
Mustafa Sokak çocuklarına...

Doktor Vural ve oğlu Boğaç’a...
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sıfır

Fırat, kırmızı Peugeot 407’nin bagajını kapatırken, ba
basını çok özlediğini hissetti. Şoför yerine babası gel
seydi ne olurdu sanki? Hem, eylülden bu yana görüş
mediklerinden biraz hasret giderirlerdi. Fırat’ı bu dokuz 
günlük tatilde okulda bırakacaklarına, yanlarında gö
türselerdi ya da. Kayak tatili fikri annesinin başının al
tından çıkmıştı mutlaka. Annesi oldum olası çocukların 
ayak altında dolaşmalarından hoşlanmazdı. O çocuk 
kendi çocuğu olsa bile...

Şoföre tamam dercesine salladı elini. Araç hareket 
etti ve eski sur kalıntılarının arasındaki geniş boşluktan 
geçip yola çıktı. Tekerleklerindeki kar zincirleri, nere
deyse buz tutmuş zeminde sesler çıkararak yavaş yavaş 
uzaklaştı. Fırat üzgün gözlerini hızla yağan karın altında 
gitgide bir hayalete dönüşen arabadan ayırmakta güç
lük çekiyordu.

Süreyya arkadaşının omuzuna hafifçe dokundu. 



8 Aslı Tohumcu

“Hadi Fırfır! Yeterince ağaç olduk bu soğukta, az daha 
durursak buz tutacağız.”

Fırat evden gönderilen karton kutuyu, Süreyya da 
sırt çantasını yüklenip okulun giriş kapısına yöneldi
ler. “Kim bilir babanla babaannen sana yine ne harika 
şeyler göndermişlerdir,” dedi Süreyya, arkadaşını ke
yiflendirme çabasıyla. Fırat’ın babasının, Duman’ın son 
CD’sini alıp almadığını acayip merak ediyordu, ama 
konuyu açmanın sırası değildi şimdi. “Kesin, çikolata 
parçalı kurabiye de vardır. Kakaoya batıra batıra yeriz 
akşam, ne güzel!”

“Yaa, ne demezsin,” diye mırıldandı Fırat. Bekçi 
kulübesinin kapısı rüzgârda çarpınca, başını küçük ku
lübeden yana çevirdi. Bekçi Kâmuran’a bakındı, ama 
adam ortalarda yoktu. Fırat’ın kaşları bu yokluk yüzün
den çatıldı. Müdür Yardımcısı Şitaban Hanım’ın, bekçi
nin kulübeyi boş, okul kapısını da açık bırakarak orta
dan kaybolmasının hesabını soracağından emindi.

Süreyya, Fırat’ın yüz ifadesini, bir tatilde daha ai
lesinden ayrı kalmasının can sıkıntısına verdi. “Amma 
surat yaptın be Fırfır. Gören de, tatili benimle geçirmek 
istemediğini sanacak.”

“Ne alakası var ya, off...”
Baktı olacak gibi değil, “Hadi, yatakhaneye ilk va

rana on lira!” diye bağırdı Süreyya, biraz adrenalinin 
üzüntüye iyi geleceği düşüncesiyle. Sırt çantasını omu
zuna attığı gibi, üstünde kırmızı harflerle Ö.B.K. yazan 
devasa demir kapının aralığından geçerek, hızla yatak
hane binasına doğru koşmaya başladı.
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Fırat, “Kaybetse verecek parası varmış gibi,” diye 
söylendi ve Süreyya’nın peşi sıra gönülsüzce ağır bir 
koşu tutturdu.

On dakika sonra Süreyya sırt çantasını yatakhane 
kapısına yaslamış, abartılı ısınma hareketleri yaparak Fı
rat’ı bekliyordu. “Ohooo,” dedi yüzünde kocaman bir 
sırıtışla. “Hoş geldiniz beyim. Gözümüz yollarda kaldı.”

Fırat başını sinirle iki yana salladı. “İki elin doluy
ken, benim kadar hızlı koş da göreyim seni.”

“Neyse, boş ver onu şimdi,” dedi Süreyya ve he
vesle ekledi, “Kaç para etti bana borcun?”

“Yetmiş beş lira.”
“Scrabble’da yenildiğin de dahil mi?”
“Dahil Sürella.”
“Bana Sürella deme be!”
“Bakarız... Yenildiğime mi yanayım, benden alaca

ğının hesabını bile benim yaptığıma mı; bilmiyorum.”
“Ne diyorsun sen ya?”
“Şöyle izah edeyim. Matematik sıfır, çene on pu

an!”
Süreyya arkadaşının söylediğini duymamış gibi ya

parak, yatakhane binasının kapısını açtı. Yerlere kadar 
eğilip, “Önce erkekler ve kaybedenler!” diyerek Fırat’a 
yol verdi.

İçeri girdiler. Giriş katındaki kızlar yatakhanesine 
uğramadan, doğrudan ikinci kattaki erkekler yatakha
nesine çıkan basamaklara yöneldiler.

Fırat isteksizce çıktığı basamaklardaki soğuğun 
içine işlediğini düşündü. Bir an arkadaşına özendi; Sü
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reyya’nın babası yoktu. Süreyya altı yaşındayken, Hatay 
civarında, nedeni açıklanamayan bir trafik kazasında öl
müştü. Ölümü büyük talihsizlikti tabii ki, ama üzerinde 
çalıştığı icatlardan başını kaldırıp, Fırat’a zaman ayıra
mayan bir babadan iyiydi belki de.

Süreyya’nın annesi Mine Teyze ise İzmir’de bir 
hayvan oteli işletiyor, insanlar tatile gittiklerinde ev
cil hayvanlarına bakıyordu. Bu yüzden Fırat’ın aksine, 
Süreyya hayvanların hiçbir türünden korkmazdı. Mine 
Teyze, iki yakasını bir araya zor getirdiğinden pek or
talarda gözükmezdi. Ama kenara iki kuruş atar atmaz, 
ilk tatilde kızını eve aldırmayı da ihmal etmezdi. Anne 
kız çok yakındılar ve sürekli haberleşirlerdi.

Erkekler yatakhanesine girerken, Fırat bu tatsız dü
şünceleri kapının gerisinde bırakmayı dilediyse de, bu
nu yapması pek kolay olmadı.
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bir

Adamlardan cüce kadar kısa boylu olanı, sırtındaki çu
valı karın üstüne bıraktı. 80 model, siyah Murat 131’in 
bagajını sinirle kapattı. Olduğu yerde soluklandı. “Ha
di Mahmut, pikniğe gelmedik!” diye seslendi iriyarı ar
kadaşına.

Mahmut elindeki küreği kara saplayıp atkısıyla al
nındaki teri sildi. “Çiftetelli oynamıyoruz biz de herhal
de. Beğenmiyorsan buyur kendin kaz!”

“Bir kere de cevap vermesen dilin şişer!” dedi kısa 
boylu olan.

“Bu işi neden başka türlü yapmayız anlamadım,” 
diye söylendi Mahmut. “Denize atıp kurtulabilirdik on
dan, temiz iş olurdu.” Küreği tekrar eline aldı. Diz hi
zasını geçen çukura girdi ve kaldığı yerden kazmaya 
devam etti. “Toprak sert tabii, kış toprağı, kazılmıyor,” 
dedi bilmiş bilmiş.

Kısa boylu olan, “Eh, benim adım Kâmuran’sa, bir 
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daha seninle bir halt edenin...” diye söze başladı.
“Abi ayıp ediyorsun ama, ağzını bozmana gerek 

yok.”
Bekçi Kâmuran, kendinden beklenmeyecek bir çe

viklik ve cesaretle Mahmut’un üzerine yürüdü. Panto
lonunun belinden çıkardığı silahı adamın kafasına da
yadı. “Dikkatli konuşmazsam n’olur lan! N’olur ha!” 
dedi, alçak ama öfkeyle tutuşan bir sesle.

Diğerinden çıt çıkmayınca, “Ne o bülbül, dilini mi 
yuttun?” diye ekledi pis pis sırıtarak. Ardından silahını 
yine beline sıkıştırıp arabanın yanına döndü. Ama siniri 
geçmemişti. Öfkesini az önce yere attığı çuvala sert bir 
tekme savurarak çıkardı. Devrilen çuvalın ağzından bir 
el dışarı çıktı. El küçüktü ve yer yer morarmıştı, yine de 
bir kız çocuğuna ait olduğu anlaşılıyordu.

“Tamamdır,” dedi Mahmut, artık beline kadar ge
len çukurun içinden. Kâmuran sigarasını yere atıp çuva
lı ağzından kavrayarak, çukura kadar sürükledi. Çuvalı 
ve içindeki yolcuyu, ebedi uykusuna yatacağı çukura 
yerleştirdiler birlikte. Mahmut, Bekçi’nin yardımıyla ko
layca yukarı çıktı ve çukuru toprakla doldurmaya baş
ladı.

“Üstünü kapatınca düzleyip karla bir güzel ört. 
Ben arabadayım,” dedi Bekçi Kâmuran ve bir karşılık 
beklemeden üç dört metre ötedeki müzelik arabaya gi
dip, sürücü koltuğuna geçti. Mahmut da kendine söy
leneni itiraz etmeden yaptıktan sonra arabaya bindi.

Kâmuran’ın kullandığı araç, tipi yüzünden daha da 
yabansı bir havaya bürünmüş Bolbadim Korusu’ndan 
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geçen genişçe patikada yavaşça ilerledi. Derken, okul 
arazisinin denize bakan tarafından dolanan ve uzundur 
kullanılmayan eski Bolbadim Yolu’na çıktılar. Yolun sağ 
tarafı, denize batmaya çalışır gibi uzanmış sivri ve dik 
kayalardan ibaret bir uçurumdu. Kayalıkların dibiyse bir 
araba mezarlığını andırıyordu. Kâmuran dar ve virajlı 
yolda, bu mezarlığın yeni sakini olmamak için soğuk 
terler dökerken, deniz, adamların içindeki kötülüğe sal
dırmak istercesine kabardıkça kabarıyordu.


