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bir

Ciğerlerini patlatırcasına bağırdı. “YALANCI!!! Yalancının 
tekisin sen! İnsanlara iftira atmaktan zevk alan bir ruh 
hastasısın!” Söylediklerinin etkisini artırmak istercesine 
ayaklarıyla yeri dövüyordu.

Aziz, oğlana, umursamaz mı yoksa inanmaz mı ol-
duğunu çıkaramadığı, tuhaf bir yüz ifadesiyle bakıyor-
du. “En azından senin gibi adi bir hırsız değilim!” diye 
karşılık verdi sonunda. Sesi çok yumuşak ve aşırı sakin-
di.

Fırat, “Ne hırsızı?” diye sorarken, az önceki karar-
lılığını yitirdiğini hissetti.

“Bilmiyormuş gibi...” dedi, Aziz başını iki yana sal-
layarak. “Sen, sırların küçük hırsızısın.” Ardından, bir 
karşılık beklemeden, sağ elini nazik ve yavaş bir hare-
ketle yüzünün üzerinden geçirdi. Yüzü, ustalıkla takıl-
mış bir maskeymişçesine kayboldu ve yerini, hatları ta-
kip etmesi güç bir hızla sürekli değişen bir yüze bıraktı.
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Karşısındaki bu yeni adama bakarken, Fırat’ın kal-
bi şaşkınlık ve korkuyla deli gibi çarpmaya başladı.

Fırat aylardır olduğu gibi, yine Aziz’in sonu gelmeyecek-
mişe benzeyen tiz kahkahası kulaklarında, kan ter için-
de uyandı. Rüyasını bir başkası görebilirmiş gibi utançla 
etrafı kolaçan etti. Küçük dalgaların, başka zaman olsa 
yatıştırıcı bulacağı sahile vurma sesi, bir alarmın geri-
ye sayımını çağrıştırıyordu ona şimdi. Aziz’in kendisine 
emanet ettiği CD’ye bakması mı, yoksa o CD’de gördük-
leri mi kendisini daha çok rahatsız ediyordu, bir türlü 
karar veremiyordu.

Tekrar uyuyamayacağını bildiğinden, ayaklarını ya-
tağın kenarından aşağı sarkıttı. Çıplak ayaklarının bilek-
lerine kadar ıslanmasıyla kendine geldi. Bulanık su, ya-
takhaneyi büyük bir hızla dolduruyor; yataklarında her 
şeyden habersiz uyuyan arkadaşlarının üstünü örtmek 
konusunda, sanki görünmez bir rakiple yarışıyordu.

Fırat arkadaşlarını uyarmak için ağzını açınca, bir-
den boğazına dolan suyun can yakıcı acılığını hissetti. 
Su, üzerine ölümcül bir battaniye gibi kapanırken, arka-
daşlarının hiçbir şey yokmuşçasına uyumayı sürdürme-
lerini, az sonra ölecek olmasından daha üzücü buldu.

Babasının sesiyle kendine geldi. “İlahi! Uyurken bile te-
pişiyorsun.” Babasının sıcak gülüşü, Fırat’a kendini az 
da olsa güvende hissettirdi.
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O sırada babaannesi, başını kapının aralığından 
içeri uzatarak, “Hadi kuzum, kahvaltıya. Bugün büyük 
gün,” diye seslendi.

“Ya, ne demezsin!” diye söylenerek yatakta doğ-
ruldu Fırat. Ayaklarını yere basmadan önce, yeri kontrol 
etmekten alıkoyamadı kendini ama.
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Fırat, içi yazlık tişört ve şortlar, mayo ve havlular, göz-
lem defteri ve kitaplar, kekler ve poğaçalarla tıka basa 
dolu bavulunu bagaja yerleştiren şoförü isteksizce sey-
reder; babaannesi ve babasıyla aynı isteksizlikle veda-
laştıktan sonra arka koltuğa geçerken...

Pruvasında kırmızı bir örümcek kabartması, güver-
tesinde kendileri de giyim kuşamları gibi karanlık adam-
lar bulunan onlarca gemi, dünyanın farklı limanlarından 
yelken açar ve yerküredeki cümle tuzlu suyun tir tir tit-
remesine yol açarken...

Süreyya, başını annesinin sıcak ve yumuşak kuca-
ğına gömmüş, otobüsün sarsıntısıyla huzur içinde hafif-
çe horlayarak uyur; annesiyse yıllar önce, sevgili koca-
sının bir trafik kazasında ölmeden önce geçtiği bu yolu, 
o acı kazanın izlerini bulabilecekmişçesine dikkatle ve 
kederle seyrederken...

Aziz, kasabalı dostlarıyla iki ay sonra görüşmek 


