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“Tanrım, beni kendimden koru!” 
Dante Alighieri 
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HAPİSTEN çıkalı, sadece iki gün olmuştu. 
Eski gazeteci Necati İşbilir hapse girdiği sıralarda, sırf 

mağduriyetine karşılık olarak gazetesinin onun hesabına ya-
tırdığı paranın bir kısmıyla Gazi Mahallesi’nde 1+1 bile de-
nemeyecek tek göz odalı bir daire kiralamıştı.  

İki gün içinde, beş yıldır yattığı kodesten çok da farkı ol-
mayan dairesine sadece uyumak için geliyordu. Gün içinde, 
gazetecilikteki tecrübeleriyle ufak tefek de olsa bir iş bulma 
umuduyla Cağaloğlu’ndaki eski dostlarını ziyaret ediyordu. 
Pek iş çıkacak gibi durmuyordu. Ziyaret ettiği herkes önce 
“Geçmiş olsun!” diyor, ardından bir çay ikram ediyordu. Her-
kesin geleni gideni çok oluyordu fakat herkes ekonomik 
krizden şikayet ediyordu. Necati İşbilir, salak bir adam değil-
di. İktidarı karşısına aldığı için hapis yatmış birisine iş ver-
mek, bu sıralar pek tercih sebebi değildi. 

İki gün boyunca, özlediğini sandığı yemeklerden yiyordu 
fakat tatsızlık hissi yakasını bırakmıyordu. 

Bir de uykusuzluk. 
Hapisten çıktığından beri uyuyamıyordu. Başta bunu ha-

vanın sıcaklığına, tuttuğu odanın rutubetine, gün içinde canı-
nı sıkan işsizlik problemine ve daha bir sürü sebebe yormuş-
tu fakat ikinci günün şafağını zerre kırpmadığı gözlerle karşı-
ladığında başka bir problemi olduğuna kanaat getirdi. Tahta-
kurularının insaf ederek bir kısmını bıraktıkları tahta san-
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dalyede oturup, sigarasını tüttürerek görüş hizasında yer 
alan, karşısındaki apartmandaki dairede yatağında yatan 
yaşlı adama imrenerek bakıyordu. 

 Onu gördükçe, aklına babası geliyordu. Yaz tatillerinde 
aynı odada kaldıkları, otellerle dolu seyahatlerinde neredey-
se her sabah homurtuyla karışık çıkışırdı Necati’ye: 

“Eşşoğlusu! Kime çektin bilmiyorum ki… Başını yastığa 
koyar koymaz uyuyorsun!” 

Yaşlı adamın ona babasını hatırlatan tek şeyi, başı yastığa 
koyma metaforu değildi. Babasının son günlerini anımsıyor-
du. Kanserinin son evresinde, bitkin vücudunu sürekli yatar 
vaziyette tutmak zorunda kalmıştı. Onunla son görüşmele-
rinde zoraki bir şekilde gülümsemiş, göz kırpmıştı. 

Güneş doğuyordu. 
Necati İşbilir, iki gündür neredeyse tüm eski ahbaplarını 

ziyaret etmiş, iş sahibi olma yönünde zerre umuda kapıla-
mamıştı. İki gündür özgürdü. Ve iki gündür bir saniye bile 
uyuyamamıştı. 
 

* 
 
Telefonunun ekranına bakarken, günün ilk metrosuna 

kaç saat kaldığını düşündü. Bir saatten az kalmış olmalıydı.  
O an, uzun süredir ilk defa, ulaşım araçlarının yirmi dört saat 
aktif olmadığı o büyük metropollerden birisinde yaşamadığı 
için küfürler savurdu kendi kaderine. İnsan doğduğu coğraf-
yayı seçemiyordu fakat yaşayacağı coğrafyayı seçme konu-
sunda da pek özgür sayılmazdı. Evden çıkmadan, pasaport 
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için ayırdığı paraları saymış ve hâlâ büyük miktarının eksik 
olduğunu görünce dudak bükmüştü. 

İşini sevmiyordu. Hayattan memnun değildi. Arkadaşı 
yoktu. 

Bu şehirde yaşamaya inat ediyordu çünkü evine dönerse 
daha büyük mutsuzluklar onu bekliyordu. On iki yaşından 
beri üvey babasının tacizleriyle yaşamaya alışmış gibiydi. Ta 
ki, bir gece tacizler daha ileri boyuta gitmeye başlayınca… 

Yastığının altında uzun süredir tuttuğu bıçağı çıkarıp üvey 
babasının gırtlağına yapıştırmış, onun iğrenç vücudunu ken-
di üstünden kaldırttıktan sonra bir kenarda hep hazır tuttuğu 
küçük seyahat çantasını alıp evi terk etmişti.  

Beş yıldır yaşadığı İstanbul’a alışmış mıydı? Biraz…  
Bunu düşününce, dudaklarının ucu kıvrıldı ve “Aşağılık insa-
noğlu, her şeye alışır.” diye mırıldandı. Bunu hangi kitapta 
okuduğunu hatırlayamıyordu. 

Metroya doğru adımlarını sıklaştırırken bir eliyle gözünü 
ovuşturdu. Bunu, refleks olarak yapmıştı. Zira iki gündür hiç 
uyuyamasa da uykusuzluk emarelerinden eser yoktu vücu-
dunda.  

Arkasından bir ses duyunca, dönüp bakmak yerine adım-
larını daha da sıklaştırdı. Metroya şunun şurasında ne kal-
mıştı? Bazen, metro girişinin kepenkleri erken açılıyordu. Ses 
bir kez daha gelince bu kez koşar adım ilerlemeye başlamıştı. 
Bir yandan, kepenklerin erken açıldığı o günlerden birisi ol-
ması için dua ediyordu. 

Bir şeyi unutuyordu. 
O, hayatta hiçbir zaman şanslı olmamıştı ki… 
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* 

 
“Zihin boş bir çekmeceye benzer.” 
Bunu, içinden birkaç kez tekrarladıktan sonra bir kahka-

ha attı. Metruk binada kahkahası yankılanınca, kendi sesin-
den korktu. İstanbul’da ender bulunabilecek, kentsel dönü-
şümden nasibini almamış ve bunun için de dışarıdan üzgün 
gibi görünen natamam bir apartmanın girişinde, soteye çe-
kilmişti. Saatlerdir ot çekiyordu. 

Öyle ki, bir ara burnunun koptuğunu düşünmüştü! 
Eliyle yokladıktan sonra, burnunun yerinde durduğuna 

inanmış ve bunun üzerine birkaç kez kahkaha atmıştı. Kaç 
saattir uyumuyordu? Düşününce, kafasının karıştığını hisset-
ti. Düşünmeyi oldum olası sevmezdi. Liseyi terk etmiş, baba-
sının deyimiyle bir baltaya sap olamamıştı ancak paraya ihti-
yacı olduğunda dişini sıkıp, çok zor işlerde çalışmayı bilirdi. 
İhtiyacı olan kadarını kazanır kazanmaz ise, işi bırakırdı. 

Çalışmak, hiçbir zaman ona göre olmamıştı… 
O gece de aynı dönemlerden birisinin sonuydu. Birkaç 

gün öncesine dek, almak istediği go-pro kameranın parasını 
tamamlamış; bir istisna olarak bunu kutlamak için alacağı 
otun parasını denkleştirene kadar birkaç gün daha çalışmaya 
karar vermişti. O “birkaç gün” ise, iki gün önce bitmişti. 

İki gündür çeşitli mekanlarda kafayı buluyordu. Fark et-
mese de iki gündür hiç uyumamıştı. 

Bacaklarının uyuşmaya başladığını anlayınca irkildi. Kafa-
sını kaldırıp metruk binanın kırık camından dışarı baktığında 
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karşı kaldırımda hızlı hızlı yürüyen güzel bir kadın gördü. 
Hayal gördüğünü düşünürken, kadının birkaç adım arkasın-
dan yürüyen hırpani tipli bir adamı da görünce hayal olma-
dığını anladı. Anlamsız bir gülüş yüzünü kaplıyordu ki, ada-
mın kadına doğru hamle yapması ve sonrasında eliyle ağzını 
kapatıp kadını bir ara sokağa sürüklemesiyle gülüşü dondu. 

Bir karar vermesi gerekiyordu.  
Bacakları ise, felaket ölçüde uyuşmuştu. 

 
* 

 
Necati İşbilir, önünde duran kahve fincanına acıyarak 

baktı. Yıkamadığı için ağız kısmında tortulaşmaya yüz tutan 
kahve lekeleri baş göstermişti. Uyuyamadıkça kahve içmiş, 
kahve içtikçe uyuyamamıştı. 

Hapisteyken, en çok özlediği şeyin gökyüzünü sınırsızca 
görebilmek olduğunu düşünürdü. Özgürken ise, en çok özle-
diği şeyin uyku olduğuna karar vermişti. Başını yastığa koyar 
koymaz uyuyan o Necati’den artık eser yoktu. Gerinerek aya-
ğa kalktı. Güneşin cılız ışıklarını görmemek için perdeyi çek-
tiğinde oda karanlığa bürünmüştü.  

Yatağa uzanıp gözlerini tavana dikti. 
Gazeteciliği özlemişti. 
Belki günün birinde, tekrar gazetecilik yapabilirdi. 
O an, hapisteyken veya özgürken hiç fark etmez; en çok 

özlediği şeyin gazetecilik olduğunu anladı. İçi içine sığmama-
ya başlamıştı. 

Eski patronunu ziyaret etmeye karar verdi. 
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Ne olursa olsun 68 kuşağının bir temsilcisi olarak, üstelik 
artık hapis de yatmış bir temsilcisi olarak, gazetecilikte şanı-
nın yürümesi olasıydı.  

Ayağa fırladı, üstündeki tişörtü değiştirip altına bir kot 
pantolon çekip evden çıktı. 

Kapıyı kilitlemedi.  
İçeri giren birisi, hâline acıyıp belki bir şeyler bırakırdı tek 

göz dairesine… 
 

* 
 
O bildik dokunuşlar… 
Aynı rahatsız edicilikte, aynı tarzda…  
Fakat farklı bir şeyler var. 
Ne olduğunu anlayamadan, bir sarsıntı eşliğinde ıssız bir 

sokağa sürüklenen Ebru Yaman; sol eliyle ağzına bastırıp sağ 
eliyle eteğinin altındaki külotunu çekiştiren adama donakal-
mış bir şekilde bakıyordu. 

İlk aklına gelen şey, üvey babasının onca yıldan sonra onu 
tekrar bulduğu oldu. Bu imkansızdı! En son aldığı haberlere 
göre, o aşağılık herif felçli bir hâlde, yatağa mahkum olmuştu. 

O zaman üstündeki bu adam kimdi? 
Aynı şekilde dokunmayı nasıl başarıyordu? 
O an, hayatı boyunca anlamadığı bir gerçeğin ayırtına 

vardı. 
Tüm cinsel tacizler, aynı etkiyi yapıyordu. 
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Bu uyanışla, silkelenmeyi başardı. Bu hareketlenmesi ye-
terince güçlü değildi. Kafasını, mümkün olduğunca kaldırıp 
baktığında adamın çoktan fermuarını açıp erkeklik organını 
dışarı çıkardığını gördü. Bir tekme atabilir miydi?  

Denediğinde, başaramadığını anladı. Adam, vücudunun 
ağırlığını dizlerinin altına vermişti. Onun iç çamaşırını çıka-
ran eli şimdi tişörtünün içine girip göğüslerini sıkmaya baş-
lamıştı. 

“Buraya kadarmış” diye düşünerek, kafasını geriye attı. 
Bazen küçük bir hareket, beklenmedik bir etki yapardı. 
Onun, kafasını arkaya atması üstündeki adamı güldür-

müştü. Yüzünü Ebru’nun yüzüne yaklaştırıp “Senin de hoşu-
na gitti değil mi?” diye, tükürük saçarak konuştu. Bunu ya-
parken bir anlığına, Ebru’nun ağzındaki elinin kurduğu bas-
kıyı azaltmıştı.  

Aşağılık herif, rehavete kapılmıştı.  
Bu rehavet, Ebru için bir kurtuluş sinyaliydi. Birkaç saniye 

öncesine dek mengene altında hissettiği vücudunun özgürlü-
ğüne belki birkaç adım vardı. Kalçasını yerden ittirerek 
adamla arasındaki mesafeyi azalttı. Onun bu hareketi üzerine 
adamın istemsizce biraz daha yukarıya kaldırdığı vücudu, 
Ebru’nun tekrar yere indirdiği vücuduyla arasında mesafe 
yaratmıştı. Dizinin üstündeki baskının azaldığını anladığı an 
adamın apış arasına bir darbe savurdu.  

Şaşırtıcı biçimde, bunda başarılı oldu! 
İki büklüm olan adamın dikkati iyice dağıldı. Bunun üze-

rine Ebru, adamın burnuna doğru kafa attı. Başarılı darbeleri 
sürüyordu. 
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İçinden, “Allah’ın hakkı üçtür…” diye düşünerek topuklu 
ayakkabısıyla adamın sıyrılmış tişörtünden görünen göbeği-
ne bir tekme savurdu. O an sanki zaman durdu. 

Neden sonra, zamanın durması hissinin topuklu ayakka-
bısının adamın vücuduna saplanmasından geldiğini anladı. 
Ürpertiyle çektiği ayakkabısı, “Plop!” diye bir ses çıkararak 
serbest kaldı. Adamın göbeğinden ince bir sicim hâlinde kan 
akmaya başlamıştı. Dizlerine kadar inmiş olan iç çamaşırını 
eliyle tekrar çektikten sonra yerde kıvranan adamın suratına 
tükürdü. 

Üstünü başını silkeledikten sonra, eliyle göbeğindeki deli-
ğe tampon yapmaya çalışan fakat hem suratındaki hem de 
apış arasındaki acılar arasında da gidip gelen adamı ıssız so-
kakta tek başına bırakıp tekrar yola döndü. Bu kez daha hızlı 
yürüyordu. 

Her adımda, o karanlık gecelerle dolu geçmişi biraz daha 
geride kalıyordu… 
 

* 
 
Selçuk Demiral o gün iki kez doğru karar vermişti. 

Aldığı go-pro kamerayı yanında taşımak, ilk doğru kararıydı. 
Kafayı çektiği metruk binadan çıkıp karşı sokağa geçip, ıssız 
sokaktaki itiş kakışı kameraya alması ise ikinci doğru kara-
rıydı. İnanılmaz bir video olmuştu! 

“Bu video, çok tıklanacak…” diye düşünüp, yalpalayarak 
yürümeye başladı. Eve varana dek üç kez kustu. En sonuncu-
da, bomboş midesinin öz suyu ağzına gelmeye başlamıştı. 


