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Cadde Çocuğu

BATUHAN KIRAN

1965 İstanbul doğumludur. İş yaşamının büyük 
bir kısmını ulusal gazete ve dergilerde profesyonel 
fotoğrafçılık-editörlük yaparak geçirdi. 1986 yılında 
Nokta Dergisinde başladığı kariyerine, Panorama, 
Trend dergileri, Milliyet, Akşam, Hürriyet, Vatan 
gazetelerinde devam etti. Boxer, Madam Figaro ve 
Instyle dergileri için çekimler gerçekleştirdi. 1995-
2001 yılları arasında Sakıp Sabancı ile suyun altında 
yaptığı fotoğraf çekimleri gazete ve televizyonlarda 
haber oldu, tartışmalar yarattı.

Kıran, halen serbest olarak fotoğrafçılığa devam 
ediyor. Çek Yat Boys ve Dragon Project adlı caz 
gruplarında klavye çalmaktadır.

www.facebook.com/BatuhanKıran

www.instagram.com/batuhan_kiran1965

www.twitter.com/batuhankran6

www.spotify.com/cadde çocuğu 
adresinden kitapta adı geçen şarkıları dinleyebilirsiniz.
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Kadın, zarif ve yüksek topuklu Manolo Blahnik’lerini Lond-
ra’dan iki gün önce almıştı. Üzerine giydiği DKNY slim blucini 
çekiciliğini daha da belirginleştiriyordu. 40’larında olmasına rağ-
men çok daha genç gösteren adam ise Lacoste tişört, Jordache kot 
pantolon ve bordo renkli mokosen ayakkabısıyla adeta Cadde’nin 
eski günlerine bir gönderme yapıyor gibiydi… 

Arabalarına park yeri bulmanın mutluluğu içindeydiler. Bağdat 
Caddesi’nin dev çınarlarının gölgesinde eski romantik kareleri 
hatırlatan jest ve mimiklerle el ele yürürlerken, etraftakiler zaman 
zaman bunun bir film çekimi olduğu yanılgısına kapılıyordu. Di-
van’ın hizasına gelince yavaşladılar. Karşıya geçmek için kaldırı-
mın köşesinde beklemeye koyuldular. Gölgeleri, yaz güneşinin 
sert ışıklarıyla asfaltın üzerinde uzuyordu. İşte tam da o sırada, 
ön kaputundaki ateş kuşu deseniyle trafiğin içinden fırlayan siyah 
bir Trans Am, aynı eski günlerde olduğu gibi çığlık çığlığa, hızlı 
ve şımarık bir biçimde önlerinden geçti. Az önce dinledikleri o 
eski disko parçası ise Trans Am’ın hoparlörlerinde kaldığı yerden 
devam ediyordu. Adam, Oh, herifler müziği de sonuna kadar açmış, 
ne güzel, diye düşünürken, uzaklaşan arabasının arkasından dalgın 
gözlerle öylece bakakaldı. Sakinliğini bozmadan, “Bizim arabayı 
patlatmışlar,” diye mırıldandı kadına. Ama içinden, Trans Am’ıyla 
birlikte uzaklaşan müziğin nakaratına katılıyordu aslında. Kadı-
nın elini biraz daha sıkı kavradı, kendine doğru çekerek karşı-
ya geçmekten vazgeçtiğini belli etti. Divan Pastanesinde oturma 
planları suya düşmüştü. Caddebostan’a doğru yeniden yürümeye 
koyuldular. 
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İşte 2017 yılından bir cadde manzarası. Bir yaz öğleden sonra-
sı. Kaldırımdaki adam nam-ı diğer Bay Bebo. 40’lı yaşlarda. Bir 
reklam ajansında sorumlu müdür yardımcısı. Bay Bebo, yaz mev-
siminde Cadde’nin demirbaşı. Sıcak temmuz günlerinin hatırı sa-
yılır bir öğesi. Ama bu Bay Bebo için sık sık tekrarladığı yürüyüş-
lerden biri değil, kendisi şu an belki bilmiyor ama tüm bu olanlar 
birazdan geçmişe yapacağı yolculuğun başlangıcı… 

Mermer yuvarlak sütunlu dev binanın merdivenlerini telaşsızca 
tırmanıp, General Security’nin genel müdürü Ünal’ın odasına 
girdiğimizde Ünal telefonunu kapatmak üzereydi. Devasa büyük-
lükteki odanın bir ucundaki ahşap çalışma masası kuyruklu bir 
Cadillac boyutlarında olmasına rağmen küçücük görünüyordu. 
Sigara dumanının, yüksek tavan ve yan duvarlardaki vitraylardan 
gelen ışıklarla buluştuğu yerlerde birbirini kesen huzmeler oluş-
muştu. Ünal ileri derecede bir tiryakiydi, çakmak ve kibriti fazla 
kullanmaz, bitmek üzere olan sigarayla yenisini yakardı hep. Yani 
bir sigara içimi 10 dakika sürse, günde beş buçuk paket rahat içer-
di. Hangar büyüklüğündeki odasını kurt çıkacak kadar dumana 
boğmayı becermişti yine. Hatta hatırlıyorum bir keresinde eski 
bekâr evinde sigarayla uyuyunca yangın çıkarmıştı. İtfaiye yangı-
nı söndürdükten çok sonra zar zor uyandırabilmiştik onu.

Ünal, biz odasına girince sigarasından bir fırt daha aldı, onu kül-
lükteki diğer onlarca söndürülmüş sigaranın yanına özenle koya-
rak telefonu kapattı, suratında tanıdık gülümsemesi, dumanların 
arasından ayağa kalkıp bize doğru yürümeye başladı. İçkici gö-
beğiyle, onun bu Humphrey Bogart türü karizmatik hareketleri, 
bana nedense yanındayken hep güvende olma duygusunu hisset-
tirirdi.
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“Aaa Bebo’ya bak, bebek yüzlü şeytan… Nerelerdesin, yaşıyor 
musun? Hoş geldiniz.”
“Tabii yaşıyoruz, bak işte ispatı. Selma, nişanlım.”
“Merhaba Selma, ben Ünal. Bebo’nun çok eski arkadaşı… 25 
sene oldu mu?”
“Daha fazla…”

Biz deri ve ahşaptan mamul koltuklara, Ünal da müdür koltuğuna 
yerleştikten sonra hemen ateşinin feri sönmekte olan sigarasına 
sert bir nefesle yeniden can vererek konuşmaya başladı.
“Ee, ne var ne yok, ne oldu? Hiç yoktun ortalarda, bir şey olmuş. 
Olmuş olmuş…”
“Oldu tabii usta, intikam sistemi çalışıyor yine. Biliyorsun, hayat 
bumeranga benzer, verdiğin acılar bir gün geri döner.”
“Arabanı patlattılar o zaman, doğru mu?”
“Herıld* yani. Beş dakika önce.
“Arabanın üzerindeki bizim şirketin chip’i, değil mi?”
“Evet.”
“İyi yapmışsın. Bak, seneler sonra karşılaşmamıza vesile oldu. Ama 
burada olduğumu duymuşsundur sen.”
“Norveç’ten gelip bu şirketin başına geçtiğini gazetelerde oku-
dum ama, uğramaya bir türlü fırsatım olmadı.”
“Neyse, önce hemen arabayı bulalım, sonra sohbete devam 
ederiz.”
“Şimdi bu arabaya taktırdığımız chip işe yarayacak mı diyorsun?”
“Artık bu sistem bile eskidi be Bebo, biliyorsun hızlı değişiyor 
her şey. Sen bana bırak, buluruz şimdi.”

Ünal masanın kenarındaki dijital panele bir şeyler yazdı ve masa-
nın tam ortası perde gibi açılarak, yüzeyde yatay şekilde gömme 
dev bir likid ekran belirdi.

* 80’li yıllarda herhalde sözcüğü yerine kullanılan argo bir terim.
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“Şimdi senin arabanın şifresini gireceğim, şu anda neredeyse di-
rekt o semtin detaylı haritası çıkacak. Yani, eski sistemde olduğu 
gibi tek tek semtleri aramayacağım.”
“Yani, bulacağız diyorsun.”
“Bak, buldu bile. Şu yanıp sönen kırmızı sinyal senin araba. Sahil 
yolundalar şimdi. Bayağı da hızlı gidiyorlar, herhalde çok eğle-
niyorlardır. Yollarının üzerinde karakol var, haber verip hemen 
yakalattıralım seninkileri.”
“Ya, aslında bırakalım da biraz zevkini çıkarsınlar istersen. Nasıl 
olsa bulduk, biraz günah delete ettiririz belki.”
“Demin, bir ara, bulamayacağız diye az kaldı paranoyaya bağlı-
yordun ama.” 
“Ee, biz de milleti az paranoyak yapmadık zamanında. Gel otur 
işte, sonra bakarız.”
“Selma, peki sen bu adamın hikâyesini biliyor musun, nasıl tanış-
tık, anlattı mı?
“Yo, hangi hikâye, bilmiyorum.”
“Kusura bakmayın, sormayı unuttum, ne içerdiniz?” 

Ünal gıcırdayan ahşap yanar döner müdür koltuğuna oturdu. 
Küllükte bitmeye yüz tutmuş sigarasıyla yeni bir taneyi güzel el 
hareketleri silsilesiyle yakıp alevlenen sigaradan hiç bekletmeden, 
oh çekercesine derin bir nefes aldı. Ünal’ın huyuydu; önce kar-
şısındakini türlü oyalama teknikleriyle heyecanlandırarak bek-
lentiye düşürür, sonra da anlatmaktan vazgeçmiş veya istemeye 
istemeye anlatacakmış gibi yapıp hikâyenin kıymetini daha da 
artırırdı… Beş altı saniye sonra, iliklerine kadar işleyen dumanı 
bırakıp konuşmaya başladığında ortalığı yeniden bir bulut sardı.
“1982’ydi değil mi? Merih Video’da tanışmıştık.”
“1983’tü. Dur ben anlatayım. Bak bakalım, senin tarzından bir 
şeyler kapmış mıyım?”


