MERKEZKAÇ

ALP BU!DAYCI
(ALPOVSK" BUGATT")

roman
2007

1

ROMANOV"Ç-RR
(HAYAL"MDEK" C"HAN)
"#te gerçek ben hayâlimden bildiriyorum. "stanbul’un
bilinmedik
yerlerinden
sesleniyorum.
Camiilerden,
minârelerden
söylüyorum.
Ezân
okumuyorum,
vaaz
vermiyorum. "lâhî adâlet tanımıyorum. Kanûna manûna
aldırmıyorum. Kanûnsuzluk benim hayâtım, o benim rûhum.
"#te böyle diyorum. Sokaklar caddeler yollar zâten benim.
Haykırıyorummm. Bu #ehri yürüyorum hiç durmadan, egzoz
gazlarına aldırmadan. Genzimi yakarak karnıma aksa da
dumanı, hiç diyorum ki geç bunları: bu seferki fıstık gibi
edebiyât parçası. Konuya dönüyorum yeniden, "stanbul’u
severim de harbiden. Yürürken #ehri neler görüyorum
anlatsam, yuvalarınızdaki koltuklarda sizi hoplatsam. "#te
gerçek ben hayâlimdeki cihândan bildiriyorum. Kafamdaki
roman Anadolu Bozlak’ı gibi sızılı. Denebilir ki yoksa Kebap
gibi mi acılı? Derdin sözyazarlı$ı mı #aklabanlık mı? Derdim
bamba#ka, haykırmak istiyorum da$lara ta#lara. %i#irmek için
de$il kafanızı, kökünden sökmek için akıllarınızı. Ki
ısıracaksınız dudakları. Diyeceksiniz döktürmü# gene
Romanoviç-ReRe. "yi ama bize ne? Diyenler var görüyorum,
yoksul varo#genci ayakları gibi mi duyarım bazı a$ızlarda?
Kafamdaki romanı anlatıyorum, sizlere "stanbul’dan
bahsediyorum. Gecesini gündüzünü biliyorum diyenlere
inanmamak gereken #ehir, bir gördü$ünü daha göremeyece$in
#ehir. Belki rastlayabilirsin ummadı$ın bir kö#ede.
Duygularınla dilin birle#ebilir, kâlbinle rûhun siki#ebilir.
Burası Ortado$u, burası Fâtih’in "stanbul’u fethetti$i ya#ların
#ehri. Burası da gözgöze geldi$imiz yer. Bakın #u da,
Belediye’den vatanda#a
kaktırılan hazırçimle yaratılı
ye#ilalana kondurulmu# demirbankın sırası. Turistiksel
gezilebiliyor ancak târih-îî Mısır Çar#ısı. Seyrân ettiniz belki
gençken Yıldız Parkı’nda siz de, #imdi sıkı#tınız Ofis’lere. Dev
camlarda hapsoldunuz. %imdi gitsen baksan aynı parka, Eks
atan maymunlar var dallarda, mutlu mesut zıplayıp dururlar
ormanda. Ki iki gözleriyle her nesneyi gördü RR’niz. Yok
görünenle hakikatin alâkası. Hakikat bu: yerimden noktana
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yansır, de$di$i camdan ötekine akar, aynalarda kırılarak usul
usul günbatımındaki o turuncu tekerle$e yerle#ir. Bu sizin
edebiyâtınız de$ildir evet. Bir "stanbul da bu i#te. Eminönü
"skelesi’nde bugünkü dikilen resim: Göçerge veya Çökerge.
Evvelden yoktu ki bu foto$raflar. O asûde ve tatlı huzûrlar
veren "stanbul yok ki azîzim. Bitti i#te kopmu# #imdi bu #ehir.
Öyle yerler var ki #a#arsın anlayamazsın dersin nedir? Dersin
bunlar hangi ça$da ya#ıyor ve bu #ehir benim %ehrim midir?
Hey bu nedir dersin ve kalırsın öyle.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
Tamkadın ya da Tamerkek olabilmek için derinden delinmek
gerekti$ini
ırzlarına
geçile
geçile
ö$renmi#lerdi
kahramanlarımız. Bildik Kadın-Erkek târiflemelerinden hâriç
dü#üneceksiniz. Meselâ diyeceksiniz, Kadın mı Erkek mi?
Ba#larına gelen olaylar hakikaten Gerçek mi? Bunları Yazarcı
mı uydurdu, soyadı Para mıydı?
Kurulmaya
yeltenilen
bazı
karakterlerin
belâlara
u$ratılmalarına veya ba#larına çoraplar örülmesine gerek
yoktu. Hayât nihâyetinde basit ve gülünçtü. Sevi#mek ya da
sevi#memek de öyleydi. Her bilinç zâten çok karı#ıktı; Kadın
ve Erkek zihinleri iyice kaostu.
Bundan böyle, YAYLAKANCIKI rumuzuyla anılacak
#ahsiyet, uzun sarısaçlarının yarısını önüne dü#ürmü#tü.
Kuaförden çıkmı#tı ve saçları fönlüydü. Çiçek desenli masmavi
bir elbise giymi#ti. Bazı kıllı erkek yaratıklar, YK’nın billûr
gibi bembeyaz bacaklarına bakarlarken, a$ızlarından salyalar
da damlatıyorlardı. Of Toplum Of.
YK, ceylân gibi sıçrayarak ve saçlarını savurarak yürüyordu.
Neden? Çünkü, Psikoya Ba$lamı# Güzelkız tribi, o anda fecî
ho#una gidiyordu. Hem biraz sonra, acâyip e$lenceli
oyunlardan birinin tam göbe$ine dü#ürülmeye de izin
verecekti. Daha Allahbabacık’tan ne isteyebilirdi ki? Dostu ve
Yolda#ı "BN"% nerelerdeydi?
Tam zamanı YAYLAKANCIKI’nın 1 numaralı canku#kası
"BN"%’i devreye sokmanın. Artık zamanı geldi, sıra ikinci
karakterin. Biraz sonra görece$iniz satırlar, sizi de$il bizi
de$il, hepimizi eder alâkadar.
Bunaldı "BN"%. Kendini #ehre attı. Kafası bozuk çaldı$ında
kı# olsun yaz olsun dı#arıda takılıyordu. Daha iyiydi. "nsanlar,
soluk resimler, parlak ı#ıklar, #ehrin bitik hâlleri, neonlar.
Falan. Bildik lîsanlar. Aynı filmler. Geyik edebiyâtları. Kendi
hayâtı. "# dünyâsı. Reklâm ajansı yaratıcı metinyazarlı$ı
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gakgukları. Öz saçmasapan kısa hikâyesi: PERTEV’in salak
#irketine DVD piyasası için Televız’dan kopyaladı$ı filmlere
taklalar attırarak arak senaryolar yazmak. Bat Toplum Bat.
"stiklâl de bunaltıcıydı. Hava nemden iyice yapı#mı#tı.
Milletin atletleri gömlekleri ter içindeydi, sırılsıklamdı.
Dedi$imiz gibi zâten nem de vardı.
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50 M"L"METRE
(%U GAMLI ÖMÜR)
(...) ''Aslında her zaman Hareket’i takîp etmelisin. Nesne’ler,
%ey’ler ve Olgu’lar durmaksızın devinmektedirler. Göz’ünü
çalı#tırmak daha iyi. An tasarlanamaz ki. An gelir, geçer. Bir
ân bir aydınlık çakar. Fla# de$il. Fla# kesinlikle
kullanılmamalı.
%imdi de birkaç oturaklı Fotograf denemesi yapalım. 50
M"L"METRE kullanalım:
1-) Heyhat ne bo#mu# #u gamlı ömürde felekten bir gece
çalmak.
2-) Merinos Koyunu gibi güdülen bu hayât.
3-) Haymana Beygiri gibi ko#turup duruyorlardı #ehirde.
"htirâs, %ans ve Hâz: i#te %ehvet’in kaynakları.'' (...)
''Ömür geçiyor,'' dedi ZEK"-KALTAK, ''Kahredici bir zaman
duygusu. Ancak Kötülük ya#atabilir beni. Sizi de. Kıpra#mıyor
yoksa deverân eden kan. Mat alagözlerin Merhamet’i hiç.
Ayrıca, hepimiz ölülerin üstünden kazanıyoruz. Ve
Köpekbalı$ı, Av’ını yiyor. Acıması yok. Hem de niye acısın?''
ROBOT-KENTL", o sıralarda 'Bugünkü Dünyâ'ya kafayı
takmı#tı: ''Gösteri dünyâsının patlamı# ampülleri beni böyle
hasta etti sevgilim.''
''Eeee,'' dedi Zekî-Kaltak, ''sonra?''
Robot-Kentli, kendinden emindi: ''Sanat eserinin ulvîyetini
yıkmak gerekir. %u ortalarda dolanan insanlara bir bak.
Bunlara kar#ı bir Poz’u mu sürdürmek, yoksa gerçek bir insan
mı olmak gerekir?''
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(CANLIYAYIN)
"BN"%- Gidi#at nedir?
YAYLAKANCIKI- Soru ne i#e yarar?
IBNS- Yazmak istiyorum.
YYLKNCK- Sırrı if#â etme. Yazma. Ticâret yap.
IBNS- Biraz açar mısınız?
YKNC- Bırak sır sende kalsın. Ba#kaları zâten sır verme
yarı#ında. Durmaksızın yazıyorlar.
IBNS- Demek Sırlar Dünyâsı bu ha?
YKNC- Ha #unu bileydin iki kara gözüm.
IBNS- Yayınlarınızı izleyerek, hakikatin sırrını serzeni#sizce
sezi#inize #a#ırabilir miyim?
YK- Varlık yoklukla, yokluk varlıkla birdir. Hayât da ölüm de
aynıdır. En azından bunları diyebilirim.
"B- Canlıyayınınıza katıldı$ım için size de ekstradan te#ekkür
etmemi isteyecek misiniz üstâd?
YK- Hayır. Gerek yok.
"B- Herkes Para’nın pe#inde. Peki ben ne yapmalıyım?
YK- Hiç yap.
"B- Hap yap para kap gibi mi?
YKSusmazsan beynine karabiber veya narek#isi
serpebilirim, mevzûyu sulandırma. Unutma ki sen #u ânda
bilge bir cadının makâmındasın ve sana açtı$ı kâlpgözünü
yoldan hiç ayırmazken kula$ını da vermelisin.
"B- Ben de modernizm zulmünün gazapta#ında inim inim
terleyen tümdenbiri olarak arada sırada fırçalanmazsam
zeminime yerle#emiyorum. Durmadan eksenimde kayıyorum.
Temelim sanki dönmedolap gibi. Bir yükseliyorum gökyüzüne,
bir alçalıyorum yeryüzüne.
YK- En azından durumun farkındasın "bni#. Bu bize az da
olsa ümit ı#ı$ının parlayabilece$ini imâ eden bir i#âret mi
acaba? Pöeaöeahhh.
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ROMANOV"Ç-RR
(TATLID"LE GÜLERYÜZE DOYULUR MU?)
Romanoviç, yürüdü$ü "stanbul’dan bildiriyordu; gönlü hercaî
ku# gibi uçarken O Be#ikta#-Edirnekapı otobüsüyle, tatlısapık
bir sevdice$i vardı, O’na gidiyordu. Neyse bayat â#k
edebiyâtıyla bayıltmayayım kimseyi, zâten ortada â#k me#k de
kalmadı$ı için germez bu mesele kimseyi. Doyulur mu doyulur
mu, canânını sevmeyen Hâk’kın kulu sayılır mı? "#te türkü,
yok dinlemeye vakit. Gebertiyor beygir gibi çalı#mak ve hiç
akmayan trafik. Ben i#te gerçekim buradayım; Re-Re’yim ve
haykırıyorum: Pistanbul’dan söylüyorum. Yetmese de
kelimelerim, duygularım var insanım. Daha ne kadar ya$acak
dijital ya$murlar bakalım. Hepiniz veya hepimiz suçluyuz
kabûl yapalım. Pistanbul’un karaçukurlarını de#iyordum ne
diyordum? Câmi helâlarından ve ayrıca Simitizza çıtır
kahvelerindeki örtülü erotizmin buram buram #ehvetinden de
bahsedebilirim. Daha sapıttırmak istersek askerî-dinîyardımsever kisveleri altındaki yatakhânelere de gerçekler
arenasından hitâp eden borusesli hoparlörler gibi dalmamız
icâbeder ki, bu bizim #arkılarımızın konusu olamaz. Senin
Hasretin Varken Bu %ehirde Ya#anmaz /Böyle Devâm Ederse
Sensiz Hayat Olamaz... diyen o #arkı... AH. Bende konu çok.
Anlatmaya sayfalar yetmez. Nicel çıldırılar ve delimseklikler.
AHH. Kelimelerimdeki tüy yetmez. Eski ustalar ta#ı
konu#tururlardı ve benim de barutlarım var. Saçmalar
fırlatarak kendi eksenimde dönece$im ve reklâm yayınları
yolu ile ya$murunuz ya da kamçınız olaca$ım. Eski ustalar
diyorsam bo#una de$ildir, bilgelik yolunda ileri mesâfe
zıplamı# Asyalı dingin dervi#lerin gösterdikleri tuhaf
tabîatlardan ve huylardan bahsedece$imdir. Dinleyiniz biricik
Tanrınız ya da Tanrıçanız Romanoviç-RR’yi, nâkletsin size
yollarda bellerde Gözkamerası’na kaydettiklerini.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(GAR"BAN ve ERGEN TOPLUM)
"B- Seks teklif etmek gülünç. Ama gene de benimle çıkar
mısınız hamfendi?
YK- Ne çıkmak?
"B- Biz. Gitmek. Yatmak.
YK- Niye ki? Uyku henüz gelmemek.
"B- Çünkü organik ihtiyaç molası. Süper Kahramanlar ihtiyaç
molası vermeyebilir ama bizler kâ$ıttan kaplanlarız.
YK- Neler yumurtluyorsun hıyar sen?
"B- Bizzat öküz de diyebilirsin. Bak dinle. Ben var seni
mikmek istemek.
YK- Niye?
"B- Organsal. Kimyâsal. Biyolojik.
YK- "yi ama biz et de$iliz ki.
"B- Et mi?
YK- "nsanların belgesellere ne kadar benzediklerini farkettin
mi? Belgesellerin Gerçek’le e#lenmesi ne garip de$il mi?
"B- Her tür yarım bilgi ebedîyette fenâ sonuçlar do$urur.
YK- Târih bitti. Artık kan ve vah#et var.
"B- Hadi yabancıla#mı# bireyler gibi sanal âlemde birbirimize
akalım. Ne diyece$iz?
YK- Dü#ünsenize azîzim, bir milletin kültürü ve seviyesi,
dizifilm yazarları ya da yapımcıları tarafından belirleniyor.
Yanısıra mankenler, televollerdeki haberler, türkücüler, çete
önderleri, kapkacak maî#eti, çolukçocuk dünyâsı gibi hususlar
da var. Yani popüler kültürün yansımaları demek istiyorum
azîzim. Millet derken kastetti$im nedir? Neye millet diyece$iz?
Hâfızasını ve reflekslerini tamamıyla kaybedip özünden
yabancı dü#mü# #u gariban ve ergen toplum mudur? Bu
mudur?
"B- Dü#ünsene veya dü#ünelim diyorsun yâni?
YK- Televız denen nesne bu toplumun sosyolojisini yaptı.
Dijital a$larla ördü yurdu dört ba#tan, oturttu uzaya
uydusunu tek ta#tan, çıktı açıkalınla ve yenitoplum yarattı
silba#tan.
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"B- "$renç bir toplum. Höt Toplum Höt.
YK- Orası öyle. Ama Toplum denen nesne i$renç zaten.
Aidiyet gerekir, mülkiyet ve sınıf bilinci, milliyet ya da din
gibi, istenildi$i ân her kalıba dökülebilen osuruktan tayyare
kavramlarla bezenmi# toplum... Tıpkı insan türü gibi.
"B- Do$adaki en vah#î canlı insanmı#.
YK- Ve pis. Besin zincirinin en üst halkasında yeraldı$ı
do$ru. Ama bu aynı zamanda önüne çıkan her nesneyi yemek
demek ve zâten insanlar da ya#ayabilmek için #artlara müthi#
uygunluklar göstererek kedi, köpek, kertenkele, yarasa,
çekirge ya da akla gelebilecek her tür sürüngen ya da ha#erâtı
yiyebilirler.
"B- Ve Televız seyrediyorlar.
YK- Ba#ka i# yapmıyorlar mı diyeceksin? Hayır. Elbette.
Bilakis. Fakat Televız arası Hayât, tıpkı Yarımekmek arası
Döner gibi. "çindekilerin farkına varılamaz. Çünkü ekmekle
sıkı sıkıya mühürlenmi#tir. Yer. Tokluk hissi direk tavana
vurur. Suyu da içti mi #i#er. Nalları diker. Öyle oturur.
"B- Bakıyorum meselâ gençlere acâyip acâyip hâller
hareketler görüyorum. Ki ben de gencim güzelim.
YK- Siz yeni bir ku#ak de$il, yeni bir canlı türüsünüz sevgilim
"bni#’im.
"B- Ya#ın büyük ama sen de bizim gibisin. Aykırısın.
Toplumla uyumsuzsun. Hasta mısın sen?
YK- Kodlar, #ifreler, semboller de$i#ik.
"B- Bizi kim çözecek peki... biz... biz...
YK- Adlandırmaların ithâl ve yapıntı. Kökü dı#arda ideolojiler
bunlar. "stersen sana daha derinlerden söyleyeyim. Atom
kadar güçlüyüz. Kaînat biziz, Sır biziz. Hakikat de aslında bir
Sır’dır.
"B- Kavunun iyi olup olmadı$ı nasıl anla#ılır peki?
YK- Kesip yiyeceksin "bni#.

10

50 M"L"METRE
(SANAY" ÇA!ININ ARTIKLARI)
Sürüklenip duruyorlardı. Zekî-Kaltak ile Robot-Kentli.
Eri#ecekleri hedef yoktu. Soka$a dü#memi#lerse, bu,
özirâdeleriyle döve dövüle ekmek ettikleri bu$day de$ildi. Öyle
olmu#tu. Oluvermi#ti. Amaçları bir O, bir Bu’ydu. Tek hat
üzerinde sabitlenemiyorlardı. Mâdem Karadelik’ten fırlayan
Madde esasında Tek’ti ve Bir’di ve kavranamaz olandı; o
hâlde? Renkli ve hızlı. Tatlı Kaçıklar dizisi gibi. Sualtı
belgeselleri kadar derin. Daha da derinlerde ise içinde binbir
mahlûkatın yüzdü$ü rengârenk mercan kayalıkları var.
Derinde. En derinde.
Berâberce yola çıktıklarında saftılar. Sonra kirlendiler.
"çdenizlerinde bo$uldular. Aynı trene binmi# yolculardandılar.
Garip ve umarsızdılar. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı.
Niye yola çıktıklarını da çoktan unutmu#lardı. Artık onlar
bütün batan gemilerin mallarıydılar. Rûhlarını perçinleyecek
tutkal, zemîni kuracak dö#eme tahtası kalmamı#tı.
Tıpkı bir hekimin içorganları tanırken Kadavra’larla ha#ır
ne#ir olması gibi onlar da karaci$erlerindeki Kötükan’ı kâh
arıtmakla kâh kusmakla me#gûldüler. Mutluluk ile
Kötülük’ün ba$lantısını ara#tırıyorlardı.
Zaman sanki sonsuzmu# gibi hareket ediyorlardı. Zamanı
derinlerinde hissetikleri ömrü tüketmek istiyorlardı. Zamanın
pe#inden ko#muyorlardı. Zamanın içinde deviniyorlardı.
Herkesin apaçık %öhret ve Para pe#inde debelendi$i o
devirlerde onların hayatları müphemdi.
Cemiyete göre Kötü ve Fenâ idiler. O mutlu zamanlarda
bunun farkında de$illerdi. Ba#larına sonradan, ummadıkları,
hesâba katmadıkları ve öngöremedikleri iyi ve kötü olaylar
geldi.
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%ehirde dola#an kâtil ve sadist de onlardı, iyiliksever melekler
de. "yilik ve Kötülük meselesiyle ister istemez yüzyüzeydiler.
Mesut ummânlara açılabilecekler miydi? Bunu yapabilmek
için
bütün
kâlpleriyle
affetmeleri,
esirgemeleri
ve
ba$ı#lamaları gerekirdi.
%artlar neyse "nsanlar O’ydu, O’nun esiriydi. Sokaklar barut
fıçısıydı. "nsanlar sinirliydi. Ve hem RK, hem de ZK, sosyal
kovgunlardandılar.
Gidecek
yeri
kalmamı#lardan.
Yuvalanabilecekleri delik yoktu. Çöp diye atılabilir,
geridönü#üm makinalarında yeniden kazanılabilir ya da
recmedilip toprakta çürümeye bırakılabilirlerdi. Toplumsal
sorumluluktan âzâde kılındıkları derin ve uzun bo#
zamanlarda O’nlar vardı.
Nasıl da özlemle anarlardı #efkate benzeyen bir duyguyu.
Sanayi ça$ının bütün artıkları gibi bedenlerini ve rûhlarını ya
da adı her neyse O’nu arıyorlardı.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(ZAPTERELELL" DURUMLAR)
"B- Tutkularını anlıyor musun?
YK- Efsâne devam ediyor.
"B- Ben gittikten sonra delirmi#sin?
YK- Gurûr duyuyorum.
"B- "nsan zihni kendi kaderini ve ayrıca hayâtın da kaderini
tasarlamak gibi e#siz bir özelli$e sahiptir.
YK- Gene belgesel ba#ında mı sabahladın? "tirâz etme,
biliyorum. "nsansevmezliklerini Hayvanseverlik kisvesi
altında maskeleyerek gizleme e$ilimindeki günümüz insanının
bazıları endüstriyel ritmin yarattı$ı yabancıla#ma yüzünden
do$ayı temsîl eden evcil hayvanlara haddinden fazla
dü#künlük gösteriyor ya da ev ve kümes hayvanlarını insan
yerine koyarak hem hayvancıklara kendilerini insan
zannetmeleri gibi abuk bir simülasyonu ya#atıyorlar hem de
özinsansı duygularını hayvanların üzerinden a#ırarak
rûhlarına ta#ırmı# bulundukları için durumu iyice
saçmala#tırıyorlar. Off. Galibâ biraz fazlaca teori okumu#um.
Yeniden edebiyâta döneyim, ifâdelerimi günlük kılgının
cansularıyla destekleyeyim. "#te günümüz insanlarının genel
açmazlarına bir örnek sevgili dostum "bni#. Orospuluk’taki ve
Çılgın Partiler’deki kader arkada#ım benim. Nedendir bilmem
bugün böyle içimden do$ru haykırmak geldi her nesneye.
"B- Serinlemek için ne yapmalıyım?
YK- Çok mu sıcaksın?
"B- Durmadan yanıyorum.
YK- So$uklar dindirmez ki seni.
"B- Do$rusun.
YK- Ba#ka yollar bulmalısın.
"B- Do$rusun.
YK- Sen çok sıcaksın, ben çok serinim.
"B- Bu da do$ru, hay allah.
YK- Çok halüsinatif ve hötöröfçe. Sanrılı ama fenâca. Gibi.
Kitlesel hipnotizma. Ya#ama biçimleri. Ezber. Dizi a$zıyla
konu#mak. Film gerçeklikleri.
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"B- Peki dil dostum, bütün bu hengâme, hayhuy, zapterelelli
durumlar esnâsında, dil denen nesneye ne oldu?
YK- Hemen hemen ortadan kalktı ya da onun gibi bi#ey oldu.
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ROMANOV"Ç- RR
(VER ARZUYU DAMARLARA)
Bir roman yazmak istiyorum gözlerim kapalı, bu yav#amı#
co$rafyadaki bütün kulaklar sa$ır ve gözler kapalı. HEY.
Yeraltı geçitlerindeki yüznumara pimapenlerine yanık
sigarayla nak#edilerek ve raptedilerek ölümsüzle#tirilmi# yazı,
rehber, iz ve telefon numaraları var: 'Seksi Seven Olgun ve
Dürüst Adamlar, nerdesiniz?' "leri haydi, harâmzâde
#ehrimizde
KadınGibi
vücûdunu
vurgulayan
AnadoluO$lanı’nın Tepeba#ı’ndaki yarı vîrân, ama Seks
"#çili$i yüzünden kıpkızarmı#, ve sevimli de ve tekin de de$ilse
de, yasak meyvaların ısırılabildi$i, neticede bir oda olan o
yere, HAYD": Ver arzuyu damarlara, ver dirimi kılcal
hücrelere, ver co#kuyu kolonlara. Ama haydi. N’o’o’oolursun:
HAYD". Eski surların gölgelerindeki yeni "stanbul’dan
bahsediyorum, size bamba#ka "stanbul terspektifleri
sunuyorum. Bu imzânın sâhibi: bakınız lütfen saygılarımla:
"nsanevlâdı’nın varolma hakkını esas kabûl eden Re-Re’niz.
Birazdan bamba#ka #arkılar dinleyeceksiniz. Adları Fakir ve
Parayatapan, soyadları Yalancı ve Gariban, Amcaları veya
Dayıları Anadolu topra$ındaki Allah yolundan. Çekilin, LAN.
Birbirlerini dâimâ öldüren, ve severken öyle bir sevmekle
seven ki, siken %ehir "nsanları. Farketse bile vesâireler
farketmez. "#te bu acâyip toplulu$un hayâtlarından
izdü#ümler
e#li$inde
terennümler
mırıldanacaksınız.
Yürüyoruz, görüyoruz ve söylüyoruz. "#te Re-Re’yi ve O’nun
gösterdiklerini her dâim görmeye devam ediyoruz.
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50 M"L"METRE
(B"T"MS"Z PARANIN RÜYASI)
Saflı$ı Pis’in içinde arıyorlardı. Onlar kent muammâsında
savrulan rüzgâr gülleriydiler. Bu biraz pastorâl oldu ama
olsun. Ya#anılan ili#kiler ve örnek alınan modeller tümden
sakattı. Küllen. Pistanbul'da ya#ayan nüfûsun büyük
bölümünün rûhunun ipli$i pazara çıkmı#tı. Ortalık fenâ
derecede kötülük kokuyordu.
''Kötülük yapmanın tadına varın...'' Sloganlar böyleydi.
Sabahtan geceyarılarına kadar mavi ı#ıkların altından ve
üstünden akan kuru iletilerle vaazedilen hayâta göre, "yilik
çoktan beridir ortadan kalkmı#tı. Zaman artık Kötülük’ün
zamanıydı; benzerlerin tepi#mesinin, aynıların hırgürünün,
vasatların kavgasının zamanı.
ZK ile RK de bu bireylerdendiler. Uygarla#manın ortasına
do$mu#lardı.
%a#ırdıkları
do$ruydu.
Sapıtmı#lardı.
Cinlenmi#lerdi. Bulû$ ça$larında, eskiiyiyle yenikötünün
çarpı#malarında, onlar da taraftar olarak kullanıldılar.
Karakterlerinin, adım adım yapıldı$ını kavradıklarında,
kocaman ELEKTR"C BABY’lere dönü#mü#lerdi bile.
Görünen #uydu: Bezmi# "nsanlar. Rûh ve Kudret gitmi#.
Edilginler. Bu çeki#me içinde, hiç de âdilane olmayan bir
arsızlıkla birbirlerinin üzerine atlamak istiyorlardı. Seks artık
bir ba$ımlılık olmu#tu. Yeni yüzyılın felâket habercisi
tûfânları gibi. Herkesin aklında tek nesne var: Seks. Ve tabii,
Para. Bitimsiz paranın rüyâsı. Müthi# düzeyde Porno
izleniyordu. Herkes Çılgın Fantezi’nin pe#indeydi. Okur
mektupları hayretler uyandırıcıdır.
Hayâtlar giderek yalnızla#malı ve Parçalanmı#lık ne kadar
çoksa aslında o kadar iyi. Sanki böyle gibiydi. Beden’lerden
sözedilemezdi. Yapı#tırma Ki#ilikler’in et ve sinir ta#ıyanları.
Vicdan ve "zân da ellerinden alınmı#tır.
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Sikine tasma takılmı# bir köpek gibi: KL"P-BEDEN. Soyut ve
figüratif bir yaratık. Her kötülük noktasından zevk alarak
özbütününü yaratma pe#indeki karakterlerden bahsediyoruz.
Hâz ile Hız olmazsa tatmin olamayan tür. Yanında i#tahaçıcı
olarak, Kan ile ötekilenmi# Acı da var. Devrân öyle ya da böyle
dönerken kim kimin ne kadar umurunda?
Ku# yuvalarını bozmak. Enkaz. Yangınlar patlıyor. %ehir
kötülükle dolup bo#alıyor. Ve ihânet ve inkâr felsefesinde
alabora olup giden rûhlar.
Zaman geçer, devrân döner; bakalım bu hikâye bir müddet
KentZamanı’ndan sonra ne hâle dönecektir?
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(ETRAF RUH HASTASI DOLU)
YK- Merkezimden çıkmak ve bu hayattan kaçmak istiyorum.
Taksim’e çıkayım, arınabilmek için biraz kirlihava soluyayım.
Hayır "bni#, henüz yeterince alçalmadım. Bilmiyorum ki
rûhum paslı görüntülerden ne zaman kurtulacak? Erdemli
olmak istiyorum. Temiz kalmak istiyorum. Allahım insanlar
korkunçlar. Delirmi#ler. Etraf rûh hastası dolu "bni#cim.
Canım. Biliyorum bazen çok kötüyüm. Beni böyle yarattı$ın
için minnettârım Allahım. Kendimi çok seviyorum. Seni de
seviyorum Allahım. Muck muck.
"B- Seni seviyorum.
YK- Ne i$renç cümledir.
"B- A#kım seviyorum seni evlen benimle.
YK- Derler bi de di mi? "$renç, çünkü sevgi buna dayalı.
"$renç, çünkü evlenme teklifinden önce de söylenir. Sevginin
bu kalıpla ifâde edilmesinin altkabûlü i$renç. Pornografi bu
i#te.
"B- Rûhuna #ap atmak istiyorum.
YK- Mevlânâ, su damlasının içindedir.
"B- Senin gibi insanların paraya sâhip olması, paraya
hükmetmesi ve yönlendirmesi gerekir. Sana zam yapmalıyım.
Semirmi# Pe#in Satan Esnaf mantı$ına zıt. Ama. Nedense
paranın sana yakı#aca$ına dâir kanâatim var.
YK- Bana para ver. Sâdece parayı seviyorum. Paraya
tapıyorum.
"B- Param için seviyorsun beni dimi? Param olmasa
sevmeyeceksin.
YK- Evvet. Ha ha hahh haha.
(Atlar gibi ki#neyerek gülü#ürler.)
"B- Seçilmi# birisin.
YK- Bütün ekranları kapatıyoruz.
"B- Benimle ili#kin de mi paraya ba$lı ya da ba$lantılı?
YK- Umudunu kaybetme.
"B- Ke#ke seni daha iyi tanısaydım.
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YK- Küçük bir kız seni yendi ha? (Gülümser)
"B- Papayayapra$ı suyu olsaydı da serinleseydim veya
tâzenâne yapraklarıyla demlenmi# ılıksu.
YK- A$zın gülüyor ama dudakların de$il.
("bni#, kalorifer pete$ine do$ru uçarak bir hamle yapar.)
"B- Uçan bir böcek buldum ve yakaladım Yaylacık.
YK- Görebilir miyim?
"B- Havalandırma deli$inden girmi# galibâ.
YK- Kirlilikten soyları tükendi sanıyordum.
"B- %imdi oksijeni kes, öldür onu.
YK- Hey durun Bey’ler, o kadar da uzun boylu de$il.
Kusmamı istemiyorsanız ben gidinceye kadar bekleyin lütfen.
"B- Göbekba$ını kes.
YK- Nefes al dostum hayattan dâimâ nefes ve dünyâya
ho#geldin.
"B- Sa$lı$ım iyi görünüyor mu? Yâni yüzüm, gözlerim?
YK- "yi bir ürün elde etmi#iz. Bence özünü tek bir noktaya
vakfetmeyi denemelisin.
"B- Küçüük böööcek. Cekböö-ö-ö. Cek. Lay laya layy.
YK- Meselelerinle beni delirtiyorsun "bni#.
"B- Galibâ herkes gibi ben de çıldırdım.
YK- Al sana bir adet #ahsî mesele daha. Daha önce
konu#tuklarımızı hatırlıyorsun de$il mi? Sana spor yapmanı
tavsiye etmi#tim. Niye? Azıcık erke$e benzemelisin "bni#.
Kadınlar aslında güçlü erkeklerden ho#lanır. Kimse sert
adeleler arasında kemiklerinin çatırdatılmasına hayır demez.
Günümüzün sa$lıksız çöpgibigenç kategorisinde kodluyorlar
senin gibileri. Moda dergileri, modacılar, butikler ve
ithâlatçısından ihrâcatçısına bütün o hazırgiyim sektörü
bunlar için var. Metâ üretimiyle birlikte duygular da
üretilmektedir. Senin ve benim gibilerimizin zihinlerinin
problemleri de. Yanına ya da yanısıra, co$rafi ve kültürel
simgelerle #ifrelerin dertlerini de ilâve et. Al sana dev dünyâ
metropollerindeki tiplemelerden herhangi birisi. Zihnini
zihninle altedemezsin. Dü#ünme "bni#, yap sâdece. Elin hiç
Tao’ya de$medi mi, hiç Hayyam’dan filan mırıldanmadın mı?
Demlemediler mi sana Attar’dan bir çay? Vücûdunu sür öne.
Üstadlar diyor. Çık git bu #ehirden. Burda kaldıkça
haplanmaktan beynini yakacaksın.
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"B- Çok acımasızsın Yaylacık Ablacık.
YK- Kimyâ. Kimyâ. Delirtti sizi kimyâ. Hepinizi. "#te sistem
böyle i#lemektedir ve devlet memûrundan uyu#turucu yüklü
kamyonu süren #oföre kadar, izdihâm insan toplulu$u bu
üretim sürecinde varolmaktadır. Di$er bütün morâl
de$erleriyle birlikte paranın malıdır. "nsan denen o hayvan, o
karanlık ça$lardan nâkiller ta#ıyan karanlık yaratık. Ben de
"bni#cim, â#kım benim, canım. Sen de, hepimiz de. O yüzden
paraya tapıyorum, o yüzden parayı seviyorum.
"B- Anahtarımı al ve çabuk burdan uzakla#. Böylece ikimiz de
kurtulabiliriz.
(Birbirlerine sıkı sıkı sarılırlar.)
YAYLAKANCIKI- Do$rudan
(Gülümseyerek güler)
"BN"%- Taa dibi neresi?

deli$e

sok.

"#te

oldu.

(Nidâlar. Sevi#me sesleri.)
YK- Her #ey yolunda. Sadece döllerini karnıma içirdim. %imdi
iyice rahatla ve derin nefes al.
"B- Ne kadar #anslı kadınsın.
YK- Sana bu âlemin hitlerini ve götlerini tek tek anlataca$ım
"bni#, bu artık kaçınılmaz oldu. Binbir gece sürse bile
dinleyeceksin. Bol bol su iç, otur ve beni dinle.
"B- (%arkı söyler.) A#kından deliye döndüm / Mahvoldum
eridim söndüm / Korkum yok benim ölmekten / Ölmekten de
beter oldum / A#kından deliye döndüm.
YK- Geceler boyu içtiniz. Durmadınız dinlenmediniz. Bütün
nesil sefil lâ$ım fâreleri, Beyo$lu batakhânelerinin
mazgallarından kızı#mı# ya$ gibi damla damla akarak
kanalizasyona karı#tı. Sen dü#ünsene bir kendini sevgili
dostum "bni#. Ne biçim zekâ vardı o$lum sende. Pırıl pırıldı
beynin. Ama #imdi görüyorum ki kimyâdan yakmı# gibisin
kabloları. Ha#ladın mı erkekçik beynini sen, kızarttın mı
tavada? Küçük adam ne oldu sana?
"B- Zehrâsını sevdi$imin gonca gülü, öter bülbül gibi beni
deyû deyû.
YK- "kimiz de birer mesele, birer fenomeniz.
"B- Aslında ben de birçokları gibi gizli gizli özbenli$imi ve ya
da ya#antı özlerimi birinci tekil a$ızdan yazarsam dünyânın
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en birinci dertlerini hâlledecekmi#im gibi bir duygu içindeyim,
anlatmazsam rahatlayamayacakmı#ım gibi bir duygu. Gibiler
yardım etmiyor bu dilde. Kendimi anlatmak, benden söylemek
istiyorum. Herkes gibi.
YK- "nandırıcılı$ı zayıftır ki#i dâim özünden söz eylerse. En
iyisi verelim kalemi yazaçın eline. O vursun sazın teline canı
ne tımbırdatmak isterse.
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ROMANOV"Ç-RR
(B"RAZ KÜL, B"RAZ DUMAN)
Neler görüyorum bazen #u camda, sinek gibi yapı#ıyorum
cama. Berâber akıyorum durdu$um yerde hayâtla. Yok e#itlik
falan, bir mi be# parma$ın be#i, HEY. %ehvete kı#kırtıcı %ehir
burası, HEY. Ne ki dünyâ dedi$in? Biraz kül, biraz duman.
Yürüdükçe unuttuklarını hatırlıyordu Rodion Romanoviç. Tek
ba#ına tekinsiz dola#an yayanın gözlemleri biricikti. Yapacak
i#i yoktu, tutacak dalı yoktu. O da kendini yollara vurdu.
Yürümek için mi görmek, görmek için mi yürümek? Evet #ehri
yürüyerek gezmek. Tek atlı tekin olmaz, tek duble kafa
yapmaz; deh atım deh. Binbir insan hikâyeleri. Yürüyerek
dikiz. "#te sana #u koca #ehirde bir kerteriz. Eller yüzler
ayaklar. Kasalarda banknotlar ve çantalarda laptop’lar.
Kavgalar fısılda#malar ba$rı#malar. Parklarda â#klarına
sarılanlar. Veya bir ba#larına iç dehlizlerine konu#anlar.
Görenler kaydedenler bakanlar ve kalça sallayanlar. Fakirli$i
kader gibi ya#ayanlar. Arkada# nedir bu fakirlik? Vücûtlara
sinmi# bir eziklik. Fakir dedi$imiz devrim yaparsa...
Devirsinler efendim. Fakirlerse ihtilâl yapsınlar, ekmek
bulamıyorlarsa gidip Büyük Birader’i ala#a$ı etsinler ve bütün
bu$daylara el koysunlar. "lk hedefiniz toprak mahsülleri
ofisidir, ileri ordular.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(PART" KIZI)
YK- 1- Bir sorun olsa bildirirdim zâten. 2- Bana ula#mak
istedi$inde di$er numaramı kullanırsan sevinirim. 3- Yarın
istersen birlikte kahvaltı edelim. 4- "yi geceler:)
YK- Neden Selin’le bulu#uyorum? Çünkü çok ho# "ngiliz bir
sevgilisi var ve grupseksi teklif etti.
YK- Günlerdir sesimi duymadan nasıl katlanırsın bir tâne
hayâta?
YK- %u bir tânecik hayâtta en de$erli olan ben; artık sizi
sevmiyor. Bilginize.
YK- -Rum demedim, -Yor dedim. O çok çalı#an zihniniz
yapılan ironiyi kaçırmı#. Ayrıca tabii seveceksin; çünkü sizi
mahkûm ettim.
YK- Bizim piyasadan öküzün biri, ''"yice Nata#a’lara
benzemi#sin,'' dedi.
YK- Çok #eyi devirdi$imiz gibi otuzu da devirdik. Hayâtın
boklu suda yüzmek oldu$unu bile bile. Mutluluk diliyorlar.
Alın götünüze sokun diyorum. Siktiret kanlı günleri. Özlemle
kuc... ince ince öperim. Her#ey yava# yava# so$umadan önce
yanar duruma geliyor.
YK- Canım Gey#a’m bugün bana hizmet edeceksin. Unutma
hizmette kusur sevmem:) Çay ve tatlı hazır olsun lütfen.
YK- Karacaahmet Mezarlı$ı’na gidiyoruz. E#arp taktık
taksideyiz. Ritüelden sonra ararım. Yakın ve uzak çekimler
yapaca$ım. Kesi#ebilirsek gör beni.
YK- %imdi sana puan vermemi ister misin? Malın gerekti$i
kadar sert ve dik de$il. Ayrıca sevi#mesini de hiç, ama hiç
bilmiyorsun. Bu sana ilk ve son veri#im olacak, hadi güle
güle... (Dün gecenin hayretlere garkeden finâli buydu. Aslında
adam baya$ı iddiâlı görünüyordu.)
"B- Parti Kızı mı yoksa Uyku mu? Hızlı Kız demi#tik.
YK- Ya#a gör. Uzaktan mastürbasyon yapmakla olmuyor bu
i#ler.
YK- Arzûlanan kadın tam da bu imgenin edilgenli$ini
kullanıp siker. Avken avcı olur. Vesselâm.
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YK- Ay ne kadar sıcak. Rüzgârla birlikte sokulmalı ve bir
daha bakmalı bu defa yakından. Sonsuz mesâfede kalsın seni
azaltan her #ey. Sesini aldım gelmi#sin. Ses vermek istiyorum.
Ara e$er hâlâ istiyorsan.
YK- Bi biskrem versem gelir misin? Gel lütfen.
YK- Köprü’ye gidiyorum. Halk’la beraber Nargile ve Çay.
YK- Hay allah, gene kararsız bu çingene. Altım kaval üstüm
%i#hâne. Muck.
YK- Taksim’deyim. Geceyi kokluyorum. Sperm, Bira, Çi# ve
Para akıyor "stiklâl’de. Kalabalı$ız. Uyudun mu? Çok ayıp.
Burası güzel. "nsan nefesleriyle sıcak. Herkes birbirini
yemekle me#gul. Öpü#mekten dudaklarım morardı. Gelsene.
"B- .........................................................
YK- Aksi #a#ırtırdı sevi#gen.
"B- Kavur Taksim’i. Ate#ine pervâne olsunlar.
YK- Günün aydın olsun ey metropol seyyâhı. Biz sabah yattık
tatlım. Gece boyu grup tepini#i. Sen yeni mi uyandın?
YK- Sevmeyin beni. Fazla sevilmeyi sevmiyorum. Sevmeden
sevin beni.
YK- Ak, din ya da serinle. Kalıbını çıkar ve heykelini dik.
Cesâret, Dehâ, Güç ve Sihir gerekir eyleyebilmek için.
YK- ''Ve RAB gördü ki, yeryüzünde adamın kötülü$ü çoktu, ve
her gün yüre$inin dü#ünceleri ve kuruntuları ancak kötü
idi...''
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50 M"L"METRE
(HUDUTLARIN KANUNLARI)
Önceleri sâdece iyiydiler ve ne "yilik ne de Kötülük üstüne
dü#ünme ihtiyâcı hissetmiyorlardı. Olup bitenler iyiydi.
Birbirlerini seviyorlar ve yatakta, orgazmdan debelenen
bebekler gibi tepiniyorlardı. Sanki hayâtın gerçekleri yoktu.
"kisi de birbirlerini buldukları için çocuklar gibi #endiler.
Sevinç içindeydiler. Gözlerinde boncuk ı#ıltılar terliyordu.
Hayvanî ânlarında attıkları çı$lıklar #âhitti; ikisi de
yanıktepsi tadındaki mısırekme$i gibi kokuyorlardı.
Irmak gibi co#up bo#alırlardı. Özlerini sarma# dola#
eylemi#tiler. Döküp saçarlardı. Kız dâimâ ıslak bir incir gibi
geziyordu, sulu bir #eftâli gibi, kabuksuz portakal ya da
kabukları soyulmu# bâdem gibi.
A#ırılıkların ili#kisiydi ZK ile RK'nin hikâyeleri. Tutkuların
yükse$iydi. Dü#ünmekle eri#ilemeyecek bir noktaydı.
Bedenlerinde uyandırdıkları ihtiras öyle boyutlarda zuhûr
ediyordu ki, ortalı$a alevler ve yangınlar saçılıyordu. Arzuyu
gövdelerinde hatmetmi# iki karakter, #ehrin bilinmez
dehlizlerinde yolalıyorlardı: umulmadık yerlerde umulmadık
i#ler. Vücûtlarıyla hayâtın içine, hayâtın ta kendisine, büyülü,
edepsiz ve iffetdı#ı yolculuklar yapıyorlardı; yere yıldırımları
yıkan kasırga gibi hayâta akarlardı.
Hudutlarındaki kanûnları yıkmaya çalı#tıkları söylenebilirdi.
Yasakları delerken kudurmu# bo$alar gibiydiler. Delikler
koçba#larıyla zorlanıyor ve bazen alınlardan acıyla karı#ık ter
fı#kırıyordu. Cemiyet ayrıkotlarından ho#lanmıyordu. Yatakta
ve hayâtta geleneksellik makbûldü. Kadının mahkemede
ayakkabısını çıkarıp masaya ters koymasının direk bo#anma
sebebi sayıldı$ı bir co$rafyadan sözedildi$i hatırlansın.
''Kocamdan bo#ayın Hâkim Bey, yoksa beni götten sikecek.
Sarıl bana Devlet- Anneci$iiim.''
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Büyümeliydi. "çovalardan akan nehirdeki o tuhaf yolculukta,
ZK ve RK, garip yaratıkların adımlarını andırıyorlardı.
''Aslında dinlemek ne demek?'' diye soruyordu Zekî-Kaltak,
''kimse kimseyi dinlemez ki. Dinlemek dedi$imiz, öteki
konu#urken, bizim de zihin süreçlerimizi i#letmemiz anlamına
gelir. Sözlerle ili#ki kurulamaz. Sözler aracılı$ıyla kurulan
münâsebetlerde tanı#ılamaz. Gerçekten tam bir ili#ki Vücût’la
kurulandır. Sevi#mek de öyle.''
Tabii bir de günlük hayâtları vardı. Durmadan kaynatırlardı.
ZK- Hadi biraz kötülük yapalım RK. Alo? KADIN’S
dergisindeki arkada#ım Yâsemin’le mi görü#üyorum?
YSMN- Dinliyorum, kula$ım sende ZK.
ZK- Biz bir yerde bulu#alım. Meze yapaca$ımız ki#iye de
kırkbe# dakika sonraya randevu verelim. O arada B"Z, duygu
yükümüzü epeyce azaltmı# oluruz. Hatta BU, mümkünse
kullanabilece$imiz bir Kadın olsun. Ya da Erkek. Aslında Biz’e
Arzû Nesnesi rolünü oynayabilecek herhangi biri. Hadi
Yâsemin, birini bulalım kullanalım.
YSMN- Ay çok ho#sun ZK. "lâhi. Haha ha ha.
ZK- Hepimiz #ehirdeki #eytanlarız. Kötülük yapmak için
kıvranan zavallı rûhlarız. Heyhat, reklâmlarda da dendi$i
gibi, kirlenmek güzeldir. Çâre kalmadı. Yabanorman’da vah#î
olmak zorundasınız. Kötülük herkesin tek gıdâsı oluyor,
herkesin kanı kötülükle kaynıyor. Her ân hâin pusulara yatan
"kiz’ini bulmu# gibi yapan rûhlar, cangır cangır sevi#irlerken
bile asıllarına sâdık de$iller. Bedenler aslında onların eziyet
araçları. Müptelâsı oldukları ba$ımlılık taklası. Ve her birinin
içindeki gizli kapaklı BEN haykırıyor: Ah bir canını yaksam,
ah kâlbinden bir parça çalsam.

26

YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(%"%E ÇEV"RMECE)
YK- Hayâtı çözdüm. "nsanlara kılım. Ucuzlar.
"B- Yeter. Sen alça$ın birisin.
YK- Alçak olan benim ha? Kendini suçlu hissetme diye i#i
#akaya dökmeye çalı#tım. Sana gerçe$i söylememi ister misin?
"B- Tükendi$imi hissettim. Sanki beni ebedîyen bırakıp
gidiyormu#sun gibi. Seni seviyorum.
YK- Ne yapıyorsun? Bo$acaksın beni.
"B- Yalvarırım soyun. Öpü#elim.
YK- Tamam öpece$im ama yava# ol. Elbisemi parçaladın.
Kaburgalarımı da.
"B- Ete$ini ve çizmelerini çıkaraca$ım. Sevi#elim.
YK- Biliyorsun ili#kimizi nasıl gördüklerini de$il mi?
Soruyorlar berâber misiniz? Ne diyorum? A#kıyız birbirimizin
ama birbirimizle de$il, ba#kalarıyla sevi#iyoruz.
"B- Ver bana. Sun. Aç.
YK- %imdi mi? Tam gitmek üzereydim. Randevum vardı.
"B- Evet. Hemen #imdi. Sıcak sıcak. Soyunmana yardım
edeyim mi? Gösterirsen memnun olurum.
YK- Ne gösterecekmi#im?
"B- Senin için hâlâ bir de$er oldu$umu göster.
YK- Haklısın, bu bir özsevgi sorunu, seni seviyorum, sen
teksin, bu ânı nasıl da bekledim, sen en büyüksün, bir tânesin.
APP-TALL.
"B- Hey çıldırdın mı?
YK- Pantolonun sıyrılmı#. Acınacak hâldesin.
"B- Seni seviyorum. Ne yaptım ki? Sadece sevi#mek istedi$imi
söyledim.
YK- Bir ya#am boyu birlikte olduk. Sen benim ilk â#kımdın.
Oysa #imdi tamamen de$i#tim. Beni yeni tanıyanlar seni
görseler uzun yıllar senin gibi biriyle nasıl ya#ayabildi$ime
#a#arlar.
"B- Bana nasıl hakaret etti$inin bilincinde misin?
YK- Ben farklı bir kadınım.
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"B- Bu dü#ünce senin aklını ba#ından almı#. Rap #arkıları
yazan üstünzekâ bozuntularıyla arkada#lık ede ede kendini
bir halt sanmaya ba#ladın.
YK- Gittikçe kabala#ıyorsun. Git.
"B- Yeter. Dayanamıyorum.
(Aniden YK’nın arkasına geçerek boynuna pembe renkli
elörgüsü atkıyı dolar ve genç kadını bo$maya çalı#ır. YK,
kurtulur.)
YK- Çıldırdın mı Erkek? Evime gelip beni öldürmek
istiyorsun.
"B- Senin suçun. Beni sen kı#kırtıyorsun. Ana tahrik
damarımsın balımsın. Ama seni öldürmek istedim.
YK- %üphem yoktu zaten. Kes artık. Çık git. Dizlerini
titretme. Kendini acındırmaya çalı#ma.
"B- Ben sâdece sana â#kımdan kaynaklanan acılarımı
göstermek ve sergilemek istemi#tim. Hayâtımda ilk defâ
yaptım.
YK- Sâkinle#. Banyoya git. Bo#al. Rahatla. Bak karnın körük
gibi inip çıkıyor.
"B- Yeter. Sus.
YK- E$er banyoya kadar gitmek zahmetli geliyorsa burda da
attırabilirsin. (Seyirciyi göstererek.) Onlar için üzgünüm. Beni
merâk etme. Yumu#ak müzik çalayım. Laaay lay, tuhaf
hastalıkları var eski e#imin tray lay lay.
"B- Bir ân senin için sevinmi#tim. Seni co#kuyla
kucaklamı#tım.
YK- Hadi diyaloglara geçip bu sahneyi onlara da gösterelim.
"B- %i#eleri ben çeviriyordum.
YK- "lk söz benimdi: ''Biliyor musun sevgilim, galibâ aradı$ım
erke$i buldum.''
"B- "nan senin adına çok sevindim.
(Parti Ak#amı’nda gere$inden hızlı çevrilen viski #i#esi
kimsenin önünde sabitlenemez ve yere dü#er kırılır. %angır.)
YK- Daha önceki kalabalık gruplarda bile kontrolünü
kaybedip bunu yapmadın "bni#.
"B- Aradı$ın erkek ha? Kim? %u emmekten konu#mana engel
olan malafat mı?
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(Yeni e#le#meler için di$er #i#eyi çevirir.)
YK- Bizim çevreden de$il.
"B- Aha. Öyle mi? "yi.
YK- Torna tesviye atölyesi varmı#.
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ROMANOV"Ç- RR
(SEYYAR PEDALLI F"LOZOFYA)
Bu Seks’ler ve En’ler hayâtınız, telkadayıf gibi a$ızda eriyen
çok ho# ve çok saçma hayâtınız. Reklâmlar ve 4 ya#
düzeylerindeki diyaloglarla var drama ya da Rama. Larınız.
Mobilyalarınız. Güvensiz kompleksli topluma, az bile bu kadar
televizyon kanalı darbesi daha. Zekâ seviyesini iyice dü#üren
ve duygu gelgitlerini son derece hassas gererek heyecânı diri
tutan Reklâm Kurmayları, kitlenin akılyapısını çözük. O halde
rûh sa$lı$ıyla rahatlıkla oynayabilir. Sinirli, Lüzûmsuz, bazen
de Gerekli; ama neticede Hep Hızlı "stanbullu KENTsel tipi.
Kı#ın ya$ar lapa lapa tipi. Hiç kaçırmam yapı#tırırım pe#ine
kafiyeyi. Bu benim marka özelli$im; âlemde tek ba#ıma a$lar,
icâbında yalnız gezerim. Re-Re’yim ben kentin seyyâr pedallı
filozofyası, zıttırıpiyoz hatlardaki dolmu#larda bazen hangi
yöne gitti$ini bilmeden ânîden #ehrin bamba#ka noktasına
konan helikopterböce$i gibiii... aaa... burası neresi?
Burgazadası’nın
sarnıçlarındaki
suların
karmakarı#ık
karardı$ı senelerde kereste çekilen ormanların #imdi yerinde
Asrîtürban’ı ve de Süperruj’uyla Çet’le#en kızı parasıyla
misâfir eden "nternet House var. "#te bu da Yeni Hayât. Metro
a$ı da tamamlandı yava#tan. Artık o kara ve a$ır aksak
sürüklenerek gelen ve durmadan üreyen o kütle Taksim
Çukuru’ndan çıkarak ma$azalara ve vitrinlere akmaktadır. Ve
Merkez ile Marka ve Özne ile Yitim ili#kisi. Ha ha ha ha. Bu
türkümüzü noktalayalım fıkrayla, muhabbet eyleyelim yiyerek
tulumba tatlısıyla. Canlandırma Tekni$i’yle ba#ba#a bırakıyor
bir taneniz RR’niz sizi #imdi. Avrad aydur: ''Bu Hoca
Nasreddin’in kitabı beyaz beyaz lekeler bırakıyor elbisemin
üstünde...'' Ve Erki#i aydur: ''Normâl, çünkü kitaptan
Nasreddin Hoca’nın dölleri fı#kırmakta.'' Ha ha ha ha. E#e$ine
ters oturmanın dı#ında o biçim haltların her birini yiyen bir
Nasreddin var ki breh veya preh. "stanbul’u dinliyorum,
anlıyorum, kokluyorum ve öpüyorum. Dünyâ Tiyatro’sunda
Arkası Yarın’dayım karde#ler, gülünç senaryolu gezegende. Ha
ha. Ha.
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Jenerik Müzi$i:
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan
azrâil’in kasdı canadır inan
uyan ey uykusu çok gözlerim uyan
güfte: Osmanlı Padi#ahlarından 3. Murad
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50 M"L"METRE
(V"NÇLER VE Z"NC"RLERLE YA!AN SESLER)
Metropol’ün günlük hayâtında savrularak ömür tüketen
binlercesinden biriydiler. RK ile ZK. Bölünmü# ve yarılmı#
karakterler, 50 Milimetre’yle Tersı#ık’ta çekilmi# foto$raflar.
Kadınlı$ın ve erkekli$in hâllerini binbir çe#itlemeyle, ad ile ve
doku ile birbirlerine ba$ı#ladılar. Böylece duygularını iskonto
etmemeyi ö$rendiler. Bu, zamanla oldu. Önceleri açıklarını
göstermiyorlardı. Kimse ötekinin zayıfını farketmesini
istemiyordu.
''Biz aslında e#cinsel bir çift gibiyiz,'' demi#ti ZK bir seferinde.
Esrârlı sigaralardan epeyce duman almı# olmalıydı. Gözleri
kırmızıla#mı#tı. Gözakları kanlanmı#tı. Sesi bo$uktu ve çok
derinlerden geliyordu: ''Erkek rolü oynamıyorum. Verirken de
gâyetle di#iyim. Ama sanki eril olan benim; mi# gibi.
Anlatabiliyor muyum?''
Herif biraz daha erille#ti; ve, ve, ve di#ile#ti. Avradın da
içindeki erlik uyanmı#tı: ''Sanki bir sabah kalkaca$ım ve sikle
uyanacakmı#ım gibi geliyor. Sana garip gelebilir ama kızlara
bakıyorum. Hatta bâzen #ehirde savrulurken, aaa, Anadolu
Yakası’ndayım meselâ. Taksim'den nasıl ı#ınlandı$ımı
hatırlamıyorum. Geçen gün üç kızı epeyce takîp ettim.
Sıraselviler'de gördüm iptâl oldum. Maviler, Pembeler,
Beyazlar giymi#ler. Tüy gibi uçu#uyorlar. Oturtmalı
dediklerinden, tesettür çe#itlerinden biri, ismi yâni. Bel
sıktırılmı#, kalça vurgulanmı#. Bilezikler küpeler #ıngır
mıngır offf. Fı#kırıyor vücûtları. Bunlar kakara kikiri
Tophâne'ye inerken resmen pe#lerine takıldım. Üstlerine
atlamak istiyorum. "talyan Yoku#u’nun sonunda âniden
taksiye bindiler gittiler. Bu arada bütün esnaf hem gözleriyle,
hem sözleriyle... kızlar da gâyet farkındalar ve ho#larına
gidiyor.''
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Robot-Kentli, sâkin sâkin cevap verdi: ''Hiçbir nesne bana
garip gelmez. Olabilenlerle olabileceklerden az biraz
haberdârım. Bence sen en kısa zamanda bir kız sik. %öyle
tâzecikten bir dal da olabilir.''
Zekî-Kaltak, co#kuyla zıplayarak haykırdı:
yapmam
lâzım
bunu,
eveeeet.
Bunları
konu#amıyorsun i#te.''

''Kesinlikle
insanlarla

Robot-Kentli: ''Altlarını kazırsan altından ne biçim dubaralar
çıkar. Adam görünü#te solcu veya dindar. Bir bakarsın
geleneksel yanı pörtleyiverir bir gün. En ba#tan niye
namazında niyâzında de$il kavrayamazsın. Her çe#it
görü#teki insanların öyle inanılması zor yasaklarla tabuları
var ki duysan görsen dersin neden? Bedenler niye yasak
birbirinden?''
RK, iyi edebiyât yapmı#lı$ına imânı tam bir tebessümle
noktaladı sözlerini. Kafiyeyi acaba okuyucular nasıl bulmu#tu?
Zekî-Kaltak, defterine yazar ki: ''"nsan gerçekten yeni yeni
insan oldu. "nsanlık öldü nutukları bo#. Hayır. %imdi
gördü$ünüz gerçek insandır.''
Nefes aldı ve devâm etti: ''Havada pis pis bulutlar var. A$zı
kötü kötü kokutan sigaralar. Sokaklarda kaçak çingeneler.
Kıvrak çalgıcılar. Oynayan kızlar. Hep aynı duvarlar aynalara
baka baka usandılar. Oynamaktan utanmı# bu gezegende
Robot-Kentli'nin kötülükten ba#ka #ansı mı var? Ben erille#ip
Ki#i’mi yiyece$im. O di#ille#irken beni ve dünyâyı vargücüyle
sikecek.
Sodyum
nitrattan
yapılma
bombalar
gibi
patlayaca$ız.''
''Götün götün bir kar ya$ar fakirlerin üzerine / Yandım vallah,
öldüm billah, sikme agaaaam...'' Türkü, fonda vınlamaktaydı.
Elektronik u$ultu, varlıkların derinlerindeki içbükey elipslere
çarpıp yansıyordu.
Kötüle#tikçe yaratıcılı$ı da artıyordu Robot-Kentli'nin.
Vinçlerle ve zincirlerle ya$an sesleri dinlediler Zekî-Kaltak ile.
Ya$murların altında uyudular. Soytarılıklar ça$ıydı.
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Ke#fedilmeyi bekliyorlardı. Para kâbusunun rüyâsındaydılar.
Fesatlık kol geziyordu. %ehir çöplüklerinde üreyen kötülüktü.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(MUTLULUK VER"C" MAMÜLLER)
YK- Millet ilâç müptelâsı "bni#cim.
"B- Takviyeye ihtiyâç var: 'Ah #ekerim zanaks aldım çok iyi
geldi.'
YK- Haplara ba$ımlı hayât hakkında bissürü gözlemin vardır
senin #imdi.
"B- Berâber Kanabis yapalım bu ak#am.
YK- Ellerin katır kutur olmu#, yoksa daha önce bi timsahla
mı sevi#tin? "bni#?
"B- Kremlemeyince kurudu.
YK- Yarın ho#lanmadı$ım insanlarla yine aynı ortamı
payla#aca$ım. Ama para basaca$ım. Diyorum sevgili "bni#.
Nasılsa ben varım, sadece ben. Alçak de$ilim. Rûhum kötü ve
karanlık ve.
"B- Hepsini mi kırayım?
YK- Hepsini kır.
"B- Balyoz gibi olur.
YK- Balyoz yemek istiyorum.
"B- Bunun hepsini bi sigaraya koymak imkânsız.
YK- Gözüm mü dönmü# benim? Delirdim mi ben?
"B- Dolabın üçüncü rafında açılmamı# bir torbanın içinde
mutluluk verici bazı mâmüller de var.
YK- Mutluluk istemiyorum "bni#.
"B- Külünü silkeleme lütfen ve sebebini sorma.
YK- Çürüyüp toprak olaca$ımızı bilirsek daha güzel ya#arız.
Ne çok vaazlar vermi#tik böyle. Söyle. Nutuklarından bahset.
E#ekler, katırlar, öküzler demeyece$im sizlere. A$zımdan zarif
olmayan tek bir söz alamayacaksınız. Belki de rûh hastası bir
toplulu$un elemanları ya da üyeleri de$ilsiniz. Hayâtı
çatalyolla#tırarak topyekûn yön kaybına u$rayan ya da
ya#atansınız ya da bamba#kasınız.
"B- Ne farkeder ki? Neyi anlatırsan anlat, hangi türküyü
söylersen söyle. Dünyâ aynı dünyâ.
YK- Nutukları atanların hâlâ dünyâyı de$i#tirebileceklerine
dâir inançları var. Kürsülerde meydanlarda avazlıyorlar.
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Sömürüsüz bir gelecek ve onurlu insanların yönetece$i bir
ülke dile$i ile bayramlarımızı ve noellerimizi kutluyorlar...
#iddetin, vah#etin, cehâletin...
(YaylaKancıkı, elleri arkasında odayı voltalamakta, "bni# ise
bir kö#ede, sessizce, pirinç tânesi büyüklü$ünde ufalanmı#
di#leri çar#aflara sarmaktadır ve dü#ünce balonunda,
Torbacı’nın Mal’ı verirken kurdu$u, ''Akı#kan beyin
kaydırakları yaratan bir Derman,'' cümlesi uçu#maktadır.)
YK- Kötü olmaya karar verdim. Kötü olmak istiyorum. Bu
a#a$ılık dünyâdan bir kâm almak ve topunuzun götüne
koymak istiyorum. Niye böyle cümleler yok yazılarında "bni#?
Nesin sen? Bir edebiyât a$acı mısın? Meyvalarını vermek için
olgunla#mayı mı bekliyorsun? Suyunu döken var mı? Düz
ovada tek ba#ına dikilen o sarı, kuru ve cılız dal sen misin
yoksa? Bizim hayâtımız nerde ha? Gidelim kıralım bütün
kameraları, mı yapalım? Dönüp durdu$umuz dijital tekrarda
kırsak kime ne? Daha fabrikasyon sürecine giremeden
bayatlayan hâller, gidi#ler ve eylemler...
"B- Benimle berâber oldu$un bütün günler için iki satır not
alsaydın bir kitap yazardın. Hem kitabı okuyan Dünyâ
sinirden aya$a kalkardı, hem de senin dünyân de$i#irdi.
YK- Leylâ Mecnûn yok. Biz onlar de$iliz. Daha fazlasıyız.
Ölüyüz.
"B- Rahatsızlıklarını doktora nasıl târif edeceksin?
YK- Hastayım diyece$im. O bulsun.
"B- %an #öhret para istiyorum diyorsun durmadan kadın.
YK- Ne ki kadın? Yırtıcı, vah#î ve kavranamaz. Budur.
"B- Ne yâni? Hep birlikte balinalar gibi intihar mı edelim?
Toplu hâlde kıyıya mı vuralım? A$ları kim çekecek?
YK- Hayât bu. Üstüne fazla dü#ünmezsin. Kafaya fazla
takarsan intihar edersin. Ya#a. Mesele belki hiçbir #ey
yapmamaktır "bni#. Bırak. Sal gitsin. Kopar zincirlerini
demirkıratım benim. Mal mal bakma. "çini de# demiyorum.
Vücûdun hâlâ sendeyse bırak, rûhun yerli yerindeyse
kıpırdama. "kisi aynı.
"B- Sen ki Pistanbul’un #anlı, nâmlı ve de canlı fuhu#
gecelerinin bir numaralı kötülük kraliçesi...
YK- Lavuk lavuk konu#ma. Ne zaman yazar gibi konu#san
itici bir tipe dönü#üyorsun. Ben seni masûmken seviyorum,
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yırtamamı# yazar buhranlarındayken de$il. Ne diyorum sana
devamlı? Yazmayı bırak, ya#amaya bırak. Bunu ba#arabildi$in
gün yırtacaksın.
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ROMANOV"Ç-RR
(CEM"YET"N TAB"ATI)
(...) Geçse de gençlik ça$ım / Bo# kalsa da kuca$ım / Bu gönül
sayfasını / Artık kapataca$ım. (...) Yanardöner büfeler. Ekmek
bıçakları. Kızarırken ya$ları da damlayan etler. Bereketli
dönerler. Kızı#arak pi#en cemiyetin tabîatı. "çe kapanan
hayâtlarla dı#a açılan yollar. Vah#î ve garip yürümekti o
büyük ve acâyip seyahat. Bize büyüklerin anlattıkları yalan
dolan. 40'lık kimesne, do$ruyu danı#madı biz 20 iken. Her
çocuk
öldürmek
ister
ebeveynini.
Cimriler
hayâta
inanmayanlardır. Korkarlar. Harcayarak de$il, biriktirerek.
Kısarak.
Azaltarak.
Küçülterek.
"htiyâçlar
sıfıra
indirilebilseydi ya da daha eksi metrelere, ah ne mesût
bahtiyârlanırdı kimler. Yenilenmek için terlemek daha
bayındır bir patika mı? Yeni yemek yeni can, yeni ekmek tâze
can. Hepimiz ölece$iz, sâkin olun arkada#lar. Geceden sabaha
yol var. %afakla berâber atlara ku#anaca$ız. %imdi Pistiklâl’de
gecedir. Kadınlar ve erkekler yalpa adımlarla yürümekte,
basık karanlık beton izbelerde, geçici duyma rahatsızlıklarına
da yolaçabilecek müzik e#li$inde tepinir gibi yapmaktadırlar.
%ehirde gece bilmecedir, karanlık kol gezmektedir. Dönmekte
Piyasa ile Devrân. Suâl eyleme sakın gidi#attan. Gez gör kokla
sokaklar diyecek sana.
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Ç"NGENE GÜZEL"
(SOSYAL KONUTLARI ANLAD"KOS?)
Yarın ne olaca$ımızı bilmiyorsak niye bu hayâtı ya#ayalım
Alpovski? Gerçek mâcerâ insanın hayâtını de$i#tirebilmesidir.
Bu sözleri söylerken bile titriyorum. Ben her #eyi bırakıp
gitmek ve Hindistan’da Tanrıça olmak istiyorum. Ve dedi$imi
yaptım. Hindistan’da gördüklerimi dünyânın hiçbir yerinde
görmedim. "mkânsız diye dü#ündüklerimin hepsiyle orda
kar#ıla#tım. Hani günlükya#am içinde imkânsız. Yolculuk
kitapları
yazıyorlar.
Kitaplarda
hiç
bizim
gibileri
anlatmıyorlar. Bahsettikleri insanlara hiç rastlamadım
Alpovski. Gitmeye karar veri# hikayeleri, yok efendim bilet
alma maceraları... o kadar bo# ki... Karakterler olmalı
hikâyelerde, ya#ayan insanlar. Hayâtlarıyla tanı#ırsın, yolda
di$er kar#ıla#tıklarınla birle#tirirsin, kristallere ayırırsın ve
parlayan güne# ı#ı$ında bir kere daha yakından bakarsın...
böylece her#eyi anlatırsın, ta#lardan bahsetmene gerek yok.
Dü#ün #imdi canikosu. Büyük #ehirde ya#amı#sın. Hep. Hiç
daha büyü$üne gittin mi? Gitmedin. Küçü$üne? Evet. Peki
insanlar neden o #ehirlerin taaaa diplerindeki birbirinin
tıpkısı tıpkısına aynısı. Aynııııısı olan evler. Sosyal konutlar.
Niye daracık odalardalar dü#ünüyorlar mı Alpovski sence?
Fakirli$in yarattı$ı na-naa ni-niii, tamam. Eksiklikler olabilir.
Dıdı dıdı dıt, diyelim buna. Tamam da mecbûr de$iller ki öyle
ya#amaya yaa? Çek git anasını satayım, durma. Dü#ünsene
Alpovski, koskoca-a-a-a dünyâdayız, kocccamman. Kısıtlayan
yasakları tek bir hamleyle a#abilirsen güzelim, yürür gidersin,
kimse tutamaz. Din, dil, ırk ne farkeder ki Alpovski? Ha
güzeli#kosu? %imdi sen bir sigara sarooorsun? Sonra
na$pıyorsun? Haa, anladikos; voltingen. Uykusuzlu$un
yüzünden belli canikosu, hadi git yat. Tatlı rüyâlara yat, sonra
da azıcı$ını hatırla tamam mı? Öpüldünüz.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(KÖLEL"K SAATLER")
''Günaydın sevimsiz gri %ehir. Günaydın saygıde$mez açlar,''
diyordu Robot-Kentli. ''Kötü kokulu kirli sıvıları yaymaya
azmetmi# azılı bir kundakçıydım... %ehir’e dalaca$ım,
karanlı$a bıçak batıraca$ım. Açılın. Savulun. Yarılın. "çinde
ya#ayabilece$iniz mezarlar ve lahitler, ölükentler ve
mezarlıklar icâdediyorsunuz. Bizler #erefsizle#mi# insanların
en âdi türüyüz. Altkatmanız. Yaratıcı de$iliz.''
Uyandı$ında hatırlıyordu RK o acı, bazen paslı, sarımsaktrak
tadı: Gecelerin zehiri. Tortu. Fı#kırmayı bekleyen ter.
Atılamamı# atık. Kimbilir kaç yıldır bron#larda biriktirilen
katran, zift. Kalay bile tutmaz kolay kolay. ''Yeni bir nefesi
almalı, ama nasıl?'' fikri, yalayıp yalayıp duruyordu beynini.
Ölmü#tü RK, anabeyni çökmü#tü. Dirilmeye çabalıyordu. En
basit neyse kaînatta, onu yapıyordu: koskocaman Hiç’ler.
Ekmek parası kazanmak için bazı ufak tefek ve hafif karanlık
uyu#turucu i#'leri, yine #âibeli bazı #ahıslarla sürdürüyordu.
Kalan vakitlerde gene duruyordu. Ve gariptir, Hayât engin
siyah kanatlarını arsızca açarak mavisiyah bir kartal gölgesi
gibi tepesine çöküyordu. Robot-Kentli de böylece, Kölelik
Saatleri sona ermi# ve Av Vakti gelmi# Ça$da# Kentli
Erkekler'den biri gibi özünü kafelere, kulüplere, mekânlara
savuruyordu.
Hey hadi fırla dostum, sokaklar ve sofralar seni bekliyor.
Oysa o günlerde ve aslında tüm zamanlarında rüyâlarını
mayın tarlasına çevirmeyi ba#aracak kadar tuhafla#mı#,
dengesizle#mi#ti. Bunu itirâf etmek yerine, sosyete
kokainmanlarından birinin hikâyesini yazan gazete kesi$ini
okuyordu durup durup.
Sebep yok. Hikâye güzel.
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Villâsını basan Narkotik’ler, #ahısı, eritilmi# kızgın tereya$ını
andıran suratıyla, terasa konan güvercinlere kokain
serpelerken enselemi#ler. RK’ler ve Ke#’ler âleminde bu vaka,
''Kokainin son a#amasında kafayı yeme, manyakla#ma ve
paranoya'' anaba#lı$ıyla ele alındı ve konferansa katılan
delegeler mevzûyla ilgili tebli$lerini sundular.
"stemekten vazgeçmeyi bir ö$renebilseydi RK.
Zekî-Kaltak, tam o sıralarda kar#ısına çıktı: ''Hedefini belirle
ve yola çık. Dar vakitlerini idmanlarla geçir. Delidolulu$unu,
co#kunu, tutkunu hebâ etme. "dmanlar: vücûdu esnek tutmalı,
hareketsiz bırakmamalı. Yürü, ko#, oyna; zıplama; ilginçlik
yapmana lüzûm yok. Samîmiyetle yana# hayâta ve kaderine
râzı ol. Kader konu#unca insana susmak dü#er.''
RK'nin aklı bir karı# havadaydı. Bir Rus orospuyla dü#üp
kalkıyordu... Ve fenâydı ve âdiydi ve a#a$ılıktı ve...
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(HAYATIN YAPILDI!I MADDE ZAMANDIR)
YK- Bütün asimetrik dilimlemeleri seviyorum. Mutfakta,
yatakta ve sanatta. Ekme$i uzat "bni#.
"BKorkanlar
korkularından
zevk
aldıkları
için
korkuyorlardır.
YK- Besin zincirinin bir üst a#amasına geçmeliyiz. Biz bozuk
malız, unutma. Üretim bandının bütün süreçlerinde
sakatlandık. Hadi "bni#, sıyrıl artık acılarından. Kur felsefeni.
"B- Gitmem lâzım buradan. Bedenim burada ama vücûdum
dı#arıda. Neresi, neresi, neresi? Gidece$im Ablacık, gerçekten
gitmeliyim. Ben de aynı terâneyi söylüyorum. Ben de bana
dı#ardan baksam aynı #eyi görürdüm. Sıkılan tek ben de$ilim
tabii: Kader beni buna mecbur etti, heyyyooo. Ben dünyâya
gitmesem de dünyâ üstüme geliyor gibi hissediyorum Ablacık.
Hiç olmadı$ım bir nesneye dönü#mek isterdim. Ba#ka bir
vücûtta yeniden bedenlenmek isterdim. Çocukken helâya
gider, elime çi# yapar ve korka korka Allah’ın beni çarpmasını
beklerdim. Ve geceleri uyurken %eytan i#edi$i için yüzüme,
çarpa çarpa yıkardım suyla. Ölümden sonra dirili# temasına
takıktım ergenlikte. Ba's-ü ba'd-el-mevt... yeniden dirilme...
Dönüp dönüp bunu yazıyordum. Ye#il sandukalar, duâlar,
mezarlıklar, çürümü# kemikler... yok efendim, bostanında
ye#ilso$an yolarken eline antik kafatası kemikleri gelen köylü
falan... dinsel veritabanıydı bu. O güne kadar do$mu# ve
do$urulmu# tüm insan tarîkatı topla#acaktı; ben de mah#erde
canlanmak istiyordum.
YK- Dumanı fazla çekti$in zaman konuyu hep böyle
sündürüyorsun. Senin dilbilgini ve dilini milimlerine kadar
biliyorum.
"B- Onlarla aynı havayı soluyaca$ıma ölürüm daha iyi. Onları
Türk Edebiyâtının seçkin ve nâdîde kalemlerine havâle
ediyorum.
(Devreye Televız girer.)
(TÜRK F"LM")
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(DI%SES)(...)
Sen
kirli
gecelerde
masûmiyetini
gaspettirmek istiyorsan bana vız gelir tırıs gider kaltak. Sen,
kötü kadın... (...)
ERKEK YANROL- Çocuk pi#irmeyi dü#ünüyor musun?
ERKEK BA%ROL- "ki tane yaptık, dibini yaktık.
EYR- E bi daha dene.
EBR- Bu sefer de yakarsak hapı yutarız. "#imiz biter.
EYR- Sen eski tüfeksin baba, hâlledersin.
(Zaplanan TELEVIZ’dan anla#ılmayan çı$lıklar ve haykırı#lar
yükselmektedir.)
"B- Hayâtın yapıldı$ı madde zamandır hem#erim, demi#ti biri
bana, bir gün bir esrâr tekkesinde, "stanbul’da Kuledibi’nde...
Hakikat, zamanın dönme hızıysa, bu böyle olmalı.
YK- Hepiniz aynısınız. "ki duman çekti$inizde uçuyorsunuz.
Ütopyalar, ters ve kar#ı ütopyalar, kaînata dâir akıllar
fikirler... aforizma çöplükleri... binlerce lâf... internet
geyikleri...
"B- Bütün kavramlar de$i#mek zorunda. Hayât bitti.
YK- Zaman yarıldı, ha adamım.
"B- Bizler #ehirde susamı# atlarız, su içecek çe#me
bulamıyoruz. Bizi #ehirde kıstırdılar, ı#ıklarla ve akan
görüntülerle kör ettiler. Duman genzimizi yaktı. Bo$uluyoruz.
Ko#mak istiyoruz. Sevinçlenmek ârzûsundayız. Atlara gitmek
istiyorum. Atlarla ölmek istiyorum.
YK- Swift de böyle delirdi, atların boynuna sarılıp a$layarak.
"B- Ama Güliver sıkı kahraman. Atlar Ülkesi. Yahoo nokta
com ve Huiynimler ülkesi. Atlar bile insan eliyle yaratılmı#tır
biliyor musun?
YK- Konuyla ilgisi?
"B- Konuyla direk ilgisi yok. Binyıllarca çiftle#tirerek, do$ada
aslında olmayan bir tür yarattılar. Ve yakın zamana kadar da
hayâtın temel ta#larından biriydi. Tek, ve mükemmel, biricik
ta#ıt aracı At’tı. O yüzden ondokuzuncu yüzyıl romanlarında
bile mevzûlarda hep At geçer. Suç-Cezâ'da da, uzun bir
rüyâda, atın çekti$i müthi# acı anlatılır.
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ROMANOV"Ç-RR
(UYUM SA!LA UYUM)
Seslerle
#ehri
yürüyorum,
"stanbul’dan
yürüyerek
bildiriyorum. "#te ben gerçek hayâlimdekini görüyorum, #ehrin
karanlık sokaklarının yanısıra mümin caddelerini de
adımlıyorum. Kaydediyorum kula$ıma seslerini #ehrin,
çıkarıyorum haritasını sistem denen vah#etin. Sabah kalk yedi
oldu hani i#, uyum sa$la yoksa asılır toplum prizine çeker fi#.
Deli deliyi, Velî velîyi çeker; uslan artık deligönül. Diyorum
böyle, arıyorum geçmi#imi söyle. Belki diyeceksiniz manyak
bana, ne tepinirsin beygir misâli yollarda? Bilemem ba#ka i#
gelmez elimden gelmesine. Yapamam öylesine. Ne demi#ti
Zekümren eski zamanlarda? Radyo Altın Ça$ mıymı# neymi# o
zamanlarda. Gözünüz yolda kula$ınız bende olsun sevgili
dinleyicilerim. Derdi rahmetli. Bir Demet Yâsemen’i söyleyen
de O’ydu. Ne oldu? O toprak oldu, memleket ne oldu? Sokaklar
vah#î ve egemen para, kaldırımlarda yayalar kalmı# yaya.
Hayâtı ta#ıyan adamlar. Seyyâr ve akı#kan felsefeler. Bazen
ucuz olabilir. Düzeltilmemi# metinler. Yer yer taksi, yer yer
ölüm. Taksicileri toplasan sırf, roman olur kırkbe# bölüm.
Torpido gözlerindeki zulalar. Patlayıvermez mi bazen
do$açlamalar: ''%ehir ayı doldu a$bi, #ehir orman oldu. Sen
belgesel yaparak dünyayı dola#an veya tersini yapan o me#hur
a$biye çok benziyorsun. "stanbul’da Her An Her %ey Olabilir’in
belgeselini yapabilir misin üstâd?''
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(ROMAN DE!"L Ç"ZG"ROMAN)
YK- Yarım bıraktı$ın her i#i tamamlamak zorundasın.
Büyüyünce ne olacaksın? Kıvranı#ının sebebi nedir? Gelecek
günler var mı senin için "bni#?
"B- Yok. Bugünü ya#ıyorum. %ehrin karanlık sokaklarında
özgür, fakat sert bir ya#am.
YK- Kolay, önce kılık de$i#tireceksin.
"B- Sonra?
YK- Sonra pırrr, uçar gidersin.
"B- Yalnızca birkaç dakika için dünyâ çapında bir kar#ıatak
ba#latmamızı mı istiyorsun yâni?
YK- Güçsüzlere hayât hakkı olmayan bir dünyâda niye kanûn
var?
"B- Az önce sokakta arka arkaya i#itti$im üç konu#ma. A) ("ki
kadın, mırmır) Karbonhidratla beslenen çocuklar enerjisiz,
zayıf, çirkin ve aptal oluyorlar. B) (Bıyıklı iki adam, harhar)
Kaç gündür "stanbuldayız, daha bir ziyâretine gidemedik. C)
(Üç adam, bırbır) Bizim ülke olarak dünyâdaki konumumuz
ne? "#te benim edebiyâtım Yaylacık.
YK- Bütün bu yaban kıstırmalar. Panikler. Öfkelenmeler.
Sarho#lardan i$reniyorum. Ceset tarlaları. Uzakla#malıyız
evlât.
"B- Ben roman yayınlamaması gerekenler kategorisindenim.
En büyük romancılar, târihteki gülen filozoflardı.
YK- Filmlerdeki ba#arı hikâyelerini mi tekrarlamak
istiyorsun?
"B- Horozlar hep bir a$ızdan insan gibi konu#maya ba#lasalar
bir sabah.
YK- "nsanı insan yapan paraysa, ki öyle, o zaman herkes
paranın malı. Ne cenneti? Cennet, paracıklarınızın ayakları
altında; öpün onu, ibâdet edin ve Allah gibi durmadan adını
zikredin.
"B- Lâfı dolandırmayı, îmâyı ve duyguları önesürmeyi seven
toplumda ya#amak zor ve yorucu.
YK- Çünkü yüzle#mek zordur canım.
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"B- Dudaklarının kenarında alaycı bir ifâde belirenyerle#tiren genç ve güzel kadın, gözlerini kıstı ve di#lerinin
arasından, ''Toplumun yüzüne tükürmek istiyorum,'' dedi,
''topluma baktıkça midem bulanıyor. Tamam, ben de toplumun
parçasıyım. Benim gibi yarım binlerce parça biraraya gelerek
ülkeyi, devleti ve bölünmez bütünlü$ü ile kristal gibi
parıldamakta olan cennet vatanı meydana getiriyoruz. Bizler
bu hayatın içinde birer Nickname’iz, Mahlas’ız, Rumûz’uz,
"#âret’iz, "z’iz, Sayı Numarası Verilmi# Yurtta#lar’ız.'' Bat
Toplum Bat.
YK- Yardın gene beni.
"B- Roman de$il ama çizgiroman yazabilirim belki.
YK"yilik
maskesinin
ardına
gizlenen
salaklar...
mecbûrîyetten iyi görüntüsü verenler... vee alabildi$ine kötü
olup iyilik vaazları verenler... iyiler artık kötü olmak zorunda
dostum.
"B- Dudakların yalan söylese de biz yüre$ini okuyabiliriz.
YK- Ben sihirbaz de$ilim. "nancın ne oldu? Önce insanım
ben. Uzun zamandır canım yanıyor. Bu hastalı$ı bilmiyordum,
daha önce duymadım ve görmedim.
"B- Bu i#lerle u$ra#mak tekin de$ildir. Gözlerine bir bak.
"blis’in lânetini görmüyor musun?
YK- Elimden geleni yaptım evlât.
"B- Senin önüne ı#ık tuttuk.
YK- Mâdem ki çok istiyorsun söyleyeyim: ölümün çâresi
defterinin son yapraklarındadır.
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50 M"L"METRE
(FOTO!RAFÇI ARKADA%)
Hayâl ne kadar kı#kırtıcı. Aklı bozundurup kısadevre yaratan
hayâletler ne de yaratıcı. Kukla-Vatanda#, hayırlı günler
diler. DONNGGG.
Robot-Kentli'nin yaptı$ı i#lerden biri de uyandı$ında o günü
NE "LE dolduraca$ını tasarlamaktır. %unu mu yapsam bunu
mu yapsam? %uraya mı gitsem buraya mı gitsem? "#rete ve
fuhû#a mı takılsam zihnime mi gömülsem? Hangisi? Diye
dü#ünür. Bazen bedeni korkusuzca yola dü#er ve sürüklenir
durur. Tek ba#ına ve amaçsız. Çok ki#i varsa da amaçsız.
%ehrin bir o kö#esinde, bir öteki buca$ında. Niye yol alıyor?
Nereye gidiyor? Bir hedefi var mı? Delirmi# gibi görünen bu
adam allaha#kına kentte ne arıyor?
Sorunun cevâbını bu konu#mayı izleyen günlerde ba#larına
gelen ilginç ve #a#ırtıcı bir olay ve ardından Zekî-Kaltak'ın
çıkarımları mükemmelen verdi: ''Bende de aynısından. %ehri
boydan boya katediyorum. Elimdeki en bol #ey zaman. Para
yok. Yol fikrini diri tutmak için belki de bu hareket. Yol her
zaman heyecan verici. Yolculu$un kendisi ba#tançıkarıcı. Öyle
diyeyim. Ahhh, yolda olmak. Ne insanlar çıkar kar#ıma.
Nelerle kar#ıla#ırım. Yorgunluktan geberirim. Çayır çıkar
kar#ıma, çıngıraklar çıkar. Öyle bahtiyâr hissederim ki.
Hayâtımdaki en güzel uyku ve tatlı uyanma yoldaykendi,
kesin.''
Mitralyöz gibi basan bir makineyi tercih etmediysen her ânın
de$erini bilensin demektir. Ama tabii çok güzel resimleri
kaçırma riskini de göze almalısınız. Do$rudan eylem koy,
eylemi Y-A-P. Foto$raf çekece$in ân gitti mi gider.
Yakalayamazsan i#in bitti. Tekrârı yok. Hayâtın da tekrârı
yok. Onun için sen en iyisi bodoslama anlat bize anlatıcı;
mûsikîyi harflerden üfle, kelimelere takılma.
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ZEK"-KALTAK- Her #eyimiz ortak oldu, kanlarımız aynı
damardan akıyor, nehir ta#tı ta#acak, usuldan kurba$alar
vırraklıyor… "#te buydu KARANLIK F"LOZOFLAR ve 50
M"L"METRE’nin anafikri.
ROBOT-KENTL" soruyor: ''%ehirde dola#ırken dikizcilik
dürtüleriyle de hareket etti$in söylenebilir mi? Çünkü sen ne
de olsa foto çekiyorsun ve makinan yokken bile gözüne
tabîatıyla yerle#mi# bir estetikle hareket ediyorsun. Dikizliyor
musunuz sayın yosma ve saygıde$er #ıllık?''
FOTO!RAFÇI-ARKADA% için yazılmı# metin cevâp veriyor:
''Di#iyken foto$raf çekemezsiniz. Mini ete$in içine sıkı#mı#
kızı#ık beden, görünene de$il, elde edebilece$ine bakar.''
Zâten Zekî-Kaltak da bunu teyit ediyor. "Kesinlikle," diyor,
"Akis Tutmak, eril bir durum. Yansımasını raptetti$in Nesne
ile Göz arasındaki mesâfeyi sıfıra indiren bir âlet var elinde.
Aradaki uzaklı$ı yakın ediyoruz. Yâni aslında görmedi$imizi
görüyoruz. Anlatabiliyor muyum?Görmedi$ini gösteren bir
nesne gerçekçi olabilir mi?''
''Tabii ki gerçeküstü,'' diye onayladı #ıllı$ın boynunu emmeye
hazırlanan ve bu #ehevî hormonal salgılarla sempatik bir piç
bile#kesine dönü#ebilen Robot-Kentli.
Zekî-Kaltak,
konu#masına
devam
edecekti;
RK'nin
saldırılarına kar#ı bir süre daha yi$itçe direndi. Nihâyetinde
â#ı$ının ate#li di#lemelerine dayanamadı, kapıp koyuverdi.
Nefesi kesildi sandı. Bir süre zaman dondu. Ardından di#lerini
gıcırdatıp haykırarak bo#almaya ba#ladı. ''A$zımı sik, a$zımı
sik,'' diye inliyordu bir yandan da. RK vah#î bir hayvan gibi
hırlayarak sopasıyla ZK'ın gırtla$ına dayandı.
''Topuklu ayakkabıyla foto$raf çekemezsiniz. Mini etekle hiç
olmaz. Çünkü kendiniz bir arzu nesnesisiniz. %ehvetle istenen
özne sizsiniz. Foto$raf çekerken, âkis tuttuklarınızın
konumankeni oluverirsiniz. Olmaz. Fevkalâde yanlı# olur.
Konuyu da$ıtmayayım, foto$raf makinası devamlı bir deli$e
girmek ihtiyâcı içinde, çırpınıp duruyor. Delmek zorunda bu
garip Dürbün; açıyı oturtmak, çerçevelemek, ve en sonunda da
nesneyi dondurmak zorunda, dibine kadar. Bunu seksî bir
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kıyâfetle nasıl yapacaksınız? "mkânsız. Deneyeyim bakayım
#u elbisemle. Çok zooor, olmuyor. 'Bölge'm nasıl, güzel
görünüyor mu? A$dacı deyimi #ekerim. Bölge de alınacak mı,
dedi$inde anlıyorum nereyi kastetti$ini. Yâni amınızı kaymak
gibi yapayım mı diye soruyor esâsında. Yapyap, diyorum; Ki#i
köklerken beyni dönsün, algısı sulansın, kafayı yesin. Çok
ıslandım, sulanmak istiyorum. Sula beni hadi. Ahh. N'olur
koyun bana Robot Bey.''
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(A%K ASLINDA T"CARET G"B")
YK- Neyim ben de bilmiyorum bazen "bni#. Kadın mıyım
erkek miyim? Çocuk muyum vampir miyim? Öfke de var
içimde merhamet de. Ruhum kötülükten kızı#mı# ütü gibi
bazen. Buharlı.
"B- Aslında herkes mi öyle?
YK- Son nefesini verirken bile benden bunun cevâbını
alamayacaksın. Sefil ve a#a$ılık yaratıklarla berâber olmak,
onlarla aynı havayı solumak... Bunun zorunda kalmak
katlanılmaz bir hayat. Onların pis sarımsak kokulu
nefeslerinin kefâretini ben mi ödemek mecbûrîyetindeyim?
(Devreye TELEVIZ girer)
(KAFASES")- (...) Meselâ buranın halkı mâdenlerimde
çalı#ır. Onlara para öderim. Beni severler. Fırınların sâhibi de
benim. Ekmeklerini ben pi#iririm; satarım; paramı geri alırım.
Onları gene severim. Yâni... sevgi hakkında ö$rendiklerin
yanlı# evlat (...)
"B- Küçük balıklar kuytu dünyalarda ya#ar.
YK- Hey uzaylı ben dostum.
"B- Hem kadınsın hem erkek, hem de olasılıkların hiç birine
benzemiyorsun. Nesin sen?
YK- Dostum ben hey uzaylı.
"B- Kadınlar sana hayrân. Sana benzeyebilmek için nelerini
vermezlerdi. Erkekler sana atlayabilmek için bütün
organlarını derneklere ba$ı#layabilirlerdi. Sen her iki cinse de
yâr olmazsın. Nesin sen ha?
YK- Masûm ve özel bir #ey denebilir. Cam kırıklarının ve
parlak fayansların dı#ında. Çok azın eri#ebilece$i yerde. Yâni
zehirli sarma#ık elektrikli tellerde. Bak çevrendeki insanlara.
Sapıklar ve mutlular. Bir o kadar da ahlâkçılar. Tek tek
inanılmaz ahlâksızlar. Kirlenmi#ler "bni#. Hep diyorum ya,
bittik biz.
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"B- Kadınlı$ın gafletlerine ve tuzaklarına dü#meyen kadınsın,
3 bin yılının kadınısın. "#te bu, henüz yaratılmamı# olanın ta
kendisi demek.
YK- "kimizinki bulû$ ça$ının arkada#lı$ı gibi. Dı#ardan
bakanlar tabii ki anlayamaz, çünkü bilinen târiflere sı$maz.
"B- Sev beni yoksa sevmem seni, tenhâlarda menhâlarda
bitmi# â#kım.
YK- Seni sevdi$ime göre vücûdun ba#kasının vücûduna
dokunamaz. Seni seviyorum o halde vücûdunu da tahakküm
altına alabilirim. Seni seviyorum o hâlde bana tâbisin. E$er
vücûdunu benim bilgim dı#ında birine kullanmak için kirâya
verirsen seni sevmem. Seni seviyorum ama beni sevmezsen
sevgim biter. Sana sevdâlanabilmem, senin de bana â#ık
olman temel#artına ba$lı. Kar#ılıklı. A#k aslında Ticâret gibi,
ve alı#veri#e dâir.
"B- Seni sevebilmem için yememe izin ver.
YK- Seni seviyorum ve karnım çok aç sevgilim, Derler.
Normâlde "bni#, bu cümlenin arkasından gençkadın kalça
salınımlarıyla mutfa$a se$irtir ve mutlu çiftin mumı#ı$ındaki
yemek tablosuna az kalır. Bula#ıkların yıkanma saatinde ise
sıcaksu #ızırtıları mutfaktan de$il ebeveyn banyolu
yatakodasından rûhlarının gölgelerine damlamaktadır. Yâni
ak#amyeme$ine çıkan çiftlerin sonraki sahnelerinin seks
oldu$una #u ça$da# yönetmenler birilerini inandırmı#lar.
Hâlbuki #öyle: Karnım çok aç sevgilim, en sevdi$im yeme$i
yiyece$im; â#kından geberiyorum, seni yemek istiyorum; seni
içime almak ya da içine girmek istiyorum; del beni ya da
deleyim seni; ye beni ya da yiyeyim seni; sev beni ki seveyim
seni. Budur i#te "bni#cim.
"B- A#k edebiyâtı düzen sahtekâr Türk yazarlarına tecâvüz
etmek ister gibi bir hâlin var.
YK- A#k gibi kar#ılıklı, hani geni# ve cümbür cemâat âilelerin
bayram muhabbetlerinde de teyîd ettikleri gibi: çiftler
arasında kar#ılıklı olmalıdır saygı ve sevgi. Hani dublaj sesi?
Eyr o bni svmezse bn onu niye svyim ki anne, nesini svyim,
e$r o bbalık ve kcalık grvlerni yrine gtrmyrsa niye?.. Yâni
diyorum ki "bni#çi$im, seni seviyorum. %ekil mekil vermeden,
mumya gibi dondurmadan. Sevmek. Saf hâliyle. Kar#ılık
beklemeden. Rûhumda hissederek. Sen benim beynimde
dönüyorsun "bni#. "#te o yüzden birbirlerini deliler gibi
sevdiklerini ni#an ve ilerleyen târihlerdeki toplantı ve
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yürüyü#lerle dosta dü#mana ilân eden bütün o çiftlere ve çift
adaylarına mutluluklar dileyemiyorum. Dilesem ne olacak?
Zâten aynı evde birbirlerinden habersiz ve gizli gizli nefret
ederek ya#ayan yabancılardır onlar. Aralarında gülen #en
sevdâlılar da var. Ey ahâlî, diye ba$ırmak istiyorum; mesele
sizin tek ya#antınızda â#kın iki ki#iyle ve ömürboyu aynı çatı
altında ve aynı yastıkta olabilece$ini olmazlamak de$il,
dedi$im bu de$il.
"B- Biraz da$ıldı galibâ Yaylacık.
YK- Toparlayaca$ım "bni#. Ama önce beni ömrüm boyunca
çok yoran aklı savrulmu# bu kütleye küçük bir hitâpta
bulunmak istiyorum. "sterlerse beni assınlar, ister ta#lasınlar
ve ceptelefonu görüntüleriyle bütün dünyâya kar#ı nâklen
yayınlasınlar. Umurumda de$il.
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ROMANOV"Ç-RR
(MUZ Y"YEN MAYMUN)
Kameralı insan hep çekimde: Dinamit Evlât. Ucuz memleketin
yazılı-yazısız bütün yasaları ANA yasaya aykırı. Yaygın
dikenler dalar aykırı nebâtları susuz bırakırsak. Eylem
zamanı evlât. Neticede bu manyak
hayâtın tam…
Ya#ayabilmeniz için heyecan ve kan… Artık vah#et sevâp.
Gelmedik mi enikler gibi havlanan bir ça$a? "#tah yedikçe
gelir kafasız dünyâda. Dünyâ kimyâsalın etkisi altında.
Gezegende ne olur artarsa? Yıkımsal dürtüler artar saldırgan.
Siner bedenlere umursamazlık. Korkarlar insanlar tek
kalmaktan. Ameliyât masasına yatırılmı#, otopsi sırası
bekleyen cesetler... cesetevler ve cesetkafeler... vıcık vıcık
bedenlere indirgenen zevkler. Tâze etin tahtına kurulu beden.
Vücût dönü#tü ete. Gövdeler yük. Etten ba#ka ne ki vücût?
A#malı eti. Temsîl etmez mevcûdu vücût. Vücût ta#ırdı insanı
eskiden. %imdi insan vücûdunu ta#ımak zorunda. O hâlde
bütün hayâtiyet kaynakları kurutulmalı bir ân önce.
"htiyâçları en aza indirgenmeli. Aynı insana artı eksi 20
kilogram ekle, topaç gibi dönü#ecek alâkasız karaktere.
Bedenin aklı de$i#mez mi ne yedi$ine göre? Ne yersen O’sun
ya da ne isen O’nu yersin. Yeniyüzyılın ki#isel manifestolarını,
iç âlemlerdeki duru suların i#âretçileri mi yazacak? Bir yerden
ta#ımak
bedeni
mi
mesele?
Yemektir,
Doymaktır,
Mutluluk’tur; Lüzûmsuz Dil’dir. "nsan paçavramsı. Evrimin
son a#aması. Açgözlü, bencil, yararsız. Ormanda hiçbir i#
tutmaz ki bu maymun. Muz yer devâmlı. ZEBAN"’leri
bekleyen ZOMB"’ler gibi, siz de bizi bekleyin sakın unutmayın.
Elleriniz havada gözleriniz yollarda. Bir ROMANOV"Ç’i bir de
ALPOVSK"’yi sakın unutma.
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50 M"L"METRE
(KARANLIK ODA)
Günlük hayatları o kadar da rahat de$ildi. Eve, elektri$e, suya
ve gaza para ödemek zorundaydılar. Bazen Belediye
Otobüsüne binecek paraları bile yoktu. "stedikleri kadar
tüketemiyorlardı. "stedikleri, hâzzın ve #ehvetin kayna$ına
yolculuk yapmaya yetecek kadar bir paraydı. "#lerde de
çalı#mıyorlardı. Bo# gezenin bo# kalfasıydılar. Uçu#
havasındaydılar KALTAK ile ROBOT, esi# yönündeydiler;
özportrelerini resimliyorlardı. Bir stüdyo açıp reklâm foto$rafı
ya da portre çekmek de i# miydi allaha#kına?
RK- Yapım kameramanlı$ındaki âkıbetin belli.
ZK- Neymi#?
RK- Sürünmeye devâm. Hem sen o kadar yırtıcı de$ilsin. En
iyisi Sanat’a kaymak.
ZK- Evet. Ama. Çok ârsızca.
RK- Foto$raf ârsız. Giren, delen, oyan, gözünü diken, sert
uzuvlarıyla saldıran bir Tepegöz.
(Her foto$rafçının rüyâsı, karanlık odada fantezi masalı.
Karanlık Oda. "ç. Gün.)
''Karanlık Oda’ya girince tuhafsayabilirsin. Karanlık Oda öyle
bir yer zâten. Ya da aslında karanlıkta sevi#ilir. Birbirine
de$en kuma#lar, derinden bir iki soluk, ılık mırıltılar e#li$inde
karanlı$a alı#maya çalı#an gözler...''
Zekî-Kaltak, bir seferinde Karanlık Oda’da ta#ralı amatör bir
o$lana yumuldu. Tıfılın tüyleri yeni bitiyordu. ZK daha
fermuarını çözerken sa$a sola saçtı. O ândan önceki konu#ma
#öyleydi aslında:
''Aslında çok ilginç Nü'ler çalı#ıyorum ben.''
''Yaaa?...''
''Karanlık Oda’nın altından girdim, üstünden çıktım ben.''
''Ay gerçekten mi?''
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''Karanlık Oda’yı yaladım yuttum ben, ne zamanlarım geçti.''
Zekî-Kaltak, tek bir hamlesiyle, delikanlının tâze egosuna
yasladı$ı bütün önermeleri ve muhtemel hayâlleri yerlebir
etmeyi ba#ardı. "nci beyazlı$ında bir çift meme Akis’inden a$zı
açık kalan o$lan, giren de$il girilendi. Canalıcı bir %ah-Mat.
Anlık, hızlı, çarpıcı ve bir seferlik. Tıpkı foto$raf gibi. Gerçek
bir ânın tekrârı yoktur, deklan#öre basamazsan geçer gider.
Bir daha da aynısı gelmez. Yeni bir foto$rafı beklemek
zorundasın. Gözlerini açık tut. Yeni bir hayât gelecek ve
çarpacaktır sana.
50 milimetre. Tabii, 50 milimetre. Elbette 50 milimetre. Bir
tek sende biraz saflık kalmı# olabilir. Ve, durufikrin yenilmez
sava#çıları, ilkça$ların karanlık filozofları. Yâni? Küçü$e bak,
demektedir Eski Üstâdlar; Zerre’ye, Katre’ye, Damla’ya veya
Kumtanesi’ne; Öz, küçüktür. Gördü$üne bak, görmek
istedi$ine de$il. Foto$rafçı-Arkada#, seni bilgilendirecek
sevgili okur. Kemerlerini gev#et, gözlerini elimdeki tespihe
dik. Sallan, sallan, evet, yuvarlan, hoooop, uyudun. %imdi
kula$ını aç da dinle.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(YATAK FASLI)
Ne zaman ne olaca$ı aslâ kestirilemeyecek bir kitabı okumak
gibiydi. "lk üç ay nerdeyse hiç evden çıkmadılar. Zâten
karakı#tı. Çok so$uktu. Genellikle hava karlıydı. Bu iki
günahkâr da "GDA%’ın do$algazında esriyerek mı#ıl mı#ıl
uyuyorlardı. Geceler inlemelerle doluydu. Ba$ırı#ları da$ı ta#ı
tutuyordu. Hep tiril tiril, hep azgınca sevi#tiler.
''Monte ettin beni.''
''Mutlu mu ettim?''
''Monte diyorum hayvan. Yata$a monte oldum.''
''Haa, ben de ne diyor diyordum bu? Hani var ya: Beni çok
mesût ettin sevgilim, cümlesi. Okurken, SUDETT"N’de ulama
yapmayı unutmayalım.''
''Aynen böyle uyuyabilirim.''
''Uyu zâten.''
''Korur kollar mısın beni uykumda?''
''Hem de sikerim.''
''Gerçekteeen? Yapar mısın?''
Yüzükoyun yatarken sırtüstü de dönebildi$i, incebelli bir
uzanma #ekli var ki Zekî-Kaltak’ın, kolay kolay kelimelere
dökülemez. Sözler kifâyet etmez. Öyle bir yarıbaygın ve
yarıdönük bakı#tı ki o, sanki az önceki hayvanî hırıltıları
tekrardan duyumsuyormu# gibiydiler.
Yatak faslı bu minvâl üzere devam eder.
ZERDÜ%T BAR'daki geceye dâhil olmaları için önlerinde daha
epeyce vakit vardı. Kurtulu#-Yenikapı otobüsüne binmeleri ve
Aksaray’da inmeleri yetecekti. Zekî-Kaltak banyodan çıktı.
Tâze bir çocu$un pudrayı andıran bu$usu gibi kokuyordu.
Kanepede kaykılmı# Robot-Kentli'nin boynundan küçük küçük
öptü. Bornozu açılmı#tı. RK, derinden inledi. Zekî-Kaltak,
gözlerinde delice bir kayganlıkla Ki#i’ye baktıktan sonra
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kararlı bir hareketle diz çöktü. Yumurtalarına usul usul nefes
verdi. Bir siki solu$uyla üfledi. Vargücüyle somurmaya
ba#ladı. Ki#i, #imdi kanepeye tünemi#ti; kolları, elleri, a$zı ve
bütün delikleri açılmı#tı. ZK'ın saçlarını sa$ eline dolamı#tı.
Kızın dudaklarından girmek ve a$zında kaybolmak istiyordu.
En sonunda canözündeki yanarda$ bö$rünü sökerek dı#arı
u$radı. Domalarak yalamaya devam eden ZK, çe#meye sımsıkı
sarıldı. Biraz sonra fı#kıracak #elâlenin damlasını bile
kaçırmak istemiyordu. Gemlenmemi#, dizginlenmemi#; sınır
mınır tanımamı#. Öyle bir yutma. Demek ki de böyle
oluyormu# Zekî’nin kalta$ı.
RK, sonlara do$ru kızın gırtla$ının dibindeki bir yerleri
zorlamayı denedi. Bo$uluyormu# gibi kızıl kızıldı ZK. Bütün
damarları #i#mi#ti. Kıpkırmızı. Ö!!WW dedi kısacık bir ân.
Yarag, refleksle hafif geri kaçtı. Kokusu uzaklardan duyulan
kusmuk, küçükdile yakla#mı#tı. Gözleri ya#aran ZK derin
nefes aldı; bir yandan da manyak gibi bir ifâdeyle sırıtıyordu;
bir daha yumuldu. Vidanjör gibi zıpladı i#te o noktada
Robotçuk. Tarzan gibi de haykırıyordu. Havaya kalkan
bacakları bo#lukta çırpındı. ZK'ın saçlarını iki eliyle ve
vargücüyle sıktı. Bütün varlı$ı sikinden ZK'ın kâlbine do$ru
aktı. Canı çekiliyormu# gibiydi. Siki o a$ızdan hiç çıkamadı.
Meme gibi yapı#mı#tı sopaya Zekî-Kaltak. RK, uluyarak
kızca$ızın masûm ve beyaz yüzüne döktü, saçtı.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(ÖLÜLER DÖVÜLMEZ)
(Devreye Televız girer.)
(KAT"L T"MSAHIN GÖZLER")
(KAFASES")- (...) Bizim T Delgi dedi$imiz âleti
kullanıyorlardı. Birinci i#çi Delgi’yi tutuyor ve ta#ın üstünde
bir nokta olu#turana kadar döndürüyordu. Bu ki#inin iki
yanında bulunan iki i#çi de bir balyozla vuruyor ve böylece
yava# yava# granit ta#ta bir delik açıyorlardı. Nâkliye ise, en
az ta#ı elde etmek kadar zordu. En güçlü küheylanlarla
çekilen arabalarla, da$daki ocaktan ta# nâkli yapılıyordu.
Ancak bu yöntemin tehlikeleri de vardı. Çünkü zaman zaman
kurtulan bir arabanın devrilmesiyle a#a$ı yuvarlanan ta#lar,
nâkliye i#lemi sırasında ölümlere yolaçıyordu. (...)
YK- "çimdeki #iddeti akıtmak istiyorum.
"B- Küflüpeynir, Otlupeynir ve Rokfor ve Kars yaylaklarından
Kar-per... i#te bizim hayatımız. Biz bir peynir ülkesiyiz. Peynir
da$larında ya#ıyoruz.
YK- Demek #imdi sen ben gibi oldun evlât, ben de sen.
"B- Dönü#tükçe birbirimize benziyoruz. Ben maymunum
zâten.
YK- Hemen kapıyorsun "bni#cim.
(Devreye Televız girer.)
(PEMBED"Z")
ALBERTOAmacım
filmlerdeki
gülünç
cümleleri
tekrarlamak de$il.
FRANÇESKA- Seninle gurûr mu duymalıyım acaba?
A- Do$ru olmak için hiç çalı#madım.
F- Megaloman üstâdın itiraf saati geldi demek.
A- Söyleyecek lâfım yok. Hasta insanlara katlanamıyorum.
Ama hasta sensen kaçmak mümkün de$il.
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F- Konu#mak sâdece sözcüklerle olmaz.
A- Ama senin altıncı hissin var, hemen anladın.
F- Beynimde hâlâ bombalar patlıyor. Kendimi molozlara
gömmem
yetmez
oldu.
Birine
ihtiyâç
duyuyorum.
Sevebilece$im, beni sevecek bir erke$in güvenine. Korktu$um
ânlarda hâlâ bu ihtiyâcı duyarım. Tıpkı bir bebe$in karanlıkta
ı#ık istemesi gibi. Korkuyorum. Korunmasız ve ortalıkta
kalmaktan, parasız kalmaktan korkuyorum.
A- Hastalar ya#ama sava#ı verirler birtânem. Hayat güzeldir
çünkü. Bu sava#tan gâlip çıkanlar yeniden do$mu# olurlar.
Sen de bu sava#ı kazandın.
F- Kaybettiklerim, kazandıklarımdan daha de$erli.
A- Kayıpların yeri zamanla doldurulabilir.
F- Sanmıyorum. Çok sevdim. Ama çabuk kaybettim.
A- Çık git havabo#lu$umdan.
F- Kimin uzayından kimi kovuyorsun sen?
A- Çabuk benden çekti$in nefesleri geri ver.
F- Beni bu kadar kıskandı$ını bilmiyordum.
A- Çabuk nefes ver dedim sana.
F- Seni ben terkettim. Bir hiçsin benim için, bir paçavrasın.
%imdi O’ndan ho#lanıyorum, O da benden.
A- Ölüm fermânını imzâladın.
F- Vurma.
A- Niye?
F- Ölüler dövülmez de ondan.
A- Peki. "stersen gel birazcık da hissî duygusal yapalım.
Gördü$üm kadar hanımefendi bir karde#sin. Bu kurtlar
sofrasına kendini alı#tırdın mı? Sava#abilecek misin? Bin tane
entrika dönüyor.
(Önündeki ka$ıtlara harıl harıl Televız cümleleri kopyalayan
"bni#’in itirazlarına itibâr etmeyen YaylaKancıkı, Televız’ı
kapatır.)
YK- Normâl de$ilsin biliyorsun dimi? Normâl bakmıyorsun
olaylara. Seni o yüzden seviyorum.
(Dzzzzzzztttt.
KUVVET")

Kısa

Parça:

KARI’NIN

KALDIRMA

Tanı#tıklarında ikisi de hayatı lüzûmsuz derecede ciddîye alan
tiplerdi. %imdi ta##ak geçiyorlardı. ''Bak nasıl yüzüyorum
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"bnu#ka Bey... "#te bu da Karı’nın Kaldırma Kuvveti...'' Yer,
Akdeniz sâhilleri muhterem dinleyiciler; zemin A#k’a müsâit.
Taraflar, Metropol’de fenâ sayılmayacak bir hazırlık devresi
geçirdiler; görgü tanıklarının ifâdelerine göre yatakta sıkı
form tuttular. Bir ba#ka olacaktır tâtil yöresi ak#amları
elbette. %ehirdeki zehirli gazlardan ve klaksonlardan jet
hızıyla uzakla#tılar, dingin koylardaki serinmavi sulara
yana#tılar. Ulu çınarların tepelerine çakılmı# Tahtaev’lerde
konakladılar, sabah ak#am yüzdüler ve ormanda dâimî sûrette
sevi#tiler de$erli dinleyenler. Dolunay’ın mütebessim ve
parlak sûreti âkislerine dü#erken onlar ku#lar gibi birbirlerine
dudaktan uzandılar. Nefes nefese kokla#an ve susuzlukla
öpü#en bu iki Özgürkentli, çölde ci$erleri yanmı# bahtsızlar
bir serâbı nasıl kana kana içerlerse öylece içtiler birbirlerini;
lıkır, lıkır, lıkır, lıkır. Ve YK’nın o kavis güzelli$iyle gözleri
alan sırtında patladı ayı#ı$ı, dünyâ sâfi kadınlı$a kesti, cümle
tabîatın nefesi kesildi. %ehir Duvarları’nda müstehcen avların
ve porno çengellere asılmı# kurbânların pe#inde macerâdan
macerâya ko#u#turan bu tipler #imdi Akdeniz’in berrak
sularında çocuklar gibi #endiler ve sâhilde dev gibi bir #ehvetle
yıkandılar. Görebilen aygıtlarla kaydedilip gösterilseydi,
muhakkak ki bütün izleyenlerin de solu$u kesilecekti,
ci$erlerinin patlamasından korkan seyirciler derinderin
nefesler alacaklardı. Ne#'e içindeydiler; binbir senaryonun
karakteri oldular, sevgili dinleyiciler.
(S"NOPS"S- F"NG"RDEK HATÇA’NIN
MACERALARI)
45 ya#larındaki klip ve reklâm yönetmeni Tolga T., #ekersiz
sakız reklâmı çekmeye gitti$i Ege kırsalında, Ate# ile Barut’un
sıcak temâsını gerçekle#tirir: Hatça’yla samanlıkta i#i pi#irir;
insanı durup dururken zıplatacak kadar ya#ama sevinci veren
çapkın ve hovarda bir türkü gibidir sanki hayat: ''Tombalacık
Halimem çay ba#ına gel / Ben gidiyorum %ehir'e dü# pe#ime
gel / Alçaklara kar ya$ar ü#ümedin mi / Sen bu i#in sonunu
dü#ünmedin mi /Tombalacık Halime'm...'' Tolga’nın aklını
çelen Hatça’dır aslında. Seti sürekli ziyâret etmi#tir ve
frikikleriyle bütün ekibi çıldırtmı#tır. Set i#çilerine ayran ve
bazlama sunan o mübârek ellere kilitlenen Tolga T., bilinen en
eski ve klâsik yalanı tedâvüle sokmakta beis görmemi#tir.
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Sakız reklâmı çekimlerine ara verdikleri bir molada Hatça’ya
ka# göz ederek, kerpiç duvarların dibinde, bir gölge vaktinde,
kızın nârin kollarından tutar ak saçlı Tolga Bey ve der: ''Bak
güzel kız, ben senin a$bin sayılırım. Açık konu#aca$ım: De$me
artistlere ta# çıkartacak bir güzelli$e sâhipsin. Bu köy yerinde
kalıp gözleme mi açacaksın? Banka kredisiyle teknoloji satın
alıp hasadını zenginle#tiren yavuklunla harman yerinde
bulu#arak ak#am seyretti$iniz diziler hakkında yorumlar mı
yapacaksınız? Sana teklîfim açık ve net: benimle "stanbul’a
gel, seni artist yapayım; kürkler, mücevherler, pırlantalar
takarak, havuzlu villâlarda yangelip yatarak ya#a.'' Bu
#a#maz ve sarsılmaz çekimgücü, güzelli$inin tabii ki pek bir
farkında olan Hatça üzerinde etkisini hemen gösterir. Sakız
reklâmına 'konuk oyuncu' sıfatıyla dâhil olan Hatça’daki ı#ı$ı
görüp keyiflenen Tolga T., bir yıldız ke#fetme oyununa kendisi
de inanarak piposunu ate#ler. Çekimlerin hemen akabinde
bohçasını koluna takan Hatça, Tolga T.’nin jipinin dö#emesine
yatarak, kimseler görmeden köyden uzakla#mayı ba#arır.
Galata Kulesi manzaralı malikânesinde haftalarca Hatça’nın
tadına #apır #upur bakar Tolga Bey. Sıkılmaya ba#ladı$ında
ise, bu genç ve güzel av etini, dilim dilim satarak para
kazanma cihetine gider. Kilit nokta, Hatça’yı ünlü etme
meselesidir. Her türlü seks cefâsına ve ezâsına metânet ve
sabırla gö$üs geren Hatça, Metropol’de birkaç boy aynasında
daha gösterir kendini, birkaç cam kırı$ına daha basar;
filmlerdekinin tersine Kötüyol’a dü#mez ve hayatına
mankenlik-modellik yaparak devâm eder. Artist olma
hayâlleriyle Tolga T. ve ekip arkada#larıyla cân-ı gönülden
seks yapan Hatça, Lekeçıkarıcı, Kamyonlâsti$i ve Beyaze#ya
reklâmlarında da oynar. Ve i#te #imdi Akdeniz Sâhilleri’ndedir
ve Arjantinli bir foto$rafçıya açık saçık pozlar vermektedir. (...)
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(PARANIN SATIN ALAMAYACA!I HAYALLER)
"Are you ready baby? Tatlı kancık? "stanbul very very good
mu? Törki# lokumlar oo$$vandırful mı? Bayılırım Eskort
Kızlara...''
Yaratıcı hücrelere emir pompala. Beyninden geçirdi$in
kelimelerin foto$rafını çek. Göz ırmaklarını içerden belert,
acısın.
Zekî-Kaltak haykırdı: ''Diyebilirim ki, Mülkiyet olmasa konut
sorunu da olmazdı. Sizi dı#arda koskoca bir hayât bekliyor.''
Gece âlemlerinden bir anı. RK ile ZK’ın dostları bir Mimâr,
asil Mavikan’a sâhip bir kâmil insan. Tavrı, duru#u ve
soylulu$u her hâlinden belli. Ama o gece kendi deyimiyle,
'Hem e$lenmek, hem de rastgelirse #öyle okkalı bir yarra$a
götünü dövdürmek,' için gitti$i, Tarlaba#ı Bulvarı'nın
göbe$indeki Travesti Pavyonu'nda, dudaklarını sarkıtarak
soran geçkince Gacı’nın lâfını unutamadı: ''Sen kaça gidiyosun
ablaaa?'' Dudakları da büzükmü#, vücûdu falan da e$ikmi#.
Mimâr dostlarının yorumu #öyle: ''Ne kadar enterasan bir
#ekilde gerçekli$i çok ba#ka bir yerinden kıran bir lâf etmi#
esâsında, farkında mısınız? Çünkü O’NA göre, HERKES
SATILIK. O’nun gördü$ü Ben, o uzak siyahlarla ve mesâfeli
mavilerle
bürülü,
üstelik
dünyanın
1
NUMARA’lı
markalarından kıyâfetlerle, pavyonda bir Ava Gardner
edâsıyla gezinirken yakla#ıp BUNU soruyor ve BÖYLE
soruyor. O’na göre HER %EY rol. Dolayısıyla, gördü$ü BEN de
gerçeklik olarak O’na H"ÇB"R #ey ifâde ETmiyorum. Herkes
sahtekâr. Veee, BU B"R OYUN'u o kadar güzel söylüyor ki…
Çünkü herkesin bir fiyatı var. Herkesin ahlâkının
kırılabilece$i bir nokta var. Herkesin paçasında biraz BOK var
esâsında da söyleyemiyor kimse. FAK"RL"K bu i#te. "ç âlem
algısı, kavrayı#ı ve derinli$i bakımından son derece zayıf,
62

yetersiz ve güdük... Böyle bir dünyası olup sanat yapmaya
çalı#anların acıklı ama hazin de olan hayât hikâyelerini
kendimize her zaman örnek almamız gerekti$ini dü#ünürüm.
Kadirbilmezlikle vefâsızlı$ın erdemle çakı#tı$ını daha kimse
görmedi. O yüzden, PEK" sen KA-ÇA gidiyorsun, KA-ÇA?''
''Bayılırım Eskort Kızlara...'' diyordu ZK.
%imdi kısa bir reklâm arası: DI%SES (Bas Bariton)Reklâmları ne durdurabilir ve hangi av onun elinden
kurtulabilir? Rûhunuz bunaldıkça reklâm seyrederek hiç
durmadan aldınız. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar. Attınız.
Ödeyemedi$inizde
taksit
atlattınız.
Raf
ömrünüzü
doldurmadıysanız rûhsal çöküntü sırası elbette bir gün size de
gelecek. Paranın satın alamayaca$ı hayâller vardır, geri
kalanlar için herhangi bir kredi kartı edinmeniz yeterli.
Zenginli$in, gücün, #öhretin, bol seksin ve limitsiz e$lencenin
rüyâsını görmeyi ihmâl etmeyiniz. Büyük isrâf ve ba#ıbo#luk
döneminde ipeksi bir mutluluk için zor lekelerle sava#tı$ınızı
da hep hatırda tutunuz. Gizli gizli seyredilen favori minik
e$lenceleriniz reklâm filmlerindeki mallardan mahrumsanız
mutsuzsunuz,
Marka"nsan
olma
yolunda
yeterince
ilerleyememi#siniz. Henüz canınızın çekti$ini alma ve
diledi$iniz zaman fırlatıp atma özgürlü$üne sahip de$ilsiniz.
Kahveniz, kolanız, cipsiniz hazırsa dizinin en tatlı bölümü
ba#lıyor: küçük sır, büyük lezzet. Ete kemi$e büründürülmü#
reklâm kahramanlarının arasında cep telefonuyla sürekli
kendini çek. Çek. Atı#tır. Görüntü seni yutsun. Açlı$ını
yatı#tır. Derin dü#ün, güce sâhip ol. Sinir hücrelerinin akıl
sa$lı$ına dikkat et. So$an-sarımsak yediniz, kötü adamlarla
sigara içtiniz, pis pis koktunuz; pilâvda hangi margarini
kullandı$ınız da tabii ki çok önemli; ama acaba hislerinizin
ırzına geçilmeden önce a$ız kokularına kar#ı etkili çözüm
istemez miydiniz? Mutfaklarımıza giren yiyecek-içecekler
sa$lıklı mı? diye, DANN ya da DONNNGG ses efektini
kullanarak sormalıyız elbette: Besinlerimize sapık ideolojiler
katı#tırarak
yarınımızın
güvencesi
çocuklarımızın
hormonlarıyla oynayanlar kim? Soru#turmacı gazetecili$in
amiral gemilerindeki kaptanlar, halk sa$lı$ıyla dalga geçen bu
vicdansızlarla caniilere DUR demeyi vazife telâkki ediyor. Her
zaman taklitçiler olmu#tur ve sadece tüketen bu oburlar
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insanlı$a dü#mandırlar. Hiçbir nesne gerçe$i kadar
mükemmel de$ilse, dünyanın Merkez’i veya Merkezkaç’ı
neresidir? Bizim için sizsiniz; bize gelin, biz sizin yuvanızı
yaparız: hayâlleriniz güvence altında. Pekii, nasıl bir emeklilik
bekliyor sizi? Bo#verin; hayâta nasıl bakarsanız bakın, gelin
gelece$inize birlikte bakalım. "#inizden emekli olabilirsiniz,
hayâttan de$il. Tasada, sevinçte, kıvançta. Hep takım rûhuyla
elele gönülgönüle. Reklâmlar â#kınıza â#k katar. Sa$lıklı
gülü#ler için alı#veri#te en hesaplı biziz. Sen yeter ki kendini
tam taraftar gibi hisset. Aslında bu sene iri gözler moda.
"stenmeyen tüylere bitkisel çözümler de var. Hem sevdi$iniz
rengi bulunca ı#ıltısını uzun süre hissetmek istemez misiniz?
A#kınızın adını unutabilirsiniz ama tadını aslâ. %imdi kısa bir
reklâm arası: DI%SES (Bas Bariton)- Hangi av onun
elinden kurtulabilir ve reklâmları ne durdurabilir?
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ROMANOV"Ç- RR
(KARANLIKTA
ETT"!" %EH"R)

AKAN

MANYAKLARIN

"ST"LA

Tek geçiyor bunları RR’niz bir tâneniz, gece âlemlerinden
bildirmeye devâm eden çılgın paparazziniz. Delilerle dilenciler
sokaklarda deliremezler, evvelden kim delirtti bulmak lâzım.
%ehir, #ehir; efsânelere konu olmu#, söylencelerini rivâyet
kipinde çekebilmi# #ehir; karanlıkta akan manyakların istilâ
etti$i #ehir, maddeleri arka arkaya patlayan #ehir. Kimsenin
kimseye benzemedi$i yer. Bilemezsin ne çıkacak kar#ına,
kimle tanı#acaksın sürpriz #ekilde veya. Elektro-Gitar mı
patlayacak, Dîvân Sazı mı, yoksa uzaktan kumandalı bomba
mı? "stanbul burası betona çeli$e asfalta ve ta#a para diye
ba$ıran #ehir. Vefâsız Orospu ya da Azgın Deniz’e benzetirler
niye ki? Tersı#ık'ta çekilen fotolara bakılsa senelerde birikmi#
öyle kat be kat kir çıkar ki. "stanbul belki de bu ki. Gelsinler
toplumun bilimcileri, karanlıkların ve grilerin temellerini mi
sergilemeli? Görüyor gören gözler, niye güdülüyor sefil fâreler?
Ey gezegen örtüsü altında ya#ayan fânîler. "nsan kötü evetse,
ıslâh olacak nasıl? Var bilen? "stanbul’u dinliyoruz gözlerimiz
kapalı, hep bir a$ızdan söylüyoruz biz bu masalı. Kaç bin
yıldır uyutuyoruz ba$rımızdaki o karayılanı? "#te burası da
Dünya’nın
Pistanbultak
co$rafyası.
Bu$ulu
Bo$aziçi
hâtıralarından Kumkapı Meyhanelerine. Haea?
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Ç"NGENE GÜZEL"
(YE%"L SALATA BE GÜZEL"M)
Hastalandı$ımda evim yok. Evim bedenim. Vücûdumun
içindeyim. Sa$lıklı olmak zorundayım. Gücümü kaybedersem
ölüyüm demek. Yol uzun Alpovski. Almı#ım o balın zehirini.
Yollara, yollara, yollara... çöllere, rüzgârlara, okyanuslara... O
kadar çok hayâttan sonra tek bir hayâta razı olamam. Bilinç
altlarına kaçmak gibi diyor uzmanlar. Ama biz o uzmanlara
katılmıyoruz, katılmak da istemiyoruz. Rûh öteleriyle
yüzle#mek istemeyen insanlar... Yollara i#te güzelim, yollara.
Sahnetozu yutmak gibi. Her zaman #a#ırtıcı. "stanbul’u nasıl
terketti$imi biliyorsun. Zor olmu#tu. 30 ya# sendromu.
Ayyyaaaa. Ama gittim. Eski hayâtım beni geride bıraktı. Ve
#imdi biliyor musun, sanki, ben o hayâtı ya#amamı#ım gibi
geliyor. Azar azar hatırlıyorum. O kadar #a#ırıyorum ki.
Gençkızlı$ımdaki ben bana o kadar yabancı ki. Eski
"stanbul'daki hayatımı tamamen unuttum sanki. O, ben
miydim? Yolculu$a çıkmadan önce bunları konu#urduk
Alpovski, biliyorsun. Hareket ettikten sonra önce her #ey
canlıydı, sonra bütün resimler yava# yava# silindi. Türkçe tek
bir kelime duymadan, konu#madan, kesintisiz 1 yıl gibi
zamanlar
geçirdim.
Dili
unuttun
sanıyorsun,
ama
unutmamı#sın, birini görünce konu#maya ba#lıyorsun. Sekiz
ay Alpovski, tam sekiz ay bir salata yaa; #öyle zeytinya$lı,
rokalı falan, bol limonlu ye#il salata be güzelim. Yok. Bir Türk
Kahvesi bulamadım desem. Ki dü#künlü$ümü bilirsin,
ku#lukvakti bir kahve içmedim mi tam olamam. Yerli kahve
içiyoruz paso; Yoga ve Meditasyon çalı#tı$ım köylerdeki
zamandan bahsediyorum: Sekiz ay Alpovski, dile kolay.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(BAYILTICI ORGAZMLAR)
Robot-Kentli, hummâlı bir sayıklamaya kaptırdı kendini
âniden: ''Kaç ki#iye, am demeyi ö$rettim, göt demeyi ö$rettim.
Göt sikmek hassasiyet gerektirir. Hayvan gibi dalarsan
parçalayıverirsin o narin götçü$ü. Ama #imdi bunları
bırakalım. Bir ara uzun anlatırım. Sizleri dinleyelim
Hanımlar.''
ZEK"-KALTAK- Erkekler kadınlardan korkuyor. Kadının
amından korkuyor. Dü#ünsene amı. Açık kâlp gibi. Islanır,
tuhaf hâllere bürünür, kanar, açılır, içine alır ve içinden
çıkarır. Üstelik sonunu gören yok. Dipteki kilit ancak içeriden
açılabilir. En büyük âlet bile dibini bilemez. Potansiyelleri ve
imkânları bakımından da asla kıyaslanamaz, yarı#ılamaz.
Dü#ünelim, otuz saniyede bir orgazm olabilen ve bunu sürekli
tekrarlayabilen bir yaratı$ın kar#ısında korkabilir erkek. Hah
haay. Bir hesap yaptım. En az yirmi kere orgazm oldu$um
sevi#melerim ayda on tane olsa, senede bilmem kaç bin
orgazm yapar. Yani insanı çıldırtan, algılarının sınırını
zorlayan ve gerçekten kadın ve insan yapan o bayıltıcı
orgazmlardan söz ediyorum.
RK, ömrü boyunca gerçek bir orospu aramı#tı, i#te buldu.
Kaltaklı$ı tamamen öz renkleriyle bezemi# ve ince ince
dokumu# bir hayât delisi. ''Sen orospunun birisin bebe$im.
Ben de seni bu yüzden seviyorum.'' Böyle diyordu RK, ZK'a
sıkı sıkı, #efkatle, esirgeyerek sarılırken.
''Daha a$zıma girmeden döküyorum. Tank var kar#ımda ve
namlusunu bana dikmi#. Sanki a$zımda bir Bızır var. O
noktaya de$di$i ân bo#alıyorum. O ânda amım kâlp gibi
çırpınmaya ba#lıyor. Amım, beynimden ba$ımsız hareket
ediyor. A$zıma aldı$ımda her yanıma yarak saplanıyormu#
gibi. Bir de kalkınca çâresizle#iyor ya. "#te esas ona
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bayılıyorum. Ço$u a$zıma
gö$üslerime döküyor.''

bo#alaca$ını

bilmedi$i

için

Dibine do$ru ilerlerkenki kısık çı$lıklarını seviyor ZekîKaltak’ın. Dibine, daha dibine giden yolda terden
buharla#mı#ken. Saçlarının zülfü gözlerine dü#üyor ZK'ın,
''Sok,'' diyor, ''hadi sok.''
RK, siyah ve sert dikiliveriyordu ZK’ın gamzeli pembe
yanakçıklarına; göz çukurlarına biriktirece$i su, sanki
hazırkıta bekliyordu. Hâl ve hareketlerine bu kanı#irin
kostaklı$ı katı#tıran elbette Zekî-Kaltak'tı. ZK ve onun ıslak
yata$ı. Sulusepken bir am. Kıvrangaç. Nasıl ta#aca$ı belli
de$il. Zaman saati yok. Günün ve gecenin her saati. Ne olursa.
Olsun diye de$il ama. Kimin nasîbi ne kadarsa. Kimine
çılgınlık dü#er, kimine bir tatlı bûse. Bu, ZK. Yani ZK'ın
bunları. Hepsi beraber O ediyor. Sevecekti RK; gözünü de,
götünü de, dala$ını veya akci$erini de; ya#adı$ı hayâtı
sevmeyi ö$renecekti.
Çok kısa dökme ânlarında bile seri hâlde titrerdi ZK. Hızlı.
Tabii gerçek bir am kadar da çok seferler. Ama ZK aynı
zamanda, sıra sıra dizilmi# in#aat i#çilerinin önünden
geçtikten sonra, ''Adamlardan utandım. Nasıl da aç kurt gibi
bakıyorlardı,'' diyebilen de birisiydi. Utangaçlı$ı da pek tatlı,
naif, heyecanlı ve ı#ıl ı#ıl iki göz çukuruyla masûm ZK. Bazen
susar, RK'nin kollarına sı$ınırdı.
Zekî-Kaltak, en büyük deliliklerini, en #ahâne kopu#larını
sevi#irken ya#adı. Zaten ömrünün ço$u da yatakta geçti dense
yalan olmaz... yatak âniden dönü#erek bu$ulu bir maviye
bürünüverirdi: hudutsuz ta#kınlı$a giden yolun ba#langıcı...
yeraltından geliyormu#a benzeyen iniltiler... minik ahh ve
ımmhh sesleri... belli belirsiz, usuldan... hızlanan ve körük gibi
inip kalkan gö$üslerin sesi... ZK, mutlak altı nokta yedi
#iddetinde öncü sarsıntılar geçirecektir... haykırmak ister ama
vaz da geçemez gibidir ZK.
''Bir orospunun erke$i olmak, demek buymu#,'' diyordu RK.
Yapmı#lık için de$il, hayır. O, günün yirmidört saatinde ıslak
geziyordu. Bunu hayatına yedirebilmeyi ba#armı#tı. Derisine
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kadar nüfûz etmi#ti. "nternetteki salak çetle#melerle ilgisi
yoktu.
"T"RAFLAR,
lütfen?
Ha?
Ho#landıklarınız
ve
ho#lanmadıklarınız? Meselâ, ''BEN,'' diyor biri, ''Rumuz: SeliKız. 26, Kadın, 1.69. Grupseks beni çok heyecanlandırıyor. %u
anki sevgilim isteklerimi abartılı buldu ve beni seks
ba$ımlılı$ıyla suçladı. BEN de sanal ortamın imkânlarını
de$erlendiriyorum. En sevdi$im #ey, iki erke$in arasında
sandviç olurken bir kadınla öpü#ebilmek. Bu tür fantezileri
payla#mak isteyen dürüst ve güvenilir arkada#larla yazı#mak
istiyorum.''
Tanı#tıklarında, hazım yolculuklarının birinci bölümünün
sonlarındaydılar. ZK ve RK beraberce ikinci bölüme geçtiler.
Tabii muhakkak bir üçüncü altın finâl bölümü çakacaklardı.
RK ile ZK'ın izlerinin o bölümde kesi#ip kesi#meyece$ini yüce
Rab'dan ba#ka kimse bilmiyordu.
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ROMANOV"Ç-RR
(PARA VE ROMANOV"Ç)
Gözünü açmak istiyordu Romanoviç. Yeni bir yerde uyanmak
istiyordu Romanoviç. Bütün çocuklu$unu öldürmek istiyordu.
O çocukken kimse bu kafalarda de$ildi. Ot kafasından önce ne
vardı Romanoviç? "çen de çürüdü içmeyen de. Herkes e$er ke#
olacak idiyse, kâlpler niye yaralandı mâzîde? Topyekûn cinnet
ve delilikti, #imdi küllen ke# ve #izofren. Güzel olacaktı hayât.
Ne#e verecekti gülmeyen hayât. Hepsini yapacaktık;
esrârengiz dumanlarda bo$ulduk; harâbiyet ve mahcûbiyet
içinde yamulduk. Para para para para, kâ$ıdını sikti$imin
parası. Olsaydı paramız yapacaktık. Paramız hiç olmadı.
Sikeyim parayla biti#meyen hayâlin ecdâdını. Senin insan
evlâdı gibi bir hayâtın hiç olmadı Romanoviç. Orman vah#î;
Conan ya da Muhammed gibi ya#a. Ama bissürü fırsatlar da
var. Zıtların birli$i üstüne kurulu hayâtta, Av mısınız Avcı mı
siz? Vah#î tabîatın kuralı uygar dünyada da acımasızca
i#lemekte ve çarklar güçlüler ve kazananlar için dönmektedir.
Mâ$luplar ise, her vakit kölelik mertebesinde ya#amaya
mecbûr ve mahkûm kılınmı# gibi saf saf dizilmi#
durmaktadırlar. Rodion Romanoviç, bir ba#ına konu#arak
RAB’la, avuçlarıyla e-mail gönderenleri de okuyordu Allah’a.
HEEEY, Müslüman Mujik'ler; bakakaldınız öyle mercimek
tarlasındaki keçi gibi ha?
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(TENCERE, YATAK VE HELA)
YK- Koordinatlarını bildir.
"B- %ehrin muhtelif semtleri bebek.
(Televız açıktır ve "bni#, ekran kar#ısına çivilenmi#tir.)
(TÜRKF"LM")(Dü$ün salonu. E$lenen dâvetliler. Gelin, tuvalete gider.
Derken, koridordaki yangınmerdiveni bo#lu$undan âniden
fırlayan tipin biri.)
GEL"N- Dü$ün günümde mi geldin Ekrem?
ADAM- Senin izine hiç rastlayamadım ki Nazlı’m.
GEL"N- Yorma kendini.
ADAM- Beni öldü zannetmi#sin. Hamdolsun hayattayım.
Zindanda çektiklerimi bilsen ba$ı#larsın beni. Allah yardım
etti kurtuldum. Zamanla kendime geldim. Memlekette toprak
aldım. Ev bark edindim. "ki de çocu$um var.
GEL"N- Ekrem, yüzüme bak, gözlerimin içine bak.
Yalvarırım bunların yalan oldu$unu söyle.
ADAM- O müthi# zindan hayâtına bir gün sana kavu#mak
üzere gö$üs germi#tim. Kısmet de$ilmi#. Mahpusta bir
arkada#ım vardı Nazlı'm. Beni ölümden o kurtardı. Beni
yaralayan iki kur#undan birini al, sana dü$ün hediyem olsun.
"kincisi gö$sümde saplı kaldı. Seni buldum, seni gördüm ya.
Artık ölsem de gam yemem. Yeter ki mesut ol sen. Gitmeliyim
Nazlı'm. Burda daha fazla durmaya hakkım yok benim.
YK- Kadın olmanın imtiyâzının farkına vardın mı?
"B- Belki bir gün babamdan da bahis açmalıyım.
YK- Biliyorsun bende aynı anda birden çok kadın var. Sırayla
de$il. Hepsi, aynı anda var.
"B- Önce hayvanlarını doyursunlar. Yemini, suyunu versinler,
tımarını etsinler. Ete doysunlar. Ya da öyle bir doygunlu$a
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eri#sinler ki... o zaman yakla#abilirler artık â#ka, sevdâya,
öpü#meye...
YK- Kadın mıyım erkek miyim, neyim ben? Kız bedenim,
Erkek-Çocuk- Evlât’ta vücut buluyor.
"B- Erkek olan bendim. N’olur biraz daha sevi#elim diyen de,
her seferinde bendim.
YK- Sanıldı$ından daha fazla kalas gibi bissürü kadın var.
"B- Bedensizlerle berâberlikler kurdum. Ço$unun yüzü daha
sevi#me
sırasında
sûretini
ve
gölgesini
yitirirdi.
Hatırlayamıyordum Ablacık.
YK- Fakirlerden ho#lanmam, zenginlerden nefret ederim.
"B- "ki ki#i tıkılmı#lar eve. Ev de$il, bir nevî hapishâne. Anlat
anlat dur. E biter konular. Tekrâra girersin. Hayat bu,
diyeceksin, bol bol kom#ularını çeki#tireceksin. Varlıklarını
sürdürmek isteyen çiftler bunu yapmıyor mu Ablacık?
YK- Ha #öyle, kıvâma gel. Dı# dünyayı önemsemedi$inde ne
de güzel lâfcıklar ediyorsun.
"B- Aynı evde bir kadınla uzun sürelere dayanamıyorum.
Tencere, yatak ve helâ arasında geçiyor ömür. Devamlı yemek
yapıyor ve yemek istiyor. Sopayı hazır tutmazsan seni
sevmiyor. Hele de uzun müddet dikliklerine alı#mı#sa, yarım
gün elle#me, koyveriyor yaygarayı.
YK- Bedensel â#kı geçen biri olmalıydı ve bedenime
a#malıydı. Bu sen oldun "bni#. Etime muhtâç olmaksızın bana
â#ık olabilen, beni kar#ılıksız seven ilk ve tek erkeksin. Aynı
hamurun ekme$iyiz. Biriz. Birbirimizin ötekisiyiz. "çimdesin.
"çindeyim. Sana dokundu$umda, saçlarını ok#adı$ımda,
erke$inim. Kadın vücûdumdaki kadınla, seni erkek gibi
seviyorum. Sen zaten erke$imsin, tepemdesin, hırlıyorsun.
Ama altımda da inliyorsun. Aynı anda orospu sesleri de
çıkarıyorsun. "#te kadınla erke$in 1 hâli bu. Birinci ve
sonuncu bütün tekil ve ço$ul #ahıslar. Bizim gibi iki güzele,
altın ı#ıklarda parlayan bize, yaratık diye bakıyor bazıları,
biliyorsun "bni#.
"B- Seks bizi kirletemez. Bu cümleyi bir tek sana
söyleyebilirim. Çünkü sen bozulmamı# ve bozmamı# birisin
evlât.
YK- Millet bizim konu#malarımızı duysa kesin kafayı yer.
"B- Hiçbir kadının veremeyece$ini veriyorsun sen. Sen
zannetmedikleri bir varlı$ı veriyorsun. Erke$e gizli kadın,
kadına gizli erkeksin. "kisi aynı ânda sensin. O yüzden
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târiflere sı$mazsın Ablacık. Beni etinle tavlamaya
çalı#mıyorsun. Ne kadar lezzetli, bal kıvâmında... vesâireyle
beni etkileme gâyesi gütmeden sarılıyorsun. Etin baskısından
sıyrılıkım artık. Hayvan gibi de tepi#mi#, görmü#tüm
elhamdülillâh.
YK- Dü#ün ki çokları doyuran hızlı-yemek. Hamburgerler ve
haplarla beslenen milyarlar. Ne biçim aptal yapar insanları
biliyor musun? Emdi$im yarak belki hacının kesti$i döner. Çi#
yapıyoruz ve aslında o anda ya$muru da yaratıyoruz.
Do$adaki muhte#em geridönü#üm hikâyesi. Sokakta midemizi
bulandıran yemekleri tıkı#tırıp organını dikelten binlerce
erkek üstümden geçti. Ben #imdi bütün kaînatı yemi# mi
oldum?
"B- Sen beni öyle kar#ılıksız seviyorsun ki vücûdum sikmek
esâretinden kurtuldu.
YK- Bunarsam benim için kâtil kirâlar mısın "bni#?
"B- Ölüm mukadderât de$il mi?
YK- Milyarlarca insan kıyâmetin #u aralar kopaca$ına
inanarak ya#ıyor. 99 depremini hatırlasana. O gürültü
dünyânın sonu gibiydi.
"B- Zâten sonu.
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ROMANOV"Ç-RR
(YÜRÜYEN ADAM’IN MACERALARI)
%ehrin gizli kapaklı yerleri. Nefes alan #ehrin hikâyesi. Hızlı
%ehir. Çılgın, kaotik, acâyip yer. "nanılmaz kırılmalar ve
hikâyeler var. "stanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı, i#te hep
gizli kalan mesajım galibâ bu olmalı. "stanbul’a bakıyorum,
seyrediyorum, yürüyorum, görüyorum. Allahım nasıl
organizma, her ân yepyeni olaylar olmakta. Karıncalar gibiyiz
#ehrin trafikinde, birer böcekiz yeraltı geçitlerinde. Metro
a$larından geçiyoruz; boru veya tünel sistemleriyle denizden
karaya, sanayi çar#ısından gökdelenler merkezine ânında
ba$lanıyoruz. %ehrin erimi# asfaltlarından zift soluyoruz.
Bayram günleri metro ve otobüslerle topluca büyük
merkezlere akıyoruz. Dünyâ kentlerinden bildiriyor Re-Re; ve
tabii, Tambulpistak: Pislerin mecâz toplamı #ehir; kimine da$,
ba$; kimine gülistân. Torbacı, Kapitalist veya Kâtil sokaklarda
yürüyoruz, #ehrin en ucûbe yerlerini adımlıyoruz. "#te meselâ
herhangi gece. Galata Köprüsü. Yürüyen Adam’ın macerâları.
%arkısözü yazarınız Alpovski Bugatti, devâmlı isim ve nâm
de$i#tiren #a#maz gözlemci. Karanlık gecede inecek köprüye
ve görecek gerçek geceyi. Karanlıklar Prensesleri var ve
e$leniyorlar kulüplerde. En güzel kimde deme bo#una, bil ki
kimde cüzdan #i#kinse ona sunmaktadır tırna$ını ve derisini
Abla. Acımasız Do$a. Karaktere bak Çıplak Maymun’da. %i#e
geçirmi#ler insanları, basıyor makineye sabah ak#am kartı.
Diyorlar i#te senin hayâtın, o da diyor do$rudur evet. Kaînatın
muhte#em imkânlar dünyâsında ve de rüyâsında olur mu ha
söyleyin ya da susun ben deyim. Mmm. He. Düm tek ha.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(ERKE!"N RUHU)
Bütün sözler güne#in altında sa$ır ve yorgundu. Sabahları
ellerinde kalan buydu. Sebepsiz ne#eli kahkahalar, gözlerdeki
ı#ıklarda eriyen bir çift insan da vardı. Gece neler
konu#mu#lardı? Saatlerce mırıl mırıl neydi o sözler?
Sevi#irken
kulaklara
fısıldanan
kelimeleri
sabahları
hatırlayamıyorlardı.
%ehvet hummâsına tutulmu# gibiydiler. Emiyordu kadın,
sa$ıyordu, husyelerini yalıyordu. En sevdi$i buydu; RK,
geberiyordu zevkten. Diyordu kız zâten: ''Desene geberiyorum
diye...'' Geberiyordu.
''Canım #imdi öyle bi çekti ki...'' ZK, bunu söyledi$i sıralarda
yirmilik di#i ameliyâtla kökünden yeni sökülmü#tü. ''Ama
alamam. A$zımı tam açamıyorum. Belki ucunu küçük küçük
ısırabilirim.''
''"yile#ti$in gün gel de döktür a$zına.''
''Ahh. Dökecek misin?''
''Gırtla$ına akıtmak istiyorum.''
''Yapar mısın?''
''Yapmam mı?''
O hırpalanmı#, erine ârzûlu gözlerinde hayvanî ıslaklıkla,
istekten kavrulan, soyunup koynuna süzülürken hızla ve hâzla
çıldıran, solukları ve nefesleriyle berâber kendini de kaybeden
o kadın; doldurulmak, sarsalanmak isteyen o kadın.
Zekî-Kaltak, ola$anüstüydü, #ahâneydi, bir tâneydi. Memeleri
kıvamında ok#andı$ında önce bir inilti koyuveriyor, sonra da
#ırıl #ırıl akmaya ba#lıyordu. RK’ye göre ya bütün bunlar
rüyâydı ya da gözler açıkken rüyâ görmek bu demekti.
Zekî-Kaltak diye adlandırılan karakter, herhangi bir güne
takriben yata$ında uzun uzun gerinerek ba#lar. Geceleyin
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gördü$ü rüyâların tesîri altındadır. Gözlerini açmakla
açmamak arasında tereddütdedir. Elleri kendili$inden bacak
aralarına gider. Uyluklar hep hafif nemlidir, ıslaktır ya da
ıslak gibidir. En sevdi$i, sabahları uyandı$ında usul usul
öpü#mek ve ardından da ba$ıra ba$ıra dökmektir. Kimse
yoksa kendi yapar. Nasıl olsa hafsala almayacak kadar çok ve
farklı deneyimleri olmu#tur, yabancı manzaralara ihtiyâcı
yoktur. Biri aklına gelir ya da birkaçı birle#erek ZK'ın yeniden
ârzû ile kıvranmasına sebep olurlar. Amcı$ını ok#ar usuldan,
gide gide yükselir, çı$lıklarını bastıracak yer arar, ba#ını
yastı$a gömer, inler, haykırır, yeri gö$ü parçalar; ardından
kahvaltıya oturur.
Bilse ki a$zı yarrak emmekten tahri# olmu#tur, bilse ki sıcak
çay bu yüzden dama$ını ve beynini zonklatmaktadır. O ki
kaydade$er Babatorik’lerin ço$unu sıvazlamı#tır. Seks
husûsundaki fikri nettir: ''Durmadan Yapmalıyız'' ve ''Herkese
Yeter.''
''Seni reglden kaç gün sonra delebilirim?''
''Hah hah ha. Ay ö$renemedin gitti bir türlü #u takvim
yöntemini. "lâhi...''
''Bu sefer ö$renece$im kesin. Kararlıyım.''
''Ayy çok #ekersin.''
ZK'ın hikâyeleri, ânın o çarpıcı ve dayanılamaz #ehvet
baskısıyla doluydu. "çte, içeride bir enerji vardı. Her dâim
harekete geçmeye hazır. Günlük hayâtta kısadevreler
oluyordu, bazı çarpı#malar gerçekle#iyordu ve bunların
Hızlıseks’lerle
sonuçlanması
kaçınılmazdı.
Hikâyelerin
güzelli$i de buradaydı zâten.
''Dü#ünsene #ehirde ya#ıyoruz. Hiç tanımadı$ımız binlerce
insanla kar#ıla#ıyoruz. Ve her ân. %ehirde herhangi biriyiz.
Kimse kimseyi tanımamak üzere programlanmı# zâten.
Gördü$ümüzü ikinci göremeyiz. Ve ben bir kadın olarak
dola#ıyorum, geziyorum. Her yer erkek dolu. Aç bakı#ları hep
üzerinde. Elde etmek için bir tek tebessümüm yeterlidir.
Niyetim varsa bakarım. Geçen gün otobüsteydim, trafik
sıkı#tı. Üç delikanlı geçiyordu yoldan, biriyle bakı#tık. O ânda
sikti beni i#te. O ânda ben O’na verdim. Sonra TaksimBakırköy dolmu#una bindim. Karnım kabarmı#tı. Di#çiye
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gidiyordum, vallâhi. Yanımdaki herifin ta#aklarını tuttum
pantolonun üstünden. Fındıkzâde’de indim. Pe#imden
niyetlendi. Hızlı hızlı ve kararlı yürüdü$üm için gelemedi.
Zâten #a#kınlı$ını üstünden atamadı$ı için gelemedi. Erke$in
rûhunu çözdüm.''
''Bu o kadar da kolay de$il. Yarra$ın psikolojisini
çözmü#sündür, büyük ihtimâl böyle bu.''
''Do$ru, yara$ın ne oldu$unu biliyorum. Ahh, yarak... ne
muhte#em #ey öyle...''
Zekî-Kaltak, sık sık verdi$i nutuklarda Erkekhayvan’ı ele
alıyor, irdeliyor ve posasını çöplü$e fırlatıyordu. Sayısını kendi
de bilmez ki ZK, kaç erkek?
ZK- Canım istedi mi dayanamam, saldırırım.
RK- Kime? Veya nasıl buluyorsun?
ZK- Arayı#ım, önüme erkek olarak i#e yarar ilk tip çıkana
kadardır. Direk ıslanıyorum o zaman. Kendimi uçucumadde
gibi hissediyorum. Kimbilir kaç bedenin içinden geçtim ben?
RK, hayrân hayrân dinliyordu kızı. Kırmızı kadar edepsiz,
Kara kadar baharatlıydı; tatlı, gaddar, sıcaksı ve zulümkârdı;
ZK’tı O, â#ktı.
Güne sinsice dalardı Z.Kaltak. Fakat avını haklarken
panterle#iyordu. Sa$ burun deli$inin üstü hafifçe se$irirdi.
Böyle zamanlarda gözlerini yumar ve hamle ederdi.
Gırtlakborusu hayli gerideydi. A$zına aldı$ında yüzü bir
Kaymaktaba$ı’na dönü#üyordu. Dudakları aynı zamanda
Balçana$ı’nın da dudaklarıydı. Tek damlasını bile ziyân
etmezdi. A$zına dokunuldu$unda, do$rudan Dillibâdem’ine,
dibine de dokunuluyordu. Matkap’la delinmeyi de severdi tabii
ki; ama en ho#landı$ı, memeleri ırgalanırken, a$zına yüzüne
ya$mur ya$dırılmasıydı. ''Alüminyum ve Çinko da var
spermde Protein’in yanısıra. Bunlar kadınlarda eksik.
Yutmaları gerekiyor o yüzden. Canıyla besliyor aslında erkek
kadını. Güzel olan da bu zâten.''
ZK, bazen yüzünü de uzatıyor ve "N’olur suratımı sik,'' diye
yalvarıyordu RK’ye; tehditkâr bir cengâver gibi tepesine
dikilen RK, #i#mi# ta#aklarıyla gamzeli yanaklarını daha da
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sıkı#tırıyordu: ''Rüyâlarımda seni gördü$üm müddetçe,
silâhım, tabancam, mızra$ım ve Yarag’ım, emrine amâdedir.''
Bir sigar çekmek için davrandı ZK. ''Nasıl olsa bıraktım, bir
tâne içeyim de keyfimi süreyim,'' dedi. Dijitalmavi duvarın
önünde ve tütünsarısı duman örtüsünün altında i#âretler
heceledi: ''Büyüdükçe ne kadar çirkinle#iyor seks. Çocukken
bazı büyüklerin kuca$ına oturup bacaklarımın arasını hafif
hafif sürttürürdüm. %ehvetin kendisi güzel ve ba#tançıkarıcı.
Ö$leden sonra kör saatler. Memelerimi yalatırdım.
Memelerimi yalatmayı sonradan ö$rendim.''
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ROMANOV"Ç- RR
(DEL" DAMGASI)
"stemiyordu kimse ufak acıyı bile hissetmek, acı duygusu
yakla#tı$ında kaçıveriyordu millet. Yoksa hastalık sa$lık da
yok, yara yoksa iyile#me de yok. Maya yoksa tuz faydasız.
Keskin tatlar damak tavanlarına çarparak beyni îkâz eder.
Algılar ve acılar açılır. Hisset ya da hisset. Ama yük a$ırdır.
Ta#lanabilir ya da kovalanabilir ya da deli damgası
yiyebilirsin. Toplum denen #u açıkhava hapishânesinde kafayı
yiyebilirsin. Akmak gerekir. Kaînatın bilgisi insanda zâten
var. Benlik ve Nefis denen nesnenin a$ırlı$ından kurtulmak
mesele. Bo#luk yoksa doluluk yok, çünkü bo# yoksa dolacak da
yok. Ne yapacaksın ya da yapmalısın? Hiç. Oldu$un yerde
sâdece duracaksın, özünün merkezini arayacaksın bulacaksın.
Anaakıntı'nın
tersine
dipdiri
ko#mak,
bu
demek.
Kıpırdamadan
ya#amayı
becerebilecek
beyingücünü
denetleyebilirsen i#te sen o zaman Budha olursun. Ve zâten o
zaman da o durma hâlinde sonsuza kadar durursun. Eylemek
için ihtiyâcın kalmaz zıplamaya. "ktidârını zihninde soyutla.
Bu hayât kimin, bu dünyâ kimin? Avrad’ın ya da Er’in;
farkgıymaz. Alem öyle ça$ıltılı nûrlarla akar ki zihnine, görür
ki Hiç’tir, Hiç’ten ibârettir, ve ne kadar muhte#em yaratıktır,
ne biçim zevk kaynakları vardır. Ya akı#taki mutluluklu
gülü#leri ya da hicrânlı a$lamakları seçecektir. Fazlalıklarını
at, a$ırlıklarından kurtul. Derin bir tek nefes al. Ci$erlere dol.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(YED"NC" BOYUTTAK" MELA"KELER)
YK- Kimseyi dinleme. Vah#î taraflarını asla bileme. Bildi$in
yol do$ru yoldur. Yollar senden önce ke#fedilmi# olabilir.
Kanla ba#la ö$rendiklerin evvelden bilinmi# ve kaydedilmi#
olabilir. Çalı# ve güven ama övünme. Bildiklerin,
bilmediklerinin yanında hiçtir.
"B- Sen bunları nerden biliyorsun Yaylacık? Söyletenler mi
var yoksa ha? Sırlar Dünyâsı mı?
(Devreye TELEVIZ’ın sesi girer.)
"B- Ömrüm boyunca çizgifilm seyredebilirim.
YK- Sırların dünyâsı bitirici.
(TELEVIZ’ın sesi 120 cm. gömme düzekrandan dalga dalga
yükselir.)
(KASABIN RÜYASI)
''Uyan karıcı$ım, rüyâmda kıyma almak için dükkâna gelen
hiç tanımadı$ım bir mü#terimi satırla do$ruyordum.''
''Hayırdır in#allah Bey.''
(Ve sabahki KASAP/"Ç/GÜN çekimleri. Mü#teriler rol gere$i
girer çıkarlar.)
(Dilenci gıygıylarını kahredecek kadar ustalıkla yerle#tirilip
seyirciyi mükemmelen a$latmayı beceren sahtekâr müzik,
"stanbul’un kli#e resimleri e#li$inde zincirleme akar: Bo$aziçi
Köprüsü, Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya Sarayı,
Haliç Kıyıları, %i#kebap ve Lokum çekimleri. En nihâyetinde,
kamera gelir durur yasadı#ı gecekondulardan birinin önünde.)
(Yoksul eviçi. SABAH. Öksürerek uyanan, gözleri kançana$ı
Sarho# Baba. Ezik Ana. Ürkek Kızçocu$u.)
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SARHO% BABA- "çki alın bana. Haa, 1 kilo da kıyma.
Canım kuruköfte istedi, maydonozlu.
ANNE-KIZ- (Bir a$ızdan veya tek tek) Ama bey, para yok.
Ama baba, para yok.
SB- Gidin bulun lan.
(Kenar mahâlle kasabı. Semiz ve mutlu Kasap, bıçaklarını
birbirine sürte sürte bilemektedir. Ana-Kız girerler. Dinî
Huzur temalı müzik e#li$inde zincirleme geçi#ler.)
''100 gram kıyma verebilir misiniz?''
''Sevâbına 1 kilo vereyim.''
(Mahâllenin "mâm’ı, hâl hatır sormak için girer. Kasap,
rüyâsını nâkleder. "mâm, yorumda veya yargıda bulunmaz,
hayırlara vesîle olmasını diler. Dünyâ i#lerinden, âhiretten,
kadına el kalkmaması gerekti$inden, "slâmiyet’i seçen ünlü
Batılılardan, kâlp ve rûh güzelli$inden, ibâdetin sa$altıcı
tesîrlerinden, gezegenin ve fezânın uçsuz bucaksızlı$ından ve
muhte#emli$inden bahsederler. Siyâset’e ve Futbol’a ise hiç
de$inmezler.)
(Aynı esnâda, Ana-Kız, kasap dükkânından minnettâr ve
mutlu çıkmı#lardır ve #ehrin târihî ve turistik yapılarına
hayrân hayrân bakınarak yürümektedirler. Trafik akıcıdır,
dipsesler makul seviyelerdedir; kaos ve panikataklar uzaklara,
Pistanbul’un
merkez
mahâllerine
ili#tirilmi#
yaban
sekanslardır. Ana-Kız, eve dönmeden önce, %ehzâdeba#ı
Camiisinin huzûrlu ve sükûn dolu serinli$inde, #elâlesuyu
içerler & litrelik pet#i#eden, Toros’lardan el de$meden
getirilen.)
SSB- (Sinirlenen Sarho# Baba) Ne demek lan sevâbına?Bu
devirde kim kime bedâvadan 1 kilo kıyma verir lan? Lan
yoksa???
(Der ve hı#ımla fırlar. Karanlık suratlı ve a$ızlarını bıçak
açmayan garip adamların arasından kartalkanadı yürüyü#le
geçerken diliyle di# aralıklarından tükürerek sesler de
çıkarmaktadır. Metropol kuytusundaki semtte Kamera’nın
uzun yürüyü#ü.)
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SB- Benim karıma sevâbına 1 kilo kıyma ha? Kimsin ve nesin
lan sen? Al kıymanı.
(Kasabın rüyâsında, kanlar içinde kıymaya dönü#türüldü$ünü
bilmeyen Sarho# Baba, Metropol Kırsal’ında, nâkliye
kamyonlarıyla dolu bir yere gider. Alkol musîbeti yüzünden,
dostlukların son gününde pimleri patlayan eski arkada#ından
yalvar yakar borç para ister ve lütfen detaylara girmemesini
ricâ eder. Eski dost ve yeni kapitalist eleman ise hâlâ düzenli
i#-düzenli a# vaazlarındadır. SB, kırsaldaki telgraf tellerinin
altında uzanan yoz toprak yolda, elleri #aka$ında, yürür.)
(Sarho# Baba, Kasap’a bu sefer parasını ödeyerek 1 Kg.
Kıyma tarttırır ve buru#turup tükürdü$ü parayı tezgâha
fırlatır. Gider. Derken fikrine kurt dü#er. ''Ben manyak mıyım
da kıyma alıyorum, içki alsam ya,'' der, geri döner ve Kasap’la
kıymayı iâde etmek için tartı#maya ba#lar.)
(Kasap artık yava# yava# kafayı yemeye ba#lamı#tır. Önce
durup dururken rüyâsında birini kesmi#tir; ardından Kurbân,
bizzat ayaklarıyla dükkâna gelmi#tir. Bu arada âilesiyle de
tanı#mı#tır. Adam sanki kesilmek için durmadan dükkânı
ziyâret etmektedir. Bu nedir? Tıpkı yeryüzündeki hayât gibi
bir imtihân mıdır? Yoksa nedir? Kasap tam satırı
indirecekken, "mâm müdâhale eder.)
"MAM- Dur. Bu adam bu kapının önünden ayrılamıyor. Bu
i#te bir hikmet var. Aklından öldürmeyi geçirdi$in adamın
ba#ının üzerine elini koy #imdi.
(Satır, hâlâ kızgın Kasap’ın elindedir ve Maktül’ün beynine
a$ırçekim inmeyi beklemektedir. Kamera, Kurbân’ın ve
Kasap’ın yüzlerinde uzun uzun dinelir.)
(Sarho# Baba’nın yüzündeki acımtrak bîçâreli$i ve ölme
ârzûsunu sezen "mâm, çaktırmadan bir ko#u Karakol’a
giderek iki Memur ça$ırmı#tır bile. Polisler girer. "mâm, bu
sefer Kurbân’a döner.)
"MAM- Bak evlâdım. Ben "mâm’ım. Bunlar da Polis’ler.
Dekor böylece tamamlandı. Her #erde bir hayr vardır. Rüyân
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sana seni gösterdi, senin içine ayna oldu. Normâl #artlarda
kan akması gerekirdi.
("BN"% ile YK, TELEVIZ’ı kapatırlar.)
"B- Babamın teyzesinin o$lu emekli olmu# kitap yazmı#. "smi,
KA"NATIN SIRLARI.
YK- Oha.
"B- Yalayaca$ım seni.
YK- "mdats. Hey uzaylı ben dost.
"B- O mestedici dil darbeleri masalından #arkılar söyleyeyim
mi sana?
YK- %imdi yalama beni tatlım.
"B- Kavgayı kazanamayacak küçük ve güçsüz larvaların
seksini hatırlıyorum, son seyretti$im belgesel bu.
YK- Aç, aç bacaklarını fâhi#em, sana gül dalı yerle#tiricem.
(Devreye gene TELEVIZ girer.)
(''Ben cellât de$ilim, Çükütürk’üm. Sizi kurtarmaya geldim.
Bu cehennemden kaçı# yok. Götürün #u "blis tâklitlerini
i#kence odalarına, kırbaçlayın. Gerçeklerden kaçmanın ne
demek oldu$unu anlasınlar.'')
"B- Makarna. TV. Bu da iyi.
YK- Ey dükkâncı bana bir rumûz ver, ikimiz olsun.
"B- Hayât, HABERLER sâyesinde çok e$lenceli bir dizifilme
dönü#mü#tü ya da dizifilmler Hayât’ı renklendiriyordu. Kimse
sıkılmıyordu. Çükütürk Evlâdı, ö$retili bütün duygularını her
ak#am Haberler’in ba#ında tek tek yeniden hissediyor, ya#ıyor
ve ya#atıyordu. Tâze evlendi$inde, Gelin-Kaynana ittifâkıyla
hızla damızlatılan Çükütürk Evlâdı’nın ileriki senelerde de
devâm edecek ni#asta ba$ımlılı$ı ise apayrı bir hikâyedir.
Zâten bu Ülke’deki bütün erkeklerin anneleri, hayretlerüstü
lezzette yemekler pi#irirdi. Mutfaklar temiz, odalar aydınlık,
yüzler pırıl pırıldı. Sabah Tarla’ya ya da Dâire’ye gidilir,
mahâlle aralarında ve yangın yerlerinde, yorgan ipli$iyle,
çuldan çaputtan dikilmi# toplarla çiftkale maç yapılırdı. Konu
kom#u hâtırnaz, kibar, ho#sohbet ve hatta bazen de bilgemsi
ki#ilerdi. Bu mesut insanlar foto$rafhanesinin hâtırasındaki
en mühim iki tad, annelerinin börekleri ve pilâvlarıydı. Ah o
ne lezzetti. Dipnot, bkz; protein eksikli$i ve ni#asta
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çoklu$unun, mantık yürütme, ba$lantı kurma ve analiz
süreçlerine etkileri ve yanetkileri, adlı makale için doktor
bilmem kim...
YK- Yava#tan gel tatlım. %u gerzek dünyâda.
"B- Biraz daha makarna?
YK- Kendime tapıyorum. Hastayım kendime. "li#kimiz herkes
için muammâ. Anlamaları imkânsız "bni#. Kafaları karı#ıyor.
Acaba? Sorular? Kötüyüm ben.
"B- Sen 3 bin yılının kadınısın.
YK- O ba#ka bir hikâyenin kahramanı.
"B- Bedensizle#mi#mek evresine eri#mi# bir canlı: 3 bin yılının
kadını, nı, nı, nı.
YK- Bildikleri seksten yapmadı$ımız için tuhafız. Yâni
aramızda dürüst bir ili#ki var. Ama â#ı$ız.
"B- Bizi öyle sanıyorlar.
YK- Ya da bütün bunları biz sâdece zannediyoruz.
(Devreye yeniden Televız girer.)
(''Önce dillerini kesin, sonra da gözlerini oyun. Acı çı$lıklarını
duymak istiyorum. Hey cellât. Dur. Erkek sosyopatın dilini
kes (konu#amasın) kızın (da) gözlerini oy (dünyâsı kararsın).
Hiç kimse sa$ kalmasın. Öldür #u karakterleri.'')
YK- "çimdeki canavarı serbest bırakmak istiyorum.
"B- Sal gitsin.
YK- Kirlendik "bni#.
(TELEVIZ bir türlü devreden çıkamaz.)
(''Biz kör ve dilsiz, temiz ve uygar görünü#lü çiftiz. Yıllardır
zindanda ya#ıyoruz. Hatâlarımızın diyetini ödemek için
örseleniyor ve hırpalanıyoruz. Daha da çekeceklerimiz varmı#.
Yedinci boyuta çıkmı#ız ve buradaki bankamemûru kılıklı
Melâike, bütün hayâtımızı klip ve animasyon tekni$inde
anımsamamızı sa$lıyormu# ve biz de diyormu#uz ki: Daha da
yarın
dalaklarımızı,
kökünden
kesin
tırnaklarımızı,
zindanların kesme ta#larına çarpın ba#larımızı; yakın canımızı
çünkü çok yakmı#tık; yakın, çünkü bizim geldi$imiz diyârda
sevinç ve ne#e de$il, karanlık ve gri homurdanmalar vardı.'')
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Ç"NGENE GÜZEL"
(MUZ"KA DE LA F"N"TO)
Dünyâda o kadar güzel yerler var ki Alpovski. Öyle güzel
#ehirler var. Da$lar, ırmaklar, #elâleler, ba#ka ba#ka insanlar.
Hiç benzemeyen. Bir ömür gezsen bitiremezsin. "nsanlar deli
mi sence? Neden bu hayâtlarından vazgeçemiyorlar? Çok mu
zor? Neden canlarının istedi$ini yapmıyorlar? Dört duvar
arasında ömür çürüten o kadar çok insan var ki Alpovski.
Mezar mı desem, hücre mi desem? Ve o kadar da çok deli var.
Ama hepsi normâl görünü#lü. Mutlu ve tatlı ya#amak varken
neden? Herkes kör mü? Sa$ır mı? Algıları kapalı. Hep aynı
terâne. Öyle fakirler gördüm, a$ır müptelâlardan farkları yok.
Din de aynı afyon. Ama çok da mutlu insan var dünyâda.
"stanbul’da çok mutlu insan yok ama di mi Alpovski? Sence de
öyle de$il mi? Hiç gülen yüze rastlayamıyorum yollarda.
Herkes çok gergin. Sapık gibi bissürü adam görüyorum otobüs
duraklarında falan. Niye? Bu hırs niye?Varmak istedikleri yer
neresi? Ya da var mı diyorsun, o da do$ru. Eee, ba#ka? Büyülü
%eker’i yedin mi? Suyun ba#ında, peki. 2 bin metrede, peki.
Tatlı mısın güzelim, #ekerlendin mi? Yalnız Alpovski, çok
dikkat et. Bunu bana veren, sevgilimin yanında takılan iki
çocuktan biri. "ki adam aslında. Biri otuz, biri otuzbe#
ya#larında. Otuzbe#lik altı aydır kayıp. Otomobiline atlamı#,
gitmi#. Yollarda. Nerde oldu$u belli de$il. Hırvatistan’ın
da$larında bayırlarında. Her yerde olabilir ve hiçbir yerde de
olmayabilir. Di$eri zâten daha önce de yatmı#tı akıl
hastanesine. Direk gene oraya. "lâç tedâvisi, #u, bu. Yedikleri
miktarla ilgili de$il, ki#ide yarattı$ı etkiyle ilgili. Kimisini
birbuçuk doz uçurur. Onun için dikkatli ol diyorum. Ben üçyüz
tane yedim ulan. Ama her zaman Alpovski. Her zaman.
Kontrol bende. Uçuyorum. Aynı zamanda biliyorum. Kafamı
gözümü yarmıyorum. Amı götü da$ıtmıyorum. Gördü$ün gibi
sapasa$lamım. Bomm-ba gibiyim. Gerçi sen de fenâ de$ilsin.
Canım. Elli tane bu güzelim, dile kolay. Hepsini yemeyi
dü#ünmedi$ini biliyorum. Tamam. Ama gene de. Akıl
hastanesindeki mi? Sıyırmı# i#te güzelim. Pil bitmi#. Muzika
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De La Finito. Vâde tamam. Yakmı# kabloları. Tamamıyla
yakmı#. Cıs olmu#. Çok üzücü tabii. Özüyle hesapla#mamı#
birilerine sakın vermeye kalkma. Sorumlulu$u sana âit. Bu bir
zincir güzelim. Kime gitti$i çok önemli.

86

BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(APTALLARIN DÜNYASI)
Korunaklı sulardan çıkmı#, tehlikeli sulara açılmı#lardı.
Bedenleriyle anadan üryan dikilip kar#ı kar#ıya durmu#lar ve
hakikatleriyle yüzyüze gelmi#lerdi. Ve bu engin okyanustaki
su çok bulanıktı; orası, çıngıraklıyılanların da kol gezdi$i zarif
kötülüklerin diyârıydı aynı zamanda.
Kural koymak için kavramak, kavramak için de kural koymak
gerekiyordu. Eylem, Haz, Ödev, Dara$acı, Ödül, Dayak,
Sürgün, Cezâ... ve i#te Z.Kaltak’a göre Kural,
etrâfın
ahlâkıydı ve kuralı yerle#tirenler belliydi: Beden, Acı, Kan...
Bir iken "ki sayısını geçebilmeyi ba#aranlar mümkünse
grupseks yapıyor, #ehirde rûh hastaları kol geziyor, herkesin
canı sıkılıyor. Göstermek bir çözüm olabilir mi?
Aptalların dünyâya hâkim olmasının ve yönetmesinin
yarattı$ı hayâlkırıklı$ı RK’yi saldırgan yapıyordu.
RK- Dünyâ hiç bu kadar kafayı yememi#ti.
ZK- Nerden biliyorsun?
RK- Baksana târihin karanlık denen ça$larına. %imdikinden
daha aydınlık.
ZK- Belki de hep böyleydi.
RK- Hayır.
ZK- Belki de kafayı yiyenlere hiç bu kadar çok söz hakkı
verilmemi#ti.
Tamlı$ı arıyorlardı. Rûhlarının yetinmezli$i ve parlaklı$ı,
bilseler bilenleri deh#ete dü#ürecek hakikatlerle doluydu. RK,
cemiyetteki Tek’lerin olmaktalarını 'âdi sahneler' diye
yorumluyordu ve ZK’ın içten içe sinirlendi$i de biraz bu
kolaycılıktı. ''Acaba,'' diyordu RK, ''"yi dünyâ tatsız mı olurdu?
Kötülük demek iyilik demek mi?''
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(SIRLAR VE KABAHATLER)
ZK'ın gülleri, sarıp sarmalandı$ı ili#kide açıldı ve patladı.
''Rûhumu veriyorum sana. Hizmet sunmak için elpençe dîvân
bekleyen sürüyle erkek var. Canım hangisini istiyorsa
götürebilirim. Derdim o de$il. Memleket zaten yarak tarlası.
Beni ilgilendiren, varlı$ımın, en derin yerinden pençelenmesi.
Erkek sikten ibâret de$il. Ama sevi#irken bir sike dönü#ürse
hiç de fenâ olmaz. Öyle olmalı, tepeden tırna$a bir yarak
olmalı. Ben nasıl am oluyorsam öyle.''
Bedeninin sırlarını ve kabâhâtlerini payla#tı$ı tek â#ı$ı
RK’ydi. Yaptıklarını, yapabileceklerini, ve her #eyi O’na
anlatıyordu. O kız, RK’nin erkekli$ini çıldırtıyor, tavana
vurdurtuyordu. ZK’ın ârzûlarındaki dizgini hiç çekmedi.
Kadınlık sularını sa$a sola canının çekti$i gibi saçmasını
isteyen ya da engellemeyen de yine RK’ydi.
Her ânı erotik kılabilmenin imkânlarını gördüler; her vakit
erotik’ti ve her yer erotik alan’dı. Hayâtın her hücresinde,
birbirlerini dudaktan öpüyorlar ve #arıl #arıl akıyorlardı.
Onlar için günlük hayât, ihtiyâçlar giderildikten sonra,
saatler, günler ve geceler boyu öpü#melere, dokunmalara,
ok#anmalara bırakılacak, o derin okyanusta kaybolunacak,
otuziki kısım tekmîli macerâ, bir tuhaf efsâneydi.
''Arzûyu aslâ gemleme,'' diye tekrâr edip duruyordu ZK.
''Ya ortada ârzû etmek diye bir#ey kalmamı#sa?''
''Buralarda her sofra bahârât dolu RK. Teorik
edemeyebilirim ama erkekleri çok iyi tanıyorum.''

izâh

Pırıl pırıl güne#in altındaki kahvaltıda devâm ediyordu: ''Sik
aslında çâresiz bir organ. Kadına kıyasla kolaycacık
baloncuklarını patlatabilirsin. Alıverirsin havasını. Orgazm
içeriklerindeki üslûp bakımından naif. Tık, büküveriyor
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boynunu. Am ise vererek yolalır. Vermek zorunda. Gen
havuzunda çimmek ve en uygun dölü bulmak zorunda.''
Z.Kaltak’a göre, 'Zarzuka'nın da bir rûhu vardı, karakteri ve
canı da. ''Sertlik ve duygusuzluk ça$rı#tırıyor ama aslında
hassâs ve kırılgan. Kudreti hissettirilmezse kalkamaz. Biraz
#ımartılması da gerekir... yava# yava#... yılanın ba#ı canlı
çünkü. "leri geri hareket eder, durmaksızın kıpırdar ve arar.
Bir yer var, orayı arar. Ara#tırır, koklar. Hafiften kertikli ve
birazcık da #i#mi# bir nokta orası ve kanırtılarak zangır zangır
yarılmasını sa$layacak baskıyı ya#amak ister. Erke$in bütün
canı Yarag’da o sırada. Bedeninin kalan kısmı yok sanki.
Bilinci ve bütün gücü yara$ına kilitlenmi#. Ucundaki
hassâsiyeti do$ru yönlendirir ve saplayıp, yetecek süre kadar
beklemeyi becerebilirse, #ıngırtılı ba$ırı#lar elde edece$ini
bilir. Amcık o noktada titremeye ba#layabilir, hattâ bir süre
sonra #arıl #arıl i#eyebilir bile. "#te yarak ancak kendini
güvende hissederse kalkar ve i#ini yapar. Havaneli dövdükçe
döver o Cinçukuru’nu, Cançekici vurdukça vurur o titreyen
zemine. Ku#’un ucundaki Can, di#ideki Anaakımı bekler; Am
birazdan hareketine ba#layacak ve zelzele, odaları
kaplayacak.''
''Bence de,'' dedi Robot-Kentli, ''ama tek seferlik. Fı#kırmamın
yakla#tı$ını hissetti$imde yaraktan gelen bir duygu #ekli var.
Biraz sonra her#eyin bitece$ini biliyorum. Çıldırmı# hâldeyim.
"#te o zaman yüzüm buru#uyor benim. Haykırıyorum. Çünkü
biraz sonra ölece$imi biliyorum.''
Zekî-Kaltak, durmaksızın anlatmaktadır: ''Kızlar söylerler ya,
'garibim u$ra#tı da u$ra#tı ama gelemedim ki ben...' 'Durup
dururken a$zıma almamı istedi yaa, inanabiliyor musun?'
diyen kız arkada#larım var. 'E al,' dedim ben de. 'Manyak mı
bu karı,' diye deh#etle baktı. Kentteki so$uk kadınlardan
herhangi biri bu. BEN’i hayâl edeni hayâl ederek de bo#almak
mümkün benim lûgatımda. Niye ârzûları do$rudan ifâde
edemeyecek mi#iz? Televizyon seyrederek kendimi sikecek
hâlim yok.''
ZK’ın kendine atfetti$i cıvılgen hayâlleri beyin loblarına
kazımak ister gibiydi RK. Çekirdek çitler gibi sevi#ebilir ZK;
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''Böyle devâm edersem yakında yara$ım çıkacak,'' diyen ZK;
izânsız sevdâlarda erirken veren Zekî-Kaltak.
ZK’ın di#isindeki erkek canlanıyordu bazen. Gene Hatun’du,
ama erkekle#mi# bir Avrat gibi veriyordu kendini; sanki bir
Trans, SaplıSultan ya da Kadın"bne gibi. SMS’ler yazıyordu
RK’ye: ''Sen gittikten sonra #ortunu giydim. Yara$ım kalktı
gene. Taktım ben de.'' Erke$ini sabaha kadar yedikten sonra
cilâ niyetine. Amı öylesine kudretliydi.
O rüyâ gibi yazda, sabahları onu uyandıran, Robotçu$un
vücûdu idi. ZK aslâ ü#enmez, erinmez, yorulmazdı. Her vakit
istekliydi. Hiçbir zaman 'aslâ' demedi. Delinip durdukça farazî
bir sike dönü#üyordu.
''"nsanın siki olması ne güzel, canın sıkıldıkça daldırır daldırır
oynarsın elinle. Ne muhte#em bir organ yârabbim. Dü#ünsene
kalkıyor, kocaman oluyor. Erkek olsam, buldu$um her deli$e
sokardım. Meraktan. Hadi gel gir bana â#kım.''
ZK en sonunda RK’yi 'Sikler Siki' ilân etti. ''Yara$ım benim,''
diye hitâp ediyordu. Ta#aklarını top top emerdi, lop lop; bir de
kıza$zı kibarlı$ında o ayıp kelimeyi 1/3 R ile söyleyi#i. Ve
devâm ediyordu: ''Binlerce tilki döner kafamda. Kadını
çözemezsin RK. Anlamaya da çalı#ma. Sâdece ili#kiye gir ve
hükmetmeyi dene. Rûhuna hükmedebiliyor musun?''
Nar bahçesi gibi bir rüyâ görüyordu ardından ZK ve lâcivert
bir denize dalıyordu.
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ROMANOV"Ç-RR
(TAKS"M’E ÇIKANIN VAY HAL"NE)
%ehrin arkafonu. Camii yanında hamburgerciler. "stiklâl’in
kö#elerinde grup hâlinde haplananlar. "#emik kokulu Rock
barlarda kırık bira #i#elerine basarak öpü#en ve hep tâze bir
ümit arayan genç insanlar. Pas ve tortu kaldı damaklarında.
Yola da çıkamadılar. Merkezkaç Karakterler. Var bunlar.
Kendilerini sürekli bozacak kadar bo# zamanlar ve sıkılan
canlar. Küresel dehlizler co$rafyasında Merkezkaç Kuvveti
gibi döne döne yapılan yolculuklar. Aynı #ehirde ama
benzemeyen semtlerde.. ne kadar farklı tâ derinde.. metropol
kırsallarında, #ehrin çeperlerinde.. %ehir'de biraz sevinç
arayan karakterler dairevî yolculuktalar. Çünkü onlar geceler
ve kulüpler boyu kentin ı#ıltılı semâlarında uçsalar da
kaybetmi# yalnızlar. Ve Merkezkaç: Taksim: Devle#erek
büyüyen canavar kente ba#langıç hikâyesi. Zaman’ın akı#ı
de$i#ti$i için HAYAT da ilginçti artık. %ehirde çakılan çapraz
duble viskiler ve yüksük parmaklarında ta#ınan kokainler. R.
R. R. Kokain paketleri. Durmadan aynı yolları katedenler,
gitmek isteyenler bu #ehirden kaçmak. Garip sanki tekhücreli
canlılar, beklerler ezsin çizmeler diye mal mal. Hikâyelerin
devâmı ya da gölgesi gibiler, dertler ve istekler yakın. Acâyip
#ehir hikâyeleri. "#te gerçek ben hayâlimden bildiriyorum,
#ehri adımlıyorum ve hiç durmadan söylüyorum. Dinlemiyor
nasıl olsa kimse kimseyi, dikine gidece$i yolu ölçüyor besbelli.
Yok parası simit almaya, ırgat gibi çalı#ır sabahtan
geceyarısına. Zamklamı# eline süper telefonu ama. Bastırmı#
parayı teknolojiye, almı# en dijitali bu diye. Yoksa da mangırı,
ba$lamı# kredi kartı taksidine veya babasının kesesine. Atmı#
kendini, akmı# kendine, yarıgece Taksim’e çıkanın vay hâline.
Hele kızsan yardım eden çok olur, toplasak atılan ekstazileri,
burdan köye yol olur. Bu gözler neler gördü neler, yemedi de
yanında yattı sarımsaklı nâneler. Hayâtın zerrelerine nüfûz
etmi# müthi# renkleri resmedin. Gelin de "stiklâl’deki çılgınlık
mar#larını seyredin. Kız yumulmu# duda$ına di$er kızıl âfetin,
âleme parmak atar iki nâzenin. Abullabut erkek kalabalı$ının
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a$zı sulanmakta. Salyaları paçalarından akmakta. Di$er
yanda Rak, bangır bangır ba$ırmakta ve CADDE, doludizgin
akmakta. O Kamera-Adamlar olsalardı i#te #imdi, derlerdi
hadi gelin bir de gezdirelim Cadde’nin arka sokaklarında sizi.
Yalandan dengeleme hesabındalar ya hep; ya toptan yokedin
onları ya hep.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(GEY"K MUHABBET")
YK- Uygunsan 1 saat 20 dakika sonra %ato’da çay molası
vermeliyim "bnu#ka, hazırda 2 bardak da çay olursa ne âlâ.
Tesisinizin reklâmını bir borç bilirim, i#ime huzûrlu giderim.
TE%EKKÜRLER TÜRK"YE. Oylarınız tabii ki bana, çünkü
alenî grupseks paketi hediye ve her#ey serbest: SEKSÜL"N
PART"S" kuraca$ım.
YK- Ya$mur ve yollardayım, selâm olsun Çükütürk’e.
YK- Çok ulu ve paranoyak Çükütürk’üm, beni kızdırırsanız
sevgili Kont’uma söylerim, o koca dilinize, gırtla$ınıza kadar
SEKSÜL"N sürerr... yine de sevgiyle.
YK- Atları hazırda tutuyorum Kont’um. Atları it gibi
ko#turaca$ım ha ha.
YK- Uyanıksan beni arayabilirsin, evcil örümce$imizi alır bir
yerlerde otururuz, yürüyü# yaparız.
YK- Sevgili Gençkız Heyecânı. Bu gece e$er tribal, gripal ve
GRUP’al eylemleriniz yoksa 01.00 sularında %i#hâne’deki
%ATOMUZDA konaklamak istiyorum, CA"Z M"D"R?
YK- GRUP’al enfeksiyon ha? Olayı kes ve aç ulan telefonu.
"B- Odamda kitapgrup yapıyorum, kelimeler birbiriyle
sevi#iyor... "kimiz bir fidanın güller açan dalıyız Yaylacık.
"bni# evde RAP atıyor: Arabacıya söyle atları hazırlasın /
Çabuk olsun Kontes gezintiye çıkacak / Atları ko#turt
%i#hâne’ye Kontes / Hem arabacıları da kırbaçlamalı...
"B- Seni Madam Anais Nin'in yanına ı#ınlıyorum. Zavallı
erkekler. Eve ekmek getirsinler. At suratlarına çizi$i evlât.
Öpsünler çizmeni.
YK- "stiklâl’deyim, sana gidiyorum. Sevi#iyorsan kes ve ki#iyi
camdan at.
"B- Yemeni ba$lamı# telli ba#ına, zülüfleri dökmü# hilâl
ka#ına, henüz girmi# onüç, ondört ya#ına, edâlı i#veli Taksim
Güzeli… gözleri sürmeli Taksim Güzeli...
YK- Bak keyfine. %i#me kadınları da patlatma lütfen.
Gelmeyece$im.
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YK- Sanırım siz o sırada yurdumun simit kafelerini ke#if
turunda olursunuz. Kahrolsun simitevleri, simitevlerine kar#ı
omuz omuza.
"B- Ömür biter, "bni# bitmez.
YK- Kaçaket kesimine yeltenme, burdaki size de bize de yeter.
"B- Canım bamba#ka bir pozisyon oldu, arayamadım â#kım
benim.
YK- Pozisyon derken? Haha haha ha, bissürü pozisyon var
yavrum.
"B- Zannetti$inden de$il, ama 3 artı 1 olayına her zaman OK.
YK- Yanıyor ye#il kö#kün lâmbaları zâten. Götleri siktiret.
Kontluk topraklarına do$ru sâkin sâkin kürek çek.
(Devreye Televız girer)
(NERM"N-KAFASES")(…)
Beni
istedi$i
gibi
yönetebilece$ini sanıyordu. Ba#langıçta ses çıkarmadım. Ama
zamanla hiçbir de$i#iklik olmadı$ını görünce O’nu e$itmeye
karar verdim. Tabii bu hiç de kolay olmadı. Önce direndi.
Sonra yava# yava# yola geldi. "çindeki küçük köpe$i geç de
olsa farketmesini sa$ladım. Artık bana itâat ediyor. (…)
"B- Çal çanı zangoç, vur ka#ı$ı pilâkiye.
YK- Helva kıvâmına yakla#tın "bni#, aferim.
"B- Herkes pijama partisi vermek istiyor.
YK- Pijama bahâne "bni#. Aklına gelmeyecek karma#ık parti
oyunları var.
"B- Alpovski Bugatti’nin SEKSÜL"N romanındaki olaylar
gerçek oldu sayın seyirciler.
"B- Aksi, ma$rur ve güzelsiniz küçükhanım; azametle
gülümseyiniz.
YK- Ü#enmez isen eve sebze alır mısın? Konu#madan yemek
pi#irme terapisi yapardık. Mü#teri çıktı, i#e gidiyorum.
YK- Rûh ve Enerji yoksunu sayın Köle, iyi olmaya ihtiyâcınız
varmı#. Öyleyse iki saat sonra beni bulunuz. %ifâ her zaman
bende.
"B- Esas ilâç benim Ablacık, ve cemiyetin üstüne rahmet gibi
ya$mak istiyorum.
YK- Kadîm "bnu#ka’yı takdir ettik. Beslenmeye devâm. Çok
balık ve denizyosunu yersek Japonla#abiliriz belki.
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"B- En büyük virüs benim baby, anabellek çökertmeyen
cinsten.
YK- Genleriyle oynanmı# kâtil domatesleriz biz.
(%ehirde elektrik kesilmi#tir ve "bni#, Hattu#a# usûlü bulgur
pilâvı yemektedir.)
YK- "stikâmet Taksim. "#im uzun de$il. Metrodan sana
akarım. Kar#ıla#mamız gerekmiyor. Sadece seks partinize
denk gelmek istemem. Bilginize. Uygun mu?
"B- Sular kesik.
YK- Sıçtık desene.
YK- Bana da bulgur bırak, canım çekti.
"B- En ucuzunu ve en basitini aldım cep telefonunun.
Kaybolması umurumda de$il. Bir yerde unutsam bile ko#a
ko#a, 'Kontum, Lordum, Senatörüm' diye geri getirecekler.
YK- "stanbul’un dev akvaryumunu seyrediyorum. Çevre,
alı#veri# merkezinde tur atabildikleri için mutlu insanlarla
dolu. Tanrım o da ne? Japonbalıkları o kadar yava# ki, sanki
bolca cıgara çekmi# gibiler. Mutlaka görmelisin "bni#.
"B- Manyakları gözlemeye devâm.
YK- Tekerlek’leri seviyorum, Dingil’leri sevmiyorum.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(ADINA P"STANBUL DENEN O UZAK ÜLKE)
Hayatın zâlimli$ine boyune$er gibi görünen, müthi# derecede
yerle#mi#, mütevekkil ama soylu bir tavrı vardı ZK'ın, o
dikenli yâseminin.
Çar#ıya çıkardı ZK; pazara, manava, bakkala da giderdi.
Adına Pistanbul denen o uzak ülkede kilometre tepen gizemli
ve me#’ûm kadın O’ydu. Günlük hayâtın her ânı aslında ârzû
doluydu.
Seks iste$i âniden, panikatak gibi gelirdi Z.Kaltak'a. Bir ân
gözü dönüyordu ve akla hayâle gelmedik bir olasılı$a
gözüpekçe zar atıyordu. Sonra? Belli de$il. Sonra her #ey
olabilirdi. Bu ihtimâller arasında, %ehir Hatları Vapuru
tuvaletinden Toplukonut Satı# Ofislerine kadar, gâyet geni#
bir çe#itlilik vardı. Kıllı adamların ter, bel ve sidik kokularıyla
katı#tı$ı gölgelerin altında, özünden geçebilece$i o serin yerde,
rûhunun âksini alır gibi baktı$ı her adamı ânında yiyiverirdi
ZK; her ta#ın altını koklayarak yarak bulan gerçek bir
hayvandı.
Seksüel faâliyetlerinden bahsederken ço$ul eki kullanıyordu
ZK. Nicel çokluktan dolayı somutlayamıyor, tek bir olaya
sabitlenemiyordu. ''Seks dü#künlü$ü dikkat da$ınıklı$ını da
getiriyor,'' diyordu, ''tuvalette veya bir kö#ede geçiriyorlar
bazen. O zaman en iyisi öne e$ilmek. Hem memelerimi de
sıkabiliyor... yâni seksin nasıl bir baskı yarattı$ını bilemezsin
RK, aklına gelebilecek her türlü sapkınlı$ı yapaca$ın bir
zaman o ân.''
''Sikilmedik yerim yok,'' diye vurgulardı ZK, ''boynumun orda
bir çukur var. Buldun mu? Bildin mi? Omurilik çukurumu bul;
i#te beyincik so$anımı sana siktiriyorum, sâdece sana.''
''Peki kula$ının arkası?''
''Yok, orayı siktiler.''
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ZK, ömürlerinde nâdiren bulacakları imkânsız #ansı
ya#atıyordu erkeklere. Hiç beklemedikleri bir ânda, #ehrin
karanlık ve kuytu dehlizlerinde ZK çıkıveriyordu önlerine.
'Sıvı Meraklısı' ZK kendi deyimiyle, 'Sperm Dü#manı' veya
'Yarak Delisi'; ha, ne vardı bir de? 'Sik Canavarı'.
ZK için, 'Zarzuka Koleksiyoncusu' dense yeriydi. ''O kadar çok
çe#it var ki. Sünnetsizleri be$enmiyorum. Beni sünnetlilerle
alı#tırdılar. Eskiden mesâfe koymayı da bilmezdim. Cinsel bir
ortaklık kurmak istemiyorum; sâdece o ânı istiyorum.
Memnun kalmayanına da pek rastlamadım bu arada.''
Ve a$zı sulanarak devâm ediyordu ZK: ''"nsan sikile sikile
#eytan olur RK. Bu kadar yemeseydim beynim de böyle
geli#mezdi, inan. Neler gördüm #imdiye kadar: küçü$ünden,
büyü$ünden, irisinden, kalkmayanından, sopayı andıranından
kola kutusu kalınlı$ındakine, bira #i#esinden Vim kutusuna
benzeyenine kadar. Gerçekten de bamya gibi olan bile var
biliyor musun? Hem de boylu poslu bir babayi$itti. Arabası da
vardı, ha ha ha ha. Gerçek söylüyorum, cipi vardı. Adam beni
uçuracak sanmı#tım. Sarıldı, dudak duda$a öpü#tük. Ya#asın,
dedim içimden, mahvedecek beni. Kollarına aldı kaldırdı,
kuvvetli de. Serçe gibi ta#ıdı yata$a. Heyecandan inledim. "ç
çama#ırlarımı tek tek elleriyle çıkardı. Yava# yava#.
Vücûdumda
öpülmedik,
yalanmadık,
ısırılmadık
yer
bırakmadı desem yalan olmaz. Dili ba#arılıydı bu arada. En
sonunda kendi de soyundu. Bir de ne görsek be$enirsiniz RK
Bey? Size E##ek Bey diyebilir miyim sayın RK bu arada?
Neyse. Birbuçuk dakikada da bo#aldı zâten. "#te o zaman
içimden, vay be demi#tim, ne erkekler varmı# dünyâda.''
Bekâr evlerinin önünden geçerken ıslanan bir kızdı ZK.
Ümrâniye taraflarında, iskeleti çatılmı# bir mahâlle
apartmanının önünde zınk diye durdu. Boynunda kamerası
asılıydı. "ki Amele ve bir Ustaba#ı, tek ba#ına gezen bu zarif ve
ı#ıklar içindeki kadına baktılar. O da onlara baktı ve
gülümsedi.
''Çatıya çıkabilir miyim?'' diye sordu. ''Tabii
yenge,'' dedi Ustaba#ı. Biriketlerin, kum eleklerinin ve
malaların arasından geçip daracık merdivenleri tırmanarak
dama çıktılar. Kamerasını çalı#tırdı ZK. "n#âatı adım adım
gezdiler. Kenarda kö#ede çimento torbaları, banyo fayansları,
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yı$ılıydı. Ya#adıkları yerleri de görmek isterdi. Darmada$ınık
bekâr odasında, Ustaba#ının tam önünde durdu; âniden
ti#örtünü yukarı sıyırdı ve memelerini gösterdi. Zavallı adam
fazla dayanamadı ve ZK’ın eline patladı. Dizifilmlerdeki
kadınları andıran bu pırıl pırıl foto$rafçı hanımı dikizleyen
di$er ikisi de cesâretlenip daldılar. Solgun ı#ıklı, küf ve
ek#imi# ter kokan odalarda, #a#kınlıktan gözleri falta#ı gibi
açılmı# abaza in#âat i#çileri tarafından sırayla sulandı. Biri
i#ini bitirince gidip bir kö#ede sigara yakıyor, sonra öteki
yerini alıyordu. ZK, o bo# in#âatta üç i#çiyi iki#er kez sa$dı.
Gülümseyerek çıktı. Hâlâ sırılsıklamdı. Onlar ZK’a ellemeye
cesâret edememi#lerdi. Amelelere saldıran ZK’tı.
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ROMANOV"Ç-RR
('FUNDA SEN" SENDEN DAHA ÇOK SEV"YORUM')
Veya, 'Seni Senden Çok Sevdi$imi Bilemezsin.' Duvara
kazınmı#tı yazı. RR’deki fotografik hâfıza. No Teknik, Yes
Rûh, Beli'i'i'i Can. Torbacı verdi Mal’ı, dü#tü âlem
goygoylarına serke# bitirim delikanlı. Funda’nın canının
çekti$i kuru kuru sevilmek mi? Herkes sevebilir. Kolay. Ba#ka
ne ilginçliklerin var? Böyle sorar #ehrin kızları, hiç bitmez
havaları. Takı#tırır takarlar, misler gibi kokarlar. Metropol’de
kireçlenen çıtır pıtır Tambulpistak Kızları. Kaptı Torbacı’dan
malı
RR’niz,
i#te
%imdikizaman
hikâyeniz.
Uzay
histerisindeyiz. Hız. Hız. Ama niye hız? Vız. Uç. Mak. Yava#sa
hayât daha tatlı, hız denen meret harbiden de manyaklı.
Seksopolis’in kenarmahâlle kızlarında yok özgürlük, fakat
vücûtlarından patlamakta müthi# bir gürlük. Dönersek
Funda’ya, Torbacı’nın karde#ine vermek istemekli Funda.
Adam tokmaklı, çalımlı, boylu poslu: Cevân. Funda’nın gözleri
velfecri okumakta, kısrak gibi sekerken memeleri hoplamakta.
Islak ıslak akan ak ve berrak sütünü içmek için can vermeye
hazır, dolu erkek. Tekmîl mahâlle Funda’nın hastası, sanki
dizifilmlerdeki Çekirdekâile Tosun'ları: ''Boya bizi Funda,''
derler koro hâlinde, ''badana çek bize...'' "#te sayın seyirciler,
bilmez bunları götüuyuz delikanlı; çünkü O Cevân, saf denilen
tekyanlı Leylâ-i Mecnûn-i duyguya takılı. Derbeder arkada#
sanki Kerem ile Aslı, Tâhir ile Zühre, Arzû ile Kamber. Sevdi
mi tam sever, sildi mi bir kalemde cinslerden. Kızın his
yapısını çözemedi, altın bilezikleri dizemedi; Adam çatısı aktı,
boydan boya çözüldü, hücreleri alabalık pulu gibi döküldü. Bir
de sanmakta ki Funda duygu yemek istemekte? Midir ey
ahâli, mevzû nedir? Funda, Dayı’sının Kızı’nın Kocası’nın
Karde#i’ne veriyordu bir kere, kafadan. Ba#örtülü bir tâzecik.
Takıp takı#tırır her ta#tan, öpülmeli yalanmalı ta ba#tan.
Ayak tırnaklarını bile öpebilirsin, öyle temiz. Funda Kız’ı
ondan çok sevsen ne olacak zevzek pezevenk? Kız ister sürmek
sürü#türmek, erkek dizinde tatlı tatlı saçları ok#anırken
inilemek; belki de olur a, lüks villânın havuzba#ında, belki de
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üçboyutlu klip tadında istemek. Görünü# hâlbuki hanımcık:
yanaklar al al, hokkaa$ız fındıkburun, dudaklar bal... aman
minnâcık ayaklar, nârin bileklerinde darbuka çalar gümü#ler
altınlar. Döner kokusuyla ve de bu$usuyla ba#ın, ezân
sesindeki vecd gibi olursun: rahat teslîmiyet; ye#il çayır gibi.
Sotadaki silme erkek sokakları, bırakmazlar ki rahat kızı.
Kö#e kahvelerinde lüzûmsuz iskemle oturumları. Kız zâten
zırtpırt devinmekte, kalçalar dönerek yürümekte; bakkala
veya da eve. Orta istemekte ama Kenarlar izin vermemekte.
Sosyâlçevre i#te böyle. Yürür ve tapılacak kalçalarını çalkalar
Funda. Bilir ki mahâlledeki erkekler tarafından geceleri
memelerine sırayla ve teker teker ya da toplu halde â#k #iirleri
yazılmaktadır. Kâlbindeki gümbürtüleri ev ahâlisi duyamasın
diye di#lerini yastı$a gömer.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(KARANLIKLAR VE KUYTULAR)
O aralar ZK sık sık #ehirden ayrılıyordu. Çalı#maya ve
ya#amaya gidiyordu. Kamera’sı hep elindeydi, çünkü i#i
buydu: reklâm filmleri için dijital atmosfere uygun do$al
platolar, organik insanlar ve otantik mekânlar bulup
kaydetmek ve yapımcı âmirlerine sunmak.
RK- Senin ya#ayan bir karakter olman ho#uma gidiyor.
O, yolculuk edendi; uzaklara gidiyordu, uzaklardan geliyordu.
Bulu#tuklarında,
yeni
tanı#ıyorlarmı#
gibi
bakı#ır,
selâmla#ırlardı. Yo$unla#mak zaman alıyordu. O kadar
kilometrenin, o kadar yasak gövdenin ve i#in gücün arasından
gelen ZK.
Yüzünde bir bu$u var, tülün #ehveti var, tütsünün o acâyip
kokusu. Kendini çılgınca fırlattı$ı geni#letilmi# dünyânın
renksiz öznesi O var. Yeni gelmi#. Burada ama uzak. Oturur
çay içer, derin nefes alır. Karnındaki kıvılcımlar tutu#acak yer
bulacaktır nasıl olsa.
Arzûyla gelirdi ve nefesi çabucak kesilirdi. Sâkinle#ti$inde
bıdır bıdır anlatmaya ba#lardı. Hayâtını anlatırdı, hayâllerini.
Yapım #irketlerinin Öncü-Joker kamerası rolünü terkedip
rüyâlarındakileri resimlemek için sinemaya yönelecekti.
Aniden a$zı yırtılacakmı# gibi esner. (...) ''Bir kadın gündüz
vakti sebepsiz yere esner ise O’na hemen oracıkta giriniz.'' (...)
ITIRLI BAHÇE'nin yazarı %eyh Nefzavi’nin ö$üdü tutulur.
Yüksek ısılı fırına dönü#üveren kızgın ZK.
Topuklarını kıç deli$ine yerle#tirerek RK’nin bacaklarının
arasına diz çöker, sıvazlamaya ba#lardı Zekî'cik. Bir çe#it hu#û
ve vecd. Üst duda$ı hafifçe titrerdi. Ya da sa$ yana$ı hafifçe
se$iriyordu. Gözlerinden #ehlâ bir bakı# geçerdi. Gırtlakta bir
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yutkunma. Gizlice hızlanan nefesler ve deridibi tüylerinde
ürpermekler.
Tülleri ve #effâf örtüleri severdi ZK; örtünmeyi de$il,
Örtü’sünün soyulmasını sevdi$i için örtünürdü. Örtü’nün
dı#ındaki de$il, altındaki ilginçti. Hakikat, Örtü’nün altına
gizlenmi#ti; isteklilere gösteriliyordu. Acayip, sıradı#ı ya da
uçuk de$ildi. Mesele, ânları yakalayabilmekteydi. Ve ZekîKaltak anlatmaya ba#lıyordu ki ne hikâyeler.
ZK- Aynaya bakın. Nasıl ölüme do$ru doludizgin ko#tu$unuzu
göreceksiniz.
E$lenerek
ya#asanıza
biraz,
ya#arken
e$lensenize.
''Seni karanlıklarda ve kuytularda sikece$im. Aç a$zını.''
Yarak gırtla$ına dayandı$ından, ZK konu#amadı; RK,
durumunu hiç bozmadan ters yöne döndü ve vücûdunu ZK'la
e#ledi; fıskiye ba#langıcı gibi henüz birkaç damlacık atan kızın
amcı$ına dilinin ucuyla inceden dokundu, ve döktü. ZK çok
#a#ırmı#tı: ''A$zıma hep o tat dolar. Bu sefer hissetmedim bile.
Direk mideme aktın hayvan.''
''Beni niye bu kadar güzel sikiyorsun?'' diye sorardı bazen
Zekî-Kaltak; o bîtâp dü#ürücü sevi#melerden sonra, sereserpe
yatarlarken. ''"nanamıyorum, inanamıyorum yaa...'' Yatakta
çırılçıplakken, otuziki di#iyle gülerek tramplendeymi# gibi
zıplamaya ba#lardı: ''Ah çok güzel sikiyorsun beni.''
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(S"V"L ALIK TABURLARI)
YK- Rengi temsil ediyorum ben. Dolabımda, "stanbul’daki
giysilerde kullanılan bütün renkler var.
"B- Sevmesen böyle rengârenk giyinmezdin.
YK- Sana dokunmaktan ho#lanan %EY, içimdeki o$lan
çocu$u. Kız vücûdundaki bu erkek, Herif görüntüsünde arz-ı
endâm eyleyen siz "bni#’imin kızsal kokusunu sever. Kâtibime
kolalı da gömlek ne güzel yara#ır. Karanlık YK ve Karanlık
"bni#. Karanlık karakterler. Poster resimleri Tersı#ık'ta
çekildi$i için biraz tuhaf görünüyorlar.
"B- Senin sosyâl hayâttaki #ekerrenk hâlinle kafandan
geçenleri ayrı zamanlarda çekip e#zamanlı montajlamayı
plânlıyorum. Mükemmel bir kısa film olur. Ikınırsak uzun
metraj bile olur.
YK- Aslında ne kadın ne erkek olan bir karakteri
beyazperdede nasıl resmedeceksin "bni#? Hangi görsel, göksel
ve götsel materyali kullanacaksın? Onların gördükleri o çılgın
kızın içini kaç ki#i biliyor? Rûh, aynı bedende birsürü ki#ilikle
aynı anda kolkola geziniyorsa, bunu kime nasıl anlatabilirsin
"bni# ve niye ö$renmek istesin? Danseden Yayla'yı görüyor
onlar; Çılgın-Uçuk ve Süper-Zarif, Çıtı-Kız.
"B- Seninle yanyana bile olabilmek için can atıyorlar.
YK- Çünkü aynı anda binbir kadının yüzünü görebilirler.
Çünkü O, bizzat kendi, farklı kılıklara bürünmekten
hâzzediyor ve bunu severek aldı$ı kıyâfetlerle sergileyerek
dostu dü#manı çatlatıyor. Samîmî görü#medi$i hâlde, durup
dururken, sen bu hâlinle güzel oldu$unu mu zannediyorsun,
diyen heriflere kıl. Sinir etti tipin biri beni.
"B- Sen melek kadar masûmsun, diyece$im. De$il.
YK- Kötüyüm ben.
"B- Kim demi# ölüler konu#amaz diye?
YK- Zekî ve "yi olmasaydık müthi# köpekbalıkları olurduk.
Kötülükle birle#en zekâyla kim ba#edebilir? Sonsuz yaratıcı.
Ve de i#te yıkıcı, sevgili küçük orospum benim. Yavrum. Kıçını
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seviyorum, kız kıçı gibi. Sevi#melerinde yüzünde o ân parlayan
ve sonra kaybolan öyle masûm bir
ifâde var ki bayılıyorum.
(Devreye TELEVIZ girer)
(PEMBED"Z")
ALBERTO- Haftaya Ticâret Bankası'nda i#e ba#lıyorum
sevgilim. Ordan alaca$ım paraya annemin maa#ını da
eklersek rahatça geçinebiliriz. En azından birlikte
ya#ayabiliriz.
FRANÇESKAHayır
Alberto.
Tekrar
birlikte
ya#ayabilece$imizi pek sanmıyorum.
A- Sana i# buldu$umu söyledim ya. Çalı#mana gerek kalmadı
artık.
F- Çok üzgünüm Alberto, ama artık seni sevmiyorum.
A- Ne dedin?
F- Ben ba#ka birini seviyorum.
A- Delirdin mi sen?
F- Ba#ka birini sevdi$imi söyledim. Onu farkında olmadan
sevdim. Her#ey iste$imin dı#ında olup bitti.
A- Demek ki bütün #üphelerimde haklıymı#ım. Ben burda
kürek mahkûmu gibi 24 saat seni dü#ünürken, sen gönül
e$lendiriyordun.
F- Dü#ündü$ün gibi de$il Alberto. Onu tüm benli$imle
seviyorum. Ve o da benimle evlenmek istiyor.
A- Adı ne bu a#a$ılık herifin, söyle çabuk?
F- Bunun #imdi ne önemi var ki Alberto? Çok iyi bir adam ve
beni de çok seviyor.
A- Hımmm, zengin mi peki?
F- Bilmiyorum. Sana ne? Ailesi zengin ama kendisi de$il.
Belki inanmayacaksın ama sâdece özgürlü$ümü geri
istiyorum, o kadar.
A- Sen bunun bu kadar kolay olaca$ını mı sanıyorsun?
F- Gerçekleri reddedemezsin Alberto. Lütfen affet beni, ama
artık ayrılmamız gerekiyor.
A- Aslâ. Aslâ beni ba#ından atamayacaksın.
(YAYLAKANCIKI ile "BN"%, Televız’ın
sessizce Zap’lamaya devâm ederler.)
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sesini

kısarlar,

(Ç"ZG"F"LM)
DEL"ZEN- Beni sümkürülmü# ve buru#turulmu# eski bir
kâ$ıtmendil gibi bir kenara fırlatıp atmayacaksın de$il mi
â#kım?
KIZBUDHA- Sen içorganlarının toplamından daha fazlasın
sevgilim.
DEL"ZEN- Bir ö$renci, ustasından daha iyi olamaz mı?
KIZBUDHA- Öyleyse Usta’yı ortadan kaldırmanın zamanı
geldi.
DEL"ZEN- Zavallı maymunlar, sizi bu kadar kötü yapan
neydi?
KIZBUDHA- Beyinsiz zombiler gibi sava#mayın. Fırsatınız
varken bu gezegenden kaçın.
(TELEVIZ devreden çıkarılır
süslenmeye ba#larlar.)

ve

#ahsiyetler

giyinmeye,

"B- Rûh yanlı# rahimde bedenlenmi#. Yerle#ti$i vücûdun yeri
ve ortamı yanlı#. Açamayan bir çiçek olarak kalması
kaçınılmazdı. Sosyâl atmosfer ve sivil alık taburları tarafından
sessizlik sûikastine kurban edildi.
YK- Bırak bu hüzünlü mezarta#ı edebiyâtını lütfen "bni#cim,
canım. Ver bi öpücük, gel bakayım kollarıma. Fedâ olsun sana
bütün kadınlar. Partilerin kızı yaparım seni, atarım bissürü
kızın önüne, parçalasınlar gladyatörü. Ha ha ha. Senin gibi
tatlı bi#eyi niye sevmesinler ya?
("BN"%, gülümser. Öpü#me, sarılma, sevi#me, #efkat sesleri...
"bni#, mutluluktan mırıldamaktadır. YAYLAKANCIKI, boksör
#ortuyla oturmakta ve ayaklarının dibindeki "BN"%’in
saçlarını ok#amaktadır.)
YK- Haftasonu #ehrin kâlbine bir dalalım diyorum.
"B- Mükemmel olur.
YK- Di$er yolda#ları da alalım.
"B- Partilere akalım.
YK- Arr yuu rediii "stamboool?
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ROMANOV"Ç-RR
(TAVLADA YEN"LEN A%IKLAR)
"stanbul'un Fethi tamamlandı, uzaya dolmu# var. Bo#lukları
dolduralım bayanlar ve baylar. Zevk ve sefâhat veya
fakruzarûret Tambulpistak’larında yanyana ya#ayanlar.
Denilse: Hayat BÖYLE. Aptalların, alçakların ve âdîlerin
elegeçirdi$i dünyâda ne yapmalı? Bombalamalı mı? Birbirine
ve kendine yabancılar. Bilumûm. Bedensiz Rûh ta#ıyan
Canlara mı dönü#tüler? Yok Rûh da. Can da yok. E öyleyse
terâne ne? %ehirlere bombalar ya$arken dünyâya ne? Dünyâ
oldu yalan dünyâ. Tek özne tek â#k? Yok öyle â#k. Beden artık
sıfırıncı ça$ındaysa her öteki katledilebilir ya da edilmese bile?
Ve diyelim tersi olsa? Böyle kaînatta ne gere$i var?
Amaaaann. Gelin Rodion Romanoviç sarsın sizi mü#fik
kollarına, dü#sün muhayyileniz binbirgece hikâyelerinin
kuyusuna. Kızlarımız erkeklerle tanı#ıp konu#ur diye okula
göndermeyen bir milletin ahfâdıyız, unutmamalı. Sanalseks
yaparlar evde PC ba#ında, gündüz elele gezen TC A#ıkları.
Atlayabilmek için kızlara, erkekler yenilirler tavlada.
"$renirim. Hapsolmu#lardır A#k Ezberi Külliyâtı’na. A#k adını
verdikleri bir tür hastalık iyi gelir onlara. A#k yoksa imâl
ederler; bir oyuncaktır A%K; ama oyuncusu de$illerse
ya#ayamazlar. Yollar evler odalar. Pislik içinde ya#ayan
Ecinniler için var mı ümit, yoksa böyle mi kalacaklar? O hâlde
niye varlar bütün bu kameralar? Durmaksızın neyi
görüntülüyorlar? Usûlleri dokunmanın, candan cana, tenden
tene, neden hâlâ en büyük mesele? GERÇEK’ine bas
GURUR’unu kır. Ve â#kına çanak tut. Kimin hayâtı küllen
#irin? Var acı insanda? Hâtıralardan yararlanırlar, etlerle
beraber hikâye de yerler. Nedir sevi#mek, insana dokunmak
ne? Vücûdunu neresinden tutar kadın erkekle? O özel ân, has
gülü#. Çocukluklarını anlatırlar. Anılar #öyle olmu#tu. O bana
dedi ki kah kah kah. Delice gülmelerden sonra gelen o biraz
sinirli ama çok kudretli fı#kırmalar, sarsılmalar. Sırlar, sözler
ve anahtar ve kilit verirler. Gözlerden fı#kıran zehir, henüz
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a$u gibi çöreklenmeyecektir yüreklerine. Daha dolmamı#tır
vâde. "ki â#ık birbirinin ölümü demektir belki de.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(PORNOGRAF"K HAYALLER)
YK- Rûh ikizleri de var, tımar isteyen atlar da var. Tımar
diyorum "bni#, yani tımarhâne.
"B- Ne? Tâmirhâne mi dedin Karagöz’üm?
YK- Bildi$in açıkhava tımarhânesi ayol. Hacıcavcav.
"B- Balıkgözü objektifle çekmi#ler bütün târihimizi; olay,
Ötedünya’nın veya Metafizik Alem’in güvenlik kamerası
kayıtlarında açıkça görülüyor.
YK- Bir ülkenin sanatçısıysan Hacıcavcav, sanatçıysan, halk
verdi$i sevgilerle bir yere getirmi#se seni, o ülkeye kar#ı da bir
sorumlulu$un...
"B- Ne sorumlulu$um olabilir? Târihinizin karanlık ve
a$ırkanlı mîrâsını ta#ımak zorunda mıyım? Yedi ecdâdınızdan
aktaramadı$ınız kültürden ve daha kâdimlerden, hikâyeler
anlatmak istiyorum. O kadar. Ait de$ilim. Bu topraklarda
büyüdüm. Ekme$ini yedim, suyunu içtim. Artık yok kimlik,
yok âidiyet, yok teslimiyet. Havasızlık var, bo#luk var, vücût
var.
YK- Aferim "bni#, çalı#malarını takdirle izliyorum. Bakalım
sen nasıl delireceksin ya da delili$inden nasıl çıkacaksın?
"B- Ülke’de herkes yazar biliyorsun. Millet olarak bo#
zamanlarınızda n'aaparsınız? Roman yazarız efendim. Roman
derken, hayât hikâyemiz roman. Her romanımız ayrı
hikâyenin hayâtı.
YK- Yazmayı ö$renmek için geçirilmi# yıllar, ve aslında
ellerinde kalan sadece duygulu bir günlük mü?
"B- Pertev’in annesi de kitap yazmı#. "n#âatın önünden
geçerken içimdeki orospu uyandı, yarıçıplak i#çiler aç
gözleriyle beni soyuyorlardı, yanlarına gitmek ve terli
dudaklarından öpmemek için kendimi zor tuttum... gibi
cümleler varmı#.
YK- Orospu kim? Ha? Ne?
"B- Pertev’in annesi. Travma ve sinir krizi geçiriyordu Pertev
son gördü$ümde.
YK- Günümüzün Seksülin Dünyası diyorsun.
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"B- Diyen demi#.
YK- Senin annen bir orospuydu yavrum...
"B- Baban da i#te benim. O fakir ve soysuz ve #ehirde her
türlü dümbele$e gerilmeye müsâit bir yüz derisiyle gezen o
kabak lastik, baban benim. Onbir yıllık evlili$imizin
neticesinde bendenizden bo#anan anneniz, evet yavrum,
anneniz me$ersem gizli bir çapkınmı#... iyi ki de izdivaç
yüzü$ünü suratına çarpıp çıkmı#ım...
YK- Televız’a benzedin "bni#.
"B- Hastayım Televız’a. Televız benim yegâne ilhâm
kayna$ım. Gaydırıguppak Televız’ım benim. Çapraz ve duble
ili#kiler, yamuk toplum, yı$ınlarca çöp. En çok da kötü
kanalları zaplamaya bitiyorum. O kadar âdiler ki, sâdece onlar
seyredilebilir gibi. Bütün bir dünyânın her hâli görüntü
ırmaklarıyla öyle kaotik bir düzende akıyor ki büyülenmemek
imkânsız. Akan kan. Akan kötülük. Basitlik, rezillik, alçaklık,
ne dersen de. Var gibi ama yokmu# da gibi yapabilen kadın
tartı#ma programları; a$ır trajik vakaların etrafında dolanıp,
hükmü asıl kuran ve vah#îlikleri do$uran dile hiç de$inmeden,
o dili mesele bile addetmeden, alkı#lı #ak#aklı uzayıp giden o
kadın programları. Yetmedi mi? Ak#amına uyduruk kaydırık
bir haber bülteni. Ardından çaylar doldurulur, meyvalar
kesilir, çerezler çıtlanır. Yeter mi hiç? Daha ne felâketler ve
#erefsizlikler var #u güzîde memleketimizde. "#te bir
kahraman, hakikat bir habere imzâ atan. Hakikat gibi
görünen gölgelerin arasında hayâlet gibi gezinen #u
kameranın anlatmak istedi$i ne? Gerçekdı#ı eklenti üslûbuyla
yanyana biti#tirilen, yüzyıllarca uzayan yayın saatleri. Amacı
yok, çünkü anlamı yok. Yönü hiç yok. Ticâret ve %irket bu
Televız, ve tek bir amacı var sâdece: o da yayın saatlerini en
etkinle#tirilmi# biçimde verimli kılmak. Ne üretilirse üretilsin
önemli de$il ki. Sürükleyici herhangi bir görüntüler toplamı.
Yetmedi mi? Mezârdan Nâklen Yayın yapar gibi car car tekrâr
edip duran yerli dizifilmlerden verebiliriz: konaklarda
kahvaltılar, yalılarda sıralı ve mantıklı cümlelerle
konu#uyormu# intibâı vermeye çalı#an üstortasınıf mensûbu
"stanbul manzaraları, birazcık Bo$aziçi Köprüsü aya$ı, iki
tutam martılara lokma edilen simit, ve çay, ve bazen sahlep,
ve, ve, ve... allahım, ne #ehir burası, binbir hikâyenin her ân
birbirini yeniden kırdı$ı ne acâyip ı#ıklar yekûnu.
YK- Seni aforoz ediyorum evlât.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(EVE G"REN KARIYA DA G"RER)
RK- Sence ben sikkafa mıyım?
ZK- Kalktı$ı zaman evet.
RK- Bazen saatlerce tek bir #eyi dü#ünüyorum. Meselâ iki
saattir sana geçirmeyi bekliyorum. Farkındaysan huysuzum
biraz.
ZK- Evet, sikemedi$in zaman sinirleniyorsun.
RK- Canı yarak çekmek neye benziyor?
ZK- Üfff. Çok zor bir soru bu.
RK- Çikolatayı canının çekmesi gibi mi? Ne gibi?
ZK- Ha hah, ilgisi yok. Târif edemiyorum.
RK- Neye benziyor diyorum?
ZK- Hiçbir #eye benzemiyor. Tanımlanması imkânsız. Ancak
ya#amak lâzım.
RK- Çok mu seviyorsun yara$ı?
ZK- Çoook. Hep tutmak istiyorum. Benim için bo# zaman
etkinlikleri demek... beni yolda görenler bilmeliler: ya vermeye
gidiyorumdur ya da vermekten dönüyorumdur. Ah Robotçum,
yarak gördü$üm zaman dayanamıyorum. O ânda Ben’im Sen’i
gördü$ümü ve bana bakan Sen’i de görüyorum. Manyak gibi
veriyorum o zaman. Çıldırıyor.
Bir kedicikti Zekî-Kaltak, mırıldanır dururdu.
(…) ''Mahmutpa#a’da bir mayocum vardı meselâ. Yerli halk ve
turist kalabalı$ının arasında gezerken, ''Deneyebilir miyim?''
dedim. Yerin altına üç dört basamak inilen bir dükkân.
Denerken oluverdi i#te, olmu# mu diye bakarken oluverdi.'' (...)
Böyle bir dolu anısı vardı ZK’ın. Hepsini de anlatmıyordu
zâten.
(...) ''Altı yıl önceydi. Yâni ben kaç ya#ındayım? Yirmiiki,
yirmiüç. Kadıköy’deki evde bir ara iki ev arkada#ım gitti,
yalnız kaldım. Kapının kar#ısında oda gibi bir girinti vardı,
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yata$ı oraya yerle#tirdim. Kapıyı açan direk yatakodasında
buluyordu kendini. Eve giren karıya da giriyordu. %aka de$il.
Zâten eve getirilen, yata$a girmesi için getiriliyordu. Öyle bir
hayâtım olmu#tur benim. Bombo#tum, i#im gücüm yoktu.
"stanbul’a yeni geldi$im aylardı. En çok o zaman otobüse
bindim. Ya#asın topluta#ımacılık. Uçsuz bucaksız %ehir’de kör
noktalara bile giderdim. O otobüsten inip buna binerdim. Dar
yerde sıkı#mı# gibi yapardım bazen, bile bile. Kaç tanesi
pantolonun üstünden aktı bana. "stanbul’un semtlerini
belediye otobüsleriyle tanıdım ben.'' (...)
ZK- Suratıma dökerken acâyip lâflar ediyorlar.
RK- Meselâ?
ZK- Orospu, diyorlar. Küfredenler de var. Bir seferinde
çanak-çömlek satan bir ma$azaya girmi#tim. Tenhâydı ortalık.
Bir kız vardı kasaya bakan, iki de adam. Arkada depo gibi bir
yere geçtik.
RK- "kisiyle mi?
ZK- I ıııh. Biriyle. Yüzüme fı#kırttı. Nerden geldin sen orospu,
diyordu. Sonra arkada#ı da geldi. Onunkini de a$zıma aldım.
Ama onu amıma da sokturdum. Ama o dökemedi. Yarım kaldı.
Ben sıkıldım aslında. Koptum. Çıktım gittim.
RK- Kasadaki kız?
ZK- Erkek görebilir mühim de$il ama bir kadının görmemesi
gereken #eyler vardır.
RK- Yâni?
ZK- Yânisi, kız her#eyi anladı. Bir ân gözgöze kar#ıla#tık ve...
Çıktım eve geldim. Balık da aldım, Çinekop. Evde kendime bir
taktım var ya... ama çok ba$ırdım. Kom#ular kesin
duymu#lardır.
RK- Hep duyuyorlar.
ZK- Ara sıra duymuyorlar.
RK- Senin gibi küçük orospuların uykuya kıvrılmadan evvel
gördükleri bazı gizli ve karanlık i#ler vardır. Bilmesem de
görüyorum. Cıvıl cıvıl tatlı kaltaksın sen, zekî
kahpesin; mükemmelsin.
ZK- Çok özlüyor musun beni?
RK- Zâten özledi$im dakikada, aklım fikrim memelerinde. O
durmadan döken senin her yerlerin.
ZK- Ne güzel söylüyorsun.
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RK- A#kından yanıyorum ki söylüyorum. Yoksa her söz her
cana gitmez.
ZK- Rûhumun bütün sırlarını veriyorum sana.
RK- Yatmadan önce derken bunları kastetmi#tim.
ZK- Uyuyayım di mi ben?
RK- Seninle beraber uyuturuz #imdi seni. Ama önce biraz
masaj yaparız.
ZK- Sik beni RK. Döv bana. Ne istersen yapabilirsin bana RK,
anlıyor musun?
RK- Hepsini berâber yapaca$ız yavrum, #imdi aç a$zını.
ZK- Ahh. Ta#aklarını da ver.
RK- Ah benim nâzlı seherde topra$a dü#en çiy tanem.
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Ç"NGENE GÜZEL"
(%EKERE YED"R"LEN DAMLA AS"T)
Yurtdı#ından uyu#turucu getirirken garanti yollar var
güzelim; ya kirli donuna koyarsın ya da pis çoraplarının
arasına yerle#tirirsin... kirli ve pis i#te... âdi mallara kimse
bakmaz canikosu. O damla asit, #ekere öyle iyi emdirilmi# ve
sonra o allahın Japonu tarafından öyle ustalıkla
paketlenmi#tir ki anlayamazsın. Bir paket, sadece bir paket...
Çingene Güzeli’nin, dünyânın dört buca$ından topladı$ı
e#yalarının arasında, yalnız ba#ına bir ambalâj. Merak bile
etmezsin. Sanki görünmez kılmı# gibi, aynen. Daha ba#ka
yollar da var tabii. Kadınba$ı’nı alırsın, ortasını açarsın
yerle#tirirsin. Olur sana en güzel, en yasal paket. Elektronik
kapıları geçmenin de yolları var tabii ama o mevzûya hiç
girmeyece$im, biraz tehlike... anladikos canikosu? Dokuz
haftada dört ülkede be#bin be#yüz kilometre canikosu ha, hiç
fenâ de$il. Uçakla Hırvatistan, gemiyle Ukrayna, trenle "rân,
otomobille Sûriye. Gezmi#sin i#te. Sıyırmak dedi$in? Trafik
kazâlarından sıyırmak. Haa, anladikos. Sen sa$lamsın yâni.
Mood’un kötüyse kesin yeme. Ve evde de. Hattâ "stanbul’da
Fıstıksuyu. "stanbul’un enerjisinde gerginlik birikmi#
durumda güzelim, "stanbul’da asit çakılmaz. Eeee? Ne? Haa;
kih, kih, kih... ben hâlâ romantik kızım güzelim... öpü#mek
istiyorum... duru, saydam, su gibi... Öyle dokunmadan,
tanımadan, zaman geçirmeden, hissetmeden yapamam. Senin
gibi #ehvet budalası de$ilim Alpovski, geç bunları; ben
sikti$im e##e$i tanımaz mıyım; ayyyyaaaaaa.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(YET"NEMEY"%LER"N H"KAYELER")
YK- Taksideyim. En koko# hâlime yakın hâlimle bekle.
YK- Olayı kes ve ara.
YK- Görüntülerin internete dü#mesini engelle lütfen. El koy
bütün kayıtlara da belgesel fâtihli$imiz ba#lasın. %an
istiyorum, #öhret istiyorum, para istiyorum. PATRON K"M,
onlara gösterelim.
YK- 'Kafasına Gözçukurları Oyulu Kesekâ$ıdı Geçirilmi#
Kameramanın Hikâyesi'ni yazdın mı? Yataktaki cümbü#
sırasında sürekli bizi çeken tip. Beni kirâlayan i#adamları
O’nu da kirâlamı#. O kadar ki#iliksiz ki ve hiç ki karakter:
karaktersiz karakter.
YK- Ben de film çekece$im: ''Küçük Orrospu ve Cuk’lar.''
Bizim kızların yanına gidiyorum. Rol teklif edece$im. Filmde
kafası kesekâ$ıtlı adam da var. Güzel mi?
YKKafası
kesekâ$ıtlı
kameramanın
a#a$ılık
solucanyuvasından
bozma
stüdyosuna
gidiyorum.
(Metro’dayım. Bu kadar sefille#tik mi?)
YK- Amma da seks kasetlerim varmı# benim. Seksülin
Sineması ba#ladı gene. Yiyi#en bir çift ve ben. Çok ate#liyiz.
YK- Banka havâleleri tamm-mam. "#adamlarım benim,
canlarım; alın bedenimi ve ödeyin paramı. Bankacı Hanım çok
kibar ve gözlerini benden alamadı. Ve çıktım. Gül bakalım.
YK- Sesini aldım, gelmi#sin. Ho#geldin. Kucaklarım seni
"bni#cim.
YK- Te#ekkür ederim KurtAdam, bir ara öpersiniz bal
dudaklardan.
YK- Sürprizlere bayılırım, yaptı$ına da bayıldım. Bir iki saat
uyumam lâzım. Ararım. Seni görüp de eve gitmek istiyorum
ortak. Muck.
(Metropol’ün kalın ve ince ba$ırsaklarında tıkı# tıkı# bir
yolculuktan sonra, YK, kapıyı çalar. "bni#, kâ$ıt ve kitap
yı$ının ortasında, bilgisayarın ba#ında, gömük gömük
oturmaktadır. "Ç-ODA-AK%AM)
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"B- Yetinemeyi#lerimin hikâyesini anlatmamı istiyorsun. OK.
YK- Gençlik, etlerini kusuyordu. Terlemi# bedenler, hırıltı,
nefes, kokainli kafalar... Hatırla "bni#, unutma bunları.
"B- Bizim sonumuz ne olacak tatlım? A#kım bizi kim
kurtaracak?
YK- Neydi o belgeselde anlatmak için didindi$in? Hani
Seksopol’ün kâlbinin dibinde gasplı sınır ihlâli yapmak için
sustalılarla bekleyen o kara ve fütûrsuz kalabalık. %i#e
geçirilmi# tavuk gibi döndürülen bir körpe kız. Çok güzel.
Memeleri var. Çok güzel. Yala. Yalayın. Toplumun atıkları, bu
cemiyeti perçinleyici malzemeleri üreten fabrikasyon
kalıntıları.
"B- Bu uçu#larınızı niye de$erlendirmiyorsunuz hamfendi?
YK- Neydi o belgeseldeki birinci tekil #ahıs lubunya a$zından
anlatılan hikâye?
"B- Ha, #u. Ba$cılar Proleteryası a$zıyla de$il de, fele$in
sillesini yemi# "bi# na$meleriyle hikâye dokuyan adam. At
suratlı, kalın dudaklı, iri elli, ve ne#'eli. Canlandıralım hemen.
(Devreye DV KASET girer.)
(...) Al götür beni burdan kocacım. Gidelim. A$rı Da$ı’nın
tepelerinde serin bir ma$ara bulalım, yerle#elim. Zirvelerdeki
oksijeni içimize çekelim. Çambalı yiyip keçi çevirgeçte Tandır
yapalım ayol. A$rı Da$ı’nın tepesine bir kulübe çatarız, sabah
ak#am bana kayarsın. Sana boy boy çocuklar do$uraca$ım,
erke$im benim. Götten vere vere bunu bir gün ba#araca$ıma
inanıyorum sayın gerçekleri açıklayıcı erkek programları
temsilcisi.
"stedi$iniz
soruyu
sorabilirsiniz.
Hayır,
kom#umuzun o$lu zorla kaymadı, dayımın o$lu falan da tâciz
etmedi. Kendim ettim kendim buldum, fakat gül gibi sararıp
solmadım. Erkekleri seviyorum, anlıyor musun kocacım? Seni
de seviyorum Televizyon "nsanı. Çek beni, sabaha kadar çek,
sert sert çek; kütür kütür anlatırım sana, duvardan duvara
sektire sektire çek. Otomobillerden ve klâksonlardan
uzakla#alım, koyunların ve kepeneklerin diyârına gidelim,
çoban ate#lerinde Tantuni pi#irelim, sonra da köylülerle
grupsekse geçelim. DERM"%"M. A$ıllarda atla bana, kırlarda
emeyim palamutunu. Yamaçlarıma sapla çadır dire$ini de el
pe#revine girelim, helâlim benim. Ya$mur sularını sıçratalım
çocuklar gibi. A$ırçekimde birbirimize do$ru ko#alım, ko#alım;
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dudaklarına yumuluvereyim. Al beni kocacım, at bir otobüse;
uzun Anadolu yollarından geçelim, kırlarda bayırlarda lâleler
sümbüller biçelim; tozlu lokantalarda konaklayalım, Kutsal
A#k’a do$ru yola çıkalım; â#kı artık ezberleyelim, yollarda sık
sık â#k’a rastlayalım. Hadi gel sevgilim, sarıl bana. A#k
denizinde bo$ulalım, â#k #arâbından damıtılmı# özde
kaybolalım, aynı kazanda eriyelim; ate#lerde pi#erken
çıldıralım. Kıymetli romancıların ve de$erli sinemacıların
bütün filmlerinde oynayalım. A$a’ların misâfiri olalım
köylerde, al yazma ba$lamı# selvi boylu kızlar köpüklü
köpüklü ayranlar versinler bize; bu$day ba#aklarının arasında
halk türküleri söyleyelim. Asma kütüklerinin dibinde dizlerine
yatayım, yorgunlu$unu alayım; kahve olup hâtırından
çıkmayayım: Ömrüm boyunca bütün rûhumla seninim Târık.
DERM"%"M. Öyle hemencecik pes etmek yok, erkek dedi$in
sevdi$i kadın için sava#ır. O kadın, yâni ben, gözlerimi kısarak
bir panter gibi vurucuma bakarken, o tutuversin saçlarımdan,
büküversin bile$imi; ay, ay, ay, ay, diye çırpınayım ben;
yapma kocacım, yapma kocacım. Finâl bölümünü bir kasaba
otelinde çekelim. Tabii daha ayak basar basmaz kasabada ne
kadar erkek varsa diziliverirler Hotel’in önüne; vurgun hepsi
bana, tutkun. Bıyık buranlar, ta##aklarını okkalayanlar... ay
inanmıyorum. Ama ben bir tek Târık’a veriyorum. Niye? Deli
gibi â#ı$ım ayol, niyesi mi var? A#k dedi$in emek ister, sabır
ister; çok me#akkatlidir bir erke$i sevmek. Erkek i#te #ekerim,
huysuz ve de sinirli. Semsert erke$im benim. %ahâne
vücûdumu tereddütsüz sunarsam rahatlayacak. Memelerimi
emmeye alı#tırdı$ım için huysuz. E otobüsteyiz ayol, kaç bin
kilometre gidiyoruz. Birazcık sabretsin, A$rı Da$ı’nda
durmadan vermeyecek miyim? Kocama kul köle olmayacak
mıyım? A$rı Da$ı’na yaptı$ımız uzun yolculu$un sonunda
doruklardaki havayı koklayaca$ız; dervi#lik hırkası da$larda
mıdır acep, kocacım benim. Hiçbir güçlü$e aldırmadan o uzun
karayollarını katedelim. Kentlerarası asfaltlardaki ucuz yol
lokantaları... Ve hani var ya sizin arkada#ınız, Alpovski
Bugatti, onun anlattı$ı köylü kızları. (...)
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50 M"L"METRE
(KOPKOYU AZGINLIK GÜNLER")
Ba$ımlılık terkedilebilir mi? Aslında ne farkeder? Ne kadar
acı çekilebilir, acıya ne kadar dayanılabilir, nasıl ba#edilebilir?
Sürpriz ve heyecan elbette Çokluluk’ta ama Tek’in
derinli$indeki gizil lezzet de yabana atılamaz. O zaman ne
yapmalı? A#kı müptelâlıkta mı aramalı? Yoksa engin
okyanuslarda yelkeni açık mı tutmalı?
Toplum
Mühendisleri,
ba#ıbozuklu$a,
karı#ıklı$a
ve
düzensizli$e tahammül edemezler. Toplumu, yasalar, kurallar,
yönergelerle düzenlerler. Buna yatakodaları da dâhildir.
Hangi hudutları a#mamanız gerekti$i kanûn kitaplarına
yazılmamı#sa da izân dâiresi dı#ına çıkanların ba#larına ne
türlü mûsîbetler gelece$i, çoluk çocuk herkesin beyninin altına
gizli mürekkeplerle nak#edilmi#, hatta raptedilmi#tir.
Dünyayı hayâllerinde ya#adılar. Hayâllerindeki dünyâda
ya#adıkları için güzeldi. Havada uçu#an bütün o bedene âit
çılgınlıklar, acâyiplikler, delirtici hâzlar bittikten, sona
erdikten, rafa kaldırıldıktan sonra elde kalan ya da kalmayan
tek geçerli nesne... gözya#larına bo$an, özleten, kahreden,
sevinçlendiren veya zulmeden... E$er O DUYGU yoksa, iki
bedenin birle#mesi... hâzzın, acının ya da zevkin ötesine
geçebilmek için, beyinleri aynı hayâllerle zehirlenmi# aynı ve
ayrı iki ki#i bulmak, her zaman o kadar kolay de$ildi. ZekîKaltak ile Robot’a ise uçan zevk halılarına binip gö$ün
katlarını kahkahalar atarak dola#mak imkânı bah#edilmi#
gibiydi.
Zekî'nin kalta$ı'yla ile Robot'un kentli'sinin Hayât’a ârzû
testereleri gibi daldıkları kopkoyu azgınlık günleri. A#k
defterlerinden herhangi birer sayfa.
''Konya'da durmadan verdim,'' dedi ZK, ''durmadan ıslak
gezdim ve durmadan foto$raf çektim. Mevlâna törenlerinden
otele döndü$üm ilk gün. Du#a girdim. Altımda o ipek #ortum
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vardı. Üstümde de badi. Daha ilk gün. Çay söyledim. Elleri
kocaman birisi girdi, rençber tipli. Gözlerimi ellerinden
alamıyordum. Demli$e çarptım. Bilerek de$il. Döküldü. Gitti
bir daha getirdi. "#te o zaman...''
''N'o$oldu?'' diye heyecanla sordu RK.
''Niye soruyorsun? Neden anlatayım ki?''
''Anlat. Anlatmazsan kıskanıyorum.''
''Vücûdumu yapı#tırdım. Gözlerindeki #a#kınlı$ı anlatamam.
Kazık gibi oldu hemen. Yata$a oturdum. Fermuarını çözdüm.
Gırtla$ıma kadar sokturdum.
Memelerime döktü sonra.
Tiksiniyormu# gibi yüzünü buru#turmu#tu. O’nun gözünde
i$renç bir %ey’dim ben sanki. Pislik yı$ınına i#er gibiydi.
Gözlerim açıktı ve hep gözgözeydik.''
''Sonrakiler?''
''Sonrakiler de otelde.''
''Aynı çaycıyla mı?''
''Hayır. Onunla bir kere.''
''Ba#ka?''
''Niye soruyorsun?''
''Ho#lanıyorum devamlı ıslak gezmenden.''
''Asansörle çıkıyorduk. "kimiz de üçüncü kata basmı#ız. Aaa.
"kimiz de güldük. Geri asansöre bindik. "kimiz de ikinci
kattaymı#ız. Sizin odanız kaç, dedim. 203 dedi. Aaa, benimki
de 208, dedim. Çırılçıplak tembellik yapıyordum yatakta.
Televizyona bir bakayım dedim. Normâlde seyretmem
biliyorsun. %ifresiz uydu yayını varmı#, bir sürü porno. Fenâ
oldum biraz, çevirdim 203’ü.''
''Ne dedin?''
''Biraz odama gelebilir misiniz, dedim. Sesimden anladı zâten.
Tatlı dilliydi, konu#kan bi#eydi...''
''Benimle telefonda konu#tu$un ak#am mı? O ak#am mı?''
Minik kımıldanı#lardan üreyen hikâyeleri nasıl da kılıfına
uydururlardı?
Hiç
mümkünü
yok,
%ehir-Kalabalık
sekanslarında öyle derin kaydırmalar gerçekle#tirirlerdi ki.
"nanılmaz. Ve de hayret verici. Potansiyel kütleydiler. Rûhen
ve bedenen. Arzûlara Ramak Kala Anları'nın biraz daha, iki
metrecik daha ilerisine gitmeye cesâret edenlerden. Ve dâimâ,
zihinlerinin çıtçıtlarını ferahfezâ açık tutuyorlardı. Ve o
darmaduman ve peri#ân edilmi# kentli ordusundaki neferlerin
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sıcak solukları altında ilk kurbân edilecek olduklarını da tâ
derinlerinde idrâk ediyorlardı.
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ROMANOV"Ç-RR
(TÜRKÇE EDEB"YAT)
Ba$ırsakları de#ilmi# Türkçe ve #apkasız kalmı# dil HEY.
Gerçekçi edebiyât gelene$inin izini sürmek ve her türlü
#erefsizli$i barındıran Türkçe bir karakter anlatmak
istiyorum. Kimbilir kaç evlâdı, Lisân denen kuyularda
bo$dunuz. Öldürürler, bir yenisine geçerler. "ncelikli diller ve
pek zarif ifâdeler vardır. Lisânlar perdedir; %ems, arka
yerdedir; açmadı$ı gibi, kapatır bile dil. Kelimelerimi
savurabilirim veya glu-glu dansı yapabilirim. Karnımdan
konu#abilirim. Görü#lerimi yutabilirim. Yumu#atabilirim.
Benim olmayan hiçbir kelimeyi kullanmam. Ya#amayan hiçbir
kelimeyi de kullanmam. Yâni nefes almayan demek istiyorum.
Derken sahne kararır ve hâtıralar bulanıkla#ır. Kokuların
tasası gider, kumu kalır. Ah o hatırlamak neydi? Sorsalar
Zaman’a ki, dese kimdi o sevdicek, #imdi nerde? Böyledir; A#k
kahreder, Kader zulmeder, Zaman adâlet eder. Kimse kendi
gerçe$iyle yüzle#emez buralarda, HEY YABANCI. Herkes
kendi hakikatine kilitlenmi#tir. Ayıptır hatalıyım demek,
güçsüzlüktür eksi$im demek. Buralarda adamdan sayılmak
için, hindi gibi kubarmak gerek. Güvercin gibi çalım
satmazsan, neyine gerek ya$lı börek. Hâlâ geçerli harâptar
feodal güç gösterileri. Türkçe edebiyâtta da, hadi gene iyisin
varsa dayı emmi. "#te çıldırık cemiyet sanki zincirlik bir deli.
Her dâim kaçakkat çıkan bir yapsatçı Türkçe Edebiyâtçı.
Emzik gibi yapı#ık Merkez’e, Merkez’den ne kaçması? Adım
atabilmi# mi Yeryuvarı'na kanlıcanlı, yoksa enez bitkiler mi
ye#ertmi# bu yerli topraklarda? Sahte, uyduruk, ikinci el mi;
hatâları, sevâpları ve yaman çeli#kileri ile hakiki bir insan mı
acı çeken veya sevinen? Hâsıl-ı kelâm, dikkat ediniz
mezarlıktan geçerken; tek varlık ölülerdir insanları rahatsız
etmeyen. Kedileri anlatabilir Türkçe edebiyât, ama insanları
aslâ.
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Ç"NGENE GÜZEL"
(ÖLÜM OLMAYAN YER)
Masal kahramanı olmak istiyorum; kendi masalımı kurmak
de$il, masala dâhil olmak, masalın kendisi olmak… gerçeklere
gözümü kapamak... hayâtımı masal hâline getirmek istiyorum.
Masal kahramanıyım ben, masallarda ya#ıyorum. Bu güzel
günbatımları… ku vak vak vak, ku vak vak vak, yolculuk
nereye? Geçmi#lerini bilmedi$im, ö$renmek de istemedi$im
insanlarla tanı#ıp yeni dostlar edinmek için… gittim ve sizin
dünyânızı terkettim… geridekilerden öyle bir uzakla#tım ki
Alpovski, öyle bir koptum ki, herhâlde zaman denen dâireyi
tamamladım. Ölüm Olmayan Yer, var mı sence Alpovski, ha?
(…) Kızgınlık geçirir mi içine rüzgârı; so$u$u ya da fırtınayı
geçirir, götürür mü ba#ka yerlere öfkeyi bilmem… zaman,
zaman, zaman… (…) Çizik zeytine benziyorsun, ne salamura,
ne siyah, çizgisi bile belli olmayan, inceden yarılmı#, fakat
etleri dı#ına ta#mamı#, çizik zeytin… Devâmlı gitmeye çalı#an
iki insanın hikâyesi bizimki, ikimiz de durmadan bu #ehirden
gitmek istiyoruz, fakat birbirimizden de bir türlü
kopamıyoruz. Birimizden birinin bitirmesi gerekiyordu. Ben
bitiriyorum. Son bir senedir hep aynı muhabbet. Bu evden
ta#ınaca$ız, herkes özüne yeni bir yol seçecek. Ama durmadan
berâber oluyoruz, öyle de$il mi minno#? Devâmlı gitmeye
çalı#an, ama hiçbir yere gidemeyen iki insanın hikâyesi. (...)
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50 M"L"METRE
(ISSIZ B"R YOLCULUK)
''"nsan foto$rafı çekmek çok riskli,'' dedi ZK, ''vah#î hayvan
çekmekten daha tehlikeli, her an saldırabilir biri.'' Elindeyken
silâha dönü#üyordu foto$raf makinası; avına odaklanmı#
orman kaplanı, yeryüzüne avcı gözleriyle bakıyordu.
Çırılçıplak ya da Yarısoyunuk uzanırdı yatakta; otomatik dijimakinayla
kendini
filme
çektirmeye
bayılıyordu:
foto$raflandıkça azıyordu. Foto$raf makinasını ve kamerayı
kavrayan bu kadın, elleriyle memelerini avuçluyor, uçlarını
sıkıyor, sevindiriyordu da kendini.
Deklan#öre bastıkça dikle#en
gördü$ünde erli$i kıpra#an RK.

RK,

ZK’ın

ellerini

her

(...) ''Aynı yere, çıplak gözle ve foto$raf makinasıyla bak,''
diyordu FOTO!RAFÇI-ARKADA%, ''50 mm.’lik objektif,
insangözü’ne en yakın Ölçü’dür. Nesne’ye teleobjektifle
yakla#mak demek, aradaki Mesâfe’yi Makina’yla katetmek
demek. Konu’lar hareket edemezler, Fotocu sürekli yer ve açı
de$i#tirmek zorunda. Kentli, kısa, kompakt ili#kilerde de 50
mm. kullanılmaktadır; mesâfe, zaman, uzam, hacim, bo#luk,
50 mm. ile a#ılmaktadır. 50 mm. ile Bakı#, belki de
röntgencili$in dik âlâsıdır.'' (...)
(...) ''Issız bir yolculuktaydık,'' diye ba#ladı bu seferki
hikâyesine Zekî-Kaltak, ''aslında yemek programı çekimleri
için Anadolu yollarındaydık. Durmadan kendini anlattı
programın konu$u Yazar. Beni fethetmek istedi$i o kadar
belliydi ki. Ama hareket? Hareket yok. Durmadan sanattan
edebiyattân bahsetti. Ekiptekiler, bu ünlü yazara saygılı
davranıyorlardı; benim de aynı tepkileri vermemi bekledi;
be$enecektim O’nu, hayrân kalacaktım O’na. Ben öyle
yapmadım; niye beni öpmedi$ini sordum. "pi koparan bu soru
oldu. ''Ne yâni, her #ey seks mi?'' dedi yaa. "nanabiliyor musun
de$erli sanatsever Robot? Salak, dedim, niye seninle seks için
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berâber olayım,
bulabilirim…'' (...)

senden

daha

güçlü

birsürü

erkek

Böyle deyince iyice çıldırmı#tı Yazar. ZK’ın, ''o i#lerden'' bu
kadar rahat bahsetmesine kıl olmu#tu; ZK’ı, 'yeni ku#ak
modellerinden biri' diye görüyordu, 'yoz ve pop kültürün' bir
ürünüydü O… Hooo?… Memleket sorunlarına ilgisiz, siyâsi
geli#melere duyarsız, vatanda#lık bilincinden nasîbini
almamı#, hoppa, eli i#te gözü oyna#ta bir tip gibi
resmediyordu. Ve birtakım öykülerine kesinlikle ZK
karakterini de yerle#tirecekti.
Çekimin devâmındaki günlerde, ZK’ın, Anadolu Aslanları’yla
ya#adı$ı sergüze#tlerin ayyuka çıkması ise, Yazar’ın
varlı$ındaki özgüveni en derin yerinden sarsmı#tı; O de$ildi
ZK’la sevi#ecek, tersiydi; Yazar, Foto$rafçı-Arkada# için
Av’lardan biri olabilirdi; ama aslâ Avcı de$il. Ve
dayanamamı#, haykırmı#tı Yazar: ''Sen bir orospuymu#sun.
Senin gerçek yüzünü #imdi anladım. "stedi$in tek #ey var:
Penis; evet, penis. Biliyor musun, sen bir vajinadan ibaretsin.''
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(YALAN MAK"NELER" ve HAPLAR)
YK- "znin olmadı$ı hâlde bilgisayarıma girmi# gibisin.
"B- Lânet olsun. Sadece sabah kahvaltı yiyebilir miyiz
diyecektim.
YK- "#e gitmeliyim. Çalı#malıyım. Üretmeliyim.
"B- Etini satmanı istemiyorum artık.
YK- Etiler’de kebapçı dükkânım mı var sandın?
"B- Ben sana bakarım tatlım.
YK- A#amaları do$rulayabilmek için mazaretlere ihtiyâcımız
var. Bunun için özyerlimalı yurdun evlâtlarını hikâyeye
ekleyece$iz. Ve büyük köpeklerin gırtlak gırtla$a kapı#masını
sa$layaca$ız.
"B- Bu topyekûn bir hakaret mi?
YK- Hayır, gerçekçi olmaya çalı#ıyorum.
"B- Cumhuriyetlerde kurucu ögenin egemenlik ilkesi pazarlık
konusu edilemez.
YK- O zaman anla#mayı yırtman gerekir. Senin sorunun
benimle de$il "bni#. Senin meselen annenle. Annenle, babanla,
mutsuz ve travmatik çocuklu$unla ve tabii ki benim gibi
tanımlanamayan bir belâyla kar#ıla#manla, ve, ve, ve...
"B- Ben her zaman ânın büyüsüne kapıldım. Bizler de
ırmaklar gibiyiz. Hareket hâlindeyiz. Kaya gibi de$iliz. En sert
kayalar bile dâim de$ildir.
YK- Yalan makinesine girmeni istiyorum. Aydınlatmak
zorundayız.
"B- Hiç sorun de$il. Ben hazırım. Dü#ündü$ünden daha
karı#ık. Bazı sorular sormak istiyorum. Maktûl de benim
Kurbân da. Cellât da benim Masûm da. Senin gibi konu#maya
ba#ladım artık, seni dinleye dinleye sana benziyorum.
YK- Bir tür #aka mı bu "bni#?
"B- %imdi anlatırsam #aka gibi gelebilir. Ama de$ildi. Bir
annem vardı, hatırlıyorum. Annemi sevmiyorum.
YK- Beni irkiltiyorsun "bni#.
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"B- Sanki ben onun çocu$u de$ilmi#im gibi, hep mesâfeliydi.
Elbette babamın ve annemin genetik döl ta#ıyıcısı bendim,
buna #üphe yok.
YK- Annen seni ba#kasından yapmı# olamaz mı?
"B- Bunu da dü#ündüm. 80’lerin "stanbul’unu canlandır
gözünde: Belgesellerde seyrettiklerini hatırla; siyah-beyaz
görüntülerin sonuydu. Asker üniformaları, i#kence sevdâlısı
Pa#a’lar, banker skandalları... Para krizleri yeni ba#lamı#tı.
E$lenen ve gülen temiz insanlar hatırlamıyorum Ablacık,
donuk ve gri benim hâtıratım.
YK- Haplanıp uçtu$umuz her saatte bize bunları anlattın.
Her seferinde ba#ka hikâye anlattın.
"B- Ama aslında tek hikâye. Mutsuz çocukluk kategorisindeki
herhangi bir hikâye. Spermlerini birle#tirmi#lerdi ve beni
peydahlamı#lardı. Babam zâten
kahveye gider, paraları
atyarı#ına basardı; hem i#çi hem de kumarbazsan affetmez
hayât; onu geç. Annem sanki bana ve ben sanki O’na âit
de$ilmi#iz gibiydi. Yıllar sonra babam ve annemle
konu#malarımda, mâziyi ikisinin de benim gibi deh#etle
ürpererek ve cehennem gibi yakan bir ıstırapla anmadıklarını
görecektim. Kimse rahatsız de$ildi. Mızmızlanırlar, sonra
#ikâyetle de olsa hayâta devâm ederlerdi. Biz "stanbul’daki
sosyâl konutlara göçmü# ta#ralı bir âileydik. Erken yatmaz,
ama erken kalkardık. Okula yürüyerek giderdik. Beslenme
saatinde, hırsla ve iri lokmalarla ekmek çi$neyen çocuklardı
benim ilkokul arkada#larım. Hayât normâldi. Rahatsızlık
duyan bendim. Bu ne? Neden bu aptallarla ya#amak
zorundayım? Ben buraya âit de$ilim mi? Gibi, o zaman
kelimelere dökülme bilgisi olmayan sorular. Ve tabii, neden,
neden yıllar geçtikçe ve geçtikçe, memelere yaslandıkça ve
bacak aralarından sızanları içtikçe ve içtikçe Ablacık, neden
annesizlik duygusu azalaca$ına daha da arttı?
YK- Ya# ilerler ve ilerledikçe insan en geriye dönecektir "bni#.
"B- Herkesin ba$rına basmak için can attı$ı o güzel çocuk...
görenin dönüp bir daha baktı$ı... nasıl dinmeyen bir #efkat
özlemi kalmı# olabilir ki? Yirmi ya#ıma kadar sâdece koca
memeli kadınlarla sevi#ebildim. Erkek gibi de$il, bebek gibi
yapı#ırdım memelerine, çocuk gibi sokulurdum gö$üslerine.
Hâlbuki bilseler ben annemi arıyordum. Melek, Masûm, Anne
ve Orospu dörtgeninde dönüp duruyorum i#te.

125

YK- Çiçekler sevgi görmezlerse solarlar "bni#. Ba#kalarını
bilemem de, içimdeki orospuya ayna çıkardı$ın için #ikâyetçi
de$ilim.
"B- Genelde herkes memnun. Ama ölümcül ihtirâslarla
ba$lananların seneler süren kinlerine marûz kaldı$ım da oldu.
YK- Dü#man kesilmeleri normâl "bni#. Kar#ında soyunmu# ve
ona dokunmamı#sın, tabii intikam almak isteyecek.
"B- Öteki, diye görüldü$üm, rûhuma kazınmı# olmalı. Zım-para-layarak. Altsınıf apartman kuytularında tencere yeme$i
kokan sinemalara da #ahit oldum; siyah tedirginlikti; tene
de$en so$uk ürpertiydi. Suç ve Cezâ’yı okuyordum ve
Çocukben, Rodion Romanoviç Raskolnikof’dum: R.R.R. 31 de
çekiyordum;
erkek
hayvana
yakla#ıyordum
Ablacım;
masûmiyetimin yakında buharla#arak uçup gidece$ini
hissediyordum. 31’le berâber beynimin kapakları da açıldı;
hayâttaki bütün ihtimâlleri dü#ündü$ümü sandım ve sanki
ânîden, ama hiç istemeden, büyümü# gibi oldum. O yaz öyle
geçti. Sonra hayât ba#ka oldu. Kı# bitti$inde gövdem
kıllanmı#tı. Sonra biraz daha büyüdüm ve yürüdüm. Ama o
yazı unutamadım. Babamla anneme kızgınlı$ım da bu i#te,
bana bu hâlâ so$uk so$uk ürperten hâtıraları bıraktıkları için.
YK- Hüzün, Melânkoli, Elem ve Hastalık yok artık "bni#.
Annene sevgiyle sarıl ve seni u$urlarkenki bakı#ını unutma.
Do$u#tan gelen Kontluklar ve Prenseslikler vardır Lord’um.
Bazılarında yoktur. Niye dert etmi#sin ki güzel gönlüne?
"B- Te#ekkür ederim ama birdenbire Türkfilmi’nde gibi
hissettim. Ben neler söylüyorum Ablacık?
YK- Kötüyü sana söyleten acı. Daha ilk saf atılı#ında kâlbini
öyle faka tutmu#lar ki kroke olmu#sun. Canım tatlım, acıyla
buru#mu#sun. Büzmü#ler seni. Zâten bizim gibi toplumlarda
çocuk be# ya#ına geldi$i zaman defteri dürülmü# demektir
"bni#ci$im.
"B- Üstüme bir i$renme gelmi#ti. Bir ara hayât kusmuk gibi
de geldi. Çocukları Yaralamayın Efendiler, gibi kitaplar
yazmak istiyorum.
YK- Her iki figür birden bu hikâyede... ana ve baba... veya,
veya, veya... Of Toplum Of...
"B- Peki ben o so$uk esintide neydim Abla? "ki beden aynı çatı
altında bir ömür geçirdi. O kadının ve adamın da mutlu
zamanları vardı sonradan. Senelerde alı#tılar bile denebilir.
Ya#lılıklarında azıcık #ekerlenmi#tiler bile. Hayâl görmedim ki
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ben. Sonra da bütün bir ömür aynı hayâli gördüm: Yanlı#
hayât ve yanlı# evlât; ben. Annem istemez miydi #imdi
torunlarını dizinin dibinde oturtmak falan? Ben bir vakittir
"bni# adını aldım. Kız olsaydım? Meselâ kız olsaydım ve beni
üvey babama tâciz ettirten bir annem olsaydı ve ben onbe#
ya#ımda evden kaçıp Porno Yıldızı olmak için "stanbul
yollarına
dü#seydim...
bu
senaryoları
her
gün
Haberbelge’lerde seyretmiyor muyuz?
YK- Beynini öperim senin.
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50 M"L"METRE
(MÜKEMMEL SER"N TERSI%IK'LAR)
''Hâzzın pe#inde yürü,“ diyordu ZK, ''en büyük hâz mutlulukla
birlikte do$andır.''
Karmakarı#ık bir rûhu vardır. Çok aydınlık ve çok karanlıktır.
Sık sık kabâhatlerin karanlık dâiresine girmeyi ârzûlar.
Kızlıktan kadınlı$a geçi#in o dertli ve engebeli yollarını
a#tıktan sonra hem masûm, hem e$lenceli, hem de oyuncaklı
yollara dalmı#tır.
''Biliyor musun Robotçum,'' diyordu ZK, ''bizim buralarda
kızların ço$u birer delik; bilincine varsalar, delik gibi
davranmaktan vazgeçerlerdi.''
Zekî ile Robot’un sevi#melerini anlatmak zor. Kim kimin
üstüne çıkıyor? "çine alan kim? Akan kim? Nereye akıyorlar?
Masûmiyetle çocuklu$un ba$ını kuran bir #eydi sevi#mek ikisi
için; özlerini dı#avurma biçimi sevi#mek idi: i#te â#k’a dâir
sa$lam ve yeterli sayılabilecek bir kanıt.
Aslında çocukken aynı hayâlleri farklı zamanlarda
görmü#lerdi. RK’ye vücûdunu yeniden arma$an eden kadın
ZK’tı. Öyle bir gövde kalıbında varolmayı ö$retmi#ti ki, hangi
yeni bedenle birlikte olursa olsun, o ilk gövde’ye geri
dönüyordu. Anımsıyordu RK: yeni bir vücûtta varoluyordu
kas. Çünkü RK, kıza râmdı; üstüne â#kla kapanmı#tı.
Solu$unu gırtla$ına ıslak ıslak üflerken, nefesini kesen kız
baygınlıklar içinde özünden geçerken, hıçkırı$ı da andıran
uzun ve kısa nidâlar çıkarırken… Bu solu$u birbirlerine
üflemeseler, ortaya o harlı cehennem ate#i çıkmazdı,
çıkamazdı. Bu kadının tohumundan nasıl bir erkek fı#kırır
biliyor muydunuz? RK, i#te ZK’tan bunu ö$renmi#ti: akıllılar
iyi sevi#irdi. "lkgençlik ça$larında #ûhluk süsüyle donanmı#
her di#iye vurulurdu; oynak ve açıksaçık kadınların kolay
avıydı; ilerde anlayacaktı te#hircilerin yatakta genellikle pek
i#e yaramadıklarını. Ancak hakiki kadınlar, gözlerinin
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dibindeki bir kuyudan ı#ık alan o kandili yakabilirlerdi; orası
zâten esrimenin ummânı demekti.
''Nerelere de$di$ini bir bilsen RK. Bana neler yaptı$ını biliyor
musun bu ufaklı$ın?'' der; yarı inmi#, azıcık nemli ve mutlu
çükü ok#arken. Delinmesi de, bo#alması da öyleydi. Derinden
bir yerinden veriyordu. Derinden derine durmadan inliyordu.
''Verirken, sevi#irken, dökerken insanlıktan çıkıyorum,''
diyordu ZK, ''birinin hayât hikâyesinin içinde kımıldamak ne
demek ah bir bilsen. O’nunum, üstüme çullanan o aygır
benim... kılıyla, teriyle, beliyle… hiç dayanamam.''
Sevi#irken yüzünde ârzû ile acının karmakarı#ık ifâdeleri
gider gelirdi. %ehvetin bozgununda, çocuktan orospuya uzanan
yelpâze gibi geni#ti. Deli gibi bakar ya da bakamazdı... a$zı
biraz çarpılır, istemsiz se$irmeler ba#lar, burun kanatları
çılgın gibi titrer… bütün kasları a#a$ı indi$i ânda... sıfır
noktası...
orası
i#te...
üçüncü
nefeste
haykırdı$ı,
dördüncüsünde inledi$i deli vakitler ba#lamı#tır. Sırtı tâne
tâne terlerdi… gözlerinde boncuk yanar… o cinfikirli yosma, o
tadına doyulmaz Zekî-Kaltak… Bu hâl bir süre devâm
ediyordu; ardından gök, masmavi bir çar#af gibi cart diye
açılıyordu.
Yüzü ilk bakı#ta sıradandı ZK’ın. Sırrını hemencecik
vermiyordu. Bir sırrı oldu$unu da hissettirmiyordu. Ba#arısı
burdaydı. Gözlerinin çok derininde keskin bir çift ı#ık, bir deli
fı#kın vardı: ancak sevi#irken veya ölürken parlayan di#i
kurdun bakı#ı…
O. Gözlüklüyüzü ve Topuzsaçı’yla girer. Yüzünde bir
tebessüm, gözlerinde ba#tançıkarıcı bir tılsım. ZK belki o
günkü #iddetli yaz ya$murundan bir kaçamak yaratmı#tı;
yardımcı olmak isteyen biri çıkmı#tı veya tersi. Dün
kahkahalarla gülen kadın, sabahında ba#ka birinin kollarında
eriyiverirdi. ZK'a bütün ihtimâlleri vermek gerekirdi, en
mâsûmundan en i$rencine kadar. O'nu sikmek demek, O’na
sâhip olmak demek de$ildir. Ki i#in do$rusu genellikle O sizi
sikmi#tir.
''Ay çocuk kapıyı açtı. Onbe# falan. Annemle ev bakmaya
gitmi#tik. Annesi evde yokmu#. Annem de, yok girmeyelim,
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dedi. "nanabiliyor musun yeni dökmü# daha: 31 kokusu.
Kokuyu alıyorum. Tek olsaydım... veya yanımda sen
olsaydın… Berâber girer eve bakardık. Hımmm, kaç oda ve
kaç para, derdik ciddî ciddî. Kombi var mı, boya badana, cart
curt... Sen salonun ısı yalıtımını ve kalorifer peteklerini etüt
ederken, biz delikanlıyla dâirenin arka odalarını incelemeye
giderdik. Yeni dökmü#tür ama gene kalkardı. Genç yaraklar
öyle.''
Ö$leden sonra kanepeye vuran altın ı#ıkların saça$ında,
saydam ibri#imler gibi ba$landıkları bir ba$ kurmu#lardı,
birbirlerinde eriyip yokolmu#lardı. Biri di$erini gördü$ü anda
akmaya ba#lıyordu. Bunlar ZK'ın deyi#leriydi.
''Beni seviyor musun sen?''
''Belli olmuyor mu?''
''Söyle gene de.''
''Bayılıyorum bebe$im. Bir tânem. Nûr tanem benim.''
%unlar da ilâve edilebilir: Hava da aydınlıktı rûhları da. Camii
avlularındaki serinlik kadar mükemmel Tersı#ık'larda çekti$i
foto$raflar çok net Zekî-Kaltak’ın. Açıkçası %eytan'la da gizli
kapaklı yolda#lık ederlermi#.
Hiçbir zaman cevapları bilinemedi. ZK'ın foto$rafları,
kelimeleri kadar cömert de$ildi. ''Sorma. Yeri geldi$inde
anlatılır.'' Do$ru. Gerçe$in birçok yüzü vardır ve bu 50
Milimetre’lik foto$raflar onlardan sâdece bir tânesidir.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(TRANSGENET"K AYTUTULMASI)
"B- Müjdeler var senelerdir tepesine tünedi$im hatuna,
saygıyla
ve
onurla
sürdürdü$ümüz
ili#kimiz
girdi
yetmi#be#inci #eref ya#ınaaaa.
YK- O senin tabîatında de$il ve O senin de$il. Kadınla
ba#edemezsin "bni#, vazgeç ve teslîm ol. Ça$da#Erkek’e bu
hayat ba#ka #ık bırakmadı hey.
"B- Muhte#em bir kadındı, çift dalmaktan ba#ka #ansım yoktu
Ablacık.
YK- Kadını çözmeye çalı#man bo#una, sırrını araman
beyhûde; kadının muammâsını çözemezsin "BN"%.
"B- Bunlar hep dönen dâireler dostum. Dâirelerin ucu
birbirine biti#ik, ve dâire aslında sürekli içe ya da dı#a do$ru
döner.
YK- Birini kar#ılıksız sevmeyi dene "bni#, var mı böyle bir
yetene$in? Bu bedenlerin bir de duyguları var. Etleri, çi#leri,
yumurtalıkları, hayaları, salyaları, sümükleri, spermleri,
bokları var.
"B- Gerideki zaman, çok kısa aralıklarla sıçrıyormu# gibi, ve
âniden bu ya#larıma geliyormu#um gibi.
YK- O kadar bencilsin ki, yeryüzü senin varlı$ına arkafon.
Sen pür ve kristalize bir bencilliksin "bni#. Kendini bir de$er
gibi de hissetmiyorsun. "ç, köpek gibi iç, sabahlara kadar iç.
"B- Sanki Varlı$ım ile Ben arasında, târif edemedi$im bir
gölge, bir bo#luk var.
YK- Artık içtikçe, içtikçe, daha az içmeliyim demeye
ba#lamı#san, zıvanandan çıkmı#, deliryum tribine girmi#,
kimyâyla beynini yakmı#, kafayı hafiften tırlatmı#, mebzûl
miktarda ortalarda amaçsızca hedefi filan olmaksızın dolanan,
mumyalardan, modern kuklalardan, robot kentlilerden biri
olabilirsin.
"B- Beni gerçek yüzümle görürsen, i$renebilirsin; ey Kadın.
Bana bir isim ver ve yüzüme maske tak. 'O' zannetti$in, 'Ben'
olmayabilirim.
Bende
gördü$ün,
senin
'dü#ündü$ün'
olmayabilir. Senin istedi$in adam, belki ben de$ilimdir. O
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zaman belki en iyisi, o adama bir maske takmak ve O’nun
yüzünü, sanki, Maske O’nun yüzüymü# gibi seyretmektir.
YK- Herkesin aklından geçen orji, "bni#. Ama belki bunu
anlatacak kelimeleri yok.
"B- Ben kadınları kız gibi sevmek istiyorum, ama bana erkek
olmaktan ba#ka #ans bırakmıyorlar Ablacık.
YK- Ne demek, 'kız gibi', "bni#? Kadınlar, kız gibi erkeklerden
ho#lanmazlar. Sana kas ve adale yapmanı söylemi#tim.
"B- Hem kız kalmak istiyorum, hem de erkek olmak
istiyorum.
Kızların
arasında
kız
gibi
davranırken
erkekle#eyim ve onlar da kız arkada#lıktan çıkıp
kadınla#ıversinler, ve sonra yine eski hâlimize dönelim... bir
dâireyi tamamlayalım... gibi dü#üncelerim var Ablacık.
YK- Ne diyeyim sana bilmiyorum ki. Bu toplumun dı#ındasın.
Atıksın sen evlâdım. Bu Ülke’de sapık diye damgalanacaksın
ve deli, çılgın, münzevî ve suçlu olmaktan ba#ka hiçbir #ansın
yok, sok bunu kafana.
"B- Son erkek bir ben kaldım, ben de zâten kızım.
YK- Bir dahaki ya#am formunda protein olabilirsin "bni#;
sudan, kandan ve pıhtıdan müte#ekkilsin. Bu gövdede bu ten,
bu canda ve cihânda sensin, sâdece sen. Ömrünü kestin biçtin.
Taksim’de paçavralar saçan da sendin, kimyâları parlatan da.
Transgenetik Aytutulması da diyebiliriz senin durumun için.
%imdi Budha ve Zen moda oldu, transmedikal sûre ve
duâlardan biz de terennüm edebiliriz. Diyebiliriz ki, arkada#
kendini sev yava# yava#, ömür sahiline az yakla#.
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ROMANOV"Ç- RR
(MERKEZKAÇ "STANBUL)
Bu #ehrin altında çok ölü var. Sırlar ve cinâyetler yerin
altında. Üstte sıcak siyah asfaltlar ve kalabalıklar var. Eski
#ehir burası, altı ölüyle dolu. Kimi eceliyle öldü, kimini de
"stanbul cinâyetleri aldı. Öyle bir ba#lık ki, #ehire ba#ka
Bakı#’ları gösterecektir; Göz, Bakı#’ını #ehrin karanlıklarına
dikecektir, HEY DOSTUM. Hiç uyumayan bir #ehrin
cinâyetlerini anlatırken gözleriniz açık gidebilirsiniz. Cinâyet
her zaman kara olmayabilir ama #ehrin karası her zaman
mevcûttur,
HEY.
"stanbul’un
bokunu
yemi#
gibi
olmu#’lardanlara da bakalım. Ba#kaldıran memeler ve
kavu#mayan dü$meler. Nâmlıdır, #anlıdır, güne# gözlüklerini
takmı#tır; e bir kilo da baklava almı#tır, #ehrin kâlbine
dalmı#tır. Asimetrik bir ne#'e ve #ehrin tuhaf #ehveti.
Vakalardaki en ilginç geyik ö$eler birbirine yapı#tırılır. Ne#eli
bir Merkezkaç dili. Ku$u’yla Tavuk’u çiftle#tirip Hamster elde
etmek gibi. Çok kalabalık. Her yer insan dolu. Zordur adım
atmak Bizans’ta. Nüfûsu yıllardır artar, ve i#te hayata ma$lûp
ba#layan çocuklar. Uzak ellerden, garip gönüllerden gelirler;
bu #ehire, ya#amaya ve ölmeye, çalı#maya ve dinlenmeye,
ya#am bulmaya ve hayâtı yeniden kurmaya gelirler. Ve meselâ
#iddet içerikli bir çizgifilm atmosferinde "stiklâl’e çıkarlar.
("ST"KLAL’DE DEH%ET) Esenler veya Pendik’te millet
birbirini bo$azlamaktadır. Merkez ise yaban uyruklara
kalmı#tır. Cadde’yi kazan makinalar, iriyarı adamlar, cicili
bicili kızlar, simetrik sıralarla yürüyen polisler… böyle bir
"stanbul. Çar#ıdaki bezirgân tellal de$il O, dö#ünüzde davul
tokmaklayan ki#i; dö#emek ister boruyu kirlenç zihinçaltınıza:
Cennet de sensin bu dünyada Cehennem de. %erefle bitirilmesi
gereken asîl bir görev vardır, o da Hayât’tır. Uzun aralardan
sonra bu #ehire geldi$inizde bitmi# insanlar göreceksiniz; bu
#ehirde do$acak, bu #ehirde öleceksiniz. E$er bu bir kitapsa,
ve ekseninde dönebiliyorsa, ister istemez bir Merkezkaç
Kuvveti de do$uracaktır. Kimseden intikam almak için de$il,
özünü ifâde etmek için: Haydi, sahne senin "stanbul.
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Ç"NGENE GÜZEL"
(YOL F"LM" G"B")
(...) Son e#yalarımı sana emânet bıraktım Alpovski. Bazen üç,
bazen altı ayda bir, iki üç saatlik telefonlar edebilirim.
Çingene Güzeli, Dünyâ’nın herhangi bir kö#esinden aramı#
olabilir: Tayland’dan, Hindistan’dan, Fas’tan ya da
Adriyatik’ten... evet, beni kimbilir nerelere sürükleyecek
benlik arayı#ının veya nefis terbiyesinin çiçekli veya dikenli
yollarına daldım. E$er kalsaydım, BEN DE kötülükle
mutlanmı# bir Zombi olmaya mahkûmdum. Kalsaydım, artık
kayıptım ya da ölüler diyârının malıydım. Ama derin nefes
alıp vargücümle haykırarak özümü bo#lu$a fırlattım. Uzaktan,
uzak Asya’dan gelir yumu#ak sesim... gönlüm yerde mi gökte
mi bilinmez... var mıyım yok mu, belli de$il... fakat atom gibi,
bu küçük bedenimin içinde, inanılmaz bir direnç, kararlılık ve
azim saklı. (...)
(...) Gitmek için #imdiki di$er engellerden kurtulmaya
çalı#ıyorum. Binbir tâne süzgeçlerden geç, gerginlik olmayan...
yol hep #a#ırtıcı. Yeni. Kanıksamaya imkân yok. Tâzelik
kesinlikle yarıyor ki#iye. Dü#ündü$ün ânda de$il, adımını
attı$ın ânda... bir #ey ba#lıyor... kaînatı hissetmek gibi.
Sürekli action’dasın. Devâmlı film çekiyorsun ya da filmde
ya#ıyor gibisin. Makarayı de$i#tirmene gerek yok, zâten
de$i#iyor. Yol filmi gibi ya da yol gibi filmler. Yollardaki hayât
filmlerdeki gibi de$il. Belki iyi filmler konularını böyle
hayâtlardan çalıyorlardır. Yoldayken ayrı, evdeyken ayrısın.
Bizi biz yapan alı#kanlıklarımız... i#ler var güçler var... Bana
en çok söylenen laf: âvâresin. (...)
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(KEL"MELER"N %EHVET")
YK- Her yerde gören gözler ve duyan kulaklar vardır "bni#.
"B- Senin gibi bir kızın benim gibi bir garibi sevmesi ne kadar
garip.
YK- Belki de asıl garip olan, senin gibi bir kızın beni
sevmesidir "bni#.
"B- Beni yutmandan korkuyorum.
YK- Asitli ortamda zehirlenmeni istemem.
"B- Asite batırmalısın beni.
YK- Parça parça olursun.
"B- Daha iyi, olayım.
YK- Hep sabaha kar#ı sevi#iyoruz.
"B- Çünkü gece, uykuma süzülüp beni yutmaya çalı#ıyorsun
Ablacık.
YK- Zaman zaman vah#î bir hayvan gibi seks koktu$umun
farkındayım "bni#. Ama binbir suratım, o ayrı.
YK- Di#çinin eli ve benim a$zım bütün gün ili#ki içinde
olacak. Di#lerimi bir ân önce iyile#tirmek ve önüme ilk geleni
öpmek ya da ısırmak istiyorum.
"B- Bizim hikâyemiz bu toplumdaki herhangi birinin hikâyesi.
Belki biz masallardaki gibi mutlu mesut zamanlar var
sanıyoruz. Ya#ayaca$ız, acı çekece$iz ve sonra da gülece$iz
sanıyoruz. Belki ba# ve son yoktur, aynı dâirede
dönüyoruzdur.
YK- Ötedekini bize yansıtacak bir ayna lâzım bize "bni#, bizi
gerçeklerle yüzyüze bırakacak bir ayna.
YK- Hangi galaksiye gitsem kusuyorum "bni#.
"B- Seni kapsülüne bindirip memleketine gönderece$im.
YK- Rektumundan kan getirir, testislerinden kokoreç
yaparım ulan.
"B- Kelimelerin #ehvetine kapılıp durmadan konu#uyoruz
Ablacık. Bizzz, hepimiz...
YK- Çabuk git kendini kırbaçla, çünkü aptalın tekisin.
YK- Ba$rına sokacak gibi sevme beni. Hâz alma benden.
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YK- Hedonist yanımızın dünyâyı örümcek a$ı gibi sarması
için aptalların varolması gerekiyor "bni#.
YK- A#k, kadınların uydurdu$u bir oyundur, biliyorsun "bni#.
"B- A# / kes /kii / birya /laaaaaaa / nâdem / lehavvadan
/kalaaan.
YK- Ahlâksız bir teklifin yoksa kadına yana#ma "bni#.
YK- Ühü ühü; önden de veriyorum diyorum, arkadan da
veriyorum, diyorum; bende olmayan ne var o kadında ha?ühü
ühü ühü.
"B- Kelimeler var yavrum, kullandı$ı kelimeleri seviyorum.
YK- Seni seviyorum dostum, bana beni hatırlatıyorsun.
"B- Sana güvenmiyorum dostum, bana çok fazla beni
hatırlatıyorsun.
YK- Ne tuhaf, hayâtlarımız birbirine ne kadar benziyor.
"B- Birbirinin tıpatıp e#i iki insan â#ık olabilir mi?
YK- Aynı #eyi dü#ündü$ünün farkında de$ilsin, çünkü hergün
aynı #eyi dü#ünüyorsun.
"B- Kaptan Ahab’ın lânetleri üstünüze do$sun, Moby Dick
topunuzu yutsun. Sürünün ey köleler. Ölelim artık. Bitsin bu
rezâlet. Veya yeni bir hayât verin. Asûde olsun. Huzûr verin.
Alkol
vermeyin.
Uyu#turucuya
hayır
kampanyaları
düzenlemeliyiz. Derken, reklâmlardaki Deterjan-Anne girer.
Neler diyorum ben Ablacık?
YK- Ta#ma durumundasın "bni#. Önüne kâ$ıt kalem su
koyaca$ım, kilitleyece$im seni.
"B- Hayât gibi yazmak istiyorum. Dümdüz ve mantıksız.
YK- Kimse okumaz. Edebiyâtta kadın vücûdunu anlatacaksın,
her zaman para getirir.
"B- Hayâtsızlara su versen ne, çamur yuttursan ne?
YK- Ba#tançıkarıcı bir kitap yazmalısın "bni#.
"B- Hayâtlarına ayna tutulmasını filan da istemiyor kimse
artık. Gerçek cinâyetler izlesinler, nâklen sava#lar ve îdamlar
yayınlasınlar. A$ızlarının suyu akıyor milletin. Ve #imdi
herkes seyirci.
"B- Direk bir â#k romanı yazayım o zaman. En basitinden.
Best seller hesabı.
(A%K VE GURUR)
(Kitaptan parçalar girer.)
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(...) Alberto, ihtirâsla titre#en Françeska’nın ba#ını ellerinin
arasına aldı, dudakları birle#ene kadar yakla#tı. Bir ârzû
seline kapılan ve sersemleyen gençkadın da kollarını boynuna
dolayarak Alberto’yu kendine çekti; vücûdu, 'ba#ka #eyler de
istiyorum,' der gibiydi. Alberto, Françeska’nın yüzünü
öpücüklere bo$arak fısıldadı: ''Güvercinim... senin â#k
kölenim...'' Françeska, itîraz etmeye çabaladı. Alberto, bu
itîrazları ate#li bir öpücükle bastırarak gençkadına bir ânda
neye niçin itîraz etti$ini unutturdu. Kar#ı koymayı bir yana
bırakarak yakıcı ok#ayı#lara, öpü#lere teslîm olan Françeska,
kendine geldi$inde, gençadamın gö$sünde yatıyordu; ba#ını
mutlulukla omuzuna dayamı#tı; uzun süre, yıldızlarla kaplı
gökyüzünü seyretti; #afak sökmek üzereyken gözlerini çevirdi:
Alberto da uyumuyordu; bakı#ları kar#ıla#ınca tekrar aynı
ihtirâsı hissettiler, birbirlerini mutlulu$a bo$mayı amaçlamı#
gibi yeniden sarıldılar. %uursuzca ârzûnun çılgın dalgalarına
kapılmı#lar, kendileri dı#ında kalan her #eyi unutmu#lardı.
Sabah oldu, ku# sesleri ovalara yayıldı. Mutluluktan
peltele#mi# Françeska, Alberto’nun yana$ına kondurdu$u
öpücük ve soruyla #öyle bir silkindi: ''Fazla erkek tanımadın
de$il mi?'' Bu bir soru muydu, yoksa açıklama mı
bekleniyordu? Françeska, beceriksizce mi sevi#iyordu acaba?
Cevâp verece$i yerde, O da aynı soruyu sordu: ''Ya sen, çok
kadın tanıdın mı?'' Gençadam omuz silkti: ''Elbette,'' dedi
sâkin bir sesle, ''ben erke$im. Çapkınlık kanımıza i#lemi#tir.
Bizim buralarda erkeklerin kadın arkada#ı yoktur, kadınlara
tek gözle bakarız biz. Amaç, onları ba#tan çıkarmaktır;
tanı#tı$ımız ânda yazmaya ba#larız ve yata$a götürmeye
çalı#ırız.'' Françeska, ''Her zaman mı böylesiniz?'' dedi; ''Evet,''
dedi adam, ''7 gün 24 saat böyleyizdir biz.'' (...)
YK- Söyleyecek söz bulamıyorum "bnü#çük.
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(BO% BE%"K G"B" SALLANAN DÜNYA)
RK, sanki hep tek ba#ınaymı# izlenimi veren biridir. Tekli$i ile
berâber sürdürdü$ü o müthi# hayat hercümercinden pek
bahsedilemez. Her rûhun karanlık dü#mü# bîtâp yönleri
vardır. Vücûtların günahlarıyla kabahâtleri sır kalmalıdır.
Robot-Kentli bir ara yalnızdı. Perhizdeydi. Az yiyor, az
kımıldıyordu. O kadar az yiyordu ki bedeni beyaz bel
damlalarından üretemiyordu.
"nzivânın öte yanında, RK’nin kaos patikalarında ko#an gâyet
hergele atları da vardı.
Fâre gibi kapana kısılmak mı? Çökü#me. Hayvanî ân.
Ya#amayı bilmiyordu Robot’çuk. Çocukken ve ergenken
çevresindeki herkes ölüydü; hayata çıktı$ında, onu #eneltici
bir bahar kar#ılamamı#tı.
Robot da bütün ça$da#ları gibi ezberlerin tekrârından sıyrılıp,
üryân bir hakikat hâlesiyle ku#anmak istemi#ti. O da ke#ke
herhangi bir erkek olsaydı, daha yirmilerinin ba#ını sürerken,
özüne #öyle en sıradanından bir hâyat hikâyesi uydursaydı.
Bir vakitler, ba#arılı, kentli ve beyazdı, bembeyaz. "steseydi
#öyle, duru tenine pembe mi pembe bir #ehirli avradı koluna
takar, cemiyet hayâtının görmek ârzûlanan bir sîmâsı olurdu.
Olabilirdi yani RK.
Peki, o O olsaydı, #imdi elimize nasıl bir Robot-Kentli hikâyesi
geçerdi? Umdu$umuzu bulur muyduk, yoksa sonuç vasat bir
edebiyâtla mı noktalanırdı? Robotçuk, garanti yoldan
gitmemi#ti. Yolda kona göçe ilerlemekten, o gövdeden bu
gövdeye de$mekten vazgeçmemi#ti. Üstelik bunu erkek
fâtihlere özgü bir fetih gurûru ile de yapmıyordu; do$u#tan
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gelen mecbûriyetlerin iflâh olmaz
varettiriyordu.

yasası kendini zorla

Kanâatkâr ya#amayı da denemi#ti RK, olanla yetinmeyi. Böyle
bir hayâtın amacı ku#kusuz mutluluktu; hâzzı, yüksek hâzzı,
mutluluk ve sevinç yolundan ilerleyerek bulmalıydı;
hırslarından arınmalıydı.
%imdi ZK yoktu ve bö$ründe ya da beyninde hormonal baskı
vardı. Kaç gündür aramayan o kıza mesaj çekmi#ti. Sonra
oturup i#yerindeki di$er kızı dü#ündü. RK eve gelecek ve
internete girecekti. Bir karakter kaç binbir parçaya
bölünebilirdi? Ve yarılma, net ortamında binlerce kere daha
tekrarlanacaktı. RK, nasıl ve hangi zeminde varolması
gerekti$ini kestiremiyordu. Ne yapmalı? Tohuma mı kaçmalı,
tohumlarını mı döküp saçmalı? Hızlı ya#amalı ve genç ölmeli
mi?
Robot-Kentli’nin durumu pek iyi de$ildi. Nereye ko#mak ya da
kaçmak istiyordu yollar ya da yıllar boyunca? Yetecek zaman
yok muydu? Çalı#maya da, ya#amaya da, sevmeye ve hattâ
ölmeye bile. Bir durumdan âlâkasız öteki ya#antılara
geçmenin dengeyi bozucu tartımını severdi RK. O yüzden sâbit
bir hayâta tutunamıyor, istikrarlı bir yöne evrilemiyordu.
Hülâsa dengesizdi.
Batıkgemi enkazı gibiydi RK. Gündüz kısa süre suyüzüne
çıkıyordu. Gece geri mezbeleli$ine çekiliyordu. Bir yeraltı
hayâtı ya da böcek hayâtı… bir tükeni#e do$ru doludizgin
ko#uyordu. Eski â#kı sürükleyemeyecek kadar bîçâre ve yeni
â#klara ba#lamak için de ölesiye yorgun. Artık, Et-Beyin’di; bir
tür deli gibiydi; topluma çaktırmadı$ını sanıyordu. Bir
müddet… her gece içerek, balgam tükürerek, belirsiz
#ahıslarla âlem yaparak ve kusarak, ö$ürerek... ömür sürttü…
yuvası da$ılmı# erkek serçenin bo# tarlalardaki âvâre
gezini#ini, belgesel tadında anlatmak isterdi Robotçuk.
"dâm hükmü kesinle#mi# biri infâza nasıl kayıtsızla#ırsa RK
de artık öyleydi. %ehrin karanlıklarında ve kuytularında
büyüttü$ü öfke kendine dönmü#, özresmine savurdu$u
yumruk rûhuna ve yüzüne patlamı#tı. Doludizgin uzun ve acılı
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bo#luk aylarından sonra zehirli sarma#ıklarla kaplanan içi
hem zehrini vurundu, hem dozuyla ötekini sancıdı.
Bo# be#ik gibi sallanıyordu dünyâ. Düzenindeki dingin huzûru
bozmak için özüne saldırdı RK. Deli gibi saldırdı. Hiçbir plânı
yoktu.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(GÖKTEN YA!AN SICAK PARA)
YK- Bugün kifâyetsiz muhterisim. Olmuyor, olmuyor,
olmuyor. Oysa rûhum e#ofman kıvâmında. "stanbul’un
da$larında bayırlarındayım. E$er düzelmediysen, kendini iyi
hissetmediysen ararsın zaten ConCon’um. Hemen çorbanı
yapacak, hizmet edecek bir lavuk bulurum. Halk her dâim
köpe$imiz. Tanrı "bni#’leri korusun.
(Devreye TAKS" girer. Dı#arda fecî bir ya$mur yeryüzünü
yıkamaktadır. Taksiiçi /Gündüz/ Dı#. YK ile Taksici, #ehirde
kayarak ve durarak ilerlerler.)
(...) Bu Tophâne’deki Nargile Kafeleri eskisi gibi i# yapmıyor
Abla. Satı# i#ine girersen odur olaca$ı, normâl insan
gelmeyecek. Alemcisi, orospusu, ibnesi dolacak. De$il Abla?
Niye kızıyorsun, ben de bir belgeselim; bana bir de ben sanki
belgeselmi#im açısından bak. Yirmidört
saat "stanbul’u
geziyorum. Bu memleketin detaylarını anlat deseler, ben çok
iyi biliyorum. Koyun beslenen apartmanlar biliyorum, bazı
gökdelenlerin çatılarında esrâr tarlaları dahi vardır. Dünyânın
bütün milleti buraya toplanmı#, her cins çe#idini "stanbul’da
görebilirsin. Eskiden bu nargilecilere üniversiteli kızlar mızlar
geliyordu. %imdi görüyorsun asortik kızlar doludur. E gençtir,
güzeldir, elini sallasa ellisi. Bastırıyorsun parayı, takıyorsun
koluna kızı Abla yanlı# anlama. Do$ru yoldan saparsan para
gelecek, iki çarpı iki e#ittir dört. Eroin de aynıdır, kumar da
aynıdır. Ben de bazı i#ler kurmu#umdur; batmı#ızdır da,
çıkmı#ızdır da. Esâsında do$ru yoldan #a#mayacaksın. Fakat
günümüzün dünyâsı çok de$i#ik olmu#. Adam menfaat için
babasını dahi satabilir Abla yanlı# anlama. Misâl adamın
karısı çatır çatır domalgan olmu#, kocasının sesi çıkmadı$ı
gibi te#vik dahi ediyor, diyor fantazidir ne olacak? E o$lum,
herkes herkesi sikerse ne olacak? Bu nedir benim babam,
saygıde$er Ablam? (...)
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(YAYLAKANCIKI, frenleri patlamı# gibi konu#an TAKS"C"’yi
dinlemekte veya dinlememekte ve sigarasından dumanlar
üfleyerek âlemi seyretmektedir.)
(...) Avrupa’yla birle#ince böyle mi olacak? "nsanda bir âr, bir
nâmus vardır. Türbanlı iki tâne kız binmi# Abla, diyor ben
özgür kız olmak istiyorum. O kadar güzeldirler ki diyorsun
mankendir. Telefona yapı#mı# diyor anneci$im i#yerinde
mesâiye kaldık, patron prim verdi. E patron eline verdi, a$zına
verdi, verdi babam verdi. Öbürü diyor anneci$im lütfen
babama söyleme. Yâni fırıldak döndürüyorlar. E kızdır, vallahi
gözü böyle dört tarafı dönüyor. %ekillerine baktım, temizdirler.
"kisi de âile kızı. Dedim yavrum, bir gün siz de anne
olacaksınız, evlâdınız oldu$unda ne dedi$imi anlayacaksınız.
Bak, kocan ne derse evet diyeceksin, gözlerini kapayacaksın
vazifeni yapacaksın... de$il Abla? Evlât sevgisi kutsaldır;
paranın, #unun, bunun üstündedir. Hayvanlar âleminde dahi
bu böyle. Leopar meselâ #empanzeye saldırmı#tı, yavrusunu
öldürmü#tü. Bebe$in ba#ında annesi öyle feryâd ediyordu ki
leopar bile pi#mân oldu: dedi niye öldürdüm? Ama zâten
öldürmü#tü, o da kaçırdı götürdü yedi. Tabîatta canlılar
birbirini yiyor, demek ki kanun budur. Abla diyorsun insanlar
da öyle he, diyorsun dünyâ tamamıyla bitmi#. (...)
(Taksi, dar bir sokaktan zorlukla, ama deli gibi hızlı döner.)
(...) Belgesellere bakıyorum, maymunlar insanlara çok
benziyor Abla. Bir mü#teri bindi bir gün, dedi insan
maymundan geldi; diyor ben profesörüm. Maymunlar
insandan gelmi# olabilir, bak ona bir #ey diyemem; ama biz
dünyâya insan olarak geldik Abla. (...)
(Taksici’yi susturmak mümkün de$ildir.)
(...) Bu reklâm tabelaları bizi çok engelliyor efendim.
Cihangir’de de devâmlı ünlülere rastlıyorsun. Bu amına
koydu$umun karısını o dizideki çocuk villâya kapatmı#tı,
sonra kadın gitti eni#tesine verdi. Yakın çevreye gitti uza$a
gitmedi, tabii adam önceden de göz koymu# olabilir. Bak
Japon’u görüyor musun, baktı biz geliyoruz ânında kaldırıma
sıçradı. Çok, çok, çok saygılı insanlar Abla; Japonları çok
takdir ediyorum. Kültürleri aynı bizim Anadolu kültürü gibi.
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Aynı de$il ama çok yakındır. Onlar da aynen bizler gibi örf
âdetlerine, törelerine çok ba$lı insanlar. Misafirperverlik
olsun, #eref olsun veya asâlet olsun, biz aynı Japonlarla
benziyoruz. Hayrânım Japonlara. (...)
(Taksi #ehirde
yapı#mı#tır.)

yolalmaktadır

ve

YK

cep

telefonuna

YK- Yeter ki ölümsüz olsun. Sıcak parayla temâs etmek
istiyorum. Temâs, mâs, mâs, mâs.
YK- Geldiler kuaförde, kafam ıslak çıktım. Hayât i#te.
Aklımda yokken garip bir renk tonu yaptırdım. Sevmedim:
Bakır-Kızıl. Ah Ben’ler.
YK- Stüdyoda krizdeyim. Katalog için foto çekimi. Fotocu,
seyis gibi. ''At gibi Kadın'' pozları veriyorum motosiklet
üstünde.
YK- Canım, eve döndüm ve ah vah hayât. Erkek ve Kız
kostümlerini karı#tırıp çıktım. Yolculuk be# yıldızlı otelde,
EVL" VE GÖBEKL" erke$e. "# bitince kona$ınıza süzülmek
istiyorum. Ya da de$ilse fetvâyı tezelden duyurun. "mzâ:
Madam Colette.
YK- Yok, parayı pe#in almı#tım. Zâten herifi sikmeme bile
gerek kalmadı. Çünkü kaînat ebâdında bir uzantı soktum
götüne. Salt saygıda kaldı zehirlenmemek adına.
YK- Pertev’in sanat filmini sadece 3 bin ki#i seyretmi#. Daha
rüzgârın ilk nefesinde #emsiye pert. "#te hayât. Pertev’in ucuz
filmi ve ucuz pembe #emsiye aynı film. "kisinin de bir kelebek
kadar ömrü yok. Sa$lam bir pembe #emsiye, sıkı bir film ve
kütür kütür bir roman bekliyorum senden. Ya#amın uzun
soluklu olsun "BN"%.
YK- Bir saate sendeyim. Atlar yorgun dinleniyor. "# ancak
bitiyor. Uyanık mısın Lord’um, rahatsız etmek istemem.
YK- Para, zaafları olanın olmayan karakterini tahakküm
altına alır ve zavallı zaaflı fosseptik çukurunda zaaflarıyla
debelenir... falan filan.
YK- Acil yeni i#. Erkek-Kadın kostümünü bir kenara fırlattım,
Striptiz Dire$i'ne sarıldım. Bekârlı$a Vedâ partisi.
Memelerimde Su#i yemeye çabaladılar. Arka odada ekstra
bah#i#le beni kullanmalarına izin verdim. Partideki bazı
erkekler, TABLO G"B"S"N dedi. Ömrümce en çok duydu$um
cümle.
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YK- Tahminimden uzun sürdü. Sen uyumadan yeti#ece$im.
Sorry Lord’um.
"B- Gökten sperm ya$sın götlerin üstüne. Gücünü sakla evlât.
Zamanı var.
YK- Arabacı atları kırbaçlıyor, birazdan ordayım Lord'um.
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ROMANOV"Ç-RR
(YERKÜREN"N KADRANI)
Mutlu ak#amlar bayanlar baylar; hepinizi öpüyorum,
kokluyorum, sarıyorum, ok#uyorum sayın merdivenden
kayanlar. Vazgeçmiyorum oranı buranı ok#amaktan,
yorulmuyorum bu hareketi ısrarla yapmaktan. O var
kar#ımda, O diyece$im O’na, ârzûnun o kızıl âfet-i devrânına.
Yâni sonbahar yaprakları dökülürken... ve yollara saçtı$ın
#ampuan reklâmı saçlarınla sen o yollarda yürürken... ne
diyorum ben sevgili dinleyicilerim, ne diyorum? Uçmakta
mıyım âlemlerde mi yoksa kendimde?Vaziyetler var küreselde
ki zımba gibi neyse. Meselâ baharın gelmesi. Tabîattan
fı#kıran otlar ve yayılırken gencini ya#lısını azdıran kokular.
Gibi olaylar. Sevgi var ve de â#k. Bir de ârzûların tatmîni var.
"htirâslarını â#k zanneden genç kızlarımız ve erkeklerimiz
var. Her bir hormon patlaması için, buz gibi bir POPA%K
#arkısı için. A#k, bu gazlı içeceklerin kapakları altında. Sanki
gibi yâni. Demeyiniz mesele gene mi cinsellik, ricâ ederim
sevgili dinleyicilerim, mesele her zaman bu. Ne zaman
galakside yeni krom tekniklerine eri#ilir, i#te o zaman bu i#
bitebilir. Neyi konu#mak istiyoruz biz burda? A#kı yurtta ve
cihânda. "lerleyen bölümlerde konuklar da alabiliriz
yayınımıza. Konu#arak bizi aydınlatırlar falan onlar da. Temel
bakı#açım geni#ledi daha. Gibi. Güne#in altında yenilerin
zamanı ba#ladı. Gelmekte olanı ve gidecek olanı bilebiliyor
muyuz? Soruyorum. O kadar hızlı dönmeye ba#ladı ki gezegen.
Yerkürenin kadranı öyle hızlı dönmekte ki zeminde kim
tutabiliyor? Sorarım hangi çılgın #a#arsa #a#sın. Adios muços
de$erli okurlar, görü#ece$iz gene.
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50 M"L"METRE
(ÇÜNKÜ SEV"YORUZ)
A#k bahara yakı#ıyordu ya da bahar â#k gibiydi. "ki ucu kör
bıçak, bazen çeli$i dilimleyecek kadar hızlı i#liyor ve bu sefer
de aynı #iddette, üstelik tâ kökünden, yüre$i sallıyordu. A#ksız
kalındı$ında vücût #i#iyor, rûh ise ufalarak sönümleniyordu.
Dönmek, sadâkat sözüyle berâber manâ ve ehemmiyet
kazanırdı. Yoksa gene dövü#ülürdü. Muhakkak ki tükenmek
bilmeyen 'dedim-dedi'ler, fikir fı#kınlarının çarpı#maları ve gri
gerginlik bulutları; vesâirelerin asıla fedâ edildi$i, zulüm gibi,
zehir gibi bir hayat; dırdıra ve kavgaya dü#mü# Çift’lerin Tek
hayatı.
RK ile ZK’ın kar#ıla#ması metropol kaosunda sürgün vermi#,
özgür Bo#zaman’ın muhte#em tembelliklerinde gövermi#ti.
Parasahipsizli$i Mülkiyeti ise dönmü# dola#mı#, dikenli çalılar
gibi ayaklarına dolanmı#tı. Ve nâdir bir birle#menin çiçe$ini
hunharca ve gaddarca dalayarak vuru#mu#lardı. Ölümüne.
Tıpkı sevi#meleri gibi. Tıpkı tanı#maları gibi.
Reklâm Ajansları’nda tanı#mı#lardı; Yapım, Yayın ve Ses
Stüdyolarında görü#mü#lerdi; yollarda ve yolculuklarda
peki#mi#lerdi. Cam gökdelenlerin gölgesindeki o pis mi pis
Sanayî Çar#ısı Havaları, rûhlara fenâ, kederli, burkucu bir
ezginlik veriyordu.
%ehirde, o koca #ehirde, paslı ve is kokan evrende nasıl ve ne
tür bir erdem kalmı# olabilirdi ki? ZK ile RK'nin kötülü$e
bula#malarından daha do$al ne olabilirdi? ZK’ın direngen
yorumları #öyleydi: ''Herkes kendi do$rusunu öne sürüyor.
Kimse kimseyle anla#amıyor. Aslan zevk için kan dökmez;
içindeki ça$rı vah#ete de$il, açlı$a dâirdir. Zayıf insan, âdi
insan, bîçâre insan. Kötülük ne büyük cüret. Ne hakla? Acı
verirsen acı alırsın. Sevinç ver, ı#ıltı al. Kendinden ba#ka
kimseye kötülük yapamazsın, zararın kendinedir. Kimseye
bir#ey olmaz, hele kötülere hiçbir #ey olmaz. Ne gelirse, iyi ile
kötünün arasına sıkı#mı#lardan, yönünü bulamayanlardan,
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yolunu bilemeyenlerden gelir. "kisinden birini seçmek
zorundasın. Ya acılarla, sıkıntılarla ve hiç doyurulamayan
duygularla kötü ve aç ve ârsız ve fenâ ya#arsın ya da dingin ve
duru ve temiz ve berrak. Daha önce de demi#tik: kötülük
insanın içinde yer kaplar; öyle kaplar ki, özünde varolan
iyilere de yer kalmaz.''
Zekî-Kaltak, heyecânından bazen soluksuz kalıyordu:
''Salataya ne do$rarsan ka#ı$ına o gelir. Ne ekersen onu
biçersin. Rüzgâr eken fırtına biçer. Keskin sirke küpüne zarar.
Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kimse kendi memleketinde
peygamber olamaz. Amma da atasözü var Anadolu'da de$il
mi? Ba#ka lâflar da vardır mutlaka, hatırlayınca onları da
söyleyelim.''
Bacaklarındaki okul çoraplarını sallayarak böyle saatlerce
konu#urdu ZK. Beline kadar inen saçlarıyla oynar, çeki#tirirdi.
Dünyânın en küçük bebe$i ve en naif oropusu O’ydu.
A$ladılar. Kavga ettiler. Günler geçti. Döndüler, yeniden
birbirlerinin kollarına atıldılar. Yaralar sanki iyile#meye yüz
tutmu#tu.
Sanki
kabuk
ba$layacaktı.
Tam
böyle
dü#ünürlerken âniden yeni bir fırtına ortalı$ı alabora
ediyordu. En küçük su damlasından fırtınalar kopuyordu.
RK- Sen bu adamı affedebilecek misin? O’nu yeniden
sevebilecek misin?
ZK- Bilmiyorum Robotçum. Hiç bilmiyorum.
RK- Ne istiyorsun?
ZK- Dâire gibi dönüyor dünyâ. Her noktasında farklı
isteklerim var. Hâzdan hâzza konup durmaktan sıkılmı#tım ki
seni sevdim. "nsan her zaman daha derin bir hâzzın pe#inde
ko#ar. Sen de böyle dü#ünmüyor musun RK’ci$im?
Ellerini beline dayayıp devâm ediyordu: ''Erke$imi arıyorum
ben. Bazen kadınlık acısıyla ba$ırıyorum. Do$urmak
istiyorum. Benim erke$im olacak. Tepemde bir adam duracak.
O’nu istiyorum ben. Anladın mı? Berâber yol almayı denesene.
Tek ba#ına nereye kadar gidebilirsin? Akı#ına bırak. Alttan
i#leyen, benli$i sinsice kaplamı# gurûrunu yen, kibirini yen.
Sadece hâzza açlıkla yönelmenin, so$anın cücü$ünü yemek
istemekten farkı ne?''
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''Kibirli ihtirasını temâ#â et,'' de diyordu RK’ye, ''semiren
kibirin bumerang gibi sana döner RK.'' Ve devâm ediyordu:
''Hâz almayı ve vermeyi basit bir#ey mi sandınız âciz kullarım.
Nefretle, dırdırla, öfkeyle, #üpheyle, tiksintiyle bo$ulaca$ınız
yerdir hayât. Sevmenin ne büyük bir erdem oldu$unu
anlayınız azîzim. Acı ve öfke hükümranlı$ını kurdu ve ikimiz
de haketmedi$imiz yerlerdeyiz. Bunları derken bile gâyet iyi
biliyorum seni nasıl tüm varlı$ımla #ehvetle istedi$imi...
çirkin duyguların ı#ıltısını söndüremeyece$i elâ gözlerine
geberiyorum... sana kendini daha önce hiç olmadı$ı kadar
yürekten verdim birtânem. Neden dinmiyor bu ârzû
sanıyorsun, çünkü seviyoruz RK. Seni ba$ı#ladım Robotik;
ama Tanrı da de$ilim, Peygamber de.''
Cennetten cehenneme indikten sonraki konu#malarında
ısrarla aynısını soruyordu ZK: ''Niye yükse$ini tatmı#ken daha
dü#ük bir hâzza râzı olayım ki? Mesele daldan dala konmak
de$il. Konar göçeriz yoksa. Bir gün ona, bir gün ona. Derinine
inemeyiz. Bazı hâzlara de$eriz dokunuruz da, hâzzın
kayna$ını sunar mı bize o? "çirtir mi çe#mesinden kana kana
su? Susuzlu$umuzu yatı#tıracak kadar su verir bize,
dama$ımızı ıslatırız. Öyle bir ıslanmak ki suyu içikten sonra
yeniden susarız.''
Acının, okyanustan köpüren azgın dalgalar gibi dipten
vurarak canını kökünden sarsalayaca$ını bilirdi ZK. Dedi ki
o$lana bir gün: ''Olacaklar olsaydı ilerde birbirimizden nefret
edecektik. %imdi hiç olmazsa o durumda de$iliz. Yol yakınken
ayrıldık. Dürüst olalım.''
''Hep yoksullu$un dayattı$ı acı ilâç,'' diye iç geçirdi RobotKentli, ''fazla etik cildi bozar.''

148

Ç"NGENE GÜZEL"
(BAHAR GELM"%)
(...) Canımın içi, yosun gözlü, bu$day tenli, gamzeli gülü#lü,
ı#ıltılı arkada#ım... Hayât treninde durak, 4x4... farketmez be
a güzelim... için daha güzelle#tikçe, nasılsa dı#ına yansıyacak.
Aslında sana gönderdi$im çikolatalar için ufak bir not
yazacaktım. Ve elimdeki kartlar ve resimler arasında
dola#ırken, içgüdüsel olarak, ve belki de titre#iminden dolayı,
bunu seçtim. Ve sonra içimizin güzelle#mesinden bahsederken
farkettim ki CanCan, bugün senin do$umgünün. Senin günün.
(...)
(...) Tatlım... Gıymatlım... Bülbül Seslim... Sen #akırken bir
muhabbetku#u gibi hayatta, ben yârin zülfü gibi camını
gölgeleyen sarma#ıkların altında uyuyan güzel... bir
uyandırsaydın da güzel günler öpücü$ü verseydin. (...)
(...) Alacakaranlık içime geceyle sızarken, elimde evinin
anahtarlarının #ıngırtısı, #ehrin u$ultusuna karı#ıp tenimde
yolculu$a çıkıyor ve adımlarımın ritmini de$i#tiriyordu. Yolda
üç ki#i aynı #ekilde lâf attı... çingenem çingenem, kara gözlü
çingenem, diye. Aynı çiçekçiden bu sefer bir demet papatya
aldım. Hiç farkettin mi, bir paket sigara bir demet papatyadan
daha pahalı. Gece yakla#ırken ben de kararmı#ım. Üzerimde
siyah bir kazak, siyah uzun bir etek, kısa siyah erkek çorapları
ve siyah ayakkabılar. Papatyalar üstümde parıldadı. Ke#ke
yıldızlı bir gece olsa diye geçirdim içimden. Soka$ına
sapacakken bir polis minibüsü önümü kesti; önünden
geçiyordum ki direksiyondaki polis, bir papatya verir misin,
dedi. Bahar gelmi#. Üç dört tâne koparıp verdim. Masmavi
gözlerle gülümsedi. Apartman kapısının önüne geldim.
Ö$leden sonra eski buzdolabını almak için konu#tu$un ve
bana kim bu diye bakan hatun, aynı yerde aynı #ekilde
oturuyorken, çerçevenin içinde beni gördü ve papatyalara
bakıp, yukardadır, en üst kat, dedi. Kilidini hiç zorlamadan
açtım. Odan gökyüzü rengi. Bir sigara yaktım, kalem ve kâ$ıdı
çıkardım ve Alpovski rûhundaki yolculu$u bitirene kadar oda
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iyice mavile#ir, dedim. Güne# bugün de battı ve ben artık
yazdıklarımı göremiyorum. (...)
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(SEKS ve PARA)
"B- A#kın ömrü 1 yılmı#, bilimadamları ispatladı.
YK- Sokayım bilimadamlarına. Paradan yapılma #efkate
ihtiyâcım var.
"B- Tatlım benim, nasıl olsa para çe#melerden akacak.
YK- Sıcakparaya bayılırım Kont’um.
"B- "bni#bank hayırlı günler diler, dong.
YK- E o zaman Lord’um, Taksim Meydanı’nda dev bir enfiye
kutusuna koydu$unuz paracıkları koklatın bana da #u kederli
rûhum #enlensin.
YK- Geceyarısından sonra Sıcakpara temâsınızı sa$lamak
istiyorum. Bir ölü kadar sessiz olurum, söz.
YK- Atlar, katlar, yatlar istiyorum... emirerleri, seyisler,
nalbantlar, at hırsızları, kamyon #oförleri istiyorum.
"B- Lavuk’un biri Ay’dan arsa almı#, sevgilisine hediye etmi#.
YK- Gece i#i. Sabah 06.00’da %ato’ya süzülüp kar#ıla#madan
uyumayı dü#ünüyorum. Uyar mı?
YK- "# geldi, iptâl edemedim. Gece 11.00-02.00 arası
SEKSTEN ÇOK ZEVK ALAN KADIN numarası yapaca$ım.
Çünkü PARAYI SEV"YORUM.
YK- Krizdeyim. "kinci i#i de reddedemedim. Sabaha kar#ı
Ye#ilköy’de olaca$ım. Sonra nihâyet anneevine do$ru yola
çıkabilece$im. Ö$leden sonra sana gelirim sevmedi$im ki#i.
YK- Senin beni sevmeni seviyorum, yoksa sevmedi$im o
kadar çok yönün var ki.
"B- Sen beni sevmesen de ben seni seviyorum Ablacık.
YK- Bir çe#it mültimilyoner olmalıyız evlât.
"B- Param bitti, artık beni sevmekten vazgeçebilirsin.
YK- Paran yoksa sen de yoksun "bni#, seni paran için
seviyorum.
"B- Hiç param kalmadı$ı için bugünlerde beni sevmedi$ini
biliyorum. Ama belirtmeliyim ki yakında gene büyük para
kazanaca$ım.
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YK- Para’yı çok seviyorum, Para da beni çok seviyor; ben bir
PARA MIKNATISI’yım. Para veren mübârek ellerinden
öperim.
"B- Hayatta en hakikî mür#it, "bni#’tir.
YK- Kölen olan bu kraliçe seni tekrar görene kadar a$layacak.
Küs-Me. Sabredenler, bütün i$rençliklerden paylarına
dü#enleri alacaklardır.
YK- Rûhlar çoktan yapıldı bitti "bni#, #imdi tekrârın
tekrârındayız.
"B- Koyalım bir DV de keyfimize bakalım hanım.
(Devreye TELEVIZ girer ve karakterler Beyazcam’ın sesini
kısarak görüntüdeki insanlara dublaj yaparlar.)
KIZBUDHA- Bana yakla#abilecek cesâretin var mı?
DEL"ZEN- Hârika yetenekleri olan bir kadın tanıyorum ama
açgözlülü$ü ve hırsı ve...
KIZBUDHA- Güce olan dü#künlü$ümüz gibi ortak bir
noktamız var. Gücü ancak tek bir ki#iyle payla#abilirim.
S"H"R BA%LASIN...
DEL"ZEN- Uzun zamandır kıçıma karınca kaçmı# gibiyim.
KIZBUDHAKâlbini hırs, açgözlülük ve parayla
doldurmu#sun.
DEL"ZEN- Arkanda bir lâv nehri var.
KIZBUDHA- Senin verece$in ideoloji dersine ihtiyâcım yok.
DEL"ZEN- Sonsuz bir güç için bildi$in her #eyi yokedecek
kadar cesur musun? Serbest bırakmak üzere oldu$un güç
hakkında hiçbir fikrin yok.
KIZBUDHA- Efendi’ye meydan okuyan hiç kimse hayâtta
kalamaz. Kötülük’ün ta kendisine meydan okuyorsun, aslâ
kazanamayacaksın. Emirlere itâat etmeyene merhamet
etmem.
DEL"ZEN- Dünyada itîmât etti$im tek kadınsın.
KIZBUDHA- Rüyâlarında bile göremedi$in servet, senin
olacak.
DEL"ZEN- Son sözün bu mu?
KIZBUDHA- Sonra çok pi#mân olacak...
(Kanal de$i#tirirler ve YÜREKGÖZÜ programına geçerler;
yine beyazlar giyinmi# Dede kılıklı biri, saçmasapan
konu#maktadır.)
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(...) Manâsız bir hayâtın hazin sonu bu evlâdım... günah
yükünü sırtında ta#ıyan, ta#ıdı$ının farkında de$ilse, sâdece
ta#ıyıcı de$il midir... ecdâttan mîrâs evliyâlar yata$ı #u
"stanbul’da etti$in zînâları zikretsen ne, zikretmesen ne...
günahlar ve sevâplar tartılacak, tek tek hesaplanacaktır...
süpermarkette satılacaktır. (...)
("B ile YK, robotik gözlerini Televız’dan uzakla#tırır ve
insanca birbirlerine bakarlar.)
YK- Bir hayâtın kıymetini anlamak için önce kaybetmek mi
gerekecek, sevgili karde#im "bni#?
"B- Birbirlerine 'â#kım' diye hitâp eden çiftler dâhil kimse
teke#li de$il ki, nedir bu aldatmak kelimesi?
YK- Hayâtlar chill-out "bni#çim. Ritm bu. Üzerindeki sözleri
biz yazmalıyız. Ritmin e#li$inde gözlerimizi kocaman
açmalıyız. Chill-out olmalı hayât, ohh ne rahat.
"B- Gelecek yüzyıl da bir gün gelecek, ey 3 bin yılının kadını...
binyıllarda akan ırmaklar ça$ıldarken çıkan ses bize e#lik
edecektir.
YK- Zora gelmek istemeyenlerin dünyâsındaki gizli #eytanım
ben; gözlerimle bakarak ve onları yakarak ve onlardan biri
olmayarak ya#arım.
"B- Onlar... Ahlâkçı’lar, Perest’ler… "st’lere ve "zm’lere
mahkûmlar... ama sen 3 bin yılının kadınısın.
YK- Dibe vurduk ve seks yapmaktan ba#ka çâremiz yok "bni#.
"B- Beden, yürek, dalak, ci$er, dö#, bö$ür, beyin, organ... ne
biçim dil bu anadil Ablacık, kasap dükkânı gibi...
YK- En nihâyetinde âciz maymunlarız "bni#; zayıf, hırsız,
vah#î ve bencil biziz.
"B- 3’le 5 arası bulu#alım da rûhunu ütüleyeyim.
YK- Cızbız köfte isterim "bnü#çük.
"B- Medenî ölçüler içinde kalalım.
YK- Medeniyetine sokayım "bni#.
"B- Ben senin oyuncak Panda’n de$ilim tamam mı?
YK- Senin rûhun orospu ve seni bu yüzden seviyorum.
"B- Seninle cinsel, tinsel ve ne de dinsel bir ili#ki kurmak
istemiyorum.
YKKıskançlardan,
cimrilerden
ve
çirkinlerden
ho#lanmıyorum, kâlbimde çarpıntı yapıyor. Sen’i, Ben’i ve
"kimiz’i seviyorum.
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"B- %ahıs zamirlerinin hepsini kullanmak zorundayız Ablacık,
artık her ân hep beraberiz; Sen ve Ben yok, O da var, yani
üçüncü...
YK- Sinirlerini rahatlatmak için 30 saniyede bir çiftle#ip
duran maymunlar gibi mi yapalım "bni#?
"B- Hazret-i Adem’in 7 metre siki vardı, o bile destûr
veremedi sikine.
YK- Sen manyak mısın "bni#?
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BANA B"R A%K MASALINDAN %ARKILAR
SÖYLE
(CIRT D"YE YIRT)
(…) Ve RK, sihirli erkek eliyle, mele$i #eytana dönü#türdü bir
gün. Ala ceylânı, o ne#eli tayı, deli kısra$ı, gaklayan bir
kargaya çevirdi. Tarlaysa, iyi sürememi#ti; atsa, iyi
binememi#ti; simyâyı ba#ka türlü yorumlamı#tı herhâlde;
altını daha üst kalite bir mücevhere çevirmesi gerekiyordu,
tenekeye de$il. Sonuç ba#arısız oldu. Çünkü i#lem yanlı#tı.
Zarını do$ru sallamamı#, hamlelerini yanlı# ve gereksiz
noktalarda yapmı#, da$ıldıkça saçmalayıp daha da batmı#tı.
Kafasını psikopat manyaklar gibi duvarlara çarpma
iste$inden uzakla#amıyordu. (...)
(...) Dudaklarına, o di#ilere özgü küçümseyici ifâdeyi
yerle#tiren eski sevgilisinin yüzünde, o yılansı so$uklu$u
gördü. Arzûlu bir Panter’den, Köle’sini kırbaçlayan çiftlik
sâhibine dönü#mü#, sinirli ve daldan dala konarken kabına
sı$amayan bir kadın. (...) ZK, sonunda, sevdi$i erke$in
yüzünde iki ayrı yüz görmeye ba#lamı#tı. Aynı yatakta deliler
gibi ba$ırarak verdi$i adama be# dakika sonra yine deliler gibi
ba$ırarak saldırıyordu. Hem â#ıktı, hem nefret ediyordu.
RK’ye öyle kızgındı ki, ârzûladı$ı adamla onu elinden alan
adam aynı gibi geliyordu. Ortalarına ikilik girmi#ti. ZK de
tıpkı RK gibi kendi yarılmı# benli$iyle ba#ba#a kalmı#tı. Belki
de bu her ikisi için de delirmeye giden yolun ba#langıcıydı. (...)
Delili$in sınırlarının içine hapsolmak istemiyordu RK. Yoksa
i# delili$e kalırsa, herkes deliydi. Zaten burası ya#ayan ölüler
#ehri Pistanbul de$il miydi?
(…) ''Niye gittin ZK?'' (...)
Bilinmez ki. "nsan rûhu karanlık bir Arz çukurudur. Niye öyle
yaptı? Büyük bir infilâk ve bir yangının külü i#te. Bir
yalnızlık, bir gurbet, bir ıssızlık çöker insana; güzel yüzüne
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gölgeli çizgiler iner RK’nin. "#te hâl böyle olunca rûhundaki ev
de ıssızla#mı#tı.
50 milimetre mükemmel bir açıdır, diyormu# foto$rafçılar.
%ehrin, paranın ve karanlı$ın karekökü tehlikelerine bula#mı#
RK, bazı olayları ilk defâ Göz’ün do$al ölçe$i 50 Milimetre’yle
idrâk eder gibi olmu#tu. Ülke’de zuhûr eden kapitalizmin
hâlleri neticesinde i#siz ve a#sız kalmı#tı. Uçurumlara
yuvarlanma tehlikesi içindeydi. Benli$i, özü için en büyük
tehditti. Hâlâ kızın pe#indeydi ama uçmu#tu ZK; yenilenmek
ârzûsundaydı ve yeni resimlerin pe#indeydi. ''O foto$raf
oraya, o zamana âitti Robot’um. Yeni foto$raflar görmek
zorundasın. Yoksa ya#ayamazsın...''
Sayıklar dururdu RK: (…) candın, sevilendin, rûhtun, tahrik
edendin, fâhi#eydin… gönlüm o hoppa memeli kıza kayıverdi,
tüylerini bile tek tek sevdim. (…) i#te o yaz ö$leden
sonralarında pencereden hafif bir meltem içeri dolarken, kent
ormanlarında piçlikle pi#mi# gaddar eril yaratık… sensiz
dünyânın tadı tuzu yok, lezzetsiz… diye iç geçiriyordu RK. (…)
çünkü aslında yüre$i acı ile doluyor ve acı gözya#larıyla
berâber rûhtan çekilip gitmiyor. Acılı rûh her seferinde
yapayalnız kalakaldı$ı evrendeki ıssızlık duygusuyla gene
korkuyor. "çindeki deprem kırı$ı, uzun ve sızılı bir kumsal
gibi, yüre$inin çeperini çepeçevre ku#atıyor. A#kına kar#ılık
arayan neden cevâp bulamıyor? Mecnûn, kent çöllerinde âvâre
olmu#, Leylâ’sını arıyor. "çi neden daralmaktadır? Çünkü O,
sevgi ve sıcaklık da istiyordu. Ve varlı$ı bunu ancak ZK gibi
bir kadında bulabiliyordu; RK: durmaksızın dikelen karaya$ız
bir aygır.
%imdi evde yalnızken ses yok, oysa eskiden cıvıl cıvıldı.(...) çok
da ılık olmayan, az mobilyalı bir yatakodasında, tek yorganın
altında terden sırılsıklam kaldı$ını hatırlar RK. Zekî-Kaltak’ın
gövdesi ate# gibi yanmaktadır, öyle bir hâtıradır. Aslâ
tekrarlanmayacaktır belki o buruk hâtıra, o masûm ve
#ehvetli günler, o geçen bahar ile yazdaki çiçeklerden
na$meler fı#kıran azgın ve âsi ve diri günler.
%imdi sonbahar. "çorganlarda silâhların gizlice patladı$ı
hazânlı, gamlı mevsim. ZK gittikten sonraki ilk günler, son
hızla gelen bir kamyonu yolun ortasına geçip elle durdurmaya
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çalı#mak gibi bir #eydi Robot’çuk için; azmı# ve sa$a sola
saçılan bir "#tâh’ı vücût zaptedemiyordu. RK, aynaya baktı ve
hücrelerine sinmi# 50 milimetrelik foto$rafları gördü.
Eski adamı Robot’tan mektuplar gelirdi ZK’a sık sık. (...) ''Seni
senin anlayamayaca$ın kadar seviyorum. Sen bu sevgiyi ucuza
sattın. Hayâtını kıskandım diye beni hırpaladın. Akıl yok mu
sende, bu adam bana â#ık deyip beni neden ba$rına
basmadın?'' (...)
Benzer mektupları okudukça, ''Cırt diye yırt,'' diyordu ZekîKaltak, ''beceriksiz herif.'' Yalvaran erkekten nefret ederdi ve
yorumlayan ve özetleyen her zaman Zekî-Kaltak'tı: ''Hepimizin
tabii ki güvenli bir ana rahmine ihtiyâcımız var, hepimiz â#ka
muhtâcız; hepimiz tutsa$ı olmak istiyoruz; u$runa ölmek,
gerekirse sürünmek, rezil olmak istiyoruz.''
''Biz neticede seçti$imiz hayât kadarız,'' cümlesini de demi#ti
ZK, kıçını yayarak uzanan Robot’a; ''seçti$imiz ki#i bizizdir,
bize benzeyeni seçeriz. O hâlde â#k kırıklı$ı nedendir? Bize
benzeyeni yitirdi$imiz için mi üzüntüleniyoruz?''
''Seviyenin çok altında konu#malar yapıyorsun,'' diye bo# bir
hamle etmi#ti Robot-Kentli. ''Her kadın bâzen biraz aptaldır,''
diye acı acı gülmü#tü Zekî-Kaltak, hamleyi kar#ılarken.
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ROMANOV"Ç-RR
(TAHTAKURULUK B"L"NC")
Bu bizim hayâtımız. Gözler sıcak kanlı rüyâlar gözler. RR’nin
fırlayıverecek bohçasından #ehrin çeyizlik hikâyeleri. Binlerce
insanlar kaç nesildir içinden geçtiler. Ne çileler çektiler. Yeni
yok. Aynının tekrârında dönülmektedir. %ehirde manyak
hareketler yapıyoruz hepimiz. E "stanbul zâten manyak bir
#ehir. "yi bak dostum, gerçekten inanamazsın. Bir bu$usu,
pusu, lodosu vardır. Bir de Örtü’nün ya da büründü$ü mahcûp
ve ne#eli Peçe’nin ardındaki di$er yüz... sûretler... cemâller...
benzemeyen zihinlerden akan hayâthikâyesi sıvıları. Uyku
hâli ne? Neden uykuda ahâli? Bu gerçe$i yarattılar, bugünkü
binâları diktiler. Yolları da. Tambulpistak? Can? Hayâldir
belki evet. Evet ama bize bunu biraz Konstantinopolis
gösterecek. Yıkıcı Yeni Bizans. Paranın Ba#kenti. Bo$az’da
Rakı-Balık da var. Off RR, karı#tırdın hatları gene. Bize
"stanbul’un #urupla#mı# renklerini gösterecektin, yalı
çapkınlı$ından bahisle Örtü’nün altındaki "mparatorluk
Osmanlı’sının Bahriye’sini torpilleyecektin ve Milenyum’la
co#an Canavar Metropol’ün ada sâhillerinden söyleyecektin.
Neye mecbûr kim? Manâsız diye bakan da manâsız. Kocaman
yan yatmı# kütü$ün tümü kurtlu. Para vanaları. Paranın
bilinçleri. Tıkamı# insanları, açmı# vanaları. Sâdece
tahtakuruluk bilincine uyananlar hayatın düzlemini yarabilir.
Kemirmek için de$il, kristalle#mek için kemirir. Her hayât
devrimci 1 Seksülin hücresidir. Pistanbul gözleri kör. Sa$ır
kulakları.
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(MEVLANA ve EXTACY KU%A!I)
YK- Edebiyâtın amına koymu#sun; mükemmel bir yergi ve
ifâde biçimi.
"B- Edebiyâtımızı bu sultadan kurtarıp güçlenince bizzat
ellerimizle hâkimiyetin âlâsını biz kuraca$ız.
YK- Antik Yunan’dan çıkıp gelmi# gibi bir hâlin var. Sen
nesin ve kimsin "bni#?
"B- Esrâr içince hayâtımı unutuyorum, kendine müthi#
güvenen kısa pantolonlu bir velet oluyorum.
(Geceyarısıdır ve "bni#’in canı çe#itli kekler çeker... hay
allahtır... ulan arabacııı... diye ba$ıran Kont lavu$u...)
YK- Kekler köpe$iniz olsun Lord’um, eylemin dü$mesine bas.
("bni#’in geceyarısı alı#veri#lerinden kısa kesit. "bni#,
alı#veri#e gönderdi$i arkada#ı Eylem ile ileti#im hâlindedir.)
EYLEM- Aksaray i#i OK. Taxim’e öbür i#i hâlletmeye
geliyorum. En geç 1 saate ordayım.
EY- Afyon tamamdır. Gubarı bekliyorum. Alıp gelece$im.
"B- Kubar bulamıyorsak birbuçuk gram daha kokain alalım.
Bu saatte zorla#tıysa direk gel.
EY- Yettim. Her#ey OK olacak.
"B- OK. Bulursan biraz #eker al. Evde az kalmı#. Gece uzun,
lâzım olacak.
EY- Normâl #eker mi, Extasy mi?
"B- Yuh. Normâl.
("BN"%, cezâevi esteti$inde ellerini arkasına ba$lamı#tır ve
evin içinde saçmasapan voltalar atmaktadır.)
YK- Varlı$ından ho#nut de$ilim, parmaklarını kes at.
"B- Ölmek ister gibi bir hâlim var, de$il mi Ablacık?
YK- Ölüleri bırak, ya#ayanların hikâyelerine bak. Hepimiz bu
hızlı hayâta dayanmak için kimyâsalla hızlandık.
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"B- Kadın, altından imâl edilmi# bir esrâr zıvanasıdır.
YK- Söylediklerim bir kula$ından girip göt deli$inden çıkıyor
"bni#çim.
"B- Mevlânâ’nın Kıssa’larından EXTACY KU%A!I hikâyesi
yazabilir miyim ve bu filmimle gi#e rekorları kırabilir miyim?
YK- Biliyorsun ülkemizde imgeleri gerçek, gerçekleri de simge
zannederler.
"B- Nereye gidersem gideyim, kafamın içinde uyum
gösteremeyen bir hissetme cihazı var sanki.
YK- "nsan bu ülkede rûh hastası olur "bnu#ka.
"B- Hiç de$ilse sosyopat, tımarhâne, zincirli deli. Çü# Toplum
Çü#.
YK- Bütün insanlara deli demeye ba#lamı#sak, bu artık bizim
delilik ülkesinin hudutlarından içeri ayak bastı$ımızı gösterir.
YK- Bu a#a$ılık toplumun seçti$i hayât buysa, buna lâyık.
Her tür bireysel vah#eti bekleyebilirsin bu insanlardan: sapık
toplum.
(YK, aynada uzun uzun yüzünü seyreder ve o arada hızlıca,
çitlembik bir makyaj yapar.)
YK- Kendime â#ı$ım. Hayrânım. Ne demek diye sorma, ne
demekse o demek.
YK- Evet, O Ben’im "bni#. Ama o Ben, birden çok ki#iden
ibâret. Parçalı bir yapı da diyebiliriz.
YK- Eminim, de$ilim, yok yok, sanıyorum. Sanmıyorum falan
filan. Kont "bni#’e kar#ı eylemlerim devâm edecek.
POTANS"YEL SATICI’yım ben... söz veremem, verirsem
tutamam... sana gelirken âniden fikir de$i#tirebilirim. O ânda
terslik olur ya da rûhumda ba#ka bir esinti çıkar; gelemem;
gelemeyebilirim; söz vermemi istemeyin.
YK- Grup’larda bazen tutkal, bazen Tav#anatlet’tim "bni#;
erkekleri ve kadınları yapı#tırır, ısıtır, parçalarına ayırır,
sonra yeniden yapı#tırırdım.
YK- Kokain veya herhangi bir a#ırılık buldu$unda kendinden
geçenleri biliyorum... o güzel kızlar, evet ah bir bilsen...
YK- Ne Grup’u? Daha benli$indeki sorunları çözemeden
ötekiyle yata$a girsen ne, girmesen ne?
"B- Vermek de$il, verebilmek fikri ho#uma gidiyor.
YK- Seni karma bir gruba önerdim, üstünden bir geçecekler
hiçbir #eyin kalmayacak, iyile#eceksin.
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"B- Kendini ârzûyla vermeyen hiç kimseyle sevi#emem ki
Ablacık. Kadın gibiyim ben. Dokunamazsam kalkmaz.
Erkeklerin ço$undaki nihâî amaç yok bende. Kadınların
kuca$ındaki erkek-kadın olmayı da severim.
YK- Bütün arkada#larım erkek, tek kız arkada#ım sensin
"bni#.
"B- Etini sunma bana ey kadın, girer girmez koridorda sikime
yapı#ma. Gir, bir lâf et, beni mest et, azgın bo$a kesilip üstüne
saldırayım.
YK- Türk edebiyâtındaki biseksüel karakter bo#lu$unu
doldurabilirsin "bni#.
YK- Biz be#ik kertmesiyiz, berdeliz biz; ya benimsin ya
karatopra$ın ulan.
"B- A#ık ettin beni kendine, ne dostlu$u?
(Sırların kaînatı, gizemlerin hakikati, gaipten zuhûr eden
muammâlar, azîzlerin i#leri ve mûcîzeleri türünden yayınlar
yapan TELEVIZ’ın sesi gene hâneye yayılır.)
"B- Seks bütün ça$ların lâneti, tek tabu.
YK- Bir din de ben kuraca$ım.
"B- Önce manifestonu yazmalısın.
YK- "lkelerim basit. Di$erlerinin yasakladıklarını serbest
bırakaca$ım, #iddet hariç.
"B- Guru’su, Önder’i, Peygamber’i kim olacak bu dinin?
YK- Tabii ya#adı$ım sürece BEN. Seni de hâlife ilân ederim.
"B- Seni kadın peygamber ilân ediyorum. "lk mürîdin olmaya
hazırım.
YK- Ey inananlar, gözlerinizi ba$layın ve kemerlerinizi takıp
uçu#a hazır olun; herkesi bu yeni dine alamayız.
"B- Ey Allah’ın sekreteri, fotokopiyle ço$alt Ben’i, birsürü Ben
olsun.
YK- Sus, Karadelik'ini yırtarım ve uzaya fırlatırım seni.
Göklerdeki Babamız, hâlinizi görseydi, bütün gazabını, azâbını
ve cehennemini pis bedenlerinize ve tuhaf i#tâhlarınıza
kusardı. Anlamadan ezberleyen ve binlerce yıldır tekrâr eden
sizlerden kaçtı O.
"B- Ey ki, yarıldı toplum ve siz çocuk kalmı# bir milletsiniz;
bu yüzden "yi ile Kötü’yü ayırdedemezsiniz.
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YK- Memleket gidiyor elden "bni#, diyorlar; insan gibi
ya#ayamıyorlarsa, o zaman devrim yapsınlar, #izofreniden
kurtulsunlar.
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50 M"L"METRE
(ZAVALLI "NSAN NAKARATI)
%ehirde ya$mur ya$makta, %ehir mu$lak bir örtünün altında
kösnümekte ve bütün fay hatları kırılmaktadır. Mideler
bo#tur. Bakı#lar ârsızla#mı#tır. Dilin içi bo#almı#tır. Hayât
sanki ya#anmamaktadır. Umudun tükendi$i ya da bitti$i
ânlar vardır. "nsan ölmek ister ya da öldü$ünü zanneder.
Ya#ıyor muymu#? Hayâtta mıymı#? A$açlar yapraklarını
açıyor ve ku#lar cıvıldıyor muymu#? Yoksa gri bir tül, tüm
do$ayı kaplamı# mıymı#? Ümit, â#k ve hasret nereye gitmi#?
Hep aynı 'zavallı insan' nakaratı… insan, insan… ah, son
derece i$renç. Biraz merhamet, biraz #efkat. Koku#tukça daha
da bozulan tür. Yeniay’da ekilmi# yoz tohum. Durmaksızın
ço$alan. Üreyen. Her yere sinen.
Herkes gibi aslında onların da midesi bulanıyordu. Müthi# bir
örtünün altına gizledikleri hayâtın sahibi onlardı... kentte
herkes kirlidir; hayât bazân arka sokaklarda, bazen jet-set
kulüplerde gizlidir… ''Ne bo# bir rüzgârmı# bu dünyâ… aman
kalsın, istemem,'' diyordu Zekî-Kaltak… bu sonsuz ihtimâlli
hayât bulmacasında nasıl da sanki özyıkımlarını ça$ırırcasına
uluyorlardı: derinliklerde yenilen bir vurgun.
''Hiç hâtırası yok mu aramızda ya#ananların?'' "#te size
hârikulâde bir kli#e.
Soran da, kafasından diyalog uyduran da RK’ydi: ''Hâtıralar
karın doyurmuyor günümüzde bebe$im. Uçlan bakalım #imdi
dün gece Eskort Kızlık yaparak kazandı$ın parayı.''
YakınÇekim ve ardından kadının yüzüne Yıldırım"leri
Kamera hareketi: ''Hâtıran yoksa sen de yoksun, aptal erkek.
Hâtıra ya#landı$ında sana e#lik eder, anar durursun. Hiç
olmazsa canın sıkılmaz. Ya#ın ilerledikçe ya#amamı#lık öyle
bir çöker ki üstüne. Ya#amaya çekinenlerin hâtırası olabilir
mi? Erkekleri çok iyi tanıyorum. Ya#lı erkeklere artık hiç
163

inanmıyorum. Geldim otuzuma dayandım. Bir kadına olan
inançlarının yıkılmasının ân meselesi oldu$unu bilirim. Örgen-dim. Kar#ıma geçip paradan bahsetme. Küstahlı$ın
lüzûmu yok. Senin kadar sert, ve hem de kaba birini ne
yapayım? Esneyebilen bir güç isterim ben. Üzerimde yılan gibi
kıvrılsın, bo$a gibi boynuz vursun, atlar gibi #âha kalksın,
soksun köküne, ta en dibine kadar. E$sin, büksün gövdesini;
kasım kasım kasılmasın. Durmadan vazîfesini yapsın. Çok
fazla konu#masına hiç lüzûm yok. Vah#î hayvanlar gibi
saldırsın yeter. Elleri büyük erkekleri hiç elimden
kaçırmadım. Memelerimi ellettim. Sıktırdım. Ohhhh. Beni
güzel sikti$in zamanları hatırla. Ben nasıl çılgın kahkahalar
atardım. Kesin isterik gibi birine benziyordum. Sen üstümde
kâtil bir kurt gibi hırlarken ve oramı buramı di#lerken
kimbilir neye benziyordun? Oysa #imdi ne kadar basitim.
Kimlere veriyorum bir bilsen? Anlatabiliyor muyum?''
''Anlatabiliyor muyum deme, cinâyet i#leyebilirim.''
Yolculuk yapmanın, yola çıkmanın o vah#î zevkinin
pe#indeydiler. Yolu seviyorlardı. Berâber yolculuk yapmaktan
ölesiye hâzzediyorlardı. Yol bilinmeyen demekti. Tahmin
edilemeyecek garip olaylar oluyordu. Durmadan yeni
insanlarla tanı#mak mecbûriyeti vardı. ''Tuhaf bir hayât
tüketme anlayı#ı,'' diye niteleyenler de çıkardı, ''nasıl bir
gezmek hayâtı ki bu?''
Tasarlamak, yolun do$asına aykırıydı. (…) ''Bilmemne
müzesini gezdik, #imdi de konaklayaca$ımız bilmemne oteline
gidiyoruz; bu güzîde #ehrimizin lâ$ımlarında kısa bir yolculuk
yapmayaca$ız, arka sokaklardan yürümeyece$iz ve gözlerimizi
#ehrimizin târihî ve turistik
binâlarıyla, geleneksel
elsanatları i#leyen ustalarında gezdirmeyece$iz.'' (...) Tur
rehberleri e#li$indeki otobüslerden ve #ehirdeki yeraltı
yollarından
yayılan
mekanik
animatörsü
seslerle
uyu#turulmaya râzı olmak da vardı, delilik ile kötülük veya
sevinç ile mutluluk arasındaki ince çizgide durmadan gitmek
gelmek de.
''Yolda tanı#mı#tık ve yolda devâm etmemiz gerekirdi.''
''Ayrılı$a kendince sebepler bulmakta ustasın ZK.''

164

''Yoo. Gerekçe bulmuyorum. Son derece ciddîyim. Yolda
tanı#tık. Sonra seninle uzun ve garip yolculuklar da yaptık.
Hayât ne kadar garip. Geçen sene bu zaman "stanbul’u
harmanlıyorduk. Kımıldıyorduk, sevinçliydik. %imdi burada
salak gibi birbirimizi hırpalıyoruz. Bütün ili#kilerin kaderi bu
mu? Kısaca â#kımız yolda peki#ti, geli#ti, serpildi. Ve sonra
gene yolda bitti. Sen bana çok kötü bir bakı#la baktın, çantanı
sırtına vurdun ve gittin.''
''??????''
''Öyle bakma yüzüme. Yola devâm etmemiz gerekirdi. Oysa
sen durdun. Acayip bir #ekilde bir gün âniden durdun. Niye
hareket etmekten vazgeçtin RK? Neden? Ne arıyorsun?
Aradı$ın ne? Aradı$ını benden sonra bulabilecek misin? Neden
mutlulu$un kaynaklarının pe#inde ko#muyorsun da? Ha?
Hasta Erkek. Sümsük ve sünepe ve boyun e$direbilece$in bi
köylükızı bulup rahmini mi dölleyeceksin? Geçmi# günler ne
olacak? Biz seninle mutlulu$un yollarında ko#muyor
muyduk?''
''??????''
''Yolculuklar çok tehlikelidir bebe$im, tıpkı hayât gibi. Öyle
dönemeçler vardır ki virajı alamayabilirsin. Hoop, vurdun
dibe, yaa... Ölüm olsa da ilerlemelisin. Kaînatı gezmelisin.
Yoksa ömrün biter. Biz önce berâber yol yapmanın tadını
kaybettik, sonra da kelimelerimizi. Ve en sonunda faka
bastık.”
''Senin de do$al felâketleri gözünde canlandırdı$ın oluyor mu?''
''Ara sıra.''
''Yâni,'' diyor ZK, ''herkesin ölümü çok yakın olabilir.
Bilinebilir mi ne zaman? Acaba ne zaman? Soruyu sormak çok
can yakar da o yüzden kimse rûhunu kemirmeye yana#maz.''
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YAYLAKANCIKI ile "BN"%
(SÜRPR"Z VE TATLI HAYAT)
"B- Do$um kontrol hapının nerdeyse bitti$ini biliyor musun?
YK- Hiçbir maviyi istemiyorum artık. Boyaları de$i#tirmem
lâzım.
"B- Sonumu dü#ünmüyorum bile. Nasıl olsa suyuz. Diyorsun
ya, topra$a veya çamura dönü#ece$iz. Acaba nasıl ölece$iz?
YK- Yüzündeki bu çizgiler ne böyle? Hızlı gecelerin kalıntısı
mı? Biliyorum bende de var. Tütün cildi matla#tırıyor. Eskiden
cildim o kadar güzeldi ki... pırıl pırıl. Cıgara da kötü.
Karartıyor. Uykusuzluk, Hafiften Alkol, Çe#itli Kimyâsal
Haplar ve Çılgın Geceler ba#lıklarını da ekle.
"B- Çizgi Roman gibi oldu.
YK- Zâten öyle. Bütün karakterler karton. Ki#ilikler
yapı#tırmaca. Manzaralar hakikat rengine boyalı. Ve, I#ık ile
Zaman arasındaki mesâfede hayli yol katetmi# "nsano$lu. Tık
buradasın, Tık Kamera’nda, Oda’nda. Hâne'nde. "stersen
Gizlikaradelik’inden özünü bütün dünyaya gözetletebilirsin.
Dikizletebilirsin. Bazen bunu yapmak da istersin. Ah o ne
muhte#emdi bazı kayıtlarımız. Kayıt olsaydı yâni elimizde.
Pek çok sevgili can dostum. Ya#adık.
"B- Öldük mü biz?
YK- E$er öldüysek cennetteyiz demektir. Afiyet olsun.
"B- Bütün #akaları biliyorum sanki.
YK- Yüzün niye uzamı#?
"B- Di$er yarı# atları do$du$umdan beri benimle alay ediyor.
Bütün bildi$im benim farklı oldu$um.
YK- Çünkü daha önce hiç kimse, kapkara çizgileri olan beyaz
at görmemi#ti evlât.
"B- "nsanca deneyimler. Duygular. Hayât ya#amasızsa ürün
ba#arısız oluyor. Bozuk mahsül. Yoz toprak. At sırtında cirit.
Kımız da içerler. Ya$ma, talan, kadın kaldırma. Ve geldik biz
bugüne. At sırtındaki genlerimizi ta#ıyoruz. Atalarımızın
kökleri. %imdi ben Pistanbultak’da neyim?
YK- Pisli$e bula#tı$ın için sakın beni suçlama. Beni belâya
bula#tırma.
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"B- Hatâm duygusal olmak. Bütün gün reklâm yazıyordum.
Ve karıcı$ım, bebe$imizin ilk darbelerini karnında hissetti;
ak#amları ajanstan döndü$ümde beni bu pencerede beklerdi.
Beni terketti. Çok acı çektim.
YK- Senin gibiler babalık rolünü kabul edemez.
YKMutlu olmak için erke$e ihtiyâcı olmadı$ını
ispatlayanların gruplarındaydım bir ara. Karı#ıktık. Sürmeli
o$lanlar ve müthi# albenili dilberler vardı. Ben kucak
malıydım. Seviyordum bunu biliyor musun "bni#? Arabalar.
Hareket. Sâhillere akın. Dans pistleri. Erkekler. Ve çok ho#
kızlar. Ve tabii sevi#mekler. Ama ne sevi#meler. Her yerde.
Her ân. Durmadan. Dünyâ sanki öpü#mekten ibâretti "bni#.
"B- Göz koydu$u aktrist kızlardan biri Pertev’den AIDS
raporu istemi#. Temiz çıkarsan gruba katı#tıracaklar mı seni,
dedim. Bekliyor i#te garip. Kız mı buna verecek, yoksa
gruptaki erkeklere mi hâllettirecek bilmiyoruz. Anlatırken de
elleri ellerimde Pertev’in. Niyeyse? Buna açılabilirim, diye mi
dü#ündü nedir?
YK- Baktı ki sapık, ha haha hahah. En birinci moda Sex
zâten #imdi. "lerliyor memleket. Batı’ya hızla yakla#ıyoruz.
Ohooo. Seri Sapıklar, Çocuk Tecâvüzcüleri, Liselerde Porno
Üretimi, gibi ve daha pek çok.
"B- Sen buraya âit de$ilsin. %aka gibisin sen.
YK- Fâre deliklerinin dibi göründü. Cilâlar aktı. Gizlenecek
kalmadı. Herhangi bir kadının ya da erke$in geriye do$ru
kimlerle sevi#ti$ini çıkarırsan takriben Tambulpistak
ahâlisinin Avrupa Birli$i’ne yakla#mı# bölümünün cinsel
haritasını da patikalarına kadar röntgenlersin. Herhangi biri
nasılsa ötekiyle yatmı#tır. Hani magazin programlarında var
ya kimin eli kimin cebinde. Halk da inanır. Uysal bir koyun
peyniridir Halk.
"B- Cinsel mâzîni yazmalısın. Rekor kırarsın.
YK- Müsâit bir zamanda bunu dü#ünece$im.
"B- Küçük Kız’ı örselemi#lerdi haplarla meselâ. O domuz herif
#imdi nerde? Panzehir nerde?
YK- Bütün bu i$fâller kaç bin yıllık evlilik gelene$inin
sonucu. E$er yazdıkları senaryoya ba$lı kalmazsan seni
hikâyeden çıkarıveriyorlar.
"B- Hüsrânlardayım. Oyundan çıktım.
YK- Gerçek yolculuklar her zaman vah#îdir.
"B- Zamana bıraktım. Mola aldım.
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YK- Hiçbir #ey vah#î bir yolculu$a çıkmanın e#i$indeki kadar
heyecan verici olamaz.
"B- Ben her zaman hayâtın yanında oldum.
YK- Teori bo#. Saltık olan hayât. Sürpriz ve tatlı hayât.
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ROMANOV"Ç- RR
(SEKSÜL"N PART"S")
KR"STAL H"KAYELERDEN DEMET
Gecenin karanlı$ı hikâyelere gebedir ve #ehrin karanlık
sokakları bilinmez ne tür hikâyeler gizlemektedir. Kulak
veriyorum ben içimde kımıldayan hayvanın hareketlerine,
dinliyorum can sesini bedende. Bakıyorum zâten hep diline.
Kımıldar kim? Neresini gösterir kim? Neresinden bakar kim?
Bakar kime? O’na. Evet ama O kim? %ehirde kımıldayan
acayip hikâyelerle geziyorum. %ehrin seslerini dinliyorum,
kulaklarıma kaydediyorum. Ben Romanoviç’iniz öyle co#uyor
ki bazen #a#mamak anlamsız, e bu hayat da zâten çok bayat
ve çok anlamsız. Kime, niye, neden? Sabah neden ve ak#am
neden? Deli deli co#uyor gönüller; biri 23’ünde biri 26’sında
kocalarından ayrılmı# iki dulmu#, Adanalı Kamyoncu
Delikanlı msn’de yazı#arak bulmu#. "ki azgın dula sormu#
Kamyoncu: ''Sexi seviyor musunuz?'' Mırıltı. Evet. Mi? Belli
de$il. Olabilir de. ''Di$er arkada#ınla beraber grupsexi
denemek ister misin?'' Dulların kocaları kimdi ve
ayrılmalarına sebep neydi? Ah bu zihin, ah o bedenin yekûn ve
teyît edilmi# aklını kavrayamayan verili kavrayı#. Ahh.
Gözlerin anlamı acaba bizi nereye çeker? Acı nerede gizli ki,
kim bulabilmi# ki? Kimi balık tutar açıklarda, kimi lüks
arabalarda yollarda. Öyle veya böyle hayât, ama zar de$il bu
#ans dönmeyecek, yenihayât gökten zembille inmeyecek.
Babaanneler devri bitti, patladı mısır gibi ülke oldu bu
türküye. Ölürüm türküyem. Yâni. Derken derken, sabah oldu
erken ve de horozlar öterken. Kamyoncu’yla Karaköy
Rıhtım’da tanı#an %ehir-Zenperest’i (%.Z), hikâyeye girer.
''A$bi,'' diye söze ba#lar Kamyoncu, %Z’ne hitâben: ''Ben gece
02.00’de Adana’ya geridönü# yaparak ta#ıdı$ımız plâstikboru
ve malzemelerinden elde etti$im kazanca el sürece$im,
ekme$imi ve tuzumu tedârik edece$im. Dullara ça$rı attım
bekliyorum. O saate kadar #ansımı deneyece$im. Tuttu tuttu,
tutmadı tutmadı. Denk gelirse. Adım etnik göçmen i#çidir,
elimden gelen budur. %imdi soruyorum ki, Taksim’e en yakın
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ve ucuz yoldan nasıl gidebilirim?'' Zenperest’le Kamyoncu
dü#ündürtülselerdi
hikâyede,
dü#ünce
baloncukları
uçu#turulacaktı, konu#acaktı karakterler filan. Aman ben
anlamam öyle edebiyâttan. Kelek ve Çıplak Gerçek’e aynasız
cam gözlerle bakıyor RR’niz. Gören gözler kör ve kulaklar
sa$ırdır belki, yeni ça$rı kristalleri parıldamaktadır kaînatta
belki. Bitti artık eski hayât ey, ya yakalım ya da yıksın bizi
dünyâ hey.
Ç"ÇEK DEMET"
Hayâtı döndürücü kuvvetin rüzgârı o gece Galata
Köprüsü’nün Karaköy ayaklarında gerçekle#ti. Su götürdü yel
üfürdü, gece vuku buldu. ''Alo, allo.'' Sâhildeki #ıpırtılar
kulaklardayken lâflar acâyiple#ti, tuhafla#tı, gariple#ti.
Dullardan biri diyordu #öyle: ''Denemedik daha grupsexi, ama
belki de çok lezzetli. Yapalım mı gene de bilmiyoruz kiieee.''
Dudaklardan
takırdayarak
dökülen
kelimelerden
ve
cümlelerden her biri ötekinin sınırını açıyordu. Bu hep böyle
olur zâten, belki de sevi#mektir en büyük erdem. Ahh.
Kıpra#mayın okurcuklarım, aktif ve pozitifenerjili RR’nizde
olsun gözünüz ve de kula$ınız, yollarda lâstik pabuç
parçalayan devrimci hücre elemanınızda. Daha ne biçim
hikâyeler gelecek sayfalarda, zaplamayın kalın benim
kanalımda. Hikâyeye devâm edelim dünkü. Gecedir. Kuduruk
ârzûyla kızı#mı# kıvranan Dullar, yalanı becerip tüyemezler
evden. Babalar, a$biler, amcalar vesâireler ve mahâlleli,
çevre... ''Ofaman,'' der erkek karakterler, ''sıkıldık, verelim
parasını bulalım miniminnâcık bir kızcık.'' Çünkü vakit az,
çünkü isimsiz Kamyoncu karakter, üç vakte kadar dü#ecek
gene #oseye. Kamyoncu lokantaları ve orospuları vardır, ne
acâyip romanlar vardır. Görmü#tü RR’niz gençömründe,
lokanta yollarında ka#ıklanan pilâvları... a#çı yamakları,
bebek komiler... ve fırının üstündeki odalı makyaj aynalarında
pullu payetli #ıkırtılarla süslenen Yol Fâhi#eleri. Ne hikâyeler,
ne hayâtlar. Öyle ki her ân yenileri fı#kırmaktalar. Birer parça
çikolata var mıdır bütün da$ınık yataklarda? Ama bazen
yarımelma gönülalma’yla öyle kandırıp çekiverirsin ki
kuca$ına köylükızını. Offf. De$me orospuya ta# çıkartan
hareketler samanlıklarda bası#ılarak vücût bulur. "nek
bö$ürmeleriyle kuzu melemeleri arasında inlemeler âhlamalar
duyulur. Ba$ırır köylü kızı â#üfte, i#te bu da memleketten bir
170

hikâye. Bildiriyor size RR’niz #ehirlerarası patikalardan,
terennüm ediyor her ezgiden her makamdan. Arabeskin allahı,
hayde yallahı. Bu mudur? Budur.
AKI%KAN NA!MELER
''Merhaba canım. Tabii hatırladın. Ara sıra bulu#up sevi#iriz.
Sevgilinle aran iyi? Oh, oh, oh. Dersler? O.K. Mâ#âallah.
%imdi? Ha? Sadede gelelim. Yanımda bir arkada# var. Beraber
atlamak istiyoruz. Sana teklif ediyorum.'' Kız duraksar.
Bilemez ki. Acaba? Hayır, sanmıyordur. Kapatırlar.
Karaköy’de sâhil, gece, martı çı$lıkları, ucuz #arkılar, ortasınıf
biralar ve Marmara’ya u$ramayan di$er balık sürüleri.
Nitekim birbuçuk saat sonra sahnelemedeki rengâhenklik o
ânki hudutsuz ça$rı#ımlar silsilesinin neticesiydi. Aradıkları
kız Tanbulpistak’ın derin karanlıklarından geldi. Evde DVD’de
Japon Korku Filmi seyrederken telefon çalmı#. Zenperest,
teklifi direk yaptı, dedi bir dü#ün, bekliyoruz. Galata
Köprüsü’nün Eminönü aya$ına yürüdüler. Ufaktan balık
çeken a$lar ve balıkla alâkadar olurken de#arj ihtiyâcını
sa$layan tipler. Halk insanları. Göçebeler. Yersiz yurtsuzlar.
Turistler. Delirmi# gibi de görüntü verebilen pak suratlı
kentliler. "nsanlar hâsılı kelâm. Ümidi kestikleri sırada
telefon gene kararsız çalar. ''Bak. Be$enirsem. Canım isterse.
Yoksa yok...'' Sıcak cümle harâretleri sürecekken, Zenperest
müdâhale eder: ''Gel. Görürsün. Bakarsın. Yarım saatli$ine
gel tatlım. Ho#una gidebilir. Katılmama hakkın bâki. Karar
senin. Be# dakikaya evdeyiz biz. Görü#ürüz. Pardon? Ha?
Hayır. Hiçbir sorun olmayacak canım.'' Kamyoncu, hiç
sormadı; tilki gibi susuyordu. Taksiyle vın turizm. Do$ru
binâya. Kamyoncu, tâzeceviz çıkardı; memlekettenmi#.
Mâlikânede ı#ıklar çatlak ve kararsızdı. Pır veya per.
Helikopter veya Pervâne. Dönerek ilerleyen dâire. Ler.
Hakikat mi? Hakikat,
kızın geldi$i ândı. Son derece
kı#kırtıcıydı. Tüllü ve serin kuma#lı ete$i a#a$ı süzülür.
Memelerinde çıtçıt esâsına dayanan tiril tiril siyah... #ifon
veya ipek gibi... minik ka#ıntılar uyandıran... Üç noktalar
nihâyetinde patladı. Kız, ''O benim için sana ne dedi?'' diye
sordu Kamyoncu’ya. Kamyoncu dedi: ''Kötü bir söz demedi.''
Yava# yava# ısınmalarını bekleyen %ehir Zenperest’i, vaktin
tamam oldu$una kanâat eylemi# ki, yatakodasına daldı ve
kıza sarıldı. Kokladı. Boynundan öptü. Yanaklarından.
171

Dudaklarının kenarından. Kokladı gene. Kızın kaburgasının
tâ derinlerindeki kırılgan kemikler inceden çatırdadı. Kadın
nefes verdi. Al. Ver. Öpü#. Dokunu#. Öpü#. ''Ahhh,'' dedi kız
yava#tan. Hayât. Ürpertici ve vah#î hayât. Sanki Hacıbekir
lokumu. Dudak duda$a yapı#tılar. Ah o öpü#melerdeki soluk
solu$alık. Zenperest uzandı sırtını dik yastı$a vererek oturdu.
Kızı gö$süne yatırdı. Sarıldılar. Kızın ete$i bir ara sanki
kendili$inden yürüdü. Bacaklara. Ayak bileklerinin orda dört
el, yirmi parmak. Sıktılar âhh. Kalçaları titredi kızın.
Sarsalandılar. ''Bak küloduma beyaz. Haha haha ha.'' Ev
sâhibi de dedi: ''Güzelmi# beyaz.''
Y"Y"%MEK
Ya#amaya kar#ı delice saldırı# ve lezzet. Söz yok. Mırıltılar ve
nefesler var. Çar#afın hı#ırtısı. Kesik kesik solumakta
Kamyoncu. Ne ki bu? Taksim’e yol arıyordu, kendini üç ki#inin
yiyi#ti$i bol belli dö#ekte buldu. Dedi ki kız: ''Çok güzelmi#.
Böyle denememi#tim. Daha iyi. Gibi. De$i#ik demek istiyorum.
Ama her zaman dener miyim bilmiyorum. Gene de çok güzeldi,
te#ekkürler. Bir dahaki sefere beni gene ça$ır, tamam mı?
Film mi? Film porno olursa oynayabilirim. Hayır, tabularım ve
sınırlarım yok. Var, ama yok. Duruma göre. Muck.''
Kamyoncu’ya memelerini yalatıyor, Zenperest’in kuca$ında
oturup kalkıyordu. Patlayacak kaldı az. Ikındı, di#lerini
gıcırdattı. Önü ile A$zı doldurulmu# kızdan ölür gibi soluklar
çeken sesler çıkıyordu. Ve bu sözler esnâsında kalçaları çılgın
gibi zıplayarak titriyordu. Arka arkaya patlamaktan ne
konu#abiliyor, ne de herhangi bir anlamlı ses çıkarabiliyordu.
Sâdece hırıltılar, vah#î kösnül sesler, hayvansı haykırı#lar.
TAKS"M’DE Ç"ÇEKÇ"LER"N ÖNÜ ARTI BAMB"
''Dizlerimde gerçek bir prens uyuyor / Annem de buna çok
seviniyor / Hah hahay hahayy hah,'' #arkısı e#li$inde dolmu#
yolculu$u. Çi$ sarı ı#ıklar Vın ve Zıp diyerek geçildi.
Kamyoncu, Zenperest’in gözlerinin tâ en derinindeki yerlere
bir iki kere baktı. Kar#ıdaki de. Öylece durdular. Çakmak
çakmak iki erkek. ''Rüyâ mıydı neydi a$bi ya?'' Haha haha ha.
Çimdik hayâta. Çiçekçilerden iki demet karanfil, hayır
layfsıtayl dergilerindeki yakla#ımlardan de$il. Ba#ka
mevzûmuz,
bazıları
birlikle#ip
hududunuzu
nasıl
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parçalıyorsunuz? Çiçekçi, bu üçlüye ne diye baktıysa dudak
kenarından gülerek? %ehirli Roman Çocu$u, çakmı#tır köfteyi:
''Bir de tek mavi gül koyayım güzel ablama...'' Kız mutlu,
herkes mutlu; Meydan daha ne hikâyelerle dolu. Bu, bütün
herhangilerden sâdece birisi. Ya#anmakta, evet; delirenler var,
evet. Aynen zıvaynen. "#te gerçek ben hayâlimden
bildiriyorum, #arkılarımı yolları adımlayarak söylüyorum.
Seksülin Partisi'nin sonuna geliyoruz ak#am, âh bu
%ehristanbullardaki alacalı bulacalı ak#am. Bambi’de
meyvasuları, ballıkivili muzlusüt artı portakal artı greyfurt.
Tekrarladı %ehir Zenperest’i: ''"#te burası Taksim dostum.
Buralar hep Taksim.'' Kız gülüyordu: ''%imdi iyi uyurum ben.
Haeiii hihi. %ey yapınca iyi uyunuyormu# ya.'' Zâten de
Seksülin Asker tatlı uykuyu dökecekti çok geçmeden kızın
gözkapaklarına. Öpücük ve Nefes. Tam teslîmiyetin sonundaki
vecd gibi hâz. Görünü#leri sâkindi ama hâlâ a$ızlarından
burunlarından çizgifilmlerdeki bo$alar gibi silindirik, biçimli
ve konik #ehvet buharları fı#kırıyor gibiydi. Gibi ifâdeler
kullanılsaydı olacaktı edebiyâta yakla#ılmı#. Ama ben Rodion
Romanoviç, çıkmak ârzûluyor dâirelerden ve kimliklerden son
haykırı#. Öptüm seni "stanbul.
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