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Her Şeye Rağmen

Ben gittiğimde kafenin önünde bir aşağı bir yukarı volta 
atıyordu. Üşümüş. Omuzlarını içine çekmiş. Böyle yapın-
ca, olduğundan daha ufak görünüyor.

“Nerede kaldın ya?” dedi. “Dondum.”
Elimdeki torbayı gösterdim.
“Ramazan Abi’nin oraya uğrayıp kotumu giydim. Gir-

seydin ya içeri.”
“Ne bileyim, sen gelmeden girmek istemedim.”
Burnunu çekip duruyordu. Cebimden bir kâğıt men-

dil uzattım, aldı ama burnunu silmedi. Katlayıp elinde 
bekletti.

Birlikte içeri girdik. Okul kaçaklarının sotalandığı alt 
kata indik. Geçip, dipte bir masaya oturduk. Islak montla-
rımızı kaloriferin yanındaki sandalyelerden birinin arkası-
na astım. Yan sınıftan iki çocuk merdivenlerden iniyordu, 
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göz göze geldik. Göz kırptım. Onlar da gelip montlarını 
astılar.

“Az önce Çiğdem kapıdaydı,” dediler.
Başımla, oturduğu masayı işaret ettim.
“Buluştuk. Sinemaya gideceğiz. Ya siz?”
Kıvırcık saçlı olanı cevap verdi:
“Bilmiyoruz ya. Öylesine kırdık işte.”
“Takılın bize isterseniz,” dedim yarım ağız.
“Yok, biz sizi rahatsız etmeyelim,” dedi öteki sırıtarak.
Kızmış gibi yaptım.
“Olur mu öyle iş! Biz kankayız onunla oğlum,” de-

dim.
Yerlerine dönerlerken biri sesini alçaltarak, “Kankan 

güzel kız, Allah için,” dedi. “Hadi, size iyi seyirler.”
İki çayla, iki poğaça söyleyip yerime döndüm. Dir-

seklerini masaya dayamış, etrafı seyrediyordu.
“Sedat’la, Korkut’u gördüm,” dedim. Omuz silkti.
Pantolonuma baktı.
“Güzel kotmuş, 501 mi?”
Öyleydi.
“Yok, çakma,” dedim.
“Artist misin nesin?” dedi. “Okul kırarken tepeden 

tırnağa üst baş değişmek de nerde görülmüş!”
Garson, çaylarla poğaçaları getirip masaya bıraktı.
“Ne alakası var ya! Sağda solda okul formasıyla ge-

zince enselenmek daha kolay değil mi?”
“Kim enseleyecek seni? Salak. Amma da korkaksın 

ha!”
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Cevap vermedim. İçerlemiştim. Çayıma şeker atıp ka-
rıştırdım. Gözünü dikti, öylece baktı. Masanın üstüne eği-
lip sesini alçalttı.

“Eee, nereye gideceğiz?”
Sımsıkı arkaya topladığı saçları tek omuzundan ma-

saya, kumral bir nehir gibi döküldü. Bari saçlarını açsay-
dı, diye düşündüm. Okula gidermiş gibi yine bağlamış. 
Saçlarını açsa beline gelirdi herhalde; o yürüdükçe, bir 
omuzdan bir omuza sallanır dururdu. Saçlarını ne zaman-
dır öyle görmemiştim.

“Bilmem,” dedim. “Bu havada nereye gidilir ki? Sine-
maya gidelim mi?”

Yanaklarını şişirdi; derin bir of çekip arkasına yaslan-
dı.

“Ne kadar sıkıcısın! Değişik bir şey aklına gelmez mi 
hiç?”

“Sen bul öyleyse,” diye meydan okudum.
Biraz düşündü, çayının kalanını bir yudumda bitirdi 

ve aniden ayağa kalktı. Sandalyesi neredeyse devrilecekti.
“Gel o zaman!”
Hızlı adımlarla masaları geçip montunu aldı, arka-

sına bakmadan merdivenleri tırmanmaya başlamıştı bile. 
Yukarıda hesabı ödeyip arkasından yetiştim.

“Nereye?”
“Mendireğe gidelim.”
“Delirdin mi! Bu havada mı?”
“Sen sinemaya git istersen. Ben denizi seyredeceğim.”
Bundan sonra ne desem caydıramayacağımı biliyor-
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dum. Çaresiz, peşine takıldım. Sahile inen yola saptık. 
Uzaktan mendirek ve balıkçı teknelerinin bağlandığı kü-
çük koy görünüyordu.

“Babamın çocukluğunda,” dedi, “buralar hep deniz-
miş. Bildiğin deniz işte. Kumsalı bile varmış. İnsanların 
güneşlendiği, çocukların şambriyellerle yüzme öğrendiği, 
delikanlıların, genç kızların dikkatini çekebilmek için ka-
rınlarını içe çeke çeke yürüdükleri bir plaj. Sonra doldur-
muşlar burayı. Şimdi tek güzel şey, asfaltın altına kuytu-
lanmış o balıkçı barınağı.”

Elleri ve yüzü soğuktan pembe kırmızı bir renk al-
mış, yeşil eşofmanı ve montuyla bu sahilde hep koşarmış 
izlenimi veren güzel bir kız geçti önümüzden. Kızın atkuy-
ruğu, bir sağa bir sola sallanmaya devam etti koşarken.

Barınağın merdivenlerini inmeye başlamıştık. Boy-
nundaki atkıyı yukarı kaldırıp ensesini iyice örttü.

“Gördün mü işte, üşüdün,” dedim.
Barınağın müdavimleri piknik tüpünü dışarı çıkar-

mış, fokurdayan demliğin saçtığı buharı ziyan etmemek 
için de etrafında toplaşmışlardı. Dört kişiydiler. Uzaktan, 
geldiğimizi görünce, biri diğerini dirseğiyle dürttü. Selam 
verip yanlarından geçiyorduk ki, “Nereye böyle çocuklar 
bu havada?” diye sordu.

Bir diğeri söze karıştı. “Güzel poyraz yapacak bugün.”
“Mendireğe yürüyeceğiz,” dedim.
“Allah Allah!” dedi biri. “Bu havada mı?”
Omuz silktim.
“Âşığa soğuk işlemez abi,” deyip güldü bir başkası.
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“Biz arkadaşız,” diye atıldım hemen.
“İyi ya, dalgalara dikkat edin.”
Denizde irili ufaklı sandallar, kiminin üstünde balık-

çıların bıraktığı ağ öbeği. Kendi halinde bir polyester atöl-
yesinde, kıt imkânlarla kalıbı dökülmüş sürat teknecikle-
ri, kıçlarında iyi kötü birer motor. Mavi birkaç bidonun 
birbirine bağlandığı şamandıraları.

Onların arasında mendireğin ucuna yürürken, haya-
tımda gördüğüm en güzel şey olduğuna yemin edebilir-
dim. Yerimde kalıp yürüyüşünü izledim bir süre. Yoklu-
ğumu fark edip arkasına döndü.

“Hadi, korkma gel,” dedi. “Sen de gel. Dev bir dalga 
hepimizi alıp götürecekmiş.”

Sonunda mendireğin en ucuna vardık. Kayaların üs-
tüne oturup denize baktık. Tepemizde aç martılar.

“Keşke yanımızda yiyecek bir şey olsaydı, atardık,” 
dedim. Gülmekle yetindi.

Acı bir şey vardı bu gülüşte. Birine içerlediğinde, bir 
şeye kırıldığında böyle güler, bilmez miyim.

“Neyin var senin böyle?”
“Hiç,” dedi önce. Ayağa kalktı. “Üşüdün mü?”
Yalan söyledim. “Yok, biraz daha duralım istersen.”
Tepemde dikilmiş, ne yapacağına karar vermeye ça-

lışır gibi küçük adımlarla bir ileri bir geri gidiyor.
“Neye yarar,” dedi, “eninde sonunda gitmeyecek mi-

yiz?”
Bir şey anlamamıştım.
“Babamı işten çıkardılar.” Gözyaşları usulca süzülü-
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yordu yanaklarından. “Sana daha önce söyleyecektim, 
söyleyemedim. Gideceğiz biz buralardan...”

Ayağa fırladım. Yüz yüze duruyorduk şimdi. Nefes-
lerimizin buğusu birbirine karışıyordu.

“Ne zaman?”
“Çok yakında.”
“Nereye?”
“Burda iş yok, amcanların yanına göçelim, dedi.”
Söyleyecek söz bulamadım. Çaresiz yüzüne bakakal-

dım öylece. O giderse yaşayamayacağımı düşündüm. Yine 
de bunu söyleyemedim ona.

Uzanıp elini tuttum.
“Ağlama artık,” dedim. “Babama söylerim akşam. O 

belki bir şey bulur.”
Elini çekti. Geriye, barınağa doğru hızlı hızlı yürü-

meye başladı. Balıkçılar taze demlenmiş çayı bardaklara 
doldurmuş, yağlıkâğıda sarılı kaşarı ortaya açmış, ekme-
ğin belini kırmışlardı ki, yanlarına vardık.

“Yemez misiniz çocuklar?” dedi biri.
Ben yok demeye kalmadan, boş taburelerden birine 

oturdu. Önüne uzatılan çay bardağını üşümüş ellerinin 
arasında tuttu. Bir parça ekmek koparıp ağzına attı.

“Boş ver,” dedi. “Her şeye rağmen daha burdayız.”
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Karıncaları Ezmek

Arbeit macht frei. (Çalışmak özgürleştirir.)
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’da

Nazi kamplarının girişindeki yazı.

Yakaları ve kol ağızları eprimiş gömleğini son düğmesine 
kadar ilikledi. Kravatını bir kez daha sıktı. Lacivert ceke-
tinin tek düğmesinin kopmuş olduğunu fark etti. Anneme 
söylemeli, bu akşam diksin. Bir omuzuna astığı haki renk-
li çantayı ve öbür omuzuna astığı boya sandığını yere bı-
raktı, elinde taşıdığı katlanır tabureyi açıp oturdu.

Sıcaktı. Hafif kırlaşmaya başlayan saçlarını saklamak 
için şakaklarına sürdüğü siyah ayakkabı boyası usulca 
akıp, şıp diye gömleğinin yakasına düşüverdi. Aldırma-
dı. Çantasından lime lime olmuş bir defter çıkarıp dizine 
koydu, eline kalemini aldı ve başını kaldırıp okulun pen-
ceresine bakmaya başladı.

Dördüncü sınıfın cam kenarındaki sıralarından birin-
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