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“Var gevreeek! Gevreyk!.. Gevreyk!.. Gevreyk!.. Yeni 
çıktı fırından...”

İncecik bir ses... Su sızıntısı gibi... Yeni doğmuş 
bir kuzunun melemesi gibi... Mızıka sesi gibi... Usul 
usul çalınan mandolin sesi gibi...

“Hey! Gevrekçi!”
Hey mi? Çocuk bu seslenişe gücendi, sanki bir 

suçluya sesleniyor gibi, neydi öyle! “Hey!” diye bağır
mak yerine, “Gevrekçi oğlum, bakar mısın?” diyebi
lirdi, hatta onca şefkatli olmasına bile gerek yoktu; 
“Gevrekçiii!” diye seslenseydi, o bile yeterliydi.

Çocuk kafasını kaldırıp sesin geldiği yöne baktı, 

Gevreyk!.. Gevreyk!..
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apartmanın birinci kat balkonunu taradı gözleri, kim
se yok; daha yukarı baktı, yine kimse yok; en tepeye 
çevirdiğinde bakışlarını...

İşte orada! Şişko biri. Kocaman bir şey!
Sesi de kendisi kadar kocaman.
“İki tane gevrek.”
Çocuk, şişkonun sarkıttığı sepeti tek elle yaka

layıp bacaklarının arasına yerleştirdi, kafasının üstün
deki tablayı dikkatli bir şekilde yere indirdi.

“Güzellerinden seç!”
Güzel gevrek nasıldır, çocuk biliyor. Gözleriyle 

iki gevrek seçti, elindeki maşayla aldı onları, kar gibi 
beyaz bir kâğıda sarıp sepete koydu.

“Para sepette. Üstünü koyarsın.”
“Gördük, kör değiliz!” Bunu demedi çocuk; ka

balık etmekten hoşlanmaz o.
Sepetin içindeki parayı aldı, baktı: Yirmi lira.
Paranın üstünü vermek için ceplerini karıştırdı, 

bozuk paralar çıktı oradan, bir tane de onluk. Kim
seye vermek istemediği için cebine sakladığı ve çok 
kere katlandığı için minnacık kalmış o güzelim onluk.

Önceki gün kazanmıştı onu. Bir apartmanın ta 
altıncı katından seslenmişti yaşlı bir teyze, sepet falan 
sarkıtamamıştı; “Evladım, rica etsem yukarı getiriverir 
misin?” diye sormuştu, öylesine nazikti ki, çocuk üşen
memiş, bir tanecik gevrek için, kafasının üstündeki 
dana kadar tablayla, ta o gökyüzü kadar yüksek kata 
tırmanmıştı. Kadın parayı uzatırken teşekkür üstüne 
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teşekkür etmişti. Çocuk, bu kadar çok teşekkürden 
utanmış, paranın üstünü çarçabuk uzatıp aşağı inmiş
ti. Apartmanın önünden ayrılırken, parayı açıp bak
mıştı, işte o zaman görmüştü o yazıyı.

“Bu parayı sakın kimseye verme, uğurludur.”
Çocuk şimdi elinde tuttuğu paraya bakıyor, söy

leniyor.
Uğurlu paraymış! İyi de, bunu vermeyip ne yapa

cağım? Başka para mı var? Mecburen, paşa paşa vere
ceğim.

Çocuk, uğurlu parayı ve bozuklukları sepetin içi
ne yerleştirdi, pıt pıt vurdu, adam sepeti hızlı hızlı 
yukarı çekti.

Çocuğun bakışları sepetle birlikte en üst kat bal
konuna gitti. Adam balkondan içeri girene, çocuğun 
incecik boynu ağrıyana kadar bakışlar geri dönmedi.

Çocuk, kendi sesiyle kendine geldi.
“Gevreyk! Gevreyk! Yeni çıktı fırından!”
Çocuğun dış sesi apartmanın önünden uzakla

şırken, içindeki sesler vozurdanıp durdular, çocuğun 
kafasını karman çorman ettiler.

“Benim uğurlu param olacaktı o, bana uğur ge
tirecekti. Belki de çok zengin edecekti beni. Televiz
yondaki insanlar kadar zengin... Evlerim, arabalarım 
olacaktı...” diyor içteki sesin biri. Diğeri de diyor ki: 
“Zenginliği kim kaybetmiş de sen bulacaksın şapşal! 
Otur oturduğun yerde, dırdırlanıp duracağına adam 
gibi gevreğini sat.”
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Kafa karışıklığı çocuğu yordu epey, oralarda do
laşma isteği de kalmamıştı zaten. Gerçi daha on tane 
gevrek vardı tablada ama... Yoo, çocuk eve dönmek 
istiyor artık. Kalan gevrekleri kendi mahallesinde sa
tacak.

“Gevreyk... Gevreyk...” diyerek koşmaya başla
dı. Otobüs durağına doğru. Öyle hızlı koşuyordu ki, 
gören peşinden atlı kovalıyor sanabilirdi.
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Birkaç gün sonra...
Yamru yumru evlerle, gökyüzü kadar yüksek 

ağaçlarla dolu, sessiz, ıssız, kimsesiz bir sokak. Soka
ğın ortasına kocaman damlalarla düşen bir deli yağ
mur. Oradan oraya koşuşturup duran, sanki her an 
yeryüzüne inecek gibi yakın, kapkara bulutlar. Yeri 
yerinden oynatan gök gürültüsü, insanın aklını ba
şından alan deli, hatta deliden de deli bir rüzgâr... 
Uçuşup duran yapraklar...

Açlıktan tiridi çıkmış bir şaşkın köpek, bu deli 
yağmura ve fırtınaya aldırmaksızın, ağır adımlarla, su
lara bata çıka yürüyor. Şaap şapp şaaapp... Yağmur

Yağmur arkadaşlığı
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dan sırılsıklam bedeni ağır, adımları da...
Sulara bata çıka şaap şaap yürüyen biri daha var 

sokakta. Bir çocuk. Yağmuru seviyor belli. Evet, evet, 
çocuklar yağmuru sever, şarkısını bile söylerler:

Yağ yağ yağmur,
Teknede çamur,
Ver Allah’ım ver,
Sicim gibi yağmur.

Bizim çocuk şarkı söylemiyor ama şarkılar gibi 
şen. Gürül gürül gürüldeyen kara bulutlarla neşeleni
yor, deliden de deli rüzgârla coşuyor, tapır tapır tapır
dayan yağmur damlalarıyla oynaşıp duruyor. Islanı
yor. Islanıyor. Islanıyor. Aldırmıyor. Saçından damlayan 
haylaz yağmur taneleri, yakası epey genişlemiş soluk 
renkli tişörtünün içine sızıyor, oradan aşağıya doğru 
süzülüyor, şortunu geçiyor, incecik bacaklarına iniyor, 
derken ayaklar... ve sokak taşları... sokaklardaki az
gın sulara karışıp gidiyor. Yeraltı dünyasının derinlik
lerine...

Çocuk, soluk renkli tişörtünün altına sokuştur
duğu tahta tablanın ıslandığını fark edince... işte o 
zaman... yağmurdan kaçmayı akıl ediyor. Ekmek pa
rasını bir deli yağmura yediremez. Önce bir ağacın 
altına koşuyor, yoo, böyle havalarda ağaçlara yıldırım 
düşer dediydi babası, onu anımsıyor, bir evin sun
durmasının altına koşuyor.
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Kuytu bir köşeye çekildiğinde tablayı çıkarıp sil
keliyor, ıslanan kısımları tişörtünün tersiyle siliyor, 
kurulandığına inandığında duvara yaslıyor, ardından 
kendisi de silkelenmeye başlıyor. Bedeni, saçı, giysi
leri, ayağındaki tokyo terlikleri sulardan kurtuluyor. 
Fışırt!

Bir fışırt daha! Karşıki kaldırımdan. Deminki kö
pek. Bir evin girişindeki boşlukta dikiliyor. Sonunda 
o da yağmurdan kaçmayı akıl etmiş. Onca zayıf bir 
beden onca suyu nasıl taşısın ki!

Aa! Bir fışırt daha! Köpeğin yanı başında siyah 
yağmurluklu, genç bir adam belirivermiş. Sarışın, ma
vi gözlü, uzun mu uzun boylu, artist gibi yakışıklı bi
ri. Yabancıya benziyor...

Çocuk ona bakakalmışken, yabancı azıcık daha 
silkelendikten sonra, naylon torbaya benzeyen yağ
murluğunun altından çıkardığı kamerayı kuytu bir 
köşeye yerleştiriyor, özenle.

Onun ekmek teknesi de bu kamera mı acaba, 
çocuk merak ediyor.

Genç adam çocuğu fark ediyor, masmavi gözle
riyle gülümsüyor.

Çocuk kapkara, koskocaman gözleriyle karşılık 
veriyor.

Yağmur arkadaşlığı...
Köpek gülümsemiyor. Zaten gülümseyecek hali 

de yok gibi...
Köpek, genç adam ve çocuk karşılıklı kaldırım


