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Sıradan bir günde sıradan bir kafeye sıradan bir pas
ta almaya gönderilmişti. Pastaların dizili olduğu do
labın önünde durup, kendisine yardımcı olacak biri
ni beklemeye başladı. 

Dolabın gerisinde, iç bölüme açılan bir kapı var
dı. Çok geçmeden, açık kapının ardında bir hareket
lenme oldu. Delikanlı başını kaldırınca, balkabağı 
renginde parıldayan bir J harfi gördü. Atkuyruğu 
yapılmış bir saçın J harfi şeklinde kıvrılmış ucunu. 
Gözlerine inanamayarak tekrar baktı. Şaşırmasının 
nedeni bu parlak J değildi; atkuyruğunun sahibinin 
bir itfaiye direğinden kayarak aşağı inmesiydi.

Kız, yüzünü ona doğru döndü ve merdiven yeri
ne direkten inmesi gayet normalmiş gibi gülümsedi. 

“Merhaba, ne istemiştiniz ?” 
Delikanlı, “Iıı... şey...” diye geveledi, aklını top
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hafif adımlarla dönerek kafenin içinde dolaşıyor, her
kesi dansına katılmaya davet ediyordu. Ancak Ateş’in 
bu çağrıya uymaya hiç niyeti yoktu. Kutuyu alıp, 
kafenin bahçesine bıraktığı bisikletine yöneldi. 

Akşamüstünün kayıtsız aydınlığı, bahçede otu
ranların yüzlerinde geziniyor, kahkahalara eşlik ederek 
ağaçlara tırmanıyordu.

Gülüşen müşterilere sinirli sinirli bakıp, “Eğlen
diklerini mi sanıyorlar ?” diye söylendi. “80’lerdeyiz, 
ama bu kasaba geçen yüzyılda kalmış sanki !”

Babasının onu buraya sürgüne gönderdiğini dü
şününce, içindeki kızgınlık bir kez daha alevlendi. 
Kızdıkça pedallara daha çok asıldı ve tahmininden çok 
daha kısa sürede kendini otelin önünde buluverdi. 

Mavi Şarkı Oteli’ne birkaç gün önce gelmişti. 
Daha doğrusu, babası getirmiş ve paket teslim eder 
gibi onu orada bırakıp gitmişti. Delikanlı, içinde sa
dece çizim defterleri, kalemleri ve giysilerinin olduğu 
bir bavulla kalakalmıştı. 

Otelin sahibi Bahar Hanım, babasının yakın bir 
arkadaşının arkadaşıydı. Orada kaldığı ve çalıştığı 
süre boyunca Ateş’e göz kulak olacaktı. Delikanlı 
içinde bulunduğu durumu değerlendirdiğinde tam 
bir felaket kokusu almıştı. Herkes bir yerlerde neşey
le tatil yaparken, kendisi dünyanın unutulmuş bir 
köşesindeki bu otelde çalışacaktı. Arkadaşlarından 
uzakta, dinozorlar diyarında...

lamaya çalışarak. “Otelden geliyorum. Tatlı siparişi 
varmış.”

Çocuğun sesi, lacivert griydi; tıpkı, kış denizinin 
hırçın dalgaları gibi.

“Siparişiniz hazır,” dedi kız.
Delikanlı, tatlı almak için neden bu kafeye gön

derildiğini anlamamıştı, otelde aşçı da vardı, tatlı da...
Kız, onun aklını okumuşçasına, “Annemin özel 

tarifidir, sadece burda yapılır,” diye açıkladı. 
O sırada sütlü ve acı çikolata renkli uzun tüyle

riyle bir kedi içeri süzüldü. Mekânında bu kadar ka
labalığı hoş görmediğini belli eden bakışlarla çevresi
ni süzüp, kendi köşesine kıvrıldı. Hemen arkasından 
da, bahçedeki masalara bakan garson içeri girdi. 

Kız, genç garsona, “Sipariş dolabından kutuyu 
çıkarır mısın ?” deyip, delikanlıya döndü. “Otelde mi 
çalışıyorsun ?” 

“Hayır, evet... yani, sayılır.”
Garson, tatlı kutusunu çıkarıp delikanlıya uzattı. 

“Demek, yeni velet sensin.”
Ateş’in zaten tepede olan sinirleri, bu sözlerle 

uzaya fırlatılan bir füze gibi ateşlendi.
“Velet ? Yakında on beş olacağım !”
Garson omuz silkti. “Nasıl istersen.” 
“Aldırma ona,” diye araya girdi kız. “Adım Arya.”
“Ben de Ateş.” 
Vanilya ve kakao kokusu, vals yapan bir çift gibi 
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iki küçük pencere gökyüzüne açılıyordu. Yatağı ra
hattı. Cam kenarındaki ahşap çalışma masası, çizim 
yapmak için çok elverişliydi. Yine de bunların hiçbi
ri, orada sürgün olduğu düşüncesinden kurtulmasına 
yetmiyordu. Arkadaşlarıyla birlikte olsa, şu an denize 
dalıp çıkıyor ya da sahilde voleybol oynuyordu. 

Çizim defterini açtı. Bir kulenin tepesini çizerken, 
bir yandan da, ‘On odalı otel,’ diye düşünüyordu, 
‘gülünç.’ Gerçi, bu ıssız yere en fazla beş on kişinin 
geleceği belliyken, daha fazla odaya da ihtiyaç yoktu. 
Binayı inşa ettiren akıllı biriydi demek, olacakları 
tahmin etmiş ve sadece on oda yaptırmıştı.

Otelin tek ilginç yanı, odaların tuhaf isimleriydi. 
Bahar Hanım’a isimlerin ne anlama geldiğini sormuş, 
kadın da sır verir gibi, delikanlıya doğru eğilmiş ve 
fısıldamıştı: “Onlar ejderha isimleri...” 

Delikanlı, ejderha ismi diye bir şeyin olmadığını 
bilse de, hoşuna gittiğini kabul etmek zorunda kal
mıştı. Eğer konuk odalarından birinde kalıyor olsa, 
hangi ismi seçeceğini düşünmüş ve Zamator’da karar 
kılmıştı. 

Midesi, arsız bir sivrisinek gibi vızıldayıp durma
ya başladığında, saatlerdir tek lokma yemediğinin 
farkına vardı. Bahçedeki, birkaç masadan oluşan res
torana indi. 

Açık büfeden yayılan kokuyla, bir piyano parça
sının dingin ezgisi akşamı sarmalamıştı. Mumların 

Pasta kutusuyla lobiye girdiğinde Bahar Hanım’la 
burun buruna geldi. 

“Teşekkürler şekerim, kutuyu mutfağa bırakıver,” 
diye cıvıldadı kadın. “Sonra bahçıvanın yanına uğra
sana. Eminim, yardım edebileceğin bir şeyler vardır.” 

‘Şekerim mi ? Bir gence en büyük hakaret !’ Ateş, bu 
düşüncesini burnundan soluyarak ifade edip, mutfağa, 
oradan da bahçeye yollandı.

Sıcak, görünmeyen bir kafes gibi, insanın başın
dan aşağı geçip soluksuz bırakırken, delikanlının göz
leri bahçıvanı aradı. Bahçenin arka tarafına dolanınca, 
ayçiçeklerinin ortasında korkuluk gibi dikilen adamı 
gördü. İhtiyar da onu fark etmişti.

“Nasılsın evlat ?” 
Ateş, “Canım çok sıkılıyor !” diye bağırmak istese 

de, sadece omuz silkti.
“Alışırsın zamanla, aldırma.”
“Tabii, bir balığın çöle alışması kadar,” diye ho

murdandı delikanlı.
Bahçıvan başka yorumda bulunmadı. Yapılacak 

işleri gösterdikten sonra korkunç bir öksürük nöbe
tiyle sarsılarak uzaklaştı.

Ateş, yabani otları yoldu, adını bilmediği sadece 
resimlerini gördüğü çiçekleri suladı ve içinden hepsi
nin üstünde tepinmek geldi.

İşleri bitince, çatı katındaki odasına çıktı. Doğ
rusu ya, içerisi hiç fena sayılmazdı. Eğimli tavandaki 
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Arya ayaklarını nehre sokup, kitabını eline aldı. Gün 
henüz ışımıştı. Serin suları hissetmek, doğanın rüzgâr 
kokulu hikâyelerini dinlemek, kimi zaman da düş 
kurmak için gelirdi nehir kıyısına.

Kitapta okuduğu bir cümle ona Ateş’i çağrıştır
mıştı. Bakışlarını uzaklara dikip, delikanlının yüzünü 
zihninde canlandırmaya çalıştı. Gözünün önüne dü
şen dalgalı saçları, hafif alaycı bakan fındık rengi göz
leriyle yakışıklı denebilir miydi ? Belki... Sıcakkanlı ? 
Asla... Ukala ? Mümkün... 

Gündoğumuyla birlikte uyanmayı seven Bahçıvan 
da nehre doğru yürüyordu. Şansı yaver giderse, biraz 
balık tutabilirdi. 

Ansızın sessizliği bölen hışırtılarla Arya yerinden 
sıçradı. Arkasına dönüp, gelenin kim olduğunu kont
rol etti. Beklenmeyen konuğun Bahçıvan olduğunu 

cılız alevi, narin kanatlar gibi salınıyordu. En köşede, 
yanı başında bir ejderha heykelinin durduğu masaya 
geçti. Gözünün üstüne düşen saç lülesinin altından 
çevresini süzdü. 

İki masa yanında, genç bir çift şakalaşıp gülüşerek 
yemek yiyordu. Sol gözünde tik olan yaşlıca bir adam, 
gördüğü her şeyi işaretliyormuş gibi gözünü kırpa 
kırpa içeceğini yudumluyordu. Aynı anda konuşup 
duran, orta yaşlı iki kadın müşteri de, büyük olasılık
la, hararetli bir dedikoduya kaptırmışlardı kendileri
ni.

Çatalı eline henüz almıştı ki, gecenin parçası gibi 
simsiyah bir kedi yanı başında belirdi. ‘Tavuğun hep
sini yemeyeceksin ya ?’ diyen gözlerini Ateş’e dikti. 
Karnını güzelce doyurduktan sonra, yemeği onlarla 
yemişçesine yalaya yalaya temizledi patilerini ve ka
ranlıkta tekrar gözden kayboldu. ‘Keşke ben de canım 
isteyince çekip gidebilsem,’ diye iç geçirdi Ateş.


