece 

seyreder, ben arada kalmışım.  Dolmuş şoförleri eşleri haricinde takıldıkları kadına “ayakkabı” 

derler, ilk kim demiş ve ne amaçla söylemiş bilmem, sadece önemsiz olay ve kişilerin tarihini 



tutuyoruz ehemmiyetsiz biri olarak.  Şimdi bunları yazıyorum ancak birkaç yıl geriden takip ederek 

ve aklımda kaldığı kadarıyla.  Televizyonda Amerika denilen ilkellik çağının Babil’inin Hıristiyan 

mezheplerine dair bir belgesel var ve beynim sulandı bir ton alık insanın başkanları olacak denyo 

Bush’a methiyeler düzmesine.  Aynı havayı solumamız bile yeterince korkunç ve bir dünya yeni 

yetme çocuk koca koca laflar ederek kameraya oynuyorlar durmadan.  .iktimin salakları diyerek 

ilgiyle izliyorum ve ancak bir ufaklık votka içerek gördüklerimi hazmedebiliyorum.  Bugün bir 

değişiklik yaptım ve vişne suyu yerine enerji içeceklerinden “Burn” adlı olanı ile karıştırıp dipledim.  

Gazete yazılarına bakılırsa bu karışım nedeniyle ölenler varmış ancak bu günlerde gazetede 

yazanları okuyan herkes ölüyor zaten.  Sağlıklı beslenme ve biraz daha fazla yaşama manyakları 

da ölüyor ve Beşiktaşlılar da bu sezon başı yapılan transferler ve başında bulunan teknik direktör 

ve başkanları sayesinde ölmeseler de sürünüyorlar.  Hayat .oktan ve çekilmez, insanlar sıkıcı ve 

ruhsuz.  Para ve türevlerinin hayatımıza bu denli yoğun etkisi, geçiş döneminde var olan benliğim 

için fazla ağır ve yıpratıcı.  Ben ki hala yirmi yıl öncesinin Turgut Özal’ı ile hesaplaşma halindeyim, 

çağdaşlarım post modernizmin inciğini cıncığını çıkartarak kırdıkları cevizleri bünyeye indirip, nakit 

paraya “canlı” ismini takmışlar bile.  Kuzguna yavrusu şahan görünür de mi ya… 
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Buraya ilk geldiğimde iki kişi dikkatimi çekmişti mahallede.  İlki “Şişe Toplayıcısı”, diğeri 

“Çingene Yürüyücüsü”.  İlkinin mesaisi sabah gece dörtte başlıyormuş, ben iş dönüşü rastlıyordum 

kendisine.  Sırtında bir çuval boş bira şişesi ile iki büklüm yürürdü sokağın kenarından.  Malum biz 

satıyoruz, içen içiyor ve boş şişeler bir şekilde sağa sola atılıyor.  Birinin onları toplaması ve 

paraya çevirip geçimini sağlaması gerek.  Çingene çocukları bu işin gönüllü savaşçıları ama 

sistem profesyonellere de ihtiyaç duyuyor ki Fevzi abiye ekmek çıkmış bu yoldan.  Tanışmamız 

yine bir sabah vakti oldu.  Yan tarafta lokanta var ya benim büfenin, aşçı Bahri ağabey bir sabah 

çağırdı bunu, sevabına çorba vermek için.  “Çay içeyim sadece” dedi.  Oturdum yanına, ben 

çingene zannediyordum önceleri meğer Erzurum’dan kopup gelmiş buralara.  Ağır konuşuyor ve 

Kürt kökenli olmasının alameti farikası bıyıkları dahil simsiyah suratı.  Otuz dokuz yaşında ve hiç 

evlenmemiş, yaşlı annesiyle birlikte bir baraka da kalıyor.  Boş şişeler tanesi on iki buçuk kuruştan 

benim gibi tekel büfelerine satılıyor, tenekeler ise kilosu bir liradan hurdacıya veriliyormuş.  Günlük 

kazancı sekiz on lira.  Eller kirli ve nasırlı, ama O daha çok köpeklerden yana dertli.  Evlenmemek 

mevzusu biraz da derinden gelen dalgalanmalara neden olması babından ses tonunu değiştirerek 

konuşturuyor kendisini.  Yaşımı öğrendiğinde “daha gençsin, evlenir gidersin sonunda” demeyi de 

ihmal etmiyor.  Ertesi günler de artık lokantanın neredeyse müdavimi olmuştu ki lokantanın 

ortaklarından Sefer’in kardeşi Şevket’in parasız hiçbir şey ya da kimseyi sevmediği ya da makbul 

saymadığı için bir sabah kovdu Fevzi Abiyi.  Ama bir yerlerde bira içiyorsanız eğer ne olur şişeleri 

taşa çalarak veya arabadan yola fırlatarak kırmayın.  O on beş kuruş değerinde ki cam parçasının 



toplayıcıları var ve yapabildikleri tek şey de bu.  Hiçbir şey göründüğü gibi değil ve her biri bir 

bütünün parçaları sadece.  

 “Çingene Yürüyücüsü” Sebahat abla da mesaisine erkenden başlayanlardan.  Çingene 

mahallesinden başlattığı yürüyüşüne parkın sonuna kadar devam ettirip ardından bunu gün 

batımına kadar sürdüren yaşlı bir kadın gözünüzün önüne getirin.  Ben hayatım boyunca böyle 

ıstıraplı bir yüz görmedim diyorum onu da üstüne ekleyin ve kara kuru, zayıf, kafası bir hoş bu 

kadını anlamaya çalışmayın.  Hemen hemen hiç kimse ile konuşmuyor, aslında konuşuyor ancak 

kendi türüyle değil.  Bizim görmediğimiz birileri var yanında ve bir şekilde bağlantı halindeler.  Kimi 

zaman kızıyor onlara, kimi zaman gülüyor, kimi zamanda konuşuyor ama bunların hepsini 

yaparken kesinlikle sigara içiyor.  Ben hikâyesini ve ismini çırağım Bülent’ten öğrendim.  Nakit 

paranın durmadan devri daim, yüzlerce albenili malın arzı endam ettiği dükkânda çingene bir 

çocuk çalıştırmak etrafım tarafından pek de doğru bulunmadı önceleri ama aradan aylar geçtikten 

sonra O’nu tanıyan herkes ne kadar doğru bir karar verdiğimi teyit etmek zorunda kaldılar.  Hatta 

ailesi bile anlam veremedi ki birkaç kez aksi ve sinirli abisi ile karşı karşıya geldik sırf bu yüzden.  

Bülent çingene mahallesine olan özel ilgimi anlamamakla beraber, beni doğal yollardan öğretmeni 

olarak gördüğünden sorularımı cevapsız bırakmadı hatta annesinin tüm itirazlarına rağmen bana 

biraz Roman dili de öğretti.  Her neyse Sebahat abla bir zamanlar evli ve çocukluymuş, kocasının 

hemen hemen her çingene kadının püsküllü belası alkolle başı dertteymiş.  Zaman zaman 

kadıncağızı eşek sudan gelinceye kadar dövdüğü de olurmuş ama bazen de eşek sudan geri 

dönmezmiş.  Eşek diyince Roman dilinde “Herr” denilen bu güzel gözlü hayvanın ismi lakap olarak 

takılan hırçın ve kodaman çingene İsmail’in evinde oturuyorlarmış.  Ev dediğin de tek katlı iki göz 

gece kondudan ibaret.  Herr İsmail alacak verecek davasından dolayı kavga ettiği bu ailenin 

başına musallat olmuş ve her nasılsa bir gece evlerini yıkmış.  Bunların üstüne kocası da terk 

etmiş Sebahat ablayı ve ertesi gün yıkılan evinin taşlarının dibinde iki büklüm ve delirmiş 

bulmuşlar kendisini.  O gün bugündür dünyayı dışlayan, artık kendi dünyasında yaşayan bu 

kadına çingene komşuları kucak açmış.  Artık o özgür ruhuyla istediği eve konuk olan, canı 

çekerse dışarıda yatan, önüne gelenden sigara isteyen ve çingenelerin sert ve acımasız 

dünyasında bile kendi dramıyla saygınlığa kavuşan ve sabahtan akşama kadar caddeyi boydan 

boya yürüyen “Çingene Yürüyücüsü” Sebahat abla.  Hayat herkes için yeterince zorlu fakat 

bazılarını daha derinden ve şiddetli örseliyor ve bazen “Düşünen Adam”ın iddiasının aksine 

öldürmeyen şey kuvvetlendirmiyor, hatta daha kötü ediyor.   

Roman ve Çingene vasıflarına da bir açıklama getirmek gerek.  Bence hiçbir fark yok 

mahiyeti açısından “Kurdun adı yese de Yavuz yemese de”.  Ancak dilimize yerleşmiş ve 

çingeneleri aşağılayan deyim ve söyleyişlerden kaçınma fırsatı sunduğu da gerçek.  Sadece kimse 

“Romanı bey etmişler, gözü hala kasnakta” ya da “Kürt çalıyor, Roman oynuyor” demez.  Yalnız 

meselenin özü isim değişikliğinin yaşantılara ne derece etkide bulunduğunda yatar.  Doğrudan 



cevabı vereyim o halde; hiçbir etkisi yoktur.  Çingenelere “Elekçi” “Kalaycı” “Şopar” gibi sıfatlar 

yapıştıran vatandaşlarımız vardır ve hırsızlık, kolpacılık, torbacılık, dilencilik, falcılık gibi yasadışı 

işlerle uğraştıkları imajı da mevcuttur.  Bu imaja uygun hareket edenleri yok değil fakat çiçek ve 

saz işi de kesinlikle onlardan sorulur.  Savaş Ay’ın filmlere konu ettiği ve yalan yanlış pek çok 

zırvayı birbirine kattığı gibi, ya da “Gırgıriye” veya “Bizim Mahalle” dizilerinde anlatıldığı kadar da 

karikatürize tip ve olgular yok hayatlarında.  Kuruş hesabıyla geçineni de var, beş vakit namaz 

kılanı da, yaralı parmağa işemeden yaşayıp gideni de, elindeki üç beş kuruşla tefecilik yapanı da 

var.  Ben bu dükkânın ilk kazığını yüzü ve ruhu kara Cengiz’den yedim mesela, hem de ilk gün.  

Tezgâh aynen şöyle; külüstür bir arabaya doluşmuş Cengiz ve arkadaşları benim dükkâna gelip 

elli lira uzatarak bira alıp gittiler, ardından yarım saat sonra sahte para bile denmeyecek ucuz 

fotokopi bir beş lirayla çıkagelip o parayı benim verdiğimi iddia ettiler diğer müşterilerin yanında.  

Ben diklendim ama sonra yanımda duran tanıdık bir dolmuşçu beni sakinleştirip olayı 

kabullenmemi, uzatmamamı istedi “boş ver” diyerek.  Kâğıdı alıp yırttım ve Cengiz bir daha 

yanıma uğramadı o gün bugündür.  Şerefsizi de harbisi de dört dörtlüktür yani.  Önemsemez ve 

bırakmış bir halleri vardır ve her birinin hayali bir Sibel Can ya da Hüsnü Şenlendirici olabilmektir 

günün birinde ama hurda toplamak zorunda pek çoğu o zamana kadar.  Hayat devam eder, Selim 

de kaydını tutar.   
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“Bir kara kaşın, bir kara gözün, değer dünya malına” sözleriyle deli bir Urfa türküsü 

dinliyorum ve hayatımı karartmanın sonuçlarına katlanıyorum İnönü’de.  Benim hiçbir derdim 

yokmuş gibi her gelen eteklerindeki taşı bana emanet bırakıp gidiyor.  Cümle âlemin dert küpüyüm 

anasını satıyım.  Farkına vardım ki herkesin hayatında geçmişinden gelen bir yara var bu 

memlekette.  Laf dönüp dolaşıp aslına eriyor ve her birini eninde sonunda yarasını kaşıyıp 

kanatma ihtiyacı duyuyor.  Korku filmi gibi ve top yekûn yaşanıyor bu ve ben tanıklığını yapıyorum 

şimdilerde.  Elbette hayat çirkin ve insanlar ağızlarından dökülen kelimeler kadar dürüst ve saf 

değiller.  Belki de kelimeleri harcayarak kamufle etme çabası hâkim.  Elbette genelleme değil bu 

sadece durum tespiti.  Kurallı bir dünyanın gönüllü köleleriyiz.  C. Bukowski bir keresinde ünlü bir 

film yıldızını ve sırf adı O’nu öldürmekle anılsın tüfeğe dokunan bir diğerini hikâye eder.  Tarih de 

çok var böyle dangalak, John Lennon neden öldürüldü sanıyorsunuz.  Hayatı boyunca beş para 

etmez biri, başarılı olan bir diğerini öldürerek adını diğerinin yanına ekliyor ve bunu hayatı boyunca 

bulup bulabileceği en saçma nedenle gerçekleştiriyor.  Bir insanın gözlerinin ışığını söndürmek 

benim boyumu aşar.  Empati dahi karamam, beynim afallar, elim ayağıma dolanır, donuklaşırım.  

Ancak hemcinslerim beni yok etmek için daha farklı bir yöntem uyguluyorlar şimdilerde.  Can sıkıcı 

hayatlarının berbat hikâyeleriyle, para ve türevlerinin peşinde koşturmalarıyla, satılmışlıkları ve 

çaresizlikleriyle beni boğuyorlar tüm gün.  Yavaş yavaş ve kurşundan daha etkili olduğu kesin.  

Irkımdan, kimliğimden, insanlığımdan sıkılıyorum, kapanmak istiyorum sonra, sonra taşlaşmak, 



sonra hiçleşmek ve ardından yok olmak. Sonra Yaradan bir kapı aralıyor, birazcık nefes, azcık 

güneş, kedilerimin bıyıklarından, sevgilimin saçlarına dünyam aydınlanıyor ve tahammül edip 

döngünün akışına bırakıyorum kendimi.   
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Komser, Süleyman ağabey ve ben oturduk rakı sofrasının başına bir akşam.  Esaslı bir sac 

kavurmanın ardından, kavun, yoğurt ve bir büyük açarak süsledik masayı.  Masa dediysem ters 

çevrilmiş bira kasasının üzerinde gazete kâğıdı.  Mekân benim dükkân.  İkisi de ellinin üzerinde ve 

dostlukları otuz yılı devirmiş, ben uzaktan ve çeşni niyetine muhabbete meze oluyorum.  

Komserde macera çok, ne de olsa eski polis, kaç yıllıkta minibüs şoförü.  Süleyman ağabey emekli 

olduktan sonra bulaşmış minibüs işine, kendisi daha bir dinlemeye ayarlı, aynen benim gibi.  

Gebze de tanımadığı yok, kimisinin bebekliğinden itibaren tanımakta.  Kimin ismi zikredilse 

şeceresini sayıyor sonrasında.  Kalp rahatsızlığı var, üç tane stent takılmış sigara ve içkiden 

daralmış damarlarına ve sigarayı bırakmış, üç dubleden fazla içkiye takılmıyor.  “İçici kısmı 

yemesine içmesine dikkat etmeli”  diyor arada.  Ben de Atatürk’ün meşhur hikâyesini anlatıyorum 

arkasına.  Paşa doktora gider ve doktor sorar “Kaç paket sigara içiyorsunuz günde?” diye.  “Dört 

paket” diye cevap verir.  “Artık tek pakete düşürmeniz gerekiyor” der Doktor, Paşa gülümser, 

“Zaten ben de günde bir paket içerdim” der.  Güzel, tabii eğer doğruysa.  Çünkü yakın tarihimiz 

dâhil olmak üzere geçmişimizden bahsederken gerçeklerden öte, söylentilere itibar ederiz biz 

Türkler.  Neyse masamıza dönelim biz.  Sohbet devam ediyor, arada Süleyman ağabeyin gözü 

rafta dizili makarna paketlerine takılıyor.  “Ne işi var bu meretin burada?” diye çıkışıyor bana.  

“Satıyorum abi, soran oluyor ara sıra” diye kestirip atıyorum hemen.  Tumturaklı bir küfür savurup 

makarnaya, anlatmaya başlıyor sonra.  “Beş yaşındaydım ve köyden yeni gelmiştik Gebze’ye.  

Dayımla birlikte takılıyoruz o sıra.  Dayım dediğime bakmayın siz, yaşı benden iki yaş küçük.  Ulan 

bakkalın önünden geçiyoruz çuvallar içerisinde açık makarna var içeride.  Çerez zannettik içimiz 

gidiyor her gördüğümüzde.  Sene bin dokuz yüz elli, bir gün parayı denkleştirdik, aldık iki yüz gram 

kadar.  Kese kâğıdını fişek yapıp doldurdu içine bakkal.  Eve gidene kadar yemeye çalıştık, sonra 

da kaldırıp attık.  O gün bugündür ağzıma sürmedim bir daha.”  Hayda ağlar mısın güler misin 

bilemedim gayrı.  Şimdiki nesil neredeyse kıçlarında barkot rakamları ile birlikte doğuyorlar, tüm 

markaları ezbere biliyor ve edinmek için çabalıyorlar.  Ama bilmeliler ki, onların dedeleri muzu 

yirmi iki yaşında askerde görüp, kabuğuyla ağzına götürmeye kalkmışlardı.  Kendileri neden 

yoksun kalmışlarsa çocuklarının ayağına hepsini sermek için uğraş verdiler.  Sonra da “De get 

Bayburt, de get sen de nem kaldı?” türküsüyle beraber ayrıldılar aramızdan… 

Kırılgan düşler ülkesi!  İstemeyerek var olmaya çalışacaksın ve bu çok zor.  Hayat işimden 

ibaret ve yaptığım iş durmadan beni diğerlerinden bir şeyler talep etmeye zorluyor.  En nefret 

ettiğim olay, borç istemek ama zaten ben nefret ettiğim her şeyi yapmak üzere yaratılmışım.  



Kurgu hatalı ancak gerçek bu.  Sabahtan beri inceden inceden yağmur yağıyor, dükkânın önü 

cadde zaten, ister istemez seyreylemek mecburiyeti var elde.  Yılışık bir yağmur yağma tarzı, ben 

sert ve etkili olanını severim.  Hani kimsenin altında durmak istemeyeceği, kendini bulabildiği ilk 

sığınağa attığı ve uzun bir müddet oradan ayrılamadığı türden.  Eskiden kara paltoma bürünür, 

donuma kadar ıslanırdım sokaklarda.  Artık yaşlıyım, bu tür oyunlara ne zamanım ne de hevesim 

var.  Yine de hayatım boyunca şemsiye kullanmadım, bundan sonra da kullanmayı 

düşünmüyorum.  Kullananları da yağmurun ıslak kulağa değerken çıkan sesten mahrum hayatlar 

olarak bakarım.  Sığ ve kurallara hapsolmuş bir yaşantıdan daha can sıkıcı ne var ki Allah aşkına?  

Bugün benden kaynaklanmayan ancak beni etkileyen sorunlara gark oldum, hâlbuki ben başlı 

başına sorunun kendisiydim evvelinde.  Demek ki geldiğimiz bir aşama da mevcut, tüm 

beceriksizliğimize rağmen.  Şimdi hayat akıyor ben seyrediyorum.  Kimse yok dükkânda, işlerim 

kesat.  Bak aklıma ne geldi şimdi:  İki derviş karşılaşırlar yol üzerinde, selam sohbet derken biri 

diğerine sorar “Hayat nasıl gidiyor erenler?” “Bulursak şükrediyoruz, bulamıyorsak arıyoruz” diye 

cevaplar öbürü.  “O’nu Hindistan’da ki aç köpekler de yapıyor erenler, biz bulursak dağıtır, 

bulamazsak dağıtırız” diye karşılanır sözleri.  Biraz böbürlenme barındırsa da içerisinde güzel bir 

mesel, elbette destansı ve hayalperest.  Olsun zaten bıkmışız realizmin taş duvar soğukluğundan.   

Kedim ‘siyah’ iyiden iyiye bana alıştı.  Başını kaşıtmaya öyle meraklı ki kerata, hemen 

mırlamaya başlıyor, üstümü başımı sürtünerek, ya da patilerini dokundurarak kirletip kayboluyor 

ardından.  Hayatı sevmiyorum!  Her aşk biter, her canlı ölümü tadar!  Kurtlar ulur, kervan kalkar, it 

ürür, birileri de yazar.  Yazarın iş tanımı da aynen üstteki gibidir.  Rahatsız olmayan yazamaz 

ciğerim.  Ben şimdiye kadar, hayatımda, ülkemde, dünya da her şey dört dörtlük, işler tıkırında, 

keyfim gıcır, mutluyum, sağlıklıyım, paralıyım, karım bana hala aşık, üstelik çok zekiyim, borsada 

acayip kar ettim geçen hafta, genç kızların ben sokakta yürüdükçe yürekleri yerinden oynuyor 

falan diyen bir yazara rastlamadım.  Bunlardan bahseden birileri var da, onlar benim yazarlık 

kategorim içerisinde değiller.  Gece yatağında osurup, sabah o sesi müzik diye yutturanlar da var.  

Kitle geniş, her türe ihtiyaç var, ancak çıtayı yüksek tutmak gerek, eğer bu işlere kıyısından 

yöresinden bulaştıysan. 
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Beni çözemezsin hemşire, sınıflayamazsın, etiketleyemezsin, kelimelerle tarif edemezsin!  

Üç sene sonra Adıyaman Menzil’de tarikata girmiş çile dolduruyor olabilirim, ya da Afrika’da dağa 

tırmanıyorken düşüp ölebilirim.  Tek bir cümle ile hayatımı, düşüncelerimi, değer yargılarımı 

değiştirebilme yeteneğine sahip olmak üzere yetiştirildim ben.  Dinim, milliyetim, dilim ve kimliğim 

haricinde var olan her şey değişim ve gelişim sürecindedir.  Bu dördü değiştirilemez, buna 

teşebbüs dahi edilemez.   



Hayda bre pehlivan.  Bugün Cumartesi.  Harala gürele daldık dünya işlerine.  Ticaret 

dediğin al gülüm ver gülüm.  Ne güzel İstanbul!  Kendimi yetiştirmem lazım hesap kitap işlerinde 

ayakta kalabilmek için.  Sadece zamana ihtiyaç var… 

Emekli namıyla meşhur Fuat abi ile Yamuk Nedim lakaplı dolmuş şoförü tamı tamına otuz 

yıllık arkadaş.  Kırk yıllık karı koca evde nasıl birbirleriyle dalaşıyorlarsa bunlarda dışarıda öyleler.  

Bağıra çağıra konuşmalar, iğnelemeler, taşlamalar ve ayrılamamalar.  Daha çok sesi çıkan 

Emekli, Nedim amca alttan alan tavırlarda.  Ön dişleri yok, çorba ve bayat ekmek ideal yemeği.  

Hesabını iyi bilir, biraz da ufak tefek hesaplar yapar, beleş kaçırmayan bir tavır, ama oturaklı.  

Emekli akşamları Nedim amcanın dolmuşuna takılıyor, gün sonunda da rakı, şarap ne bulurlarsa 

içerler eve gitmeden önce.  Nedim amca Harem-Gebze hattının en kıdemli dolmuş şoförü.  Eski 

dönemlerin mal sahibi, iki plaka yemiş babası öldükten sonra.  Şu ara bir plaka beş yüz seksen bin 

Türk lirasına mal oluyor, varın anlayın gayri.  Bağ-Kur yok, sigorta yok, bu saatten sonra emekli 

olma umudu da yok.  Direksiyon sallayarak geçiniyor sadece ve diğerlerinin aksine sigara 

kullanmıyor.  Yamuk lakabı boynunu sağa çevirememesinden kaynaklanıyor.  O sırada sarhoş 

olduğu söylense de o aksini iddia eder, sadece karanlıkta göremediği için merdivenden 

düşmüştür.  Saat on bir civarında mal sahibinden dolmuşu teslim alıyor ve yevmiyeyi doğrultana 

kadar, bazen gece bire kadar elli kilometrelik hattı gidip geliyor.  Şoför mazotu fulledikten sonra 

mal sahibine anlaşmasına göre yüz altmış ila iki yüz yirmi lira civarında para verir her gün, geri 

kalan kendinindir.  Günde iki öğün yemek yer ki beş liradan on lira, iki kere kâhya ya bir lira bayılır 

iki lira, iki pakette sigara içer on lira, üstüne ne kalıyorsa da evine götürür.  SSK ve diğer özlük 

hakları kimsenin aklına gelmez, Maliye ve diğer ilgili kurumlarında aklına gelmez ki hiç kontrol 

etmezler.  Her dolmuşçunun bir lakabı mevcuttur, Sarı Yaşar, Kel Mehmet, Maymun Alaattin, 

Topal Erdoğan, Pala, Yanık İsmet ( burnundaki doğum izi nedeniyle), Yamuk Nedim gibi anatomik 

özellikleri esas alanları yanında, Hans ( sanırsın sarışın, mavi gözlü, tam aksi karakaş kara göz 

kapkara Afyonlu bir adam),  Karpuz, Alkol İbo, Çivi, Komser, Tombalacı, Bitik, Bitli Hamit, Yorgun 

Ömer, Yetim Mustafa, Çerkez, Boşnak, Bigalı, Piç Turgut, Hamo, Vali, Enişte (Kravat Mehmet de 

denilmekte), aklıma takılanlar.  Bu konuda eski bir hikâyede mevcut.  Tilki Selim’in yaşadığı 

dönemlerde, bir polis memuru minibüsü durdurur, isimlerini sorar içerdeki şoförlere.  Maymun 

Alaattin, Tilki Selim ve Ayı Kadir derler bizimkiler, trafik polisi “ Harem-Gebze dolmuş hattı değil, 

sanki hayvanat bahçesi anasını satayım ” diye tepki verir. Gençlerin pek çoğu esrar kullanır, bir 

kısmı da satar, alkol zaten eski dost ve dolmuşçu hastası kadınlar da mevcuttur İstanbul’da.  

Manitalarına ayakkabı ya da makine derler kendi aralarında, bir kısmında ise harbiden ar namus 

kalmamıştır.  Yapılabilecek en pis iş olduğunu söylerler ancak kıçlarının şekli ve konuşma tarzları 

başka bir iş yapmalarını da engeller.  İçerisinde dört dörtlük adamlar vardır.  Bir tanesi benim 

Balıkçı Rüstem amcam olur diğeri de Nedim amca.  Yolda çok kötü kapışırlar, martılara benzerler 

biraz, kapanın elinde kalır yolcu, cehennemin dibinde beklese durur alırlar müşterilerini.  Bir kısmı 



da sahte para işi yapar, dört yüz liralık sahte parayı yüz elli liraya alır, her gün gözüne kestirdiğine 

bir tane yapıştırır.  İçlerinde eski karısını pazarlayarak pezevenklik dünyasına kapı açan dahi 

mevcuttur.  Yalnız bu anlattıklarımın hepsinin yalan olma ihtimali de olasıdır.  Bire bir gözlerimle 

şahit olmadım ben, rivayet olup benim dükkânıma yağan kelimelerden uygun cümleleri kurup 

kafama göre sıralıyorum sadece.  Burası İstanbul herkes ritme ayak uydurup hayatının dansını 

yapıyor, kimi aşağılarda kimi ise gökdelende ne fark eder ki.    
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Bir atın koşarken çıkardığı ayak sesleri, bir köpeğin su içerken ağzını şapırdatması ve bir 

kedinin dizlerinin dibinde mırıldanması dünyanın üç harikasıdır.  Yaşlandığımda kitap dolu bir 

malikâne kadar bunları da yanımda isterim.  Bir de kışları Üsküdar da Kız Kulesini gören bir ev.  

Şarap içip şiir yazmak için.  Hayatım boyunca tek şiir yazdım ben, gerisi tırışkadan nağmeler, 

yersen!  Şu ara tarih kitaplarına taktım kafayı.  İki dünya savaşı benim özel ilgi alanım, özellikle 

ikincisi.  Naziler ve yaptıkları merakımı celbediyor.  Aman alınma üstüne, ne ırkçıyım, ne faşist, ne 

de başka bir bok!  Asla tarihi öğeler taşıyan bir roman yazacak yetkinlikte olamayacağım.  Ben ne 

araştırmacıyım, ne de kalem işçisi.  Sezgilerle ve çalakalem oynarım kendi sahnemde, asla bir 

hedefe varmak üzere ya da yazma yeteneğim artsın diye de okumam.  Elbette aklımı çelen 

mevzuları araştırırım, ancak çok yüzeysel ve topu topu internet sitelerini göz atma şeklinde 

tezahür eder bu.  Konularım çok özneldir, örneğin Lara Falay adlı Musevi kızın intiharı ve chat 

kayıtları, Mason üstadının kızı ve Duman solistinin eski kız arkadaşı Ahu Paşakay’ın intiharı, 

Oklohama bombacısının hikayesi, Marilyn Manson, Kurt Cobain, Deniz Gezmiş, Hz. İsa, Naziler, 

Nazi kadınları vesaire.  Okurum, gazeteye göz atarım, internete bakarım, ancak bu asla bir düzen 

teşkil etmez.  O an neden bunu yaptığımın ayrımını da varmam zaten.  Aynı şey sinema 

seyrederken veya televizyon izlerken de geçerlidir.  Yazı yazmadan evvel aklımda genellikle hiçbir 

plan yoktur, düşündüğüm olur eğer yeterince boş zamanım varsa ama genellikle farklı açılımlar 

boy verir sonuç olarak.  Yazı kendi belirler karakterini, ben sadece bendin önünü açarım, o nereye 

akmak istiyorsa oraya gider.  İlk kelime çok önemlidir, onu bulduktan sonra gerisi gelir.  Bazen üç 

beş ay yaklaşmam makineliye, dolma sürecidir o, boşalması gerektiği zamanı bilir ve sonra yağar 

kendiliğinden.  O zamana kadar yapılacak en iyi en iyi şey insanların arasına karışmaktır, çünkü 

ne kadar süreceğini asla tahmin edemezsin.  Ikına ıkına yazıp sonrasında okuyanları kabız edene 

kadar, çağlayan ol, yürekleri ateşle tutuştur.  Yoksa Selim İleri’den ne farkın olur ya da Doğan 

Hızlan uyuzundan.  Yazmak için çile çektiğini iddia eden moronlar sürüsünün, okunurken de eziyet 

verdiklerini birileri kendilerine hatırlatmalı.  Ahbap çavuşların kurduğu sahte cennetin tüm 

duvarlarını yıkmak için yaratıldım ben, edebiyatı tarif ede ede bir nesli helak ettiler, artık yeter!  

Şiirleri çapsız, yazıları mundar.  Aşk yok, rüya yok, fikir yok, ahlak yok ama sesleri çok çıkıyor, her 

köşe başındalar ve kuyunun suyu kurumuş, onlar hala elmas saçtıklarını iddia ediyorlar.  Neden 

yayınlatmıyorsun diyorlar dört bir yandan bana.  Adamlara “Troyka” yı gönderdik, didaktik ve sert 



bulmuşlar.  Hay .mına koyayım ya ne olacaktı?  Adam deli, zır desen kavağa çıkıyor, sizin uysal 

cümlelerinizle mi anlatacaktı mevzusunu?  Rahatsızlığın sesiydi o, fırtına gibi esecekti elbette, 

hiçbir kanunu tanımıyordu ve bir deli sel olup akmıştı hayatın orta yerine.  Bir akşamüstü 

memleketinde valiliğin önündeki havuza gerçekten işemiş bir delinin sesiydi o ve siz didaktik ve 

sert deyip yok saydınız kendisini.  Tek satırı değişmeyecek ve o ses kendi karanlığında 

boğuluncaya kadar susmayacak.  Yayınlanmak o kadar önemli değil biliyor musun, asıl olan 

yazının kendisidir.  Yayınlanmış bir dünya eserimsi var ve pek çoğu o deli çığlığının tek satırı 

etmez ama varsın öyle olsun.   Geriye kalan tek şey Bukowski’nin dediği gibi aletin başına oturmak 

ve ne geliyorsa içten onu döşenmektir.  Dolmuşsan taşarsın, bal tutan parmağını yalamalı yoksa 

heba olup gidersin ve kimse de gözünün yaşına bakmaz.  Yetenek kendi başına bir şeydir ve 

kaybolmuş yetenek kadar acınası başka bir şey yoktur süprüntü yaşantımızda.  İlk kelimeyi bul ve 

yaslan tuşlara, varsa çıkacaktır, yoksa kafayı duvarlara vurdurur uğraşma boşuna.  Allah’a şükür 

kelime çok, helak olmadan yazmak için zaman da var, daha ne öyleyse.  Çalsın davullar, çanlar bu 

gece benim için çalıyor.  Aklıma her türden imge gelir, film kareleri, replikleri, kitaplardan inci 

taneleri, bilgi kırıntıları, değersiz konuşmalar, havada asılı kalmış önemsiz hikâyeler ve her biri 

harmanlanıp yağar beyaz kâğıdın üstüne.  Ne şemsiye açarım, ne paraşüt.  Ham halini ve 

çılgınlığını severim.  Irmak yatağında değerlidir, söz yeri geldiğinde önemli.  Bir biri ardına anlamlı 

ve kurallara uygun dizmek üzere uğraş vermek beyhudedir.  Kafada sıralanır kendileri, yoksa 

dünyanın en iyi editörü olsa yanında ne fayda.  Editörler bu işi o kadar iyi bilselerdi kendileri 

yazarlardı zaten, Allah kimseye bir şeyi tam olarak vermiyor, yazmak sezgi işidir, editörlük bilgi.  

Çalışarak yazar olunmaz, yazarlık hedefte değildir.  Eylemin önüne ideal geçemez.  Günümüzde 

yazar pazarlanma taktiğiyle yazdıklarının önünde koşuyor ve bu yarıştan edebiyat yara alıyor.  

Saçmalık!  Mal pazarında nalburlarda aynı işi yapıyorlar, sen sadece işine odaklan, varsa değeri, 

çıkar ortaya, pazarlamak yazarın görevi de değil.  İmza günleri, söyleşiler, yazarın yazma 

eyleminin tabutuna çaktığı çivileridir.  Beyhude!  Akademik eğitim sanatın bir diğer katilidir.  

Hayatım boyunca yaptığım en doğru eylem, edebiyat fakültesine gitmememdir.  Adamı alır, elini 

kolunu budar, beynine binlerce kalıp yerleştirir, kurallarla çerçeveler, geriye birkaç kitap ismi ve 

birkaç mısra bilen bir papağandan başka bir şey bırakmaz.  Hani “bilgi kuvvettir!” söylemi.  Madem 

öyle de kaç tane adam akıllı yazar yetiştirmiş sevgili edebiyat kürsüleri?  Yazar sokakta yetişir, 

istediği her çiçekten öz alan arı gibidir.  Sonuç ne olur kendisi bile bilmez, yazmadıkça ve yazı 

yazmanın keyifli ve kanı ateşleyen bir olgu olduğunu ve ondan vazgeçemediğin gerçeğiyle var 

olmadıkça yazar olamazsın.  Özgürlük denilen sadece yazarken hissedilendir.  Bunu tadan el bir 

daha ondan ayrılamaz.  Yazdıkça sınırlar ortadan kalkar, yasalar dışlanır, kurallar kalkar.  Zaman 

gelir ki safi özgürlüğe dönüşür, yazan ve yazılan arasındaki fark ortadan kalkar.  Hayat harflerden 

ibaret hale gelir.  Ben ve klavye vardır sadece ve tüm dünya ışıklarını kapatıp bizim etrafımızda 

dönüyordur artık.  Milyonlarca düşünceden bir seçkiler yumağı yapar, yaramaz bir yavru kedi gibi 

oynarım onunla.  O benimdir, imzam, adım, geçmişim, her şeyim.  Yazıya dönüşürüm, o an 



hayatın ve ölümün anlamı yoktur.  Bu şekilde anlatıldığı vakit abartılı duruyor ancak gerçekte öyle 

değil durum.  Aksine çok saf ve çocuksudur.   

Adam olmuşum da yazarlık dersleri vermeye başlamışım!  Hey gidi kıçımın kenarı ben hey!  

Camus “Veba”sında bir yazar heveslisini resmeder.  Ortada tek bir cümle yoktur ancak bir dünya 

hayal kurar bu çıkacak kitabı üzerine.  İlk kelimesi aylarca süren uğraşlar neticesinde durmadan 

değişen kitap bittiğinde yayın evine gönderilecektir ve editörler grubu kitabı daha açıp okumaya 

başlar başlamaz, başkanları ayağa kalkıp “Beyler lütfen ayağa kalkın ve şapkanızı çıkartın, 

Fransızca yazılmış bir şaheserle karşı karşıyayız” diyecektir.  Çok güzel bir hayal elbette, 

desteksiz ve kırılmaya mahkûm olsa bile.  Her yazar ülkenin dilini en iyi kullanan kişi olarak 

anılmak ister, İngilizce de Sheakspear, İtalyanca da Dante, Fransızca da Victor Hugo gibi dili 

dondurup en güzel örneklerini ortaya koymak için çırpınır.  Böyle bir derdi olmayan kişinin 

yazarlıkla alakası yoktur, başka tür güçlere hizmet ediyordur o.  Benim de ilk gençlik çağlarımda 

böylesi acınası hayallerim olmuştur, utancımdan yeni yeni dillendirdiğim.  O zamanlar takip ettiğim 

daha sonra ise müthiş derecede soğuduğum Cezmi Ersöz’e veya her daim en önemli Türk kadın 

yazarı olduğunu düşündüğüm Alev Alatlı hanımefendiye yazdıklarımı gönderecektim bir şekilde 

kâğıda döküp.  Okumaya başlamalarından itibaren, bitirmeden ellerinden bırakamayacaklar hatta 

bu nedenle uykusuz kalacaklardı tüm gece.  Sabah ilk iş yayıncılarına koşup kitabımı 

önereceklerdi basmaları için.  Elbette hiçbir girişimde bulunmadım da diyemem, e-mail denen bir 

olay var ancak açılıp açılmadıkları şüpheli, okunup okunmadıkları daha da karanlık.  Dediğim gibi 

İletişim yayınevi sert ve savruk buldu Troyka’yı, Parantez yayınevi cevap bile vermedi ve ben bir 

daha hiçbir girişimde bulunmadım.  Hiçbir yazar yazdıklarını sadece kendine saklayacak kadar 

bencil değildir.  Elbette ilk amaç kendini iyi etmekse de ikinci amaç hedef kitleye ulaşmaktır.  

Diğerlerine ulaşamayan yazı ağaç olmaktan ümidini keserek kuruyan tohum kadar çaresizdir.  

Daha sonraları internet âleminde forum adıyla meşhur sitelere bulaştım ki kendisi tamamıyla bir 

tesadüf neticesinde gerçekleşmiştir.  Bukowski yazıları aratıyordum ki “Kaybedenler Kulübü” adlı 

bir siteye denk geldim, Bukowski pasajlarına göz attıktan sonra bir baktım kızlı erkekli bir grup 

kendi aralarında yazıp çiziyorlar durmadan.  İçlerinde çok sıkı metinlere imza atan kalemlerde 

mevcut ki ben bu işten biraz anlarım.  Neyse tuttum üye oldum.  Ama forum nedir, ne demektir, 

neye hizmet eder daha hiçbir fikrim de yok.  O sıra Aslı beni terk etmiş, işten istifa etmişim, yüklü 

bir tazminatla icralık olmuşum, bulunduğu yere bin kilometre yol kat etmişim, beni görmek 

istememiş ve ben eve kapanıp Marilyn Manson dinleyerek Troyka’yı bitirmişim.  Tuttum bütün 

yazdıklarımı attım forumun bir köşesine.  Kapasite yetmedi tabi, üç bölüm halinde gönderdim.  

Kemikleşmiş bir kadro hâkim siteye, çoğu İstanbullu ve ara sıra görüşüp eğleniyorlar hep beraber.  

Fırtına gibi girdiğimi söyleyemem hatta epeyce sessiz karşılandım önceleri.  Kimse alışık değil 

uzun yazılar serisine.  Derken ağır toplardan bir tanesi, dayanamayıp yazıcıdan indirmiş bir gün ve 

bir gece uykusuz kalmış okumak için.  Ertesi gün mesaj attı özelden, “Hocam ne yaptınız siz, gece 



uyku haram oldu sizin yüzünüzden, ancak tüm yorgunluğuma değdi” diye.  Nasıl mutlu olduğumu 

ve neredeyse bir beş dakika sırıtarak ekrana bakıp kaldığımı hatırlıyorum.  Daha sonra tanıştık bu 

ilk okuyucumla ve beni keşfetmesiyle site içerisinde meşhur etmesi bir oldu ardından.  Bin dokuz 

yüz seksen yedi isyanı ve o isyanda tanklara vücudunu siper eden meçhul ve meşhur Çinli 

fotoğrafından beri Tiananmen Meydanı ile ilgili fantezilerim mevcuttu, en sonunda oralı olmaya 

karar verdim ve Tiananmenian lakabı ortaya çıktı.  Orada Tian olarak anılmaya başladım ve bine 

yakın yazı yazdım ve bir gün sitenin isim hakkı sahibi siteyi karantinaya almaya karar verdi ve 

sadece orada yer alan yüzlerce yazım kaybolup gitti böylece siber âlemde.  Bir akşam Levent’te 

bir arkadaşının evinde otururken, diz üstü bilgisayarıyla uzun süredir girmediğim internete 

bağlandım ve Nihat Genç vasıtasıyla, bu sefer O’nun yazılarını ararken Karakutu ile tanıştım ve 

artık orada devam ediyorum.  Yayınevlerinin canı cehenneme, özgürlük her şeydir… 
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Çingenler âleminin hatun kısmı çok çalışkandır.  Başlık parasıyla gelin gitmeleri ve bu yolla 

babalarının içki sofralarına katkıda bulunmaları bir yana evlendiklerinden itibaren de çalışarak 

evlerinin geçimine katkıda bulunurlar.  Bir nevi sigorta sistemi, tersinden başlayarak işlemektedir 

sevgili çingene dostlarım arasında.  Önce toplu para kız babasına toka edilir, ardından kızı akla 

gelen gelmeyen pek çok işte çalışarak erkeği para kazansın ya da kazanmasın eve bakar.  Aysun 

sarı saçlı bir çingene ve on sekiz yaşına rağmen dört yıllık evli ve üç yaşında Sevilay isminde çok 

güzel bir kızı var.  Bana bozuk para getirir zaman zaman, bazen de boş şişe satar.  Malum Efes 

firmasına boş şişe vermezsek parasını peşinen tahsil ediyor, bir kasa da yirmi dört şişe var, çarpı 

on beş kuruş, eder üç lira altmış kuruş, ne var ki bunda diyeceksiniz ama kazın ayağı öyle değil, 

yirmi kasa alıp hiç boş şişe vermezseniz ekstradan yetmiş iki yeni Türk lirası ödemek zorunda 

kalırsınız.  Zaten iş icabı kendi müşterilerimizin getirdiği boş şişeleri alıp değerinden ödeme 

yaparız veya çoğunlukla yeniden bira vererek hesabından düşeriz.  Ülkücü Aysun sümüklü ve 

müthiş güzel kızını takmış koluna bir çuval boş şişe getirdi.  Önüne kasaları koydum doldurmaya 

başladı ki yaklaşık bir buçuk kasa şişe.  On iki buçuk kuruştan hesapladım ve verdim parasını, 

Sevilay’a da bir tane mastik, Çingenece de sakız demek.  Tam gidecek bir baktım yakasına broş 

niyetine bir anahtarlık bağlamış çengelli iğneyle.  Şu partilerin seçim dönemlerinde dağıttığı 

promosyon saçmalıklarından.  Kırmızı zemin üzerine beyaz hilal, ortasında göğe kafasını 

kaldırmış bir bozkurt.  “Ne o kız ülkücü mü oldun yoksa sen?” diye takıldım, anlamadı, tekrarladım 

yine tık yok.  “Yakanda takılı olan anahtarlıktan söz ediyorum” dedim “ Ha o mu? Parkta buldum 

dün, yakışmamış mı yoksa?” deyiverdi.  Ne diyeyim ki ben şimdi.  Asıl beyni bulanık olanın bizler 

olduğunu düşündüm o gittikten sonra, bir anahtarlığa bile birden fazla anlam yüklemekle mahir 

olduğumuzu var sayıyoruz.  Hiç de değil, o sadece bir aksesuar, sadece yakışıp yakışmadığı 

önemli.   O gün bugündür “Ülkücü Aysun” namıyla anarım kendini ve her seferinde düşünüş 

tarzlarımızın saf ve kirli olarak nasıl ayrıştığını daha derinden hissederim.   



Yine bir Pazar akşamı, televizyon Galatasaray Fenerbahçe derbisine kitlenmiş kalmış.  

Şarap içiyorum usuldan usuldan, kafam iyi, dükkânı kapatmama bir saat var.  Eskiden olsa 

rahmetliye takılırdım, şimdi kimsem yok.  Hayat durgun, devam etme gereği var elde, biraz pür 

telaş biraz yorgun argın ama hep ileri doğru.  Bir dünya insanı tanıdım ve bir kısmını hiç 

tanımamayı yeğlerdim.  Yarında elektrik ve su faturamı ödeyemeyeceğim, kredi kartlarımda yarın 

beklemek zorunda.  Umduğumdan daha kötü geçti bu gün, yani iş hacmi olarak.  Para değersizdir, 

varsın katığımız ekmek ve sudan ibaret olsun.  Yaşama hırsım yara aldı bu günlerde, inzivaya 

çekilip kaybolmak ve yeraltına inmek istiyorum.  Yitip gitmek ve kitaplara gömülmek! 

Küçük Türkiye gibiyim epeydir.  Kaşıkla biriktirip kovayla saçıyorum ardından.  Sadece 

umudum var, oda Pandora’nın kutusunda kapalı.  “İnsanların güvenini kaybetmektense, para 

kaybetmeyi yeğlerim!” demiş Robert Bosch.  Güzel söz, ama zaten kaybedecek para yok, para 

yoksa da ne insanlar var ne de itibar.  Bu haftada cambazlıkla geçti geçer, haftaya Allah Kerim.  

Saçmalık bu iş!  Devranı döndür, köpekler gibi .ötünü bekle dükkanın, biraz para tutunca da götür 

faize yatır, borçluların her biri dört bir yandan telefon açsın, sen de alacaklarını tahsil edeme.  Çok 

bira satmam annem çok.  Bazen telefonda konuşurken ablama takılıyorum “Valla sattığımdan çok 

içiyorum” diyerek.  Kadınlar hep aynı; İçmeyen erkek, iyi erkek.  İçme sebepleri önemli, ancak 

benim içmek için sebebe ihtiyacım yok, sorun orada.  Ay her ne hal üzere olursa olsun içmek için 

yeterli bir sebep nasılsa.  Yok hava bulutlu ve ay görünmüyorsa o da ayrı bir içme sebebi.  “ 

Hayatın kıyısında yaşayanlar onu daha iyi anlarlar!” buyurmuş sevgili filozofumuz, doğrudur belki.  

Bende        “ Hayatı anlamak ondan nefret etmektir” derim, bunu da yaz bir yere.  Ala kız hayranın 

olim, hele hele kurbanın olim diye bir türkü var bir de…   

Kurgu nasıldır bilirsin, beşinci sınıf Amerikan korku filmlerinde ilk önce gözlüklü ve salak 

oğlan ölür.  Tatile çıkan bir grup genç tahayyül et, bir dünya şaklabanlık, bir o kadar suratsız ve 

kişiliksiz hazırlık, ardından ilk kurban, mutlaka erkek ve salak ve gözlüklü.  Klişe her yerde klişedir.  

Biz hayata gözlüklü ve salak başlıyoruz iki gözüm.  Korkularımız var ve bir dolu 

yaşanmamışlıklarımız.  Görkemli bir şölenden payımıza masa dibi artıkları düştü ne yapalım. 

Bugün motora bindim, hava güzel ya, hemen depreşti motor sevdam.  Ancak dünkü 

yağmurdan dolayı kıyıda köşede kalan su birikintileri yüzünden üstüm başım da battı bu arada.  

Üstümü anladım da başım ne, ben ona takıldım şimdi.  Roman dostlarımdan Hip Hop Erol’un 

anası ayda bir yıkıyor sağ olsun kıyafetlerimi.  Ama iç çamaşırlarımı dükkânda elde yıkıyorum, 

bekârlık zor zanaat, alışmak adamın yıllarını alıyor.  Ev bark, ıvır zıvır, eften püften, aman be 

neyse ne, kendi kendime karar verdim, ben ayyaş olacağım.  Aklı başında tek eylem içmektir, eğer 

intihar komandosu olamıyorsan.  Artık günahlar zincirine bir halka daha eklemekte beis yok… 
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Sesten ve insandan yoruldum.  Ben yorgunum ve kimsenin umurunda değil, herkesin 

anlatacak pek çok şeyi var ve her biri kendi gölgelerinin serinliğinde arınmak istiyor.  Tüm bunların 

tam ortasında ölesiye yalnız olduğumu hissediyorum.  Anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar ve ben 

aksayan yönümün ne olduğunun farkına varıyorum.  Diğerlerine açılamamak!  Gerekçesi 

diğerlerine anlatmanın gereksiz oluşu.  İnsanlık tarihi yüzyıllardır konuşanların izini sürüyor, varsın 

ben ayrık durayım.  Yanlış iş seçtim hemşire, gece bekçisi ya da Budist rahibi olmalıydım ben bir 

dağ başında.  Ama ne çoban olabildim ne de sürü sonuçta.  Sadece seyrettim, sadece uzaktan 

takıldım.  Derken hayatın en orta yerinde yalnız başıma, her biri çoban olduğu iddiasında sürüyle 

baş başa kaldım.  Bu da benim cezam Nemesiz!  Hayatımın geri kalanı bu lavuk muhabbetinde 

heba olup gidecek, farkındayım henüz.  Bugün hatta az evvel intihar denilen büyülü eylemi ilk defa 

derinden anladım.  Üzerine bir kitap bile yazdım ama hiç bu kadar yakın hissetmemiştim.  İlk defa 

nefes almak ya da almamak arasında farkın olmadığı eşiğin üzerine basıyorum.  Tuhaf bir his ve 

yapışkan bir durağanlık eylemi.  Anlatmak çok zor, sadece alkol hafifletiyor.  Allah, sevgili 

yaratıcım bana armağan ettiğin hayatı heba ediyorum şahit olduğun üzere.  Hiçbir değeri yoktur!  

Yaptıklarım, söylediklerim, yazdıklarım ve varlığım şu an itibariyle sıfır noktasındadır.  Geldiğim 

aşama bu ise geçmişim anlamsızlığın sürek avından ibarettir.  Hayatı sevmiyorum tamam mı?  

Sevmek zorunda değilsin zaten kimin böyle bir ayrıcalığı olabilir ki?  Seni özel kılan ne?  Şarap mı 

bunları söyleten yoksa var olan hep buydu da kırmızı düğmeye mi dokundu şiirsel rengiyle?  

Soğuk, karanlık ve çirkinim.  Hayat durdu, perde açıldı gözlerimde.  İçimde kötülük var benim.  

Seçimlerim yanlış, eylemlerim sakatlanmış.  Beni tanıyan kimseye açmadım kendimi, sadece 

yazarken biraz kıyılarını serdim yabancıların önüne.  Eğitimim ve beynime bindirilmiş binlerce 

idefiks beni doğal halimden uzaklaştırıp uysal biri gibi perdelenmemi sağladı.  Eğer yapacak birkaç 

işim, ödenmesi gereken borçlarım olmasa, bu kafayla motora atlar ve Azrail’ sürerdim kendimi.  

Ama yazmam gerek, beynimin her kıvrımını tavaf edip gidebileceğim en karanlık noktaya kadar 

her tarafına projektör tutarak ruhuma ulaşmalıyım.  Orada Allah’ı bulmayı umuyorum, mutluluğun 

ve hüznün uzlaştığı ve önemsizleştiği, sıradan hale dönüşüp kaybolduğu yer.  Allah, ismi bile bir 

tuhaf ediyor adamı, bu sarhoş halimle bile… 
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Sabah açtım dükkanı.  Siyah yavrularını dükkanın önüne taşımış.  Üç tane yabani yavru 

kedi.  Dört tane olması gerekirdi, sırf bu yüzden ben onlara efsane Beşiktaş dörtlüsü Metin, Ali, 

Feyyaz ve Rıza isimlerini takmıştım.  Umarım bir şey olmamıştır, Ali’ye.  Kırkından sonra ölümden 

korkan adamların dünyasına girdim.  Para kazanmış ama hayatı ıskalamış erkekler.  Giden geri 

gelmiyor, hiçbir şey süprüntü hayatı korkarak geçirmeye değmez.  Zincirlerinden başka 

kaybedecek bir şeyleri yok kölelerin, para kazanılması güç, korunması daha da güç bir fenomen.  



Bu yüzden dipten aşağı düşülmüyor, düşmemek sorunu yukarıdakilerin başını ağrıtır sadece.  

Mümkün mertebe doğru yaşa, geri kalan her şey önemsizdir.  Rıhtımda bir gemi var, siyah bir 

bayrak çekmiş göndere.   

Şükür eksik yok Siyah’ın yavruları arasında, ateş gibi hareketli dört vahşi güzellik.  İki ay 

sonra her biri yetişkin olup başlarına bakabilecekleri çağa gelince uzaklaştıracak yanından 

yavrularını.  Çünkü yeni yavrular yetiştirmek için ortamını korumak zorunda.  Kanun böyle…  

Kendini taşıyana kadar sevgi, ilgi, şefkat ardından rekabet, çekişme, dışlama.  Az önce uykuluk 

yedim.  İçiciyim ya yediklerime dikkat etmem gerekiyor.  Rakı ile çok iyi gidiyor meret, bünyeyi 

yormadan devam etmek lazım.  Ayrıca kimseye ve hiçbir şeye sinirlenmeden ağır ağır ve emin 

adımlar atmak zorunluluğu var elde.  Demişler ki “ Ancak kılıçlı bir el iktidar asasını elinde tutabilir ” 

o halde bize iktidar da muhalefette yakışmaz.  Dilencilerin, çingenelerin, sokakların, karın kışın, 

soğuğun, aç köpeklerin, yavru kedilerin, üşüyen serçelerin yanı yerimiz.  Bunun farkında olmak 

devam etmek için yeterli bir sebep.  Aslında Allah benim vasıtamla Siyah ve yavruları Metin, Ali, 

Feyyaz ve Rıza’ya rızk veriyor.  Ben sadece aracıyım, bunun bilincinde olmak beni güçlendiriyor, 

tahammül etmeme, sabırla çalışmama neden oluyor.  Öyleyse devam Selim Efendi, şikâyet 

etmeye gelmedin sen.  Görevini tamamla ve .iktir git nereye gideceksen.   İntihar gibi beylik 

kelimeleri de unut gitsin bundan böyle.  Sana ait olmayan bir elbiseyi, iki bira içip gaza gelerek 

üstüne giymeye kalkma.  Siyah yaşamalı, çırak Bülent liseyi bitirmeli, Fevzi abi şişe toplamalı, 

Sebahat Abla sigara içmeli, Yaşargül bozuk para bütünlemeli, Yanpir kıçını başını sallaya sallaya 

caddeyi boydan boya geçmeli, Komser rakı içmeli, Balıkçı Rüstem Amcam eski günlerini anarak iç 

geçirmeli, Müzeyyen Senar şarkı söylemeli, Kazım Koyuncu yürekleri ateşe atmalı, daha ne.  Sen 

dünyayı kavak gölgesi mi sandın a çocuk?  Büyüklenme hiç, çamurdan yaratıldığını unutup.  

Giden gider Selim devam eder bayrağını çekelim göndere.  Varlık hiçliktir, var olmanın anlamı 

yokluk varsa kendini ifşa eder.  İlerde bir gün bir kız sevip evlenmezsem eğer kendimi nadasa 

çekip münzevi bir hayatın izini süreceğim.  Yemeden içmeden kesilip kendimi Allah’a adayacağım.   
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İki ay önce bir çingene nişanına katılmıştım.  Kandıra’dan bir kız alıp getirmişlerdi benim en 

sıkı içen müşterilerimden Galloş Enver’in oğlu Erhan’a.  Kız aynı zamanda Galloş’un karısının 

akrabası.  Nişana gittim bir güzel eğlendim, bir de yirmi lira takı taktım.  Çingen düğünlerinde 

herkes içtiği kadar para veriyor, ben iki bira içip ağalık yaptım.  Neyse derken bu Erhan Adanalı dil 

bilmeyen ( Çingene dili konuşamayan ) bir kız bulmuş Kartal civarında, aldı kızı eve getirdi 

nişandan bir müddet sonra.  Kızın imam nikâhlı eski eşinden bir de çocuğu var.  Olay olur 

Galloş’un evinde.  Ama bizde ki gibi ahlaki nedenlerden değil, Roman âlemi hoş görülüdür bu 

konularda, sorun ilk nişanlının ailesine verilen başlık parası kaporasından ve onların ailesine 

verilen sözden dönülmesinden kaynaklanıyor.  Yoksa çok anlayışlılar sevda meselelerinde.  Kız 



mahallece sevilip sayılıyor, herkese saygılı ve yardımsever ama gel gör ki Galloş’un karısı ve 

gelini ki o da nişanı atılan kızın ablası olur, bir türlü dirlik vermiyorlar yeni gelen kıza.  Roman 

dünyası birlikte yaşamı mümkün kılar, bir oda yeter de artar yeni evlenen çifte.  O da hemen inşa 

edilir bahçe ya da evin diğer bölümlerinin dış kısmına.  Yeni gelinin babası Kartal Devlet 

Hastanesinin alt tarafında yer alan bir Çingen komününde yaşamaktadır ve ilk kocası tarafından 

terk edilen kızının yeni bir eş bulmasından ve hatta bu yüzden kız oğlan kız kadar olmasa da bir 

miktar başlık parası alacağından dolayı mutludur.  Evde kalmış kızlar ile dul bayanlar itibar görmez 

Romen dünyasında, ancak kaçarak veya yaşlı erkekler tarafından tercih edilirler ya da parası 

olmayan genç erkekler alır onları.  Galloş bakar oğlan kararlı, karısının ve kızının tüm itirazlarına 

rağmen gider görüşür kızın babasıyla.  Başlıkta anlaşmak ve nüfus kâğıdı bile olmayan kıza kimlik 

kartı çıkartıp resmi nikâh kıydırmak amacıyla ya da bana öyle dillendiriyordur sadece.  Çünkü 

çingeneler biraz okumuş adamın ya da hafif bilgili gördükleri ve gözüne kestirdiklerinin karşısında 

usturuplu ve genel ahlaka uygun konuşmayı severler.  Bu arada evde kavga dövüş eksik olmaz, 

kız hırpalanır ve hakaretlere maruz kalır ama katlanır ilahi bir güçle.  Bir türlü sonuçlanmaz 

işlemler, en sonunda Galloş’un karısı son kozunu oynayıp Kandıra’ya babasının evine gider.  İki 

haftada onu ikna edip eve döndürmek için uğraşılır, derken geri döner ve bir gün Erhan, yeni gelin 

ve küçük kızı ortadan kaybolurlar.  Nerede yaşadıklarını kimse bilmez.  Ara sıra telefon gelir ve 

söylemez adresini anne babasına.  Her ne kadar “ Allah belasını versin!” diye arkasından beddua 

etse de ardından içer, üzülür, ağlar Galloş Enver.  Kendisinin hayatı “ Yalan Rüzgarı ” dizisinden 

daha uzun ve karmaşıktır ve bunun farkında bile değildir.  Sadece içer ve erteler, geri kalan her 

şey onun için uzun bir tekrardan ibarettir.   
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Of ulan of!  Çatlayacak ortasından bu yürek.  Acı, acı, acı hep acı.  Zehir zemberek geçmiş 

ve giderek kanserleşen kem göz.  Askerdeyken takatimin son noktasında ayaklarımın sızısını “ 

Korku yok! Ölüm yok! Acı yok! ” keskin emriyle dindirirdim.  Artık istikrar yok, denge yok, huzur 

yok.  Hayatını rüzgâra karşı işeyen adam çoktur ama en azından bilinçsizce işlerler eylemini.  

Benimki tamı tamına kendim ettim kendim buldum tirilaylom havası.  “ Rusya gibisin ” denir 

Karamazofların en büyüğüne bir seferinde, diğer cümle “ Tutkulu ve ölümcül ” olacaktır ardından.  

Al bin dokuz yüzlerin Rusya’sını yapıştır iki binlerin Türkiye’sine, anında pişti olur.  Derin, 

kemikleşmiş, statik, çelik yumruk devlet zihniyeti, ekonomik, siyasi ve medyatik köle düzeni, karnı 

aç, ruhu aç, yüreği aç, beyni aç büyük bir sürü, paraya teslim olmuş ruhban sınıfı ve onun 

kurbanlık koç kıvamında müritleri,  bilim adamlarının kürsülerini bilim harici pek çok amaç 

doğrultusunda kullanmaları, hedefini ve düşüncelerini saptırmış ve bir kısmı resmen satılmış aydın 

sınıfı, düzen Tanrısının emrinde saniye titremeyen, yerleri sarsılmayan, makama oturan her kişinin 

aynılaştığı bürokrat ve Ordu mensupları ve bitmez tükenmez dış tehdit naraları.  Rusya ile hemen 

hemen aynı dönemlerde siyasi düzenlerimizi değiştirdik, çarlık ve padişahlık dönemleri sona erdi, 



Rusya proletarya diktatörlüğü kurarak tek partinin emrine verdi, Türkiye ise asker denetmenliğinde 

güçler ayrılığına dayalı ama her önüne gelenin yürütmeye giydirdiği kendine has Batı tipi 

demokrasiyi seçti.  Rusya bir yüz yıl kadar sonra kilisesine tekrar kavuştu ancak sadece şekil 

itibariyle.  İkonalarını yatak odalarının duvarlarına asmak ve yılbaşlarını Hıristiyan usulü kutlamaya 

yaradı bu hal.  Şimdi tüm Rusya sızana kadar içiyor, sanırım elli yıl sonra bizim halimizde bu 

olacak.  Sattığım biralardan biliyorum Valla…   

Mutsuz adamların kavruk düşleri ile ellerinde var olan birbirleriyle örtüşmüyor ciğerim.  

Durum aynen “ Ben ruhumu soyuyorum, sense sakız çiğniyorsun ” orta oyunu kıvamında.  Kırılgan 

bebekler, temmuzun ortasında buzdan heykeller yapıyor Alanya’da.  Düzen ve düzülenler…  Her 

birine sırtını dönen iyi günde, kötü günde, yağmurda, çamurda, açık havada içen bir Selim Aker.  

İçmenin felsefesini ben Bukowski’den öğrendim.  Üstat bir yandan edebiyatın altını üstüne 

getirirken yeni kurduğu cümleler dizesiyle, diğer yandan hayatı yazısına kattığı kadar, 

yaşadıklarını ve eylemlerini de yüceltmeyi ihmal etmedi ve kurduğu en önemli cümlelerden bir 

tanesi, “ Yeterince içersem kayboluyorlar ” oldu.  Bir diğer mükemmel cümlesi “ Bir yanlışlık olarak 

başladı ”, aslında ilkin “ Her şey bir yanlışlık olarak başladı ” yazmıştı, sonra çağrışımlar Tanrısının 

attığı tokat sonrası “ Her şey ” i silip devam etti.  Ortaya “ Postane ” gibi bir şaheser çıktı sonuçta.  

Yaşadıklarını yazanlar, düşündüklerini yazanlardan üstündür.  Bukowski ile tanışmam ile edebiyat 

putlarımın yıkılması bir oldu.  Kandırıldığımı anlamam uzun yıllar almış demek ki.  Leman adlı 

karikatür dergisinin satır aralarında rastladım ilk defa ismine.  Alıntılar kişisel ve özgündü ama 

benim beynim yeterince kalıp ve kural ile yüklü olduğundan uzun zaman tanışamadım kendisiyle.  

Doksanların sonunda korsan kitap piyasasının neredeyse aslı kadar büyüyüp tüm caddeleri 

doldurduğu sıralar Ankara’da ilk kitabını aldım.  “ Kasabanın En Güzel Kızı” ilk okuduğum kitabıdır.  

Çok fazla erotik ve şişirme buldum önceleri itiraf edeyim.  Bir yıl sonra sahaflar çarşısında bu sefer 

“ Ekmek Arası ” ile tanıştım ki tam hedeften vurdu beni.  Bir ara o kadar sardı ki Chesterfield 

marka sigara içip votka takılmaya başladım kendi yaşantımda.  Üstat Allah’tan Amerika’ya göç 

etmiş üç yaşında, Türkiye’de yaşasa edebiyat kastına bu denli giydiren bir yazar Beyoğlu’nun 

delisi olur çıkar, açlıktan geberir giderdi sonunda.  Yazı yazma işinin basit, sevecen, olduğu gibi ve 

anlaşılabilir olması gerektiğine ilk defa şahit oluyordum ve Sadi Irmak çevirisinde kuşa dönen “ 

Faust ” un neden bu kadar yüksekten ve anlamsız konuştuğunu anlayamasam da beynimde var 

olan dogmalar sonucu bunun yüce edebiyat türünün bir örneği olduğunu ancak benim saf 

beynimim anlamakta biraz zorlandığı şartlamasıyla hatayı kendimde aramam gerektiğini sanıp 

kendimi küçümseme yolunu seçtiğini hissedemiyordum.  Hata bende yoktu aslında, eseri kendi 

yazıldığı dilde okumadıktan sonra hiçbir eleştiri getiremem, yakışık almaz ama bir şeyler eksikti 

işte bir türlü.  Kafamıza çakıyorlardı isim ve eserleri ve daha okumadan onların bir tür şaheser 

olduğuna inanıp okusak ve beğenmesek bile dehşetli eserler olduğunu kabul etmek zorundaydık.  

İnsanın var olan edebiyat ikonalarıyla beyninde satranç oynaması kadar zor bir savaş yoktur.  



Genel kabul görmüş ve adı şair, yazar ve benzeri türlü şaşaalı sıfatlarla anılan büyükbaşlar takımı 

köşe başlarını tutmuşlar, biz avam takımına kendi gurularını tanıtıyorlardı ve her seferinde onlar 

kazanıyorlardı bu oyunu.  Bukowski hepsini .iktiredip kendi yolumu bulmama neden oldu.  Bir mürit 

gibi kendini taklit etmeyi bırakıp ne söylediğine ve ne yazdığına dikkat etmem de biraz zaman aldı 

ve en sonunda perdeyi sonuna kadar açtı önüme.  Edebiyat tepeden inme değil eşitler arası bir 

ilişkidir.  Tolstoy “ Savaş ve Barış” ı iki bin kırk sayfa bir kitapta anlatmış ve yüzlerce karaktere yer 

vermiş ancak sıkıcı olmaktan kurtulamamış bir yazardır, Dostoyevski tüm zamanların en içe bakan 

yazarıdır, yapabildiği en iyi şeyi yapmıştır, tıpkı Van Gogh gibi.  Şişirilmiş bebekler dünyasında 

gerçeğin izini sürmek isteyen sıfırdan başlayarak yani beyini şarj ederek işe koyulmalı ve bu yolda 

her birini dışlayarak adım atmalı.  Yeraltından çıktık ve geleceği kuruyoruz, bize burun kıvıranlarla 

işimiz yok bizim, gerçeği üç beş nesil sonra her eve girdiğimizde çocukları kavrayacak.  O zamana 

kadar ne basılacağız ne de sesimiz çıkacak ve ancak mutlak zafer bizim olacak.  Sahte ve 

uydurulmuş olanın üzerine çığ gibi yağıp gerçeğin kanatlarının gücünü sereceğiz ayakların altına.  

Gerçek yükseltecek onları ve Turgut Uyar’ın anlamsız çırpınışları yerine bir fahişenin gece yarısı 

çığlıklarını bizden dinleyecekler.  Yaşayamayan ama yutkunan ve hırslarını cilalayarak medya 

patronlarına yaslanıp duran kabız seslenişlerin korkulu rüyasıyız biz.  Varız ve yüksek perdeden 

çıkıyor sesimiz, hepsinin mezarına işemek için var olduk.  Bu arada ikinci paket Muratti’nin de 

dumanını havaya savurdum ki artık yeter.  Bukowski edebiyatın geldiği son aşamadır, kendinden 

evvel var olan şaşaalı ve asil olduğunu varsayan sahtekâr edebiyat şarlatanlarının her birini layık 

olduğu yere, Bill Gates terminolojisiyle “ Geri Dönüşüm Kutusu ” na göndermiştir.  Şiirlerini düz 

yazıları kadar sevmememle beraber, üstadın asıl mahir olduğu alanın bu olduğunu da belirtmekte 

fayda var.  Zaten şiir yoksa hiçbir şey yoktur yazı işlerinde.  Maalesef Türk edebiyatında şiir ve 

nesri bir arada kullanan pek yok, Nobel Edebiyat ödülünü bile aldık ama hiçbir şey değişmedi, Batı 

dünyası Nişantaşı’ndan dünyaya açılan bir sesi, kendi ritmine ayak uydurduğu için alkışladı o 

kadar.  Ahmet Hamdi Tanpınar çok iyiydi, Oğuz Atay tüm sınırları zorladı, Alev Alatlı yüreğimize su 

serpti, Orhan Kemal ruhumuzu dinlendirdi, Nazım Hikmet hakikatli şairdi, Necip Fazıl Kısakürek 

son Sultan-ı Şuara idi ve ne yazık ki içlerinde yaşayan tek kişi Alev abla.  O da Rusya’ya merak 

saldı bu günlerde.  Sezai Karakoç, İsmet Özel, Nihat Genç, önemli isimler ancak tekrarlanıp 

duruyorlar epeydir.  Asıl vurgu Türk müziği ozanlarından gelmekte, Rahmetli Aşık Mahsuni Şerif, 

Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş aklıma gelen ilk isimler.  “ Kar yağar kar üstüne, yar sevmiş yar 

üstüme, varsın sevsin neyleyim, turp yemiş nar üstüne ” var mı ötesi?  Bir kütüphane dolusu 

kitabımsı yan yana gelse bu sözlerde ki ifadeye milim yaklaşamaz.  Ya TRT repertuarında “ O allı 

şalvarın ben verdim parasını, seni alacak uşağın severim anasını ” diye geçen, ama Nihat Genç’in 

gerçeğini ifşa ettiği “ O boklu şalvarın ben verdim parasını, seni alacak uşağın, .ikerim anasını ” 

diye yazan Karadenizli ozanın iki cümlede anlattığını elli tane Tuna Kiremitçi yan yana gelse beş 

yüz tane kitap çıkarsa anlatamaz, bu kadar da iddialıyım.  Tutunmuşlar Aydın Doğan’ın ipine, 

parlatıp duruyorlar şöhretlerini, Aşk Neyin Kısaltması?  Ebenin örekesinin, var mı ötesi?  Liseli 



kızlara malzeme lazım elbette, ama yazık oluyor bu fabrikanın malına.  Bir zamanlar bir iddiam 

vardı benim.  Küçük İbo namıyla çocuk bir türkücü peyda olmuştu piyasada ve sesi kalınlaşmadan 

evvel ilk çıkarttığı kaset altı yüz bin adet satmıştı o zamanlar, verilere göre o kaseti alan altı yüz 

bin şaşkın vatan evladını alacaksın, avenesiyle beraber Sibirya’ya sürgüne göndereceksin 

maliyetine katlanıp bir daha geri dönmemek üzere, bu ülke geleceğine ancak bu şekilde 

güvenebilir. Şimdi bu gamzeli yazar diyelim ki yüz bin satmış liseli kızlar tayfasına, her birini 

Mars’a göndermekte fayda var canımın içi.  Beyinlerinde meydana gelen hasarı ancak orası 

kaldırabilir.     
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Çingene kızlarının yüksek topuklu ayakkabı giyme meraklarına dair düşünüyordum ki 

aklıma eski günlerden bir hikaye geldi, yüzde yirmi gerçek, yüzde elli kurgu, yüzde otuz esinlenme; 

Çocukluğumun en sert kışıydı.  Çok soğuk vardı memlekette.  Dehşetli üşüyorduk, sokaklar 

ıssızdı akşamları, sobaları tüten evlerden çıkan duman sebebiyle is soluyordu dışarıda kalanlar.  

Kar yağdığı zaman hava yumuşuyordu sanki, ama bir yağdı mı yirmi gün yerde kalıp ayaz 

yapıyordu arkasından.  Başıboş köpekler geziyordu sürü sürü ve biz kimseye acıyamayacak kadar 

çaresiz, sobanın etrafına dizilmiş beş küçük çocuktuk.  Anamız dört şişle yün çorap örüyordu 

habire bizlere.  Gerçekten de sıcak tutuyordu ilk giyildiğinde ama bir kere ıslanmaya görsün 

eskisinden beş beter üşütüyordu bu sefer, kurumak nedir bilmiyordu üstelik.  Sobanın yanında 

kurutmaya çalışıyorduk, bazen yanıyordu sağından solundan.  Sarı rengi kahverengiye 

dönüyordu, eğer hızlı davranıp kurtaramazsan önce sertleşip ardından deliniyordu.  Yama atıyordu 

anamız bu sefer.  Çamaşırlarda bir tuhaf kurutuluyordu.  Sobanın yanına serilenler için sorun yok, 

ama diğerleri dışarıda bekliyorlarsa buz tutuyor, biraz sert davranıp çektiğin zamanda kağıt gibi 

yırtılıyorlardı.  Büyük ağabeyim Hasan sokağın en sıkı kızak kayan adamıydı ama dün akşam kara 

lastiklerini tam ortasından ikiye bölmüştü.  Kara lastikte bir acayip ayakkabıydı hani.  İki türü vardı, 

astarlı ve astarsız olmak üzere.  Aradaki fiyat farkı bugünün para birimiyle ben deyim elli sen de 

yüz kuruş.  Kışın sorun olmazdı pek ama yazın dehşetli kokuturdu ayakları.  Astarlı olanı dışardan 

fark edilmez ama adamın yürüyüşünü değiştirirdi hani.  İyide top oynanırdı hani, ayağı tam 

anlamıyla kavrayıp şekline kendini uydurduğundan hâkimiyet kurmayı sağlardı meşin yuvarlağa.  

Ancak kış için uygun bir ayakkabı değildi sonuçta, çünkü yüksekliği Sivas gibi on beş santim karın 

her yanı kapladığı bir memlekette yürümeye yetersiz gelirdi.  Sümerbank o sene müthiş bir atak 

yaparak Türk girişimcilik tarihine adını altın harflerle yazdırarak bot gönderdi büyük miktarda ve 

epeyce bir sıra bekleyerek, hatta ayağıma uygun numara bulamadığım için bir numara büyük de 

olsa bir bot edinebildim.  Babamın iktisadi durumu epeyce sarsılmış olmalı ki borç harç lafları 

terennüm edilmeye başlandı büyükler arasında.  Ama biz çocuklar sevinçliydik hani, astarlı ya da 

değil kara lastikten kurtulduğumuz ve bağcıklı botlarımıza kavuştuğumuz için.  Hasan’ın lastiklerini 



parçalaması olayı es geçilmedi ama, bir güzel azarlanıp bir daha da üzerinde durulmadı.  Az sonra 

memleket beyaz çarşaf giydirilmiş olarak karanlığa gömülecek ve sokağa çıkma yasağıyla 

örtüşecekti geleneksel elektrik kesintisi.  Biz bir ara elektrik denilen enerji çeşidini bir gün var olup 

diğer gün kaybolan iyiliksever bir peri olduğunu sanıyorduk, sonra öğrendik ki kendisinin hafta da 

üç beş gün üst üste kaybolabilme özelliği de varmış.  Gaz lambasının fitili ne kadar uzun olmalı?  

Cam muhafazası neden bu kadar incedir?  Duvarda oluşturduğu Gulyabani gölgeleri neye 

işarettir? Gibi sorularımız mevcuttu ve kimsenin cevaplamaya niyeti yoktu.  O gün gece gözüme 

uyku girmiyordu, çünkü eski kızağımın ayaklarına ‘ Balıksırtı ’ denilen demir aksamı sanayide 

demirci Kazım amcaya rica minnet taktırmıştım ve yarın ilk defa deneyecektim hızını.  Hasan yeni 

bir yer keşfetmişti anlaşılan,  “ Nah aha böyle, uçurum gibi mübarek! ” diyerek koluyla eğimini tarif 

ediyordu.  Kızağın yağ gibi delice kaydığını ballandıra ballandıra anlatışı biz erkeklerin iştahını 

kabartmıştı.  Yaklaşık altmış derece eğim biraz da tehlikeli bir yer demekti ama kimin umurunda.  

Az sonra annemle babam odalarına çekilecekler ve sobalı odayı ikisi kız beş çocuğa terk 

edeceklerdi.  Yün yorganlara sarınıp düşlere dalacaktık ve en hızlı kızağın üzerinde kayacağımızı 

görecektik rüyalarımızda.  Ve Hasan orada bile geçecekti beni.  En uzun mesafeyi, korkusuz 

manevralarıyla yönettiği eski kızağıyla, benim “ balıksırtı ” demirlerime rağmen O yapacaktı.  Çok 

kış vardı memlekette, çok üşüyorduk, çok genç adam ölüyordu sokaklarda.  O yıl tarihlere “ Köpek 

öldüren kışı ” diye not düşülecekti sonradan.   
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Dolmuşçu tayfası konuşma geleneklerinde yanık gelmek iş yapamamak, kirli para benzin 

hariç hasıla, temiz, benzin tamamlandıktan sonra patrona verilen para harici elde kalan yevmiye, 

borsalı araba almak, günlük hasıla ne olursa olsun sabit bir fiyatı garanti ederek çalışmak demek.   

 Siyah’ın yavrularından bir tanesi dükkânı mesken tuttu, hadi hayırlısı…  

 Hayırlısı tabii, bir tanesi daha geldi bu gece.  Tüylü ve tam bir eşkıya, Feyyaz bu.  Koltuğa 

yerleşip Siyah’ı bir güzel emdiler, soğurdular desem daha doğru aslında.  Şapır şupur, Yarabbi çok 

şükür.  Siyah’ta emzirirken öyle sevimli ki neden kadınların çocuk emzirirken mahrem yer sayılan 

memelerinin seksi görünmediğini düşündüm.  Bu ara beni gülümseten tek şey bu kedilerin varlığı.  

Bakım neticesinde Siyah iyice semirdi ve bir ev kedisi gibi davranıp kötü huylarını terk etti.   

Bugünde sabah içtiğim çorbayla geceye girdim.  Biram bitti, sigaram bitti, ben yorgunum ve 

dükkânı kapatmama daha iki buçuk saat var.  Hayat yoğun, insanlar bencil, işler kesat, Allah’a 

şükür.  De buyur, şimdi de Siyah’ın kocalarından biri teşrif ettiler, yavrulardan Metin’e rengini veren 

olmalı, büfenin ismini          “ Kedili Büfe ” olarak değiştireceğim böyle giderse, adımız çingene 

çocukları arasında “ Kedi Selim ” olarak anılmaya başlamış zaten.   



 İlk kan döküldü!  Yavrulardan bir tanesine dokunabildim nihayet.  Koltuğa serilmişti, 

yaklaşınca kaçtı, sırtından kavradım, dönüp bir tırnak attı elime, aklım yerinden oynadı.  Çok 

vahşi, çok güzel, yaşamayı biliyor… 

 Mafya eskisi Musa, Tombalacı Hüseyin ile olan irtibatından dolayı, hapishaneden çıktıktan 

sonra dolmuş şoförlüğüne başlar.  Gençliğinde Pendik’te hızlı takılmıştır.  Derken bir gün 

kahvehanede oturan ağır abilerden bir tanesinin dikkatini çeker, yanına çağırır ve        “ Artık 

büyümenin zamanı geldi, bundan sonra benimle takılacaksın âleme ” diye destur alır.  Ertesi gün 

takım elbisesini giymiş, ağır abiyle Levent’te bir galeriye giderler ve genç yaşlı herkesin “ Abi ” 

dediği kişiyi beklerler.  Ben Musa’nın yalancısıyım meğer bu “ Abi ” Kürşat Yılmaz adlı mafya 

babasıymış.  Durmadan bir yerlere gider gelirler, bir şeylerin peşinde koştururlar, derken silah 

taşımaya başlar, sonra yurt dışına açılır, Romanya’ya kapağı atar, ev alır, evlenir, ama geçmişi 

yakasını orada da bırakmaz, bahsetmediği karanlık sebeplerden dolayı, orada tutuklanır, hapis 

yatar, ardından Türkiye’ye iade edilir, burada da işlediği ve sebepleri yine karanlık suçlardan hapis 

yatmaya devam eder.  Hikayemizin konusu hapishanede şiş yapma tekniği.  İlk aşama, Permatik 

jiletin tırnak makası yardımıyla testereye dönüştürülmesidir.  Bu yatağın kenarında ki demiri 

kesmek için kullanılır, bu işlem birkaç haftayı alsa da damda vakitten bol bir şey yoktur zaten.  

Demir elde edildikten sonra onun ucunu sivriltmek içinde yine tırnak makasından faydalanılır.  

Tırnak makası iki ucu birbirinden ayrılarak parçalanır ve keskin ucuyla demir yontulur.  Tahta 

yontmaya benzemez tabii, ama zaman alsa da sonuç sivri uçlu bir demir çubuk elde etmeye yarar.  

Sonra sivri olmayan uç kısmına diş macunu kabı geçirilir ve yakılarak üzerinde erimesi sağlanır.  

Ardından üzerine bez sarılır ve selo bantla üzeri kaplanır.  Türk hapishaneleri ikiye ayrılır, 

Bayrampaşa gibi gelip geçenin çok olduğu yolgeçen hanları ve Anadolu hapishaneleri.  İlkinde 

tehlike iki kat daha fazla, dışarıda görülemeyen hesapların orada devam etme olasılığı daha 

yüksek.  İkincisinde hemşericilik esaslı rol oynuyor.  Genelde hapishane nerede konumlanmışsa o 

yörenin insanları fazla sayıda oluyor ve yerli dayanışması sayesinde onların borusu ötüyor içeride.  

Dışardan para ve sigara gelmesi mühim hadise, paran yoksa yaşaman mümkün değil neredeyse.  

Kapitalizmin arka sokağı olur kendileri ve yazılı ya da yazısız hiçbir kuralı yoktur.   
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 Bugün Siyah müthiş bir hareketle rüştünü ispat etti sayın seyirciler.  İki köpek ( ki bunlar 

Yanpir gibi uyuz sokak köpeği cinsinden değiller, harbi harbi çingene yetiştirmesi ateş parçası ), 

Siyah’ın yavrularına saldırdı dün gece.  Benim dükkânın önünde merdivenlerin bulunduğu kısımda 

ki boşluğa sığınmış yavrulara daldılar, Siyah dükkânın içindeydi o sıra, derken ok gibi fırlayıp iki 

köpeğin arasına daldı anında.  Birini bir güzel tırmaladı, diğerini çıkardığı vahşi sesle ve sırtını 

kambur yapıp tüylerini dikleştirerek tırsıttı ve iki köpeğe posta koyup kurtardı yavrularını.  Derken 

çingene dostlarımdan Özkan köpekleri taş ata ata uzaklaştırdı, sonra bizimkisi hiçbir şey olmamış 



gibi salına salına dükkâna geri döndü.  Artık Siyah kesmez onu, “ Zahide ” ismini verdim kendisine.   

Yandaki lokantanın aşçısı “Zahide ” diye seslendiğimi görünce “ Çiçekler duymasın ” diye ikaz etti.  

Çiçekler diye anılan grup Çiçekdağlı minibüsçülerden oluşuyor, doğaldır ki en büyük Çiçekdağlı ve 

Onun türküleriyle öğünüyorlar.  Ama burada aşağılama yok ki, biz zaten “ Zahidem gurbanım ne 

olacak halim, yine bir laf duydum büküldü belim ” sözlerine âşık olduğumuzdan koyduk kedimize 

ismini.   
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 Seksen sekiz yılı ben on yedisindeyim.  İlk defa şehir dışına çıkıyorum, bütün dünyam 

Sivas’ın sınırlarından ibaret daha.  Karadeniz’in kozmopolit, havalı ve .rospu şehri Samsun ilk 

durağım.  İlk defa trene biniyorum ve ayakkabılarımı çıkartıp koynuma sokacak kadar da acemiyim 

yol yordam işlerinde.  Kalabalık şehir beynimi buruşturuyor, çok yalnızım, çok parasız, çok toy.  

Üniversite aklımı almış ve bir bok olup adam sıfatına konacağım hayalleri süslüyor gecelerimi.  

Nesrin diye bir kız gül saçıyor yürürken etrafına.  Çok küçük, çok, ince, çok kıvrak.  Sivas’ta sıkı 

yetiştirilmişim, sert kışın sert insanları arasında.  Koltuk altlarımda ısıtmışım ellerimi, bıyıkları 

soluğundan donan adamlardan dayak yemişim ara sıra, kapının dış koluna elim yapışmış 

soğuktan kaç kere ve her sabah pürmüz lambasıyla ısıtılırmış arabaların gece donan benzin 

tankları.  Kurmaca yok hayatımda, dümdüz daldım Samsun semalarına.  İstanbul’a yeni adım 

atmış Kürt aşiret ağası neyse bende o hesap yabani ve farklıyım.  Büyülenmiş gibi seyrediyordum 

denizi, her dem yağmurlu hava benim gibi yüksek rakımlı tepelerin çocuğuna yaramamıştı hiç.  

İçim üşüyordu memleketimi düşündüğümde ve Nesrin’in hayaliyle yakıyordum ruhumun sobasını.  

Bir tuhaf oluyordum O’nu her görüşümde.  Karadenizin kızıydı ve ruhu karadenizden daha 

karanlıktı.  Çok aptaldım, çok kendini kaptıran, çok kör.  Nesrin Nemesiz’in bana ilk armağanıydı 

ve son da olmayacaktı.  Ondan sonra bir daha asla o denli duru olamayacağımı anlattı bana.  Ne 

suçlarım ne de benden gidene ağıt yakarım, Nesrin kendisini bu denli büyük aşkla sevip 

sevebilecek tek erkeği rakı masasına beyaz leblebi hesabı çerez niyetine harcadı.  Kömüre elmas 

muamelesi yapma mahareti peşimi bırakmayacaktı o günden sonra… 

 Sene seksen sekiz yılı, yatılı kız lisesinden Samsun’a geldim.  Yedi kızın en küçüğüydüm 

ve babamın gözünde en çirkini.  Boyum kısa, saçlarım kısa, aklım kısa, yolum kısa, ve tıpkı 

şarkının dediği gibi sevdiğim başka sevenim başka.  Selim bir tuhaf oğlan, pasa sigara içip bana 

bakıyor teneffüslerde, ne bir şey konuşuyor ne de bir selam veriyor.  Soyulmuş Çengelköy hıyarı 

kıvamında kavruk bir oğlan, Cenk öyle mi, ateş gibi yakıyor gözleri değdiği yeri.  Arkasında bir 

demet kırmızı karanfil bırakıyor sanki yürürken.  Daha farkıma varmadı ama bir gün o da olacak.  

Oysa Selim bir parmak işaretime bakıyor, ama avucumun içinde olması heyecanımı söndürüyor, 

içimi karartıyor.  Çok okuyormuş diyorlar, maddi durumu da iyi değilmiş, hepsi neyse ne de espri 

yok, çığlık yok, sürpriz yok.  Bir ömür iç sıkıntısı, bir o kadar da geçim darlığı.  Cenk pırıl pırıl, 



yüreğiyle var, adım atarken yerleri sarsıyor neredeyse, öyle bedeni bir heybet değil var olan, içten 

gelen yaşama lezzeti bir hale gibi kuşatıyor çevresini.  Hayat dediğin elli almış sene, aşk dediğin 

baş ağrısı.  Geri kalan ömrümü nasıl ve kiminle geçireceğim sorunu beni ilgilendirir.  Seni 

seviyorum Cenk, var mısın bir ömür el ele gönül gönüle bir türkünün ilk dizesi olalım seninle? 

 Elbette Nesrin Hanım yazmadı ama yazsa böyle bir şey çıkardı herhalde ortaya.  Zaten bir 

soruna parmak basmak için böylesi bir oyun oynadım.  Öncelikle tarla benim, tırmık ta, çapa da, 

tırpan da ben de, o halde istediğim gibi eker biçerim.  Kişiler değil, kişilerin bende uyandırdığı 

etkiyi yılların süzgecinden geçirerek imgelemin türküsünü yakarım, bazen kişileri sadece bir 

özelliğinden ele alıp geri kalan her şeyini kurmaca dizerek anlatmam da olası.  Beni tanıyan ve bir 

yere konu edecek kadar yeteneği olanlar da varsın kendi yazım geleneklerine göre beni 

resmetsinler.  Yazı dediğin tam da budur.  Yazı ile hayat pekte birbiri ile örtüşmez.  Orhan 

Pamuk’un İstanbul’unu okuduk geçenlerde.  Elbette kendisi İstanbullu olması babından pek çok 

ayrıntıyı yakalayabilir ama İstanbul’u yirmi üç yaşında bir deli rüzgârı ile ilk defa gören ve tüm 

parasını çar çur ederek ancak polislerin yardımıyla eve dönen bana pek çok mevzu heyecan 

vermiyor.  Boğaz güzelmiş, elbette güzel ama ben sadece seyyar kayıkçılardan balık ekmek yerim 

kenarında o da palamut niyetine uskumru.  Ya da Ortaköy’e gider ama çay içerim ya da en çok iki 

kutu bira alır, taşın üstüne oturur içerim.  Boğaz parsellenmiştir ve pek çok yerine benim giriş 

vizem yoktur budur aklıma gelen.   Orhan amca evinin penceresinden geçen gemilerin sayısını 

yazarmış bana ne, ben Murat Paşa Camii’nin bahçesinde bir ağacının dibinde yatarken etrafımı 

saran kara böceklerle hatırlarım İstanbul’u, bir de gece saat üçte Etiler’de arama yapan sivil ekip 

memurlarını, sonra Kadıköy’de bana her nedense simit uzatan küçük kızı, eski Topkapı 

otogarından beni Sivas otobüsüne bindirerek evime yollayan polisleri tanırım.  İstanbul 

payitahtmış, şu dergiler yayınlaşmış, bu kitaplar çıkmış, şu ressamlar kendisini resmetmiş çok da 

.ikime.  Ama  “ Her orospunun bir müptelası vardır ”, bu da yıllar evvel Refah Partisi Belediye 

Başkanlığı tarafından yıkılmış Sivas genelevinden kalma bir atasözü.  Elbette birde “ Benim 

hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana on katını versin! ” beddua mı yoksa dua mı olduğu pek 

belli olmayan ama daha çok ilk önermeye yatkın duran çerçevelenmiş bir duvar yazısı var. 

Beynimde uçuşuyorlar hepsi ve ben elimi atıp hangisini yakalarsam sıraya diziyorum, olay bu.   
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 Cobra Verde filminde, Clauss Kinski aynen şöyle bir cümle kurar “ Şekerci, benim adım 

Cobra Verde! ” iyi de ne var ki bunda diyeceksin, içine turp sıktığımın beyni tutmuş almış bu 

cümleyi kaydetmiş bir kere, söylesem bir yere bağlamak gerek, söylemesem zırt pırt kendini 

hatırlatıp duracak.  Mevzu şu, Cobra Verde adlı haydut eskisi Güney Amerika’da büyük bir şeker 

çiftliğinin kâhyalığı görevi bulur kendine, derken bizimki çiftlik sahibinin üç kızı ile de yakınlaşır ve 

en sonunda kızlardan biri hamile kaldığında, şişman ve gaddar işletme sahibi Cobra Verde’ye 



çıkışmaya geldiğinde bu cümleyle tokat atacak eli havada kalır.  Koskoca toprak ağasının “ 

Şekerci ” sıfatına indirgenmesinde var olan aşağılayıcı ifade ve Afrika’dan başlayarak ünü dünyayı 

saran bir eşkıyanın gözlerinden muhatabına sıçrayan kıvılcım sahnenin diğer öğeleridir.  “ Benim 

vatanım sensin! ” sözü de Karadeniz’in karşı kıyılarında yazılıp bize ulaşmış ve ardından Tony 

Curtis henüz tıfıl bir oğlanken çekilmiş bir filmin en önemli repliği olmuş “ Taras Bulba ” adlı 

eserden alıntı.  Tek başına kullanıldığında kuru bir söze benzese de hikayesi öyle demiyor.  Kim 

bilir belki de edebiyat dedikleri de budur, kelimelerin tek başlarına pek bir etkileri yoktur kendisinin 

gücü var olduğu yerde ki sağlamlığından gelir.  “ Taras Bulba ” yı hem okuduk hem de filmini 

seyrettik, her biri ayrı lezzet bırakıyor ardında.  Şimdi sert hatta kaba, aşırı etnik milliyetçi bir kavim 

içerisinde şef konumunda bir babanın oğlunu aklınıza getirin.  İşgal ettikleri ve ezelden beri 

düşman oldukları şehrin valisinin kızına aşık ve bir gece epeyce tehlikeli bir yolculuğu göze alarak 

kıza ulaşıyor ve kalbinin derinliklerinde yer alan her şeyi ayaklarının altına seriyor.  Kız mazeret 

olarak var olan durumu ima edince de üstte ki cümleyi kuruyor.  Şimdi kelime anlam kazandı ve 

olabilecek en güzel konumda kullanıldı.  Artık kelimelerin anlamı karaktersiz ağızlarda sakız olup 

dağıldığı için bize eski devirlerin o muhteşem değer yargılarını hatırlattığı için her hangi bir yerde 

rastladığımız vakit kendimizi şanslı sayıyoruz.  “ Seni seviyorum ” lafını ağızdan çıkartabilmek için 

evvela yüreğin çığlıkla boğulması gerekirdi bir zamanlar.  Şimdi adam yatmak için para verdiği 

fahişeye bile beyni buruşmuş ve ertesi gün hiçbir şeyi hatırlamayan gafletiyle bu cümleyi sarf 

ediyor.  Kelimelerin kullanılış biçimi kişinin yaşam kalitesi ve zekâsıyla eş değerdir.  Var olduğunuz 

yer ile oraya varmadan evvel geçirdiğiniz aşamalar ile ilgili bir takım gözle görülmez elle tutulmaz 

ama ehli tarafından anlaşılır veriler bileşkesi sunarlar.  En çarpıcı örnekleri Bülent Ersoy ve Recep 

Tayip Erdoğan.  Abartı ve sabrı taşan zekâya işaret eder kendileri.  Benim mükemmel örneğim ise 

Alev Alatlı olurlar yazdıkları ve sözleriyle.  Kendini ifade etme gereği insanın en önemli 

vasıflarından bir tanesi ve bunun en önemli vasıtası dil.  Yalnız Türkiye’de ana dilinden utanma 

gibi bir omurgasız yaşam biçimi tercih edilir olduğundan ortaya Ajda Pekkan gibi yarı Türkçe garip 

bir varlık olarak çıkıyor ve verdiği tahribatı gidermeye kimsenin gücü yetmiyor.  Elbette post, ultra, 

süper, mega sıfatlarının üzerine star eklenerek şişirilen bir balondan ortaya bu tür bir garabet 

doğar üstelik sıfat da eklendiği adda aynı ucube dilin çocuğudur.  İnsan üzülüyor elbette ve her 

vakit bu tür bir yıkımla karşı karşıya kalma ihtimaliyle yaşamak zorunda kalıyor bir müddet sonra.  

En kötüsü alışmak ve bırakmak suyun akışına kendini.  Elbette sesimiz cılız çıkıyor ve pek çok 

kere anlatamıyoruz derdimizi ama bu saatten sonra vazgeçmek de bize yaraşmaz.  Dilim 

namusumdur derdi bir önceki nesil.  Artık taşkın hale gelmiş yozlaşmanın her haliyle arada 

kalanlar var.  Dilde ki yozlaşma bir müddet sonra düşüncelerin de tek düze ve yapmacık olmasını 

peşinde sürükler.  Rüyalar bile ancak onunla kendini ifade edebiliyorken, dile yerleşen günü 

yakalama ve onları eğip bükerek, İngilizceyle evlendirip piçlerini ortaya salma sevdası, moda 

mecmualarının daimi üyesi ne giydim delisi moron sosyetik kızların her giydikleri paçavradan 

hemen bıkıp daha yeni, daha pahalı ve daha kıçını,  bacağını, memesini gösterenini talep etmesi 



gibi bir hal alır.  Ardından düşünür dururuz, kızlar niye küstahlaştı, erkekler neden ukala, saygı 

nereye gitti, hoşgörü neden tatile çıktı, uzat dur.  Beyin üç beş kelimeye hapsolmuş ve abluka 

altında, öğrenme çetrefilli ve uzun bir yol ama o sabrı gösterecek feraset yok, hele bir de yeni 

yetmeyse bir ton da derdi vardır etrafı ve kendiyle ilgili, ne yapıyor çocuk?  Alev Alatlı’nın 

muhteşem benzetmesiyle  

–mış gibi yapıyor.  Oynuyor yani, derinlere dalmaya hiç niyeti yok.  Kitap okumuyor çünkü görsel 

olarak televizyon ve sinema ona yetiyor, düşünceleri bölük pörçük kırıntılar halinde ancak onu 

özellikle argo ve küfrün her çeşidiyle savunacak egosu oldukça gelişkin, dini var ahlakı yok,  

sezgisi var fakat ruh yok, bakıyor ama görmüyor.  Bu ortamdan geleceğe umut beslenir mi?  Evet 

elbette!  Yüz binlerce fikir mimarı çıktı yola elimizde Cemil Meriç var, herkes yazı yazıyor Oğuz 

Atay okuyoruz hala ve ısrarla.  Her balık derinleri mekân tutamaz öncelikle.  Gerek de yok!  Ama 

arkada kalanın bir şansı var selefinden.  Onu okumak ve anlamak gücünü arkasına alarak yola 

devam etmek.  Bu sınırları da aşan bir kavram.  Hiç olmadığı kadar bilgiye ve diğerlerinin fikirlerini 

öğrenmeye yarıyor teknoloji.  Akıllara zarar bir enformasyon ağı ile çerçeveliyiz ve fakat kaybolma 

riskimiz çok fazla.  Seçici ve kalıcı olmaya yeltenenin önünde ki engelleri aşması güç fakat 

imkânsız değil.  Samimiyet ve azim…  Ve “Bismillahirahmanirrahim!” 
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             "Dipten aşağı düşülmez oğlum Selim" demişti bir akşam balıkçı Rüstem amcam. "Doruğa 

çıktığında gidebileceğin tek yer kalmıştır" önermesinin tersi ve acayip bir şekilde aynısı. Ve tam da 

her şeyden ümidini kesmişken ve otuz küsur yıllık boktan hayatımın bundan sonra da aynı sıkıcı 

çizgiyi izleyeceğine dair kesin hükümler yeşertmişken, usul usul ve habersiz çıkageldi aşk. Henüz 

bahar bile gelmeden, çiçeklendi düşüncelerim. Sanki Sabahat Akkiraz şarkı söylüyordu yüreğimin 

orta yerinde. "Mavilim, mavişelim..." diye.  

             O ara bir başka doğuyordu güneş dağların arasından, Nelson Mandela hala hapisteydi 

sanki, Bukowski daktilosunun başına oturmuştu yeniden yıllar sonra, Antep genelevi kapısına kilit 

vurmuştu ama muhafazakar iktidar partisinin dayatmayla kapatması sonucu değil de müşterisi 

olmadığı için, çingenelerin at arabaları ile geçmeleri için özel yollar yapılmıştı E-5'e, ne soğuktan 

köpekler ne de açlıktan insanlar ölüyordu sokaklarda, Antalya film festivali süresiz kapatılmıştı, 

Aslı kaybolmuştu, Bodrum'a beş yüz bin meşe palamudu dikilmişti ne idüğü belirsiz Tema vakfı 

tarafından, Sezen Aksu ucuz beste yapmayacağına dair söz vermişti basın toplantısı 

düzenleyerek, Kuğulu parkın kuğuları ördeklerle barış yapmışlardı, uzayıp gider bu liste böylece...  

          Rahmetli Aslı hanımın elinde evirip çevirerek, arsız ve küstah, vandalist kırk haramilere 

talan ettirdiği, yakıp yıktığı, güzel olan ne varsa içine ettikleri Babil'in asma bahçelerinden bir 

tohum her nasılsa kendini korumuştu bu cehennemi yangından demek ki. Sonra bir el dokundu o 

hoyrat ve kimsesiz kurumuşluğa, sonra o muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda 

mevcutçasına yeşerdi birdenbire, fide fidana, fidan ağaca, ağaçlar ormana karışıverdi aniden. Bu 

kadar mı kolaydı Ya Rabbi? Madem bu kadar kolaydı neden daha önce değil de şimdi? Sorularla 

yorma istersen kendini...  

         İnsan savaştıkça yaraları artıyor elbette gerçek bu ama her seferinde kabuk bağlayan 

tarafıyla iz bırakması sonucu güçleniyor yeniden ve bir sonrakine daha cesaretle yaklaşıyor bu 

sefer. Ben yüreğimin gül bahçesine erişene kadar kaç tane yara aldığımı bile unutmuşum ve her 

birinden biriktirdiğimi sunmuşum ayaklarının dibine kırmızı halı niyetine. Herkes biriktirirmiş meğer 

kendi çapında bunu da anladık çok şükür. Allah'tan hayırlısını talep ederken, genelde aklımızda 

olanı ve büyük ihtimalle olumlu tarafından bakarız mevzuya, ne biliyoruz ve neyi talep etmenin 

telaşındayız? Belki olmaması olmasından daha hayırlı? Bunun garantisini kim verebilir? Hiç 

kimse...  

         Çingene evimi daha çok seviyorum artık, Zahide ve çocuklarına daha sıkı bakıyorum, 

dükkânda on altı saat beklemek eskisi gibi koymuyor bana ve ara sıra kışın işlerime verdiği sekteyi 

fırsata dönüştürerek vuruyorum kapısına kilidi dükkânın gidiyorum Bakırköy'e. Önündeyim eşiğin 

ve hayat soğuğa rağmen rengârenk o günlerde... 
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 İnsan geleceğinin belirsizliği içerisinde günlük uğraşların telaşında nereden bilecek en 

karanlık zamanın güneşin doğmasına en yakın an olduğunu.  Sanal cemaatlerden “Kaybedenler 

Kulübü” üyesiydim ben bir zamanlar.  Yazıp çiziyoruz, ara ara da kaybetmenin felsefesini 

yapıyoruz topyekûn.  Normal şartlar altında, yani bir atmosfer basıncı ve oda sıcaklığında 

birbirlerine selam bile vermeyecek bir sürü insan yan yana gelmişler akla gelen gelmeyen her 

şeyden bahsediyorlardı ve ben de harabe bir halde daldım aralarına.  Forum nedir, neye hizmet 

eder, avatar nedir, moderatör kime denir, admin ne işe yarar, hiçbir fikrim yok daha.  Allah 

insanlara akıl fikir vermiş ve hepsi mutluluğu dışarıda arıyor nasıl olsa, bunlar da kaçmışlar sanal 

âleme, birbirlerine yazarak rahatlıyorlar bir güzel.  Bir dünya konu başlığı var ama nereye elimi 

atsam iki satır yazıp siliyorum ardından.  Sınıfa okul başladıktan üç hafta geç katılan ortaokul bir 

tıfıl öğrenci gibi hissediyor insan kendini şöyle bir.  Bazı muhabbetler enseye tokat kıça parmak 

ayarında, bir kısmı ciddi, bir kısmı eşeği saldım çayıra, diğeri salında meydan yiğit görsün 

ayarında, ne ararsan var anasını satayım.  Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok deyip, o aralar 

bitirdiğim yazıların hepsini gönderdim bende.  Yeni öğrenciyiz ya parmak kaldırıyoruz kendi 

çapımızda.  Neyse aradan bir iki hafta geçti tık yok, ben hariç muhabbet kaldığı yerden devam 

ediyor ve benim parmak havada kalmış, öğretmen ders zili çalana kadar geri kalan tüm 

öğrencilere söz veriyor, ders bitiyor parmak hala havada.  Ulan bu kadar mı fark edilme 

heveslisiyiz de fakında değildik şimdiye kadar.  Ne bileyim işte, çığlık ata ata yazınca 

zannediyorsun ki bağıra çağıra okunacak.  Tam artık ümidimi kestim ben ufak ufak yollanayım 

buradan derken yine cılız bir mesaj geldi özelden.  Böyle de bir kurum var, üyelerin birbirleriyle 

mesajlaşmasına hizmet ediyor.  Meğer sitenin ağır toplarından bir hatun kişi sesimi duymuş; mesaj 

atmış “Hocam ne yaptınız siz?  Ekrandan okuyamadım, çıktısını aldım dün akşam, bütün gece 

okudum, uykusuz kalarak!” diye.  Bir on on beş dakika ekrana bakarak salak salak sırıtan bir yüzü 

aklınıza getirin aynen öyle dondum kaldım.  Daha sonra internet kafelerde kız arkadaşlarıyla 

Msn’de chat yapan yeni yetme oğlanların suratında gördüm bu ifadeyi de bıyık altından kıs kıs 

gülerek yalnız olmadığımı hissettim uzaktan uzağa.  Bir teşekkür yazısı döşenerek mesaja karşılık 

verdim ve aldığım ara gazıyla beraber aynı hızda üç beş yazı daha döşedim foruma.  Meğer bu 

forum benzeri yerler kısa yazılarla kendini ifade edermiş daha çok ne bileyim ben anasını satayım.  

İnternette yalnız insanlar nasıl hayattan intikam alır gibi bir yazım kılavuzu yok ki açıp okuyalım, el 

yordamıyla ve tek bildiğimiz yöntemle yani yazarak ifade edebiliyoruz kendimizi.  Bir başlayınca da 

akıyor ki tutabilene aşk olsun.  Bir keresinde Sivas’ta evde klavyenin başında uyuyakaldım da 

sabah kalktığımda sırtımdan boynuma vuran ağrı nedeniyle bir hafta kertenkele gibi eğrim büğrüm 

dolandım sokaklarda.  Üstelik yazdığım pek çok sayfada kaydetmeyi unuttuğum için silinip gitmişti 

karanlıklar Tanrısının emrine binaen.   



 Sonra Gebze’ye taşındım ama yazma çizme muhabbeti devam etti epey bir müddet.  

Yılbaşına yakın ortaklarımla ilişkiyi bitirdim kalakaldım tek başına.  Birkaç tane sıkı dost edindim 

bir yıl süren bu forum muhabbetinden sonra, Seher de onlardan bir tanesi.  Benim yazılarımı 

gizliden gizliye takip edermiş meğer, bir keresinde bir yazı yazmış biraz da sinirle altına da adını 

ve soyadını koymuş olduğu gibi.  Ben de kendisine hak veren bir yazı döşendim ve kendi adımı 

koydum, derken birkaç kişi daha kişi katıldı bu kervana.  Şimdi mevzu neydi, maksadı neydi, kime 

ve neye karşıydı hatırlamıyorum çok iyi ama Seher ile o günden itibaren bir yakınlık doğdu 

aramızda.  Velhasıl kelam dükkanda yalnız kalacağım ve artık eskisi kadar internet ile haşır neşir 

olamayacağım için, özelden muhatap olduğum ve sevip saydığım birkaç kişiye cep telefon 

numaramı da ekleyerek “Artık işlerimle meşgul olacağımı ve foruma katılmayacağımı” tarzında bir 

mesaj yazdım.  Bir kaçı cevap yollamış ve kendi telefon numaralarını eklemişler altına, Seher’de 

onlardan bir tanesi.  Gebze’de ki ilk lanet yılbaşımda sabahtan akşama kadar çalışıp, eğlenceyi 

içmek ve sapıtmak olarak algılayan binlerce şaşırmış insanoğluna hizmet ettikten sonra, cep 

telefonuma biraz da kafam iyiyken yeni yıl mesajı atmaya başladım önüme gelene.  Yılbaşları ya 

da kandil mesajlarına kıl olma durumu henüz yok o zamanlar.  Çok sarhoş olunca bazen 

tırlatıyorum galiba, yalnızlığımı dindirecek insan sesini ya da mesaj yoluyla da olsa bir şekilde 

temasını istiyorum, kimseyi bulamayınca da açıyorum Sivas’a telefonu ablamla konuşuyorum.  

Bazen sarhoş olduğumu anlıyor endişeleniyor garip.  Zaten ailecek bira satmama muhalefetler 

ama gidiyorum üstüne üstüne ben de!  “Yine mi içtin sen yoksa?”  “Bu ara sattığımdan çok 

içiyorum zaten” “Bırak şu dükkânı, borçsa borç, hepsini öderiz Allah’ın izniyle, çek gel Sivas’a”  

“Yok ablam, meraklanma sen, dönderiyoruz işte bir şekilde çarkı!” “ Hay çarkı batsın, haram para 

yaramaz bize anlasana artık!” Bu minvalde uzayıp gidiyor konuşmalarımız ve telefon 

faturalarımızın kabararak telefon şirketlerinin bizi bir güzel söğüşlemesine sebep oluyor ardından.  

Her neyse meğer yılbaşı gecesi dışarıya akan İstanbul’un aksine Seher’de evde kalıp babası 

rakısını yudumlarken portakal kabuğu soyup televizyon başında uyukluyormuş o sırada.  Mesaja 

cevap geldi, ne de olsa hayatımızda ki boşlukları cebimizdeki kelimelerle dolduruyoruz, bir mesaj 

daha, sonra bir mesaj daha… 

 Tutunuşlara o kadar hasretmiş ki ellerimiz, bir sarhoşluk gecesi uzandı aktı karanlığa 

yüreğimizin sesi.  Ve karanlıktan bir mum ışığı belirdi o gece.  Tuttu elinden sonra, sarhoşluğu 

mutluluğa çevirip ayılttı.   

 O yıl kurban bayramı yılbaşından sonraya denk gelmişti.  Ramazanı zaten dükkânda 

geçirmiştim ve Sivas gözümde tütüyordu epeydir.  Şu ara gâvur gibi soğuktur ne demedik gitmeye 

niyetlendik.  Bilet almayı son güne bıraktığımdan, olmazsa çeker Ankara’ya giderim arife günü, 

bayram sabahı da Sivas’a geçerim diye düşündüğümden açıkta kaldım ama ben o gece.  

Terminale gittim ama Ankara dâhil her yer dolu.  Çingene evime geri döndüm elbette.  Ertesi gün 

bayram nasılsa ve hiçbir anlamı yok ben burada olduktan sonra.  Sabah çok kötü bir baş ağrısıyla 



kalktım ve Harem’e gitmeye karar verdim.  Tatil öncesi yolculuk çilesini benim gibi yaşayanlara 

tavsiyem bayramın birinci günü ikili koltukta tek başlarına kıçlarını yaya yaya seyahat etmeleri 

olacaktır.  Harem dolmuşuna bindim evin önünden ve o ana kadar tanışmadığım, daha sonraları 

bir şekilde ahbaplığımızın oluşacağı ve şoförlüğü bıraktıktan sonra elinde torba ile tombalacılığa 

başlayacak olan Sarı lakaplı şoförle yola koyulduk.  Cebimde bir sürü bozuk para vardı, dünün 

hâsılatından kasada bırakmayıp cebime sığdırdığım ve ağırlık yapıp cep delen cinsten.  Bir ara 

Sarı bozukluğa sıkıştı Kartal köprü civarında, yarısını ona verdim.  Bazen böyle oluyor, Allah 

benim cebime tıkıştırdığım bozuklukları yardıma ihtiyaç duyan esnaf kısmına gönderiyor beni aracı 

ederek.  Bir keresinde de Seher ile birlikte Beyazıt civarında gezerken, Osmanlı mezarlarını 

ziyaret ettikten sonra, ki insan bir tuhaf oluyor kitaplarda rastladığı isimlerin mezar taşlarına 

bakarken, bir nargile kafeye oturmuştuk kahve içmek için ve ben tuttum bozuk para verdim yine 

hesabı.  Adamcağızın canı nasıl yandıysa bu dertten artık “Allah razı olsun!” demez mi.  Tuttum 

geri kalan bozuklukları da verdimdi.  Her esnafın yanında çingene mahallesi yok tabi.  Ama dur 

hele, bu daha sonraları baharda oldu.  Oraya daha çok var, hele bir Sivas’a gidip dönelim ona da 

sıra gelir elbet.  Her neyse tıngır mıngır, sallana mallana, dola boşala geldik Harem’e.  Hava soğuk 

ve boğazın etkisiyle daha bir etkili bu taraflar.  Bileti aldım ama akşama kalkacak otobüs, önümde 

daha beş altı saat var.  Tuttum Harem Gebze dolmuşlarının park ettikleri yere gittim.  Bizim ora 

neyse de bu tarafı ilk defa keşfediyorum ve daha yaklaşır yaklaşmaz tanıdık simalarla 

selamlaşmaya başladım.  Çok güzel bir duygu gerçekten.  Derken Komser’e rastladım ki tuttu beni 

çay ocağına götürdü.  Meğer bizimkiler Harem’de bu çay ocağına takılırlarmış hep beraber.  

Gelene selam, gidene selam, bayramlaşma, tokalaşma, kafaları tokuşturup sarılmalar ne derken, 

ısmarlanan çayların haddi hesabı yok, ama eski sevgilim, biricik köyüm, Kadıköy aklıma düşüyor, 

tanış olduklarımla vedalaşıp, dışarı çıkıyorum.  Bırakmıyorlar beni ve bir dolmuşçuya emanet 

ederek, hastaneye kadar bedava gönderiyorlar.  Köprünün altında inip yukarı çıkıyorum ve önüme 

gelen ilk dolmuşa atlayıp köyüme geliyorum.  Bayramın ilk günü ve hava bizim oraların deyimiyle 

gavur gibi soğuk rıhtım caddesinde.  Bir iki geziniyorum ama kapalı bir mekan bulmak gerek 

diyerek, köşedeki büyük kitapçının üst kattaki kafesine atıyorum kendimi.  Almışım alt kattan üç 

beş Bukowski kitabı, keyfime diyecek yok.  Boğaz manzaralı bir masaya oturup piyasaya göre 

biraz pahalı olan fiyatlarına aldırış etmeden kaşarlı tost ve fincanda çay istiyorum efendi 

görünümlü garsondan.  Neredeyse bomboş ama içerisi iyi ısıtılıyor doğrusu.  Dayanamayıp 

Bukowski’ye dalıyorum anında.  Bu adamı hep sevdim ben, daha ilk cümlesine rastladığımda 

yakmıştı zaten içimi ve sönmüyor hala ateşi.  Boğaz sert rüzgarında etkisiyle sularını coşturmuş ve 

dalga yapıp kıyıya çarpıyor ara sıra.  İstanbul’un diğer yakası ara sıra yağan yağmurun ve kapalı 

havanın da etkisiyle griden koyu kahverengiye ama daha çok soğuk ve hüzün verici renklerle 

bezeli ve bir ressam olsaydım gece gündüz sadece bu manzarayı resmederdim dedirtecek kadar 

güzel.  Tost on numara ama çay sallama.  Üzerine bir de küçük bardakta çay istemem mi ben?  

Tam Bukowski’ye ara vermiştim ve boğazın hırçın sularına dalmıştım ki, elim telefona uzandı.  



Hiçbir arka planı yok, belki can sıkıntısından, belki o anda yapacak başka bir şey 

bulamadığımdan, belki manzaradan, belki Bukowski’nin etkisinden, belki, belki, belki…  

Sevmiyorum ben bu belki yi!  Ve mesajlar kısmına “Seni Seviyorum!” yazıp Seher’e gönderdim.  

Evet dostlar ben Seher’i hiç görmeden sadece yazdıklarından sevdim.  Büyülenmiş gibi o mesajı 

yazdıktan sonra ve ne tepki alacağımı bilmeden cebime yerleştirip telefonu, hesabı ödeyip dışarı 

çıktım.  Soğuğun belalısı ile büyüdük ya, deniz kenarının ki bir başka arkadaş.  Kamçı gibi 

suratınıza çarpıyor meret, haybeye dolmuş parası vermemek için bilet aldığım otobüs firmasının 

yazıhanesine oturup servisini beklemeye karar verdim.  Akşam dört gibi tekrar Harem’deydim, 

nasılsa otobüsün kalkmasına birkaç saat var diyerek ayağım beni yine minibüsçü dostlarımızın 

çay ocağına sürükledi.  Şimdilerde yıkılan bu sıcak tezgâhların duvarı az küfür yememiştir hani.  

Bağıra çağıra konuşmalar, birbirlerine takılmalar, küçük taburelerde sadece kül tablası ve çay 

tabakları bulunan minicik masalar arasında yine elimi cebimi attırmadan “Vay Selim abim gelmiş, 

hayırdır baba?  Hele bize oradan iki çay çek oğlum Salim…”  muhabbeti arasında gülerek, 

zevklenerek, ara sıra da cep telefonumu kontrol ederek ve bir şeylerin yolunda gitmediği vehmine 

kapılarak, sonra her şeyi boş verip muhabbetin dibine dalarak geçirdiğim o birkaç saatin 

güzelliğinin haddi hesabı yok.  Vakit yaklaştığında vedalaşıp kalkıyorum ve beni Sivas’a doğru 

zorlu bir on üç saatin beklemesinin ama yanımda dört tane kitabın derdime derman olacağını 

bilerek o İstanbul’a hiç yakışmayan otogarın bekleme reyonuna yöneliyorum.  Otobüs Esenler’den 

yükü almış bizi bekliyor kalkmak için. Tam kalkacak, telefonu kapatmaya niyetleniyorum ve mesaj 

geldiğini belirten ibareyi görüyorum üzerinde.  Artık harekete hazır kaptanın hareketlerine göz atıp, 

ortalıkta duran muavine sanki telefonu kapatıyorum izlenimi verecek hareketler çekerek açıyorum 

gelen mesajlara bölümünü ve perde… 

 “?” var içinde sadece, anlamlandıramayıp kapatıyorum telefonu öncelikle.  Harem’den 

kalkıyor otobüs.  Anadolu’ya gidecek ne de olsa ve vuruyor kendini yola.  İçerde bir tuhaf 

genişleme ve yayılma faaliyeti hakim müşteri kısmında.   Muavin şoföre çay kahve yetiştirirken, bir 

diğeri ikram hizmetlerine girişmiş çayı, kahveyi, bardağı, çanağı otobüsler için özel dizayn edilmiş 

bir tür ayaklı tepsiye dizmeye başlamış ve benim beynimin orta yerine bir soru işareti çakılıp 

kalmış o an.  Victor Hugo cimriliğinden değilse eğer cinsliğinden olacak, yeni kitabının satışlarıyla 

ilgili olarak yayıncısına dünyanın en kısa telgrafını çeker ve içerisinde şu noktalama işareti yer 

almaktadır; “?” cevap aynı hızda ve kısalıkta gelir; “!”.  İlk aklıma bu düşüyor, sallama çayı 

sevmesem de kahve keyfinin içine edilmesinin batı tandanslı kapitalist dünyanın vitrini üçü bir 

arada’sına gıcık olduğumdan, yağmurdan kaçıp doluya tutularak lipton sallama çay istedim.  Soru 

işareti, soru işareti, hay canına yandığımın soru işareti, Bolu Kaynaşlı dinlenme tesislerine varana 

kadar, yaklaşık üç saat boyunca, seni düşündüğüm kadar hiçbir şeyi düşünmedim ben.  Ne 

ekranda gösterilen ucuz Amerikan yapımı macera filmine takıldım ne yola bakındım ne de okumak 

için yanımda taşıdığım kitaplara göz attım o sürede.  İlle de soru işareti, hep soru işareti.  Neden 



Selim demek mi bu, hayırdır ne oluyoruz ya da, emin misin de olabilir, bırak bu işleri de.  Zaten 

canım yanmış aşk meşk işlerinden, durduk yere bir yenisini üzerine ekleyip de elime ne geçecek 

zaten diyorum ama öbür yandan da bir kere de kötü düşünme geleceğe dair, durduk yere sadece 

yüreğinin sesiyle yola koyulup bir çıkış yaptın, empati kur ve anlamaya çalış, aynı şey senin 

başına gelse ne yapardın diyor.  Dilemma ne kadar güzel bir kelimeymiş meğer bir aralar köşe 

başını tutmuş Vandalizm’in baltalarıyla sözlüğümüzden çıkarıp atmadan evvel.  Vakıf oldum aslına 

o akşam vesselam.   

  

 

  

 

  


