
Tafl atan bütün çocuklara.
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Bazen ifller kar›fl›r.
O ana kadar hemen her fley yolunda giderken, birden-

bire bir f›rt›na ç›km›flt›. Bahçedeki üç befl c›l›z a¤aç rüzgâ-
r›n kuvvetiyle toza bulanm›fl, dallar›ndaki beyaz çiçekleri
dört bir yana çaresizce b›rak›vermifllerdi. Bahçede, seyrek
çiçekler gibi kalm›flt› birkaç çocuk. Bir de onlar› kovalayan
büyükten birileri. Hafif burufluk ceket ve pantolonlar›yla
ö¤retmenlerdi bunlar –iki kat›n nöbetçi ö¤retmeni, bir mü-
dür yard›mc›s›. Çocuklar›n rengârenk c›v›lt›lar›... Büyük-
lerin kesik kesik, soluk buyruklar›: ‹çeri gir! – Ses ç›karma!
– Sus!

Bahar günlerinin içindeydi dünya. Kürsünün hemen
yan› bafl›ndaki pencereden görünen buydu. Bafl›n›, bahçede-
ki curcunadan ona do¤ru çevirip, o s›rada soruvermiflti resim
ö¤retmenleri.
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O da heyecanla cevaplam›flt›: “Bu bir uçak, ben de pi-
lotuyum, ö¤retmenim.”

Selime Ö¤retmen o zaman flafl›rm›flt›. Pencerelerin
önünde beyaz badem çiçekleri uçufluyor, d›flar›y› baflka bir
gözle görebilme flans›n› sunuyordu içerdekilere. Dünya ne-
ye inan›rsan oydu, o anda. 

Çocu¤un kâ¤›da çizdi¤i desende uçak dedi¤i, kocaman
bir kufltu. Bu iri kuflun üstüne guguk kuflu gibi bir baflka
kufl konmufltu. 

“Hiç uça¤a bindin mi, Yavuz?”
“Binmedim, ö¤retmenim.”
O zaman birlikte d›flar› bakt›lar. Baflta Selime Ö¤ret-

men ve Yavuz olmak üzere, neredeyse bütün s›n›f. Herkes
kendince bir fley buldu orada. Belki hayalleri, belki de yan›
bafllar›ndaki gerçe¤i. Ama iflin asl› fluydu: S›n›fta hiç kim-
se uça¤a binmemiflti. D›flar›da badem a¤açlar›n›n bundan
haberi yoktu. Her tarafa uçuflmaya devam ediyorlard›.

“Demek, sen bu uça¤›n pilotusun!”
“Evet, ö¤retmenim.”
“Ama senin pilot dedi¤in bir guguk kufluna benziyor,

Yavuz!”
“Ona bakarsan›z, uçak da bir ejderhaya benziyor, ö¤-

retmenim!”
Çocuk hakl›yd›. Uçak gerçekten de bir ejderhaya ben-

ziyordu. Kesik kesik çizgilerle güç bulan, a¤z›ndan alevi
ç›kt› ç›kacak bir ejderhaya. Neyse ki atefl daha önce sönmüfl,
ejderha ejderhal›ktan ç›km›fl, neredeyse evcimen bir kufla
dönmüfltü. Çiçeklerin kar manzaras› yaratt›¤› pencerenin
önünde Selime Ö¤retmen, k›s›k sesle gülmüfltü o zaman ve
eliyle yana¤›na dokunmufltu:

“Seni gidi yalanc› flahit seni...”
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Karlar›n badem çiçeklerine, içersinin d›flar›ya, çocuk
seslerinin büyük seslerine kar›flt›¤› o anda, yaflam›n bütün-
lü¤ü ve parça parçal›¤›n›n birbirine akt›¤› zamanlardan bi-
rinde böyle demiflti Selime Ö¤retmen: Yalanc› flahit!

“O nedir, ö¤retmenim?” diye, dalgac› ama masumiye-
ti a¤›r basan bir tonda sormufltu Yavuz.

“Ressamlar bir tür yalanc› flahittir,” demiflti Selime Ö¤-
retmen. “Gerçe¤i en iyi onlar görür!”

“O zaman niye yalanc›lar?”
“Onlar›n gördükleri dünya baflkad›r da o yüzden. Ger-

çek dünya daha baflka...”
“Yaa, kötü öyleyse.”
“Sanmam. Eskimeyen dünya, as›l o dünyad›r. Ma¤ara

duvarlar›ndaki resimleri hat›rla!”
Hat›rlam›flt› Yavuz. Turuncu bir top düflmüfltü akl›na.

Hayal meyal... Duvarlardaki renkli hayvanlar›, daha bir sü-
rü flekilsiz fleyi. Bir kuyunun içi. Çamur. O çamurla birlik-
te oynaflan desenler. Sesinin kendine yetmeyifli. Korkuyla
uykuya s›¤›n›fl›. O duvarlar ve duvardakiler. Onu korkutan
desenlerdi hepsi de. Nedenini pek bilmiyordu bu korku-
nun. Çocuklu¤undaki küçük an› m›? Unutulan korkula-
r›n bir gün insan› gelip bulaca¤› m›? Saatler geçmiflti. Son-
ras›nda çamurun içinden çekip alm›flt› bir el onu. Öncesi
ve sonras›ndaki sessizlik. Orayla kalmayan, çocuklu¤una
kar›flan o ürkütücü sessizlik. Sesle birlikte büyüyen devasa
bir yokluk.

Oysa flimdi... fiimdi d›flar›da bahar vard›. Yaflam›n ta
kendisi. Yaflam varken, onu çizmek uzun iflti. Her zaman-
ki gibi flamataya vurmaya devam etti. 

“Ö¤retmenim, onlar›n hepsi çok eski yaa, tafl onlar tafl,
yaramaz.”
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Eski. Ama ma¤aralardaki tafllaflm›fl desenler kadar eski de-
¤il. Belki yaflam kadar, yaflam›n insan ömrüyle s›n›rl› ger-
çekli¤i kadar.

Bu Yavuz’un hikâyesiyse, ma¤ara günlerine k›yasla da-
ha “yeni” bir eskiye gitmeli bu yüzden. 2000’li y›llar›n ba-
fl›na. Gerçekten Yavuz oldu¤u günlere. Hatta, on üç y›l
önce do¤du¤u seher vaktine. 

Do¤du¤u o tan an›nda, bir karpuzun yere düflüp göbe-
¤inden yar›lmas› gibi, ci¤erlerini açm›flt› dünyaya. ‹flte o
anda öyle bir ç›ng›rt› kopard› ki! Bu velvele, yaflamayd› –Ya-
flam onu umursam›yordu. Annesineydi –annesinin ac›dan
gözlerine yürüyen gözyafllar›na. Sonras›nda ebesineydi –Bu
köhne yeryüzünde ilk kez ebenin avuçlar›nda v›raklam›fl,
alt›n diflli ebe ona gülümsemiflti. Babas›nayd› –soluk yü-
züyle içerde öksürüp t›ks›ran babas›na. Yavuz Amca’s›nayd›
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–evin holünde, kap›n›n hemen karfl›s›nda siyah çerçevenin
içine çat›lm›fl o boynu bükük foto¤rafa. Erkenden bu dün-
yadan gitmesine, apar topar. Kardefllerineydi –ondan sonra
do¤acak befl kardefline ve ondan önce do¤mufl olanlara. Bafl-
tan, sondan ne fark eder. Ailenin dokuzuncu neferi olarak
bu t›f›l yeryüzüne böyle düfltü iflte... ona buna seslenerek.
Böyle... Yoksa, buna düflüfl de¤il, yükselifl mi demeli? Haya-
t›n›n yeryüzündeki seyrine bak›l›rsa, bal gibi bir düflüfltü
bu. Çetin bir do¤um s›nav›ndan sonra dünyal› olmufltu. Bu
yüzden, bal›ketli Filiz Ebe, “Çetin bu Çetin” demiflti! Ai-
lesinin dile¤i ise, Yavuz’du. fiu foto¤raftaki solgun çehre.
Rahmetli fidan amcas›. Çal›flt›¤› fabrikan›n kurban› –ama
asla son kurban› de¤il!

Ve iflte ailedeydi: Çetin Yavuz Boyac›. Nüfus kütü¤ü-
ne, nereden baksan iki y›l gecikmeyle böyle yaz›ld›. Ama
hayat›n, resmi kâ¤›t dinleyecek hali yoktu; yaflamas›, bü-
yümesi gerekti¤i gibi yaflad› ve serpiliverdi Yavuz. 

Köhne hayat›, flehrin en yoksul bölgesinde tafl tafl üstü-
ne konmufl s›vas›z apartmanlardan birine aitti. Sürekli çocuk
sesi vard› çevrede. Her hafta her ay, çocuk seslerine yeni
çocuk sesleri eklenirdi. Bina durmaks›z›n semirir ve yeni
çocuk sesleri do¤ard›. Hayata, dolay›s›yla ölüme meydan
okumak demekti çocuklar, onlarla birlikte ço¤ullaflan ha-
yat, apartman boflluklar›, sokaklar, caddeler, kent, kentle
birlikte ak›n eden flehir masallar› ve efsaneler... Hemen her
fleyin evlerden apartman boflluklar›na akt›¤›, oradan uzaya
kar›flt›¤› noktada kâh gülerdi çocuklar, kâh a¤lard›. ‹flin as-
l›, kimse umursamazd› onlar›. Onlar, sahipsizli¤in çocuk-
lar›yd›. Yavuz da farkl› olmayacakt› elbette.

‹çine do¤du¤u apartman bofllu¤u, herkesin oldu¤u
gibi, onun da okulu oldu. Hem de ne okul! Ba¤r›fl ça¤r›fl,
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itifl kak›fl, viyaklama... Yavuz da, hemen bütün çocuklar
gibi orada emekledi, orada yürüdü ve büyüdü.

Büyürken çevresini seyretti bazen, bazen ailesinin dertleri-
ne ortak olmaya çal›flt›. Kendini bildi bileli babas› hastayd›.
Amcas›yla ayn› hastal›¤a yakalanm›flt›. Kentin kuzeyini kap-
lam›fl kot tafllama fabrikas›n›n ifliydi bu. Renkli yüzü d›fla-
r›ya, gri, havas›z ve kirli yüzü içeriye dönük olan fabrika,
kimseye ac›maz ve eksilmelerde arkas›na bakmazd›. Eksi-
lenlerin ard›ndan yeni aç insanlar gelirdi her nas›lsa; ka-
r›nlar›n›n doyurulmas› gereken çocuklar›n anneleri, baba-
lar›... Yumuflak tafllanm›fl kotlar. Yeni kentli insanlar bu
yumuflac›k kotlar› giyerlerdi. Bu u¤urda Yavuz’un amcas›
ve nicesi yok olup bitmiflti de, kimse umursamam›flt›. Ayn›
soluk al›namayan ortamda çal›flmaya devam etmek duru-
mundayd› kot tafllama iflçileri. Amcas› on yedisinden gün
al›yordu, azar azar ölüp gitti¤inde. Her seferinde ci¤erinden
bir parça kopuyordu sanki. Ac›lar ac›lar› izledi. Sevkler
hastaneleri, hastaneler evi, ev yeniden hastaneyi... Kucak-
tan kuca¤a tafl›nan bir bedendi amca. Gencecik ve bitmifl. 

Yavuz’un babas› bu durumu bir türlü affedememiflti. Ne
ac›d›r ki, o da bir sabah ifle giderken apartman bofllu¤una
y›¤›l›p kald› ve bir daha düfltü¤ü yerden do¤rulamad›. 
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Nam›k Boyac›. Hey gidi koca Nam›k, hey!
Babas›n›n c›l›z m› c›l›z bedeni hastaneye kald›r›ld›¤›n-

da, böyle hayk›rm›flt› arkas›ndan annesi. Bu kez do¤uma
de¤il, ölüme at›lan bir ç›¤l›kt› nefesi. Gencecik bir kad›nd›
Güllü, duru bir derisi vard›, mavi damarlar›n gezindi¤i fla-
kaklar›... Ruhuysa çok eskiydi. On dört yafl›nda evlenmiflti
komflu o¤lu Nam›k’la. Evcilik oynar gibi evini süslemifl,
aklay›p paklam›fl, evcilik oynar gibi anne olmufltu. K›zla-
r›n›n hepsi, Nam›k’tan ba¤›ms›z, yaln›zca ondan türemiflti
sanki: Birgül, Songül, Nurgül, Sevgül... Annelerinin t›pk›-
s›yd›lar. Yüzlerindeki duruluk, ciltlerindeki do¤al berrak-
l›k, gözlerindeki hüzün ve hayat› oldu¤u gibi kabullenifl.
O¤lanlar, Nam›k’a benzerdi tip olarak. Daha esmer, daha
dikbafll›, hatta isyankâr. ‹syankârl›k denince, Songül baba-
s›na benzerdi biraz, b›çak kemi¤e dayand›¤›nda; Yavuz da

Yalanc› fiahit 17

KK9 YALANCI SAHIT ic 3,bsk  4/11/12  1:49 PM  Page 17


