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GEN‹fi ZAMANLAR

“Süt var m› acaba evde?”
“Yok.”
“Belki buzdolab›nda biraz kalm›flt›r. Gidip bakay›m.”
“Bofluna gitme. Süt yok.”
“Hiç süt bulundurmaz m›s›n evinde sen?”
“Hay›r.”
“Aaa, neden?”
“Sütü çocuklar içer. Ben çocuk de€ilim.”
“Çaya koymak için...”
“Çay sütsüz içilir.”
“Sütle de içilir. Biz çay›m›za süt koyar›z.”
“Biz koymay›z. Çaya sütü, damak zevki olmayanlar koyar.”

***
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Hayretle bak›yor yüzüme. Biraz incinmifl, biraz flakaya vur-
mufl, ama kesinlikle flaflk›n bir ifadeyle ve yaral› hayvan gözleri-
yle surat›ma bak›yor. Niye böyle h›rç›n ve edepsiz oldu€umu 
anlamaya çal›fl›yor, büyük bir sab›rla. Süt beyaz› uzun gövde-
siyle etraf›mda dolan›p durdukça, insan›n ayaklar›na sürünen 
bir yavru kedi gibi yaltakland›kça, büsbütün sinir oldu€umun 
fark›nda de€il. Avaz›m ç›kt›€› kadar ba€›rarak, “Defol git,” 
demek geçiyor içimden. Ama, bunu yapmadan önce, bilmem 
gereken bir ayr›nt› var. Onun nas›l olup da evimde ve yata€›m-
da uyand›€›n› ö€renmem gerekiyor. Aç›kça soram›yorum. 
Aç›kça sorarsam, dün gece benim için iplerin koptu€unu itiraf 
ediyor olaca€›m. Hiçbir fley hat›rlamad›€›m›, bu odan›n içinde 
dolan›p duran kifliyle neler yapt›€›m› ya da neler yapmad›€›m› 
bilmedi€imi... K›sacas› bilinçsizli€imi, kontrolsüzlü€ümü, çare-
sizli€imi kabul etmifl olaca€›m. Bunu istemiyorum.

“Birkaç damla süt için, çok a€›r bir yan›t de€il mi bu?” diye 
soruyor, yüzünde yine o yar› incinmifl, yar› “flaka yap›yorsun ama 
fazla oldun” ifadesi.

“Siz çay içmeyi bilmeyen bir milletsiniz.”
“Siz çok mu iyi biliyorsunuz bu ifli?”
“Kesinlikle evet. Biz, bir de Ruslar.”
“Baflka ne bilirsiniz bizden iyi, bakal›m?” Sesinde alay var.
“Çok fley biliriz.”
“Mesela?”
“Seviflmesini.”
Bu sefer yüzünde sadece incinme var. Tuza€›ma düfltü. Bu 

sözü özellikle söyledim ve... Aman Allah›m, ben ne yapt›m dün 
gece?..

Oturma odas›ndaki kanepenin üstünde uyand›m bu sabah. 
Yerde bir yast›kla bir battaniye duruyor, öylece at›lm›fl. Koltu€un 
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üzerinde ise dün gece giydi€im giysiler. Kafam çatl›yor. A€z›m›n 
içi zehir gibi. Odan›n kap›s›nda, boyu befl metreymifl gibi duran, 
bu günefl yüzü görmemifl adam, süt beyaz› uzun bedenini kap›ya 
yaslam›fl, çipil mavi gözlerini k›rp›flt›rarak tatl› tatl› bak›yor.

“Uyand›n m› nihayet?”
Nihayet mi? Saat kaç? Bu adam evimde ne ar›yor? Gözlerimi 

ovuflturuyorum. fiu an uyku sersemiyim ama birazdan hat›rlay-
aca€›m her fleyi.

“‹çkiyi fazla kaç›rd›n dün gece.”
Yan›tlam›yorum.
“Ben de izin verdim istedi€in kadar içmene. Böyle durum-

larda iyi gelir içmek.”
Hangi durumlarda? Sen de kim oluyorsun? ‹zin vermiflmifl!.. 

Niye yata€›mda de€il de burada yat›yorum ben? Kalkmaya 
çal›flt›€›mda, bafl›m döndü€ü için geri düflüyorum. Adam› 
inceliyorum flimdi. Uzun ve ince olmas›na ra€men löpür löpür 
görüntüsü, acaba afl›r› beyazl›€›ndan ötürü mü? Birden ç›plak 
oldu€umu fark ediyorum yatakta. Felç iniyor sanki her yan›ma. 
Çarflaf›n alt›nda ufalmaya çal›fl›yorum.

“Lütfen gider misin! Kalkaca€›m.” Omuz silkiyor, sanki, 
“bana ne,” der gibi. Arkas›n› dönüp içeri gidiyor. Çarflafa 
bürünüp kalk›yorum. Koltu€un üzerindeki giysilerimi kar›flt›r›yo-
rum. Bunlar› ben mi ç›kard›m, yoksa o mu ç›kard› üstümden dün 
gece? Giysilerimi al›p banyoya geçiyorum. So€uk su vuruyorum 
yüzüme önce. A€z›m› çalkal›yorum. Duflun alt›na giriyorum. 
So€uk su tenime de€dikçe, üstüme atefl parçac›klar› düflmüfl gibi 
s›çray›p irkiliyorum. Banyodan ç›kmadan önce, dün geceye dair 
her fleyi hat›rlamal›y›m. Sonra da iyi niyetle dolan›p duran bu 
gâvuru kap›n›n önüne koymal›y›m. Bornozuma sar›l›p banyodan 
ç›kt›€›mda, kafam hâlâ çatl›yor ve hâlâ bombofl.




