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Aytuğ Akdoğan

“KAFES!” diye bağırdı. “Kocaman bir kafes bu dünya! Vahşi
atlar gibi kapatılmışız içine, demir parmaklıkları çekip gitmişler üstümüze!” Sonra buzdolabını açtı. Boş bir su şişesinden başka bir şey yoktu. Zaten aç sayılmazdı. Uzandı biraz. Gerindi hatta. Yataktan kalkmasına değecek bir şey düşünüyordu. Sonunda gecenin gölgelerle dolu
karanlığında, dünyanın yükünü omuzlarında taşıyormuşçasına yorgun
ve dalgın; kalbine gömdüğü, artık çok uzaklarda olan o kadının hayaliyle dışarı kustu kendini.

1992’de doğdu. Yazar, ilk defa henüz on yedi yaşında çıkarttığı ve
Erdal Eren’e ithaf ettiği Ben Hep 17 Yaşındayım adlı deneme kitabıyla
isminden söz ettirdi. Ardından düzenlemesi ve arka kapak yazısı küçük
İskender’e ait olan Ağladı ve Gözyaşlarını Öptüm kitabıyla çok satanlara
girdi. Bilgi Üniversitesi’nde sinema okuyup kısa filmler çektikten
sonra Babala Tv’de ‘Yeraltından Notlar’ isimli kitap programını yazıp
sunmaya başladı. Diğer kitapları ise şöyledir: Ben, Hiçbir Şey, Duvar,
Sürgün ve Yeraltından Notlar.

Ama İstanbul bu ya, bir polis aracı durdu yanında. Kimliği
soruldu. –Sahi, neydi bu yabancının adı?– Çatılarda özgürce dolanan
kedileri düşündü, kimsenin kim olduğunu sormadığı. Sokaklar tekin
değildi, çünkü her yerde polis vardı. Şehrin en büyük meydanındaki
parkın yerine alışveriş merkezi yapılacağını öğrenen gençler, ağaçlar
için nöbet tutmaya başlamışlardı ve bir şafak vakti polislerin parkı basıp, çadırları yakmasıyla büyüyen halk ayaklanması giderek tüm ülkeye
yayılıyordu.
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Ama bütün bunlar onun çok da umurunda değildi. Önceki
gün hasbelkader, heyecanlı çatışmaların yanından geçtiği sırada, yerden hafifçe yükselerek kaçıp gitmeye çalışan bir çöp poşeti takılmıştı
gözüne. Hiçbir şey yokmuş gibi o poşeti umarsızca tekmeleyerek geçerken sokağı, nedense yıllar sonra hep o anı hatırlayacağını; direnişçilerin
aksine kendi gençliğinin tam da böyle bir şey olduğunu düşünmüş ve
iç geçirmişti.
Açıklamak istedi: Dışarıda verilen mücadelenin ona göre olmadığını; kendi içinde verdiği savaşın sokaktaki direnişin önüne geçtiğini; salt savaşmak değil, aynı zamanda tüm kalbiyle ölmek istediğini
ve aslında kendi dahil –en çok kendini– her şeyi anlamsız bulduğunu
söylemek istedi.
Aylaklığın cezalandırılmayacağı ve insanların mutlu olduklarını gizlemek zorunda kalmayacakları bir ülkede yaşamak isterdi. Öteki olmamak ve kimliğinin sorulmaması için delirmişçesine koşuşturması, araba sürmesi, gürültü çıkarması ya da ölmesi gerekiyordu. Oysa
yabancı, sonsuz bir sükût içinde memnun; duran ve söylenmeyen biri
olabilmenin düşünü kurardı.
Sonunda cüzdanından çıkardığı kimliğini inatla önünde dikilen polis memuruna uzattı ve gecenin karanlığı tüm çekiciliğini yitirdi.
Oysa günün o saatinde sokaklarda belirmeye başlayan tüm yalnızların,
bir şair yatardı gönlünde…
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Ertesi sabah uyandığı Haziran güneşine “İşte!” dedi, “Yeni bir
gün daha. Başkaları için.” Kalktı ve bir kot üstüne geçirdiği siyah tişörtü ve başkalarına karşı-havaya inat giydiği paltosuyla ufak bir sırt çantası taktı ve dışarı çıktı. Önce bir camiye, oradan çamaşırhaneye, sonra
da bankaya gitti. Yapacak hiçbir işi olmamasına rağmen oralarda, o
iyi insanlarla bir arada olmak kendini suçlu hissetmesini engelliyordu.
Bankada diğer namuslu ve vatansever insanlar gibi sıra fişi alıp oturdu
ve özenle beklemeye başladı.
İlgisiz ve yapacak gerçekten önemli işleri varmış gibi görünerek kulak kabarttığı konuşmalarda, kim uzak diyarlardan; kırsaldan-kasabalardan bahsedecek olsa memnuniyetle düşlemeye başlardı
kendini bir sahilde, deniz kıyısında, tek başına. Sadece gidiş yönüne
aldığı biletlerle yeni ufuklar, yeni huzursuzluklar vaat eden kimsesiz
topraklarda mesut ve yalnız yürürken, gece trenlerinin raylar üzerinde
çıkardıkları o mucizevi sesi dinlediğini hayal ederdi.
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Ancak o günlerde herkes sokaklarda olup bitenleri konuşuyordu. Otuzlu yaşlarında iki adamın arkasındaydı. Beyaz yakalı, “Protestocular yürüyerek köprüyü geçmiş.” diye söylendi. “Aman!” dedi, daha
besilice olanı, “Televizyonda söylediler, hepsi teröristmiş onların!” Yabancının sırası geldi ve oradan usulca çıkarak, sinema salonunun yolunu tuttu.
İlk başlayacak olan romantik filme bilet aldı. Kapıda bir sigara
içtikten sonra filmin gösterileceği salona girdi. En ön koltuklarda, erkek imparatorluğunun gölgesinde çarşaflara sarılmış iki burkalı Afgan
kadın oturuyordu.
Yabancı onların arkasına geçti. Sağa sola bakmamaları için
yüzleri sinekliği andıran parmaklıklarla örtülmüş kadınları, gözlükten
kafeslerinin ardında soluk soluğa kalmış yarış atları gibi koşarken canlandırmaya başladı.
Sonra kadınlardan biri, filmi rahatça izleyebilmek için başını açtı; topladığı yumuşacık kumral saçlarında zarif ellerini dolaştırıyordu. Bir anda bambaşka biri olmuştu. Yabancı, bu güzelim saçları,
rüzgârlı bir sonbahar akşamında özgürce savrulurken hayal etti. Ve o
zaman düşündü Tanrı’yı.
“Tanrı” dedi, “Şehvetin hazzını herkesten önce tatmış ve kendi yarattığından korkmuş olmalı ki, kadınları örtülere ve evlere hapsetmiş. Yoksa kendine bu eziyeti yapan köle ruhlu insanoğlu mu? / Oysa
tutkunun kendisi değil midir Tanrı?”
Ardından yabancı kendi duvarını duyumsadı. –Kendi belirlediği özgürlük alanına sokmayarak ötekileştirdiği bu yetişkin kadınların, kendi kararlarını alabileceğine inanmıyordu. “Kim gerçekten
özgür olmak ister ki?” diye sordu kendine.
Filmi izlemesine gerek kalmadı artık ve tanıtma yazılarının
bitmesiyle çıktı salondan. Onu ancak ölülerin anlayabileceği düşüncesiyle, mezarlığa doğru yola koyuldu.
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Bir bayrak sallanıyordu mezarlığın girişinde. Her aldığı can
için ortak bir bayrak diken devlet, ölüleri bile taciz etmekten geri kalmıyordu. Ortalıkta birkaç hacı hocadan başka kimse görünmüyordu.
Belli ki bu güneşli havada, ölüler dışında kimsenin ilgisini çekmiyordu
ölüm. Sonra bir şiir takıldı aklına, belki bir şarkı sözü de olabileceği
düşüncesiyle: “Söyle bana dua edilen / Tanrı’nın olmadığını / Yalnız
bir iş olmalı Tanrılık / Yapayalnız bir iş olmalı.”
Dolaşırken mezarların arasında, hepsinin birden ona bir şey
fısıldadığını hissetti: “Hangimiz ölü?” Hem nefret etti yaşamdan hem
de korktu ansızın yitirmekten bu çılgınlığı. Neyle bitecekti? Nasıl bitecekti? Nerede son bulacaktı sefil varlığı? Seksen yaşında bir kadınla
yirmi yaşında bir genci yan yana gömmüşlerdi. Acaba o kimin yanına
gömülecekti, yaşarken hiç görmediği?
Birkaç adım daha attı ve iki mezar arasında bir bank buldu.
–Yok muydu burası için ölecek biri?– Oturup bir sigara yaktı ve sessizce bağırdı: “Benim hepinizden ölü!” Gerçek ölülerin mezarlarda değil;
okullarda, kışlalarda, klimalı ofislerde ve güvenlikli apartmanlarda çürüdüğünü düşündü.
Sonunda kendini hazırlayıp, yanlarında gömülebileceği başka
bir yer bırakmadıkları anne ve babasının çiçeklerle donatılmış mezarlarını buldu. Oraya her gidişinde ağbisinin ya da akrabalarının yeni
çiçekler bıraktıklarını görmek canını sıkardı. Onları topladı ve çöpe
salladı.
Anne ve babası öldükten sonra üniversiteyi yarım bıraktığı ve
onların ölü maaşlarını alıp, ölü evlerinde oturduğu için sevmezlerdi
yabancıyı. Neyse ki dünyanın geri kalanı da böyleydi. Ama hep tuhaf,
rezil bir pişmanlık duygusu sarardı içini…
İzin vermemişti annesinin son defa başını okşamak istemesine. –Kavga ettikleri sürece yoktu onu sevmeye hakları. Sonra kendi
arabalarının altında ezildi. –Paramparça oldu kadının bir saat önce oğlunun başına uzanan elleri. / Bir de babasının şoför koltuğunda can
çekişi gelince aklına, doğramamak için üzüntüden bileklerini / küçük11

lüğünden beri her kavga edişlerinde kameraya çektiği anne babasının
kasetlerine koşmuştu. / Ama henüz onları izleyecek cesareti yoktu!
Tam gitmek üzereyken, çitleri kırık ve mezar taşı yerine bir kâğıda yazdıkları ismini iğneyle tahtaya tutturdukları kimsesizlik kokan
bir mezara takıldı gözü. İçinden bir anda kucaklamak geldi onu; dünya
üzerindeki yaşamı neyse, buradaki ölü dostunun kaderi de aynıydı sanki. Tarif edilemez bir yakınlıktı duyduğu.
Mezarlıktan çıkar çıkmaz ustaca bir el hareketiyle taksi durdurdu. Öfkeli bir sessizlikle arka koltuğa yerleştikten sonra taksicinin
dikiz aynasındaki meraklı bakışlarını alelacele “Git!” diyerek yanıtladı.
“Nereye gideyim ağbi?”
Yabancı, sadece yalnız insanların anlayabileceği bir şey biliyordu: Günlerce kimseyle konuşmayınca kısılan ve işlevsiz hale gelen ses.
İşte boğazında öyle hüzünlü, kısık bir sesle “Git işte!” dedi.
Boş bir mezar arayan gözlerle camdan hülyalı mülyalı izlediği yolda
köprüler, hastaneler, karakollar ve boşalmış çocuk parkları görüyordu.
Bu sırada ona kendisiyle ilgili bir şey söylenmeyeli yıllar olduğunu fark
etti: Nasıl görünürdü, ne yapardı, ne düşünürdü acaba? Uzun zaman
önce yitirdiği –ya da zaten hiç sahip olmadığı– neşesini delirmek dışında nasıl geri kazanabilirdi? Hangi anahtarın açacağı kapı unutturabilirdi bu yalnızlığı? Hangi sokaktan sapmak yabancıyı ona kavuşturacaktı?
Şimdi Doğu’ya mı sürmeli bu kafayı Batı’ya mı? Yoksa bir an önce
kesip ondan kurtulmalı mı?

kaybolmaya çalışırken, yoldan trafiği inleterek geçen bir ambulansın
sirenleri yüzünde yanıp söndü yabancının. “Kimbilir gene kimin ölümüne mani oluyor şu ambulans?” Ardından ilk karşısına çıkan gişe
görevlisi şişman çocuğa sordu:
“Mardin’e aracınız var mı?”
“Yok ağbi.”
“Peki nereye var?”
“Valla Gaziantep var, Diyarbakır, Malatya…”
“Hangisi en uzak?”
Çocuk anlam veremeden hesap yapmaya çalışırken, onu daha
fazla endişelendirmemek için gardan ilk hareket edecek otobüsün saatine baktı ve bir saat rötarla karşılaştı. Bu, hiç de azımsanacak bir şey
değildi: Saklanması gereken fazladan bir saat daha çıkmıştı ve baktığı
yerde insan görmeye tahammülü yoktu.
Beklemek için gardaki en karanlık noktayı aramaya başladı.
Sonunda makul bulduğu yer, kafedeki kalabalığa karşın otoparkın
çıkışındaki ufacık bir alan oldu: Oturacak bir yer yoktu, ama ayakta
durabileceği karanlık ve sessiz bir köşe kaptı kendine.
Sonra o zifiri karanlıkta bir sigara yaktı ve zifiri karanlıkta yakılan ve
içine çektikçe ucu kızaran bir sigaranın etrafı ne denli aydınlatabileceği
karşısında şaşkınlık yaşadı. “İşte!” dedi içinden, “Sadece yalnız insanların anlayabileceği bir şey daha.”

Kaldırdı paltosunun yakalarını / kızarmaması için yanakları / utandırdığı başkalarının mutlulukları. / Yüreğini söküp çıkartabilse ve şu
kahkahaların yükseldiği masalardan birine koyabilse / dururdu bütün
bir dünya ve ağlardı haline / güldükleri gibi şimdi herhangi bir şeye. /
Herkes nasıl da bekliyormuş yazı / giymek için en güzel kıyafetlerini. /
Ve sen yabancı, nasıl hep sonbaharsın böyle…
Sonunda otogarda inmeye karar verdi. Yolcuların ve onları uğurlamaya
gelen yakınlarının arasında fazlalık olmamak için düşük omuzlarıyla
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ve kibirli tepkisini görünce anımsadı onları: Nasıl imrenirdi şu ihtiyarlara! –Nasıl tiksinç bir korku duyardı onlarla bir arada olmaktan! İnsanların yaşlanabilmelerine duyduğu acımayla karışık hayret duygusu
allak bullak ederdi zihnini, çünkü tanıdığı herkes ya genç ölmüştü ya
da zaten hiç yaşamamıştı.
Babadan mirastı bu titreme nöbetleri ve kalp ağrıları… Onun
günlüklerinde görmüştü ilk defa bu zihin hastalığını: “Allahım ne olursun, kolumu kopar, bacağımı kes, ama kurtar beni şu acıdan! Neden
yüreğim bu kadar tutsak?” Ailecek düzenlenecek hiçbir fiiliyattan; gidilecek bir yerden, yapılacak bir tatil ya da birlikte yenilecek bir yemekten hiçbir zaman keyif almamış babasının gençliğinde kalkıştığı
başarısız kaçma girişimleri oğlunda vuku bulmuştu.
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Onun için yıllar süren bir saatin ardından oturduğu cam kenarı ve değişmeye başlayan araba plakaları, içindeki hırpalanmış çocuğu biraz olsun yatıştırabildi. Bakışları zaman zaman yanındaki yaşlı
kadınla çarpışıyordu: Kadın, kartondan elleriyle poşet çayı sallarken
bile ancak bir hastane koridorundan yükselebilecek kadar ölüm kokusu yayıyordu etrafına… Ölüm onun soğuk alnında / Ölüm, timsah derisi yüzü / Ölüm devrik gözlerinde / Ölüm kahverengi lekeler / Ölüm
–artık bu son bahar…

Yabancı, gittiği her ülkeden hediyelik eşya gibi acı toplar ve
umutsuzluğa kapıldıkça yaşama daha çok bağlanırdı. –Ne çok vardı
rezil ailelerinden uzaklaşabilmek için dağlara tırmanmaya başlayan
gerilla hippilerden! Yolda ne çok kayıpla karşılaşmış, nice boşluklar
görmüştü hiçbir şeyle doldurulamayacak. Kendi acısına başka bir acı
eklemeden var olmayı sürdüremeyen bu koca bencillik, küçükken kapı
eşiklerinde izlediği babasının evdeki huzursuz adımlarına, devlet babanın gerçek yüzüyle burun buruna geldikçe anlam verebiliyordu.

Önündeki ekrandan belli belirsiz geçen bir altyazı haberine
takıldı yabancının gözleri ve önceki gece çıkan olaylarda, bir gencin,
polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulduğunu ve beyin travması yüzünden öldüğünü öğrendi.

Virüs gibi dünyanın dört bir yanına yayılmış Başkan denilen o sembolleri düşünmeye başladı… Önce insanların basit ve güzel
farklılıklarını korkunç bir şeymiş gibi ayrıştırıp, herkesin birbirinden
korkmasını sağlayan; sonra onları her bir yana diktiği betondan alışveriş merkezleri ve mezar taşları gibi yükselen binalarla dört duvara
kapatan. Ve halkın, vicdan yerine töreyle yaşaması için devletin her
türlü kontrol mekanizmasını kullanan. –Ne de olsa geleneklerine bağlı
bir toplumda, törelere uygun şekilde çalmak ya da öldürmek mubahtır.
Hele ki kendilerini yeterince mağdur ve mahcup hale soktularsa…

Yaşlı kadının önündeki ekranda da aynı haber kanalı açıktı.
Kadın, yüzünü ekşiterek kanalı değiştirdi ve bir dizi açıp, koltuğunu
geriye yasladı. Yabancı, ihtiyarın, genç adamın ölümüne karşı umarsız

Silah sanayilerinin, bankaların ve medyanın uşakları başkanlar! Medya!
Halkın seçmesi gerektiği yerde başkanları o koltuklara oturtan, şirket
patronlarının yönettiği halüsinasyon aygıtı! Demokrasi makyajı! İn-
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sanları yasal olarak savaşa sokabilmek için süslenmiş seçim sandıkları!
–Öyle ya, savaş isteyen hangi devlet büyüğünün ya da işadamının oğlu
gitmişti o savaşlara!
Zamanında birilerinin yazdığı yasalar, birilerinin koyduğu
kurallar… Zaten bir vicdan sahibi olan yabancı, reddedemez miydi
onların mahkemelerinde yargılanmayı? Ancak Tanrı’nın sahip olabileceği yargının yeryüzündeki taklitçileri, nasıl bu kadar rahat uykuya
dalabiliyordu?
Yabancı, bütün bunların üstüne bir de baskıya karşı çıktıklarında öldürülen gençleri ve öğretilmiş çaresizliğini düşününce tekrar
sorguladı özgürlüğünü: Anlaşılabilmek özgürlüktür / Anlaşılmak imkânsızdır / Özgürlük imkânsızdır.
“Nesilden nesle bulaşan saçmalıklar!” dedi, ihtiyara fısıldayarak. “Hâkimler, yurttaşlar, savcılar, polisler, gardiyanlar, papazlar, generaller… Kimsenin masum olmadığı bir dünyada, birilerini suçlu ilan
etmeden kendi yalanlarını inandırıcı kılamazlar! Gaziler de siktirsin!
Sırf savaşa girdikleri ve ölmeyi bile beceremedikleri için yakalarına taktıkları zavallı madalyalarıyla sokakta saygı bekleyen mezarlar! Biliyor
musun, tüm bu savaş ve kahramanlık öyküleri, bir balıkçı teknesinde
sağa sola sallanan sarhoş bir adamın düşünden başka bir şey olamaz.”
Yaşlı kadın somurttu ve sarkık boğazından yaşam ve ölüm arası horultular çıkardı.
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