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Zaman durdu...
Akflam oldu¤unda geç kald›¤›m›

anlad›m. Baz› fleylerin üzerinden çok
zaman geçmiflti. Art›k geriye dönmek,
pek ço¤unu onarmak olanaks›zd›. ‹lk
kez yaflam›yordum bunu ben. Hatta flu
yafl›mda ustas› olmufltum bu can ya-
kan duygu k›skaçlar›n›n. Aflk, sevgi,
tutku, ihtiras, ba¤l›l›k... Ad› her neyse
ne! Bildi¤im tek fley, bafl›m›n belada
oldu¤u.

Giderken gözleri dolmufltu Can’›n.
A¤lamamak için büyük çaba harcad›¤›
belliydi. Yine de, yata¤›n üstüne f›rlat-
t›¤› disketi uzun süredir cebinde dolafl-
t›rd›¤›n›, bana verip vermemekte karar-
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s›z kald›¤›n› söyleyebildi. Sonra biraz
toparlad› kendini. Art›k bu günlükten
kurtulmak istedi¤ine, yazd›klar›n› oku-
mam›n ya da okumamam›n bundan
sonra kendisini pek de ilgilendirmedi-
¤ine iliflkin bir fleyler s›ralad›. Bitirdi-
¤inde, tepesinden uykusuzlukla kar›fl›k
bir hüsran tüten darmada¤›n biri ola-
rak ç›kt› gitti. Yata¤›n üstündeki disket
ve ben yaln›z kald›k. Disketi bilmem
ama, benim bafl›m gerçekten beladayd›.

Biraz geriye gitmeliyim flimdi. Bun-
dan üç y›l öncesine...
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Eylül’de ‹lk Aflk

Lise birin ikinci yar›y›l›yd›. Can’la yeni yeni
yak›nlaflm›flt›k. 

Di¤erlerine benzemiyordu o. En çok hofl-
land›¤›m yan› buydu san›yorum. Kendi bafl›na
kalabilen ender çocuklardan biriydi okulda. Yel-
kenci olmas›ndand› belki, tuhaf bir güveni vard›
kendine. ‹stedi¤iyle, istedi¤i zaman, istedi¤i gibi
konuflur; istemedi¤i yan›na bile yaklaflamazd›.
Hay›r, öyle sert bir insan de¤ildi. Yaln›zca ba-
kard›. Yaklaflan f›rt›nay› görür gibi öyle bir ba-
kard› ki, karfl›s›ndaki kendini beter hisseder,
ço¤unlukla toz olmay› ye¤lerdi. 

S›n›f›ndaki çocuklarla da pek konufltu¤u söy-
lenemezdi. Onlar da edebiyat ve co¤rafya ders-
lerindeki anlafl›lmaz baflar›s›yla ilgilenmekle
yetinirlerdi s›nav zamanlar›. Di¤er dersleri ah›m
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flah›m de¤ildi, ama hiç k›r›k getirmezdi. Elbette,
ö¤retmenleriyle de aras› iyiydi. Onu sanki bir ö¤-
renci gibi de¤il de, yetiflkin biri gibi görüyorlard›.
Davran›fllar› hep sakin, hep güven vericiydi. O,
bizim gibi yaln›z karada yaflam›yordu; denizde
de yaflamay› biliyordu. Hepimizden önce ve biraz
fazla büyümüfl gibiydi. 

‹flte beni, yan›k tenli, koyu kumral saçl›, or-
ta boylu, uysal görünüfllü, karga burunlu Can’a
yaklaflt›ran bunlar›n hepsiydi. 

Yan flubedeydi; ayn› s›n›fta de¤ildik Can’la.
Ders aralar›nda pek s›n›ftan ç›kmazd›, ama bir
mart gününün ö¤le saatinde, bahçenin betonla-
r›n› birlikte arfl›nlad›ktan sonra, her ö¤len bu-
luflmaya bafllad›k. Bazen suskun, bazen nefleli,
bazen can› s›kk›n, bazen de fazla hiddetli bulur-
duk birbirimizi. Ya ikimiz de keyifli olurduk ya
da o nefleli, ben suskun; o s›kk›n, ben hiddetli... 

Zamanla birbirimizi anlay›vermeyi ö¤ren-
dik. Birbirimizle konuflmay›, karfl›l›kl› susmay›,
tart›fl›rken birbirimize daha yak›n olmay› ö¤-
rendik. ‹lk günler, birkaç kaçamak anda el ele
tutuflmakla yetinmifltik. Ama sonra, bir nisan
sabah›, ilk derse geç kalm›fl olarak bofl koridor-
da rastlaflt›¤›m›zda, telaflla, uluorta öpüflüvermifl
olman›n zaman› donduran sihrini keflfettik. Ba-
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bas›n›n a¤›r geçen hastane günlerinde yüzünde
beliren kayg› dolu çizgilerle birlikte bafl ettik.
Ablam›n sevgilisi beklenmedik bir biçimde yurt-
d›fl›na kaç›p ortadan kayboldu¤unda, ailemde
yaflanan çalkant›n›n bana bulaflan s›k›nt›s›n› pay-
laflt›k. Matematik ö¤retmeninin benim hakk›mda
edindi¤i olumsuz düflüncelere bofl verebilmeyi,
ya da sabahlar› k›sac›k bir ö¤leyi ba¤›fllayacak
yeni bir günün coflkusuyla yataklar›m›zdan f›r-
lamay› baflard›k. Hele geceleri, rüyalar›m›z›n onur
konu¤u haline gelen görüntülerimiz u¤runa er-
kenden uyumay› ve –belki de en önemlisi buydu–
dünyaya daha sevecen bir gözle bakabilmeyi,
görebilmeyi ö¤rendik birlikte. 

Yaz tatili gelene kadar bir kez olsun ne sine-
maya gittik, ne kahvelerde bulufltuk, ne de evle-
rimize girip ç›kt›k. Yaln›zca ö¤lenleri bahçede
yürüdük, o kadar. 

Yaz tatili bafllad›¤›nda durum bir anda de¤iflti.
Can ve ben, ö¤le molalar›m›z›, bahçenin beton
kulvarlar›n›, küçük muflmula a¤ac›n›n gölgesini,
okulun yüksek demir kap›s›n›, servislerimizi, her
fleyimizi yitirip, öylece kalakald›k. Çölün orta-
s›na düflüp, yön duygusunu tamamen yitirmifl
kazazedeleri and›r›yorduk. 
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‹lk kez bir akflamüstü beni telefonla arad›-
¤›nda tatil bafllayal› üç gün olmufltu.

“Eylül... Merhaba!”
“Merhaba... Can!”
“Aramak için ters bir saat de¤ildir, umar›m...”
“Yooo, hay›r, hay›r! Çok sevindim arad›¤›-

na. Bugün odam› bafl afla¤› etmifltim de... Hâlâ
toplamaya çal›fl›yorum ortal›¤›. Bir y›l›n intikam›
gibi bir fleydi...”

“Keflke beni de toplayabilsen. Haftasonu iyiy-
di, denizdeydim... Ama bugün, antrenman bit-
mek bilmedi. Tekneyi bile temizlemedim; öylece
b›rak›p, telefona kofltum. Sen... Sen iyi misin?”

“De¤ilim, Can.”
“Biliyorum, Eylül... Bir fley yapmam›z gerek.

Ne oldu¤unu tam bilmiyorum, ama seni gör-
meliyim... Seni her gün görmem gerek.”

“Dur, dur... Her günü b›rak, bir gün olsun
görüflebilelim de.”

“Kendimi aptal gibi hissediyorum. Sanki okul
bitmeyecekti, sanki tatil için bir yol bulmam›z
gerekmeyecekti. Bir anda kesildi iflte her fley. Yal-
n›zca telefon numaran var elimde. Oysa, bu bana
yetmiyor flimdi.”

“Hey, Can... Sakin olur musun biraz? Bugün
daha pazartesi, unutma. Mutlaka buluruz yolunu.
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Yine bafllar uzun yürüyüfllerimiz. Belki saatleri
de¤iflir, ama yine yürürüz seninle. Merak etme.”

“‹yi ya, flimdi ç›kabilir misin? Bostanc› ‹ske-
lesi’nde buluflup, Caddebostan’a kadar yürüye-
lim. Tam bir ‘ö¤le yürüyüflü’, hem de deniz k›-
y›s›nda.”

Can’›n sorusu üzerine ne düflündü¤ümü çok
iyi hat›rl›yorum. Hiçbir fley ayn› olmayacak, de-
mifltim içimden. Okul bahçesinde yakalad›¤›-
m›z büyü, kentin sokaklar›na taflt›¤›nda daral›p
s›k›flacak, ezilip büzülecek ve bizim olmaktan
ç›kacak gibi gelmiflti bir an. 

Biraz da gülerdim, bizim yafllar›m›zdaki ka-
çamak buluflmalara. Hem bafl›ma gelmesini is-
terdim, hem de sokaklarda, kahvelerde sarmafl
dolafl çiçe¤i burnunda taze sevgililere bak›p, dal-
ga geçerdim s›k s›k. Art›k, Can’a bir cevap ver-
mem gerekiyordu, ama kekelemekten öte bir
fley söyleyememifltim bir süre.

“Bak, Can... Ben... Bugün olmas›n. Yar›n...
Belki yar›n daha iyi olur. Bugün, annem erken
gelecek. Ablam da evdeymifl bu akflam. Üçümüz
bir fleyler yapar›z, demiflti annem. Oyunbozan-
l›k etmek istemem...”

“Tamam, tamam... Bu aptalca duruma bir
nokta koyuyor ve telefonu kapat›yorum. En iyisi,
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