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Sütçü

B!R

B!lmemk!m McB!lmemk!m’!n gö"süme s!lah dayayıp bana 
ked! ded!"! ve ben! ölümle tehd!t ett!"! gün, sütçünün de öl-
dü"ü gündü. Sütçüyü vuranlar devlet!n su!kast t!m!ndend! ve 
bu adamın vurulması ben!m umurumda de"!ld!. Ba#kalarının 
umurundaydı ama. Bunlardan bazısı da ben!, dey!m yer!ndey-
se “uzaktan b!len ama ben!mle konu#mamı#” k!#!lerd!. Gıya-
bımdaysa bolca konu#ulurdu çünkü bu k!#!ler tarafından ya da 
büyük !ht!mal b!r!nc! kayınb!rader!m tarafından çıkarılan söy-
lent!ye göre sütçüyle !l!#k!m vardı ve ben on sek!z ya#ındaydım, 
o !se kırk b!r. Adamın ya#ını b!lmem!n neden!, vurulmasıyla 
b!rl!kte haber!n basına dü#mes! de"!l, ded!koducular arasında 
daha evvelden, vurulma olayının aylar önces!nden ber! süren 
konu#malardı, kırk b!r ve on sek!z! !"renç buluyorlardı, y!rm! 
üç ya# fark !"rençt!, adam evl!yd!, ben!m tarafımdan kandırıl-
maya gelmemel!yd!, ne de olsa sess!z sak!n ve s!l!k görünüp sa-
man altından su yürüten çok !nsan vardı. Anla#ılan sütçüyle bu 
!l!#k! ben!m de hatamdı. Oysa !l!#k!m yoktu sütçüyle. Ondan 
ho#lanmazdım ve pe#!me dü#mes!, !l!#k!ye g!rmeye çalı#ma-
sı gözümü korkutmu#, aklımı karı#tırmı#tı. B!r!nc! kayınb!ra-
der!mden de ho#lanmazdım. Ba#kalarının seks hayatıyla !lg!l! 
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yalanlar uydurma yönünde kar#ı konulmaz b!r dürtüsü vardı. 
Ben!m seks hayatımla !lg!l!. Henüz küçüklü"ümde, on !k! ya-
#ımda, uzun zamandır b!rl!kte oldu"u erkek arkada#ından alda-
tılarak ayrılan ablamın tesell! !l!#k!s!nde boy gösteren bu yen! 
adam, onu ham!le bırakmı#, sonra da apar topar evlenm!#lerd!. 
Adam tanı#tı"ımız andan !t!baren bana, ben!mle !lg!l! –yaban! 
çek!c!l!"!m, kıçım, kukum, kutum, paket!m, muhal!fl!"!m, tek 
hecel! yer!m– müstehcen !malarda bulunmu# ve anlamadı"ım 
c!nsel sözler kullanmı#tı. Sözler! anlamasam da c!nsell!kle !lg!l! 
olduklarını kavradı"ımın farkındaydı. Ona zevk veren de buydu 
zaten. Otuz be# ya#ındaydı. On !k! ve otuz be#. Bu da y!rm! üç 
ya#lık b!r farktı.

O böyle !malarda bulunur ve kend!nde bu !maları yapma-
ya hak görürdü, bense h!ç konu#mazdım çünkü bu k!#!ye ne 
tepk! verece"!m! b!lemezd!m. Yorumlarını asla kız karde#!m!n 
yanında yapmazdı. Karde#!m ne zaman g!tse adamın !ç!nde 
âdeta b!r dü"me çevr!l!rd!. $y! yanından bakarsak f!z!ksel an-
lamda gözümü korkutmazdı. O zamanlarda, o yerde, !nsan-
ları ölçüp b!çmede ana kıstas #!ddett! ama ben bunun b!r!nc! 
kayınb!raderde olmadı"ını, onun böyle b!r bakı# açısına sah!p 
olmadı"ını görür görmez anlamı#tım. Y!ne de tehd!tkâr m!za-
cı ben! her sefer!nde donup kalmaya !terd!. Yan! adam p!sl!"!n 
tek!yd!, kız karde#!m !se ham!lel!"!, uzun !l!#k!den çıktı"ı erke-
"! hâlâ sevmes!, yaptıklarına !nanamaması, özlenmey!#!ne –k! 
özlenm!yordu– akıl erd!rememes! yüzünden kötü vaz!yetteyd!. 
Esk! adam #!md! ba#ka yerde, ba#kasıylaydı. Karde#!mse yanı 
ba#ındak! adamı, evlend!"! bu ya#ça büyük !nsanı tam olarak 
göremezd! çünkü onunla !lg!lenemeyecek kadar genç, mutsuz 
ve –bu adama de"!lse de– â#ıktı. Sıkıntıda oldu"unu b!ld!"!m 
halde ona g!tmey! bırakmı#tım çünkü adamın laflarıyla !mala-
rına katlanamıyordum. Bu adamın bana ve kız karde#ler!me yol 
yapması ve üçümüz tarafından –do"rudan, dolaylı, k!barca, s!k-
t!rle– terslenmes!yle geçen altı yılın ardından, y!ne davets!z ama 
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çok daha ürkütücü, çok daha tehl!kel! olan sütçü çıktı sahneye. 
K!m!n sütçüsü oldu"unu b!lm!yordum. B!z!m sütçümüz 

de"!ld!. K!msen!n sütçüsü de"!ld! bence. Süt s!par!#! almıyor-
du. Sütle en ufak !lg!s! yoktu. H!çb!r zaman süt da"ıtımı yap-
mamı#tı. Üstel!k süt kamyonu da yoktu. Onun yer!ne arabaları 
vardı, farklı türde arabalar; kend!s!n!n aks!ne genelde göster!#l! 
arabalar. Y!ne de bu adamı ve arabalarını ancak o, arabalarıyla 
kend!s!n! gözüme sokmaya ba#ladı"ında fark ett!m. B!r de m!-
n!büsü vardı; küçük, beyaz, alelade, her #ekle bürünen. Zaman 
zaman onun d!reks!yonunda da görülürdü. 

B!r gün Ivanhoe okuyarak yürüdü"üm sırada, arabalarından 
b!r!yle yanımda bel!rd!. K!tap okuyarak yürürdüm sıklıkla. B!r 
yanlı#lık görmüyordum bunda ama sonradan aleyh!me kanıtlar 
arasına eklend!. “Yürürken okumak” kes!nl!kle o l!stedeyd!.

“Sen #u b!lmemneler!n kızlarından de"!l m!s!n? F!lanca ba-
bandı, de"!l m!? Erkek karde#ler!n falan, f!lan, falan, f!lan hokey 
takımındaydı, de"!l m!? Atlasana. Bırakayım sen!.”

Tüm bunlar kapıyı açmaya koyuldu"unda, gel!#!güzel b!r ha-
vayla söylenm!#t!. $rk!lerek ba#ımı k!taptan kaldırmı#tım. Ara-
banın yakla#tı"ını duymamı#tım. D!reks!yondak! adamı daha 
önce görmem!#t!m. Yardımseverl!k mah!yet!nde b!r gülümse-
me ve dostane b!r tavırla e"!lm!#, bana bakıyordu. Ne var k! ar-
tık on sek!z ya#ındaydım, “güler yüzlü, dostane ve yardımsever” 
ben! da!ma teyakkuza geç!r!yordu. Mesele arabayla bırakılmak 
de"!ld!. Burada arabası olanlar sık sık durur, mahallel!ye onla-
rı arabayla bırakmayı tekl!f ederd!. O günlerde arabalar henüz 
dört b!r yanı sarmamı#tı, toplu ta#ımacılık da bomba ve kaçırıl-
ma korkusu yüzünden kes!nt!l! sürüyordu. Kaldırım yana#ma-
cılı"ı !se ter!m olarak b!l!nse de uygulama olarak b!l!nm!yordu. 
Ben!m kar#ıma çıkmadı"ı !se kes!nd!. Öyle ya da böyle, arabayla 
götürülmek !stem!yordum. Genel anlamıyla yan!. Yürümey! se-
v!yordum çünkü; yürüyüp okumayı, yürüyüp dü#ünmey!. Özel 
anlamdaysa bu adamla aynı arabaya b!nmek !stem!yordum. 
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Öte yandan bunu nasıl söyleyece"!m! de b!lm!yordum çünkü 
herhang! b!r kabalık yapmamı#tı ve !s!mler!n! söyled!"!ne göre 
a!lem!, a!lem!n erkekler!n! tanıyordu, kaba olamazdım çünkü o 
da kaba de"!ld!. O yüzden de bocaladım ya da donup kaldım 
k! bu kabalıktı. “Yürüyorum ben,” ded!m. “K!tap okuyorum.” 
K!tabı gösterd!m; Ivanhoe yürümey!, yürümen!n gerekl!l!"!n! 
açıklayacaktı sank!. “Arabada da okuyab!l!rs!n,” ded! ama ben 
buna ne tepk! verd!"!m! hatırlamıyorum. Sonunda b!r kahkaha 
attı, “Bo# ver, dert etme. Keyf!n! çıkar,” ded!, arabanın kapısını 
kapayıp uzakla#tı.

$lk seferde olup b!tenler bundan !barett! ama… Söylent! 
çıkarmaya yetm!#t!. En büyük kız karde#!m ben! görmeye gel-
d! çünkü kocası, #!md! kırk b!r ya#ında olan kayınb!rader, ben! 
görsün d!ye gönderm!#t!. B!lg! ver!p uyaracaktı. Adamın tek!yle 
konu#urken görüldü"ümü söyled!.

“S!kt!r lan,” ded!m. “Görülmü!üm de ne demek? K!m tara-
fından? Kocan mı?”

“Ben! d!nlesen !y! eders!n,” ded! ama d!nlemeyecekt!m; ko-
cası yüzünden, kocasının ç!fte standartları yüzünden ve kend!-
s!n!n bunlara katlanması yüzünden. O sırada farkında de"!ld!m 
ama kocasının kaç zamandır süren sata#maları !ç!n kız karde#!-
m! suçlamı#tım ve suçlamaya devam ed!yordum. Farkında de-
"!ld!m sevmed!"! ve #üphes!z saygı duymadı"ı halde bu adamla 
evlend!"! !ç!n onu suçladı"ımın. Ona saygı duyuyor olamazdı 
herhalde, b!l!yor olmalıydı adamın hovardalıklarını. Nasıl b!l-
mezd! k!? 

Terb!yem! takınmam konusunda tavs!ye vermeye devam 
etmeye çalı#tı, kend!me kötülük ed!yordum, !lg!lenecek onca 
adam varken… Bu noktada canıma tak ett!. Öfkelend!m, b!raz 
daha küfrett!m çünkü kız karde# küfrü sevmezd! ve onu ya-
nımdan göndermen!n tek yolu buydu. Sonra da pencereye çıkıp 
arkasından ba"ırarak, o ödle"!n bana söyleyecek lafı varsa gel-
s!n kend! söyles!n, ded!m. Hataydı bu; duygusallı"a kapılmam, 
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duygusallı"ımın görülüp duyulması, pencereden soka"a ba"ır-
mam ve kend!m! akı#a kaptırmam... Genelde böyle durumlara 
dü#memey! ba#arırdım. Ama #!md! öfkel!yd!m. Öyle b!r öfkem 
vardı k!; sümsük b!r e# oldu"u, kocası ne derse eks!ks!z yaptı"ı 
!ç!n kız karde#e ve kend! alçaklı"ını bana yüklemeye çalı#tı"ı 
!ç!n o adama kar#ı. $nadımın, “sen kend! !#!ne baksana”mın 
!ç!mde yükseld!"!n! h!ssed!yordum. Ne yazık k! bu ne zaman 
olsa âdeta sapıkla#ır, tecrübelerden ders almayı reddeder, öfkey-
le kalkıp zararla otururdum. Sütçü ve hakkımdak! söylent!ye 
gel!nce; üstünde b!le durmadan kulak ardı ett!m. Bu bölgede 
ezelden ber! herkes herkes!n !#!ne alab!ld!"!ne burnunu sokar-
dı. Ded!kodu sel g!b! ta#ar, bo#alır, gel!r ve g!der, b!r sonrak! 
hedef!ne do"ru akardı. Bu yüzden de sütçüyle !l!#k! meseles!ne 
önem vermed!m. Ardından adam y!ne b!r yerden b!t!verd!; bu 
defa ben yukarısı ve a#a"ısında su depoları olan parklarda ko-
#arken, arabasız çıktı kar#ıma.

Yalnızdım ve bu sefer b!r #ey okumuyordum çünkü ko#ar-
ken asla okumam. O !se y!ne yoktan var olmu#çasına, önceden 
h!ç bulunmadı"ı b!r yerde, yanı ba#ımda bel!r!p adımlarıma 
ayak uydurdu. B!r anda b!rl!kte ko#maya ba#ladık, hep böyle 
ko#armı#ız g!b! görünüyorduk, bense b!r kez daha, bu adamla 
sonuncusu har!ç her kar#ıla#mamda olaca"ı g!b! !rk!ld!m. Önce 
konu#madı, bense konu#amadım. Sonra o konu#tu ama lafa or-
tasından g!rd!, sank! onunla hep böyle lafa ortasından g!rerek 
sohbet ed!yorduk. Sözler! kısaydı ve ko#ma tempom yüzünden 
b!raz zorlanıyordu, bahsett!"! #eyse !#yer!md!. $#!mden haber! 
vardı; nerede çalı#tı"ımdan, neler yaptı"ımdan, çalı#ma saatle-
r!mden, günler!mden ve kaçırılmadı"ı zamanlarda !# !ç!n ka-
sabaya g!tmek üzere sabahları b!nd!"!m sek!z! y!rm! geçe oto-
büsünden. Eve dönü#te bu otobüse h!ç b!nmed!"!m! de beyan 
ett!. Do"ru söylüyordu. Hafta !ç! her gün, ya"mur ya"sın güne# 
açsın, top atılsın bomba atılsın, !syan olsun d!ren!# olsun, da!-
ma gözüm son okudu"um k!tapta, yürüyerek eve dönmey! ter-
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c!h ederd!m. O k!tap da b!r on dokuzuncu yüzyıl k!tabı olurdu 
çünkü y!rm!nc! yüzyıl k!taplarını sevmezd!m çünkü y!rm!nc! 
yüzyılı sevmezd!m. %!md! ger!ye dönüp bakınca, sanırım sütçü 
bunları da gayet !y! b!l!yordu.

Yukarı uçtak! su rezerv! boyunca yürürken söyled! sözler!n!. 
A#a"ı uçta, çocuk parkı yakınında daha küçük b!r rezerv de var-
dı. $ler!ye do"ru bakıyordu bu adam, b!r yandan da ben!mle ko-
nu#uyor ama b!r kez olsun bana dönmüyordu. Bu !k!nc! kar#ı-
la#ma boyunca bana da!r tek b!r soru sormadı. Yanıt bekler g!b! 
b!r hal! de yoktu. Yanıt vereb!lece"!mden de de"!l gerç!. Ben 
hâlâ “nereden çıktı bu her!f ?” kısmındaydım. Hem ne d!ye ben! 
tanıyormu#, b!rb!r!m!z! b!lmed!"!m!z halde b!l!yormu#uz g!b! 
davranıyordu? Yanımda olmasına aldırdı"ım halde neden aldır-
madı"ımı farz ed!yordu? Neden #u ko#uyu durdurup bu adama 
ben! rahat bırak d!yem!yordum? Gelgelel!m “Nereden çıktı bu 
her!f ” dı#ında kalan dü#ünceler, çok daha sonraları aklımda be-
l!rd! k! daha sonraları derken kastett!"!m b!r saat sonrası de"!l. 
Y!rm! yıl sonrası. O dönemde, f!z!ksel #!ddet !çeren b!r dokunu# 
söz konusu de"!lse, apaçık b!r sözlü hakarete maruz kalınma-
dıysa, çevreden !"neley!c! bakı#lar gelm!yorsa ortada b!r sorun 
olmadı"ını temel kural olarak ben!mseyen, d!ken üstü b!r top-
lumda yet!#m!# on sek!z ya#ında b!r! olarak, nasıl var olmayan 
b!r #ey!n saldırısı altında olab!l!rd!n!z k!? On sek!z!mde neler!n 
hakka tecavüz olu#turdu"unu do"ru düzgün b!lm!yordum. B!r 
h!ss!yatım, bell! b!r sezg!m, k!m! durumlar ve !nsanlara kar#ı b!r 
çek!ncem vardı ama önsez! ve çek!ncen!n geçerl!l!"! oldu"unu 
b!lm!yordum; yanıma gelen b!r!nden ya da h!ç k!mseden ho#-
lanmama, onlara katlanmak zorunda kalmama hakkına sah!p 
oldu"umdan habers!zd!m. O günlerde tek becereb!ld!"!m, söz 
konusu k!#!n!n söylemekle kend!s!n! dostane ya da yardımsever 
kılaca"ını sandı"ı #ey! çabucak söyley!p g!tmes!n! ummaktı. Ya 
da kend!m fırsatını buldu"um anda, k!barca ve hızla uzakla#-
mak.
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Bu !k!nc! görü#mede sütçünün ben!mle !lg!lend!"!n!, bana 
asıldı"ını anladım. Ben!mle !lg!lenmes!nden ho#lanmadı"ımı 
ve ona kar#ı aynı #eyler! h!ssetmed!"!m! de anladım. Ancak !l-
g!s!n! !letme yönünde do"rudan b!r söz sarf etmed!. Benden b!r 
#ey !stememeye de devam ett!. F!z!ksel olarak da dokunmuyor-
du. $k!nc! görü#mede o âna dek b!r kere b!le bakmamı#tı bana. 
Üstel!k benden büyüktü, hem de çok büyük, o yüzden de acaba 
ben m! yanlı# anlıyorum, durum sandı"ım g!b! de"!l m!, d!ye 
dü#ündüm. Ko#u meseles!ne gel!nce; zaten halka açık alanday-
dık. Burası gündüzler! !k! parkın b!rle#!m!nden olu#an b!r alan, 
geceler!yse me#um b!r ortamdı, gerç! gündüzler! de me#um b!r 
ortamdı. $nsanlar gündüz kısmının me#um oldu"unu kabul et-
meye yana#mıyordu çünkü herkes g!deb!lece"! en azından b!r 
yer olsun !st!yordu. Bu alan bana a!t olmadı"ına göre ben!m 
orada ko#maya ne kadar hakkım varsa; yetm!#l! yıllarda çocuk-
ların orada alkol !çmeye, seksenl! yıllarda b!raz daha büyükler!n 
orada tutkal koklamaya, doksanlı yıllarda y!ne daha büyükle-
r!n orada ero!n #ırınga etmeye, #!md!lerdeyse devlet güçler!n!n 
devlet retç!ler!n! foto"raflamak !ç!n orada saklanmaya ne kadar 
hakkı varsa, bu adamın da orada ko#maya o kadar hakkı vardı. 
Devlet güçler!, retç!ler!n b!l!nen ve b!l!nmeyen tanıdıklarını da 
foto"raflardı k! tam o anda !#te bu oldu. Sütçüyle ko#arak b!r 
çalının yanından geçt!"!m!zde bel!rg!n b!r “kl!k” ses! geld!; üs-
tel!k o çalı kl!k ses! gelmeden yanından defalarca geçt!"!m b!r 
çalıydı. Ses!n bu defa gelmes!n!n neden! sütçü ve sütçünün mü-
dah!ll!"!yd!, bunu b!l!yordum. “Müdah!ll!k” derken kastett!"!m 
ba"lantılılı"ı, “ba"lantılı” derken kastett!"!m akt!f !syanı, “akt!f 
!syan” derken kastett!"!mse söz konusu yerde var olan s!yas! so-
runlar neden!yle devlet dü#manı retç! olmasıydı. %!md! ben de 
b!r yerlerdek! b!r dosyada, b!r yerlerdek! b!r foto"rafta, b!r za-
manlar b!l!nmeyen ama artık kat! b!ç!mde b!l!nen tanı#ıklardan 
b!r! olacaktım. Sütçünün kend!s!, duymaması !mkânsız oldu"u 
halde kl!kle !lg!l! h!çb!r !mada bulunmadı. Bense kl!k mesele-
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s!n!n üstes!nden, #u ko#u b!ts!n d!ye tempomu artırarak ve ses! 
ben de duymamı#ım g!b! yaparak geld!m. 

Gelgelel!m ko#uyu öyle yava#lattı k! en sonunda yürümeye 
ba#ladık. Neden! genel anlamda formsuzlu"u de"!l, ko#uculukla 
alakasının olmamasıydı. Ko#maya en ufak !lg!s! yoktu. O güne 
dek b!r kez olsun görmed!"!m su rezervler! boyunca ko#mala-
rının, ko#uculukla alakası yoktu. B!l!yordum, tüm o ko#maların 
ben!mle alakası vardı. Ko#uyu tempolu yürüyü# !ç!n yava#lattı-
"ını, neden!n bu oldu"unu !ma ett! ama ben tempolu yürüyü#ü 
b!l!rd!m ve ben!m !ç!n ko#u arası yürüyü# öyle b!r #ey de"!ld!. 
Gelgelel!m bunu ona söyleyemed!m çünkü ondan daha formda 
olamazdım, çünkü kend! s!stem!m konusunda bu adamdan b!l-
g!l! olamazdım, çünkü buralarda erkeklerle kadınların #artlan-
dırılma #ekl! buna müsaade etmezd!. Bu alan “ben erke"!m sen 
kadınsın” alanıydı. Bu, kızsanız o"lana, kadınsanız erke"e ya da 
kızsanız erke"e ney! söyleyeb!lece"!n!z ve ney! –en azından res-
m! olarak, en azından !nsan !ç!nde, en azından sıkça– söylemeye 
!zn!n!z!n olmadı"ı meseles!yd!. Bu, erkeklere r!ayet etmed!"!, 
erke"!n üstünlü"ünü tesl!m etmed!"!, hatta !y!ce !ler! g!d!p er-
keklerle ters dü#men!n e#!"!ne geld!"! dü#ünülen bell! kızlara, 
kısacası d!k ba#lı d!#!ye, kend!nden fazla em!n o cüretkâr türe 
müsamaha göster!lmemes! meseles!yd!. Ancak tüm erkekler ve 
adamlar da böyle de"!ld!. Bazısı bu hakarete u"ramı# erke"! ko-
m!k bulur, gülerd!. Ben!m sevd!kler!m bunlardı ve belk!-erkek 
arkada# da onlardandı. Ona, b!rb!rler!nden !"rend!kler! halde 
Barbra Stre!sand’ın cırtlaklı"ına duydu"u öfkede b!rle#en; #u 
yen! f!lmde erkekler!n h!çb!r! beceremezken, yaratı"ı o öldür-
dü"ü !ç!n S!gourney Weaver’a gıcık olan; Kate Bush’a ked! g!b! 
oldu"u, ked!lere de kadınlar g!b! oldukları !ç!n tepk! gösteren 
o"lanlar tanıdı"ımı söyled!"!mde kahkaha atar, “Had! canım, 
kafa buluyorsun ben!mle. O kadar da kötü olamaz. Öyle m! 
sah!den?” derd!; tab!! ona ya#adı"ım semtte, b!na g!r!#ler!ne 
parçalanmı# ked!ler!n bırakıldı"ından, hatta bu yüzden ked! 
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nüfusunun azaldı"ından söz etmezd!m. Onun yer!ne kapanı#ı, 
bünyes!nde b!r yumu#aklık oldu"u görmezden gel!nd!"! süre-
ce Fredd!e Mercury’n!n yer!ne k!msen!n göz d!kemeyece"!n! 
söyleyerek yapardım k! bu sözler belk!-erkek arkada#ı cezvey! 
bırakıp –tanıdı"ım onca !nsan !ç!nde sadece onun ve arkada#ı 
#ef!n cezves! vardı– kend!n! koltu"a atıp b!r kahkaha daha bas-
maya sevk ederd!. 

Salı geceler!, arada sırada per#embe geceler!, ço"u cumayı cu-
martes!ye ba"layan gece, ardından her cumartes!y! pazara ba"-
layan gece bulu#tu"um “#!md!ye dek neredeyse b!r yıllık belk!-
erkek arkada#ımdı” bu. Düzen!m!z bazen !st!krarlı b!r #ek!lde 
çıkıyormu#uz g!b! görünürdü. Bazen de h!ç çıkmıyormu#uz 
g!b!. Onun kes!m!nden b!rkaç k!#! b!z! do"ru düzgün b!r ç!ft 
olarak görüyordu. Ço"uysa b!ze, #u ç!ft olmayan ç!ftler g!b! ba-
kardı; düzenl! görü#seler de sırf bu sebeple do"ru düzgün ç!ft 
sıfatı atfed!lmeyenler g!b!. Ben do"ru düzgün b!r ç!ft olma-
yı, resm! b!rl!ktel!"! !stem!# ve bunu belk!-erkek arkada#a b!r 
noktada söylem!#t!m ama o hayır, unuttun herhalde, ben sana 
hatırlatayım, dem!#t!. B!r defasında denem!#t!k ded!"!ne göre; 
onun ben!m sab!t erke"!m, ben!m onun sab!t kadını olmamı, 
do"ru düzgün ç!ftler g!b! bulu#up, ayarlamalar yapıp sözde ge-
lecektek! b!r amaca do"ru !lerlemey! denem!#t!k. Sonra sen tu-
hafla#tın, ded!. Kend!s! de tuhafla#mı# ama ben! h!ç öyle korku 
dolu görmem!#t!. O bunları söylerken, anlattıklarına da!r hayal 
meyal #eyler anımsadım. B!r yandan da uyduruyor mu acaba, 
d!ye dü#ündüm. Aramızda var olanı da kaybetmeyel!m d!ye #u 
sab!t kadın ve sab!t erkek f!kr!n! rafa kaldırmayı önerd!"!n! söy-
led! k! ona göre bu f!k!r zaten ben!m “bundan sonra b!rb!r!m!ze 
duygularımızdan bahsedel!m” yönündek! g!r!#!m!mden !barett!; 
bahsett!"!m!zde ödümün nasıl bokuma karı#tı"ı ve duygular-
dan, ondan da az bahsett!"!m dü#ünülürse, böyle b!r #eye muh-
temelen ba#tan ber! zerre kadar !nancım olmamı#tı. Ded!"!ne 
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göre o, bunun yer!ne esk!s! g!b! çıkıp çıkmadı"ımızı b!lmed!"!-
m!z “belk!” alanına dönmem!z! önerm!#t!. Sonunda öyle yap-
mı#tık ve ben sak!nle#m!#t!m, aynı #ek!lde o da sak!nle#m!#t!.

%!md! #u resm! “kadın erkek” alanına ve kadınların ney! söy-
ley!p ney! asla söyleyemeyece"!ne gel!rsek; sütçü hızını kest!k-
ten sonra yava#layıp ardından ko#mamı da engelled!"!nde h!ç-
b!r #ey d!yemed!m. Bu defa da y!ne –en azından kasten– kabalık 
etmed!"! !ç!n, ben de kabala#ıp ko#maya devam edemezd!m. O 
yüzden de yanımda olmasını !stemed!"!m bu adamın ben! ya-
va#latmasına !z!n verd!m, o da bu noktada bana ko#madı"ım 
zamanlarda yaptı"ım tüm o yürüyü#lerle !lg!l! b!r #ey söyled!; 
o sözler! h!ç söylememes!n! ya da h!ç duymamayı d!lerd!m. 
Kaygılandı"ını, em!n olmadı"ını söyled! ve bunu derken y!ne 
yüzüme bakmadı. “Tüm bu ko#malardan, tüm bu yürümelerden 
em!n de"!l!m,” ded!. “Gere"!nden çok bu ko#malar, yürümeler.” 
Sonra tek kel!me daha etmeden parkların ucundak! b!r kö#ey! 
dönerek gözden kayboldu. Tıpkı göster!#l! arabayla geld!"! za-
mank! g!b! –an!den ortaya çıkı#ı, f!z!k! yakınlı"ı, cüretkârlı"ı, 
foto"raf mak!nes!nden gelen kl!k ses!, ko#malarım ve yürüyü#-
ler!me yönel!k yargılamaları ve y!ne an!den çek!p g!d!#!– #!md! 
de kafa karı#ıklı"ı ve hadd!nden fazla b!r ürkme söz konusuy-
du. Evet, #ok g!b! b!r #eyd! bu ama normalde fazlasıyla küçük, 
önems!z, hatta #oke olunamayacak kadar ola"an b!r #ey kar#ı-
sında ya#anan türden b!r #ok. Y!ne de o #ok yüzünden ancak eve 
döndü"ümde, ancak saatler sonra, adamın !#!mden haberdar 
oldu"u kafama dank ett!. Eve nasıl geld!"!m! de hatırlamıyor-
dum çünkü o g!tt!kten sonra öncel!kle yen!den ko#maya, kend! 
programıma dönmeye, bu an!den ortaya çıkı#ı ya#anmamı# ya 
da en azından b!r anlam !fade etm!yormu# g!b! davranmaya ça-
lı#mı#tım. Ne var k! sonra d!kkat!m da"ıldı"ı, aklım karı#tı"ı, 
gerçekç! davranmadı"ım !ç!n yere atılmı# b!r derg!den kopan 
parlak sayfalara basıp kaydım. Jart!yer, çorap ve dantell! s!yah 
b!r #ey daha g!ym!# uzun, kara ve as! saçlı b!r kadının foto"ra-
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fını ta#ıyan kar#ılıklı !k! sayfa. Kadın ger!ye do"ru yaslanmı#, 
kend!n! bana açmı# gülümserken kaydım, dengem! kaybett!m 
ve yere devr!l!rken kadının “tek hecel!s!n!” ayan beyan gördüm. 


