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AYŞE KULİN
1. Gü ne şe Dön Yü zü nü (Öy kü)

2. Bir Tat l› Hu zur (Bi yog ra fi)

3. Fo to Sa bah Re sim le ri (Öy kü)

4. Ad›: Ay lin (Bi yog ra fik Ro man)

5. Ge niş Za man lar (Öy kü)

6. Sev da lin ka (Ro man)

7. Fü re ya (Bi yog ra fik Ro man)

8. Köp rü (Ro man)

9. ‹çim de K› z›l Bir Gül Gi bi (De ne me)

10. Ba ba ma (Şi ir)

11. Ne fes Ne fe se (Ro man)

12. Kar de len ler (Araş t›r ma)

13. Ge ce Ses le ri (Ro man)

14. Bir Gün (Ro man)

15. Bir Varm›ş Bir Yokmuş (Öykü)

16. Veda (Roman), Veda (Çizgi Roman)

17. Sit Nene’nin Masallar› (Çocuk Kitab›)

18. Umut (Roman)

19. Taş Duvar Aç›k Pencere (Derleme)

20. Türkan-Tek ve Tek Baş›na (An›-Roman)

21. Hayat-Dürbünümde Kırk Sene (An›-Roman)

22. Hüzün-Dürbünümde Kırk Sene (An›-Roman)

Ay şe Ku lin, Fo to Sa bah Re sim le ri ile 1995 y› l›n da Hal dun Ta ner Öy kü Ödü lü’nü, 
1996 y› l›n da Sa it Fa ik Hi kâ ye Ar ma ğa n›’n›, 2007 y› l›n da Ve da ile Tür ki ye Ya zar lar 
Bir liği En İyi Ro man Ödü lü’nü, 2008 y› l›n da ise Ne fes Ne fe se ile Eu ro pe an Coun-
cil of Je wish Co mmu ni ti es ta ra f›n dan ve ri len en iyi ro man ödü lü nü ka zan d›. 2011 
yılında Dublin Impac Edebiyat Ödülü’ne aday gösterildi. Bir çok kez ile ti şim fa kül te-
le ri nin, çeşit li okul la r›n, ku rum la r›n, der gi le rin ve der nek le rin an ket le re da ya l› ödül-
le ri ni al d›.

Sev da lin ka’n›n Bosna-Hersek te lif ge li ri sa vaş mağ du ru ço cuk la ra, Kar de len ler’in 
te lif ge li ri Kar de len  Pro je sine, Sit Ne ne’nin Ma sal la r›’n›n te lif ge li ri UNI CEF Ana-
oku lu Pro je sine, Türkan-Tek ve Tek Başına’nın özel baskısının ve Türkan tiyatro 
oyununun telif gelirleri ise ÇYDD eğitim projelerine bağışlanmıştır.
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Bu kitaptaki tüm şiirler Tekin Gönenç’in Karanfil Sesleri adlı şiir kitabından 
alınmıştır. (Varlık Yayınları - Cep Kitapları)
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GİZLİ ANLARIN YOLCUSU
D

vakitsiz birer ölüm sanki geceler
bir bakımlık ay düşüyor herkesin payına
ve hiç dönüp de soran olmuyor
eklenen hangi düşler bir sonraki sabaha*

Polis memuru adımı sordu. Söyledim. Yaşımı, adresimi, ne iş 
yaptığımı...

Kapıyı onlara açtığımdan beri, sinirlerim bir kerpetenle teker 
teker alınmışçasına sakindim. Dalgasız, çarşaf gibi bir denizde, 
sırtüstü kendimi tamamen suya bırakmış gibi... kaderime teslim!

“Ölen kişinin adı?” Onu da söyledim. 
“İlişkiniz?” 
“Sahibi olduğum yayınevinde yaratıcı bölümde çalışıyordu.”
Arkasından diğer sorular geldi, elimden geldiğince yanıtla-

maya çalıştım.
“Pekâlâ, buraya hangi amaçla geldiniz?”
“Özel bir şey konuşacaktım.” 
“Özel konuşma bir ölümle sonuçlandı öyle mi?”

* Tekin Gönenç.
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“Maalesef.”
“Nasıl oldu?”
“Bir kitap yazıyordu, yazdıklarını okumak için bilgisayarını 

almak istedim... Balkondaydık... Bu kaza oldu.” 
“Yani onu siz itmediniz, kendi düştü?”
“Evet.”
“Neden okumak istediniz yazdıklarını?”
 Kızardım. Yanaklarım yanmaya başladı. Gözlerimi polis-

ten kaçırıp duvara baktım ve o âna kadar hiç fark etmediğim 
bir çatlağı gördüm karşı duvarda. Ne zaman çatlamış sıva? Ben 
niye daha önce hiç görmemişim? Adeta kıpırdıyordu bir büyük 
örümcek gibi... Yoksa örümcek ağına takılmış bir böcek gibi mi? 
Şu anki halime çok benzettim duvardaki çatlağı; örümcek ağına 
takılı böcek. Ben!

“Evet, sizi dinliyorum.”
“Şey... Benimle ilgili bazı şeyler yazdığından şüphelendim... 

Sadece ne yazdığını görmek istemiştim. 
“Siz ikiniz yalnız mıydınız evde?”
“İkimizdik. Başka kimse yoktu.”
“Saat kaçta oldu bu olay?”
“Vallahi tam olarak bilemiyorum. Ne desem yanlış olur. Dün 

akşam o kadar çok şey oldu ki... Bir arkadaşla buluşup bir mey-
hanede içtik, sonra bir kaza yaptık (alnımdaki pansumanı işa-
ret ettim elimle), karakoldu, şuydu, buydu... Sonra ben buraya 
geldim, saat kaçtı hiç bilmiyorum. Zaten o düştükten sonra bir 
baygınlık geçirmişim balkonda... Onu tutmak isterken bir ip 
vardı, ipe tutundum, koptu ip, o anda iple birlikte her şey kop-
tu... Ben yere düşmüşüm, kendime geldiğimde balkonda yerde 
yatıyordum...Önce hiçbir şey hatırlayamadım, doğruldum, aşa-
ğı baktım, aman Allahım dedim, biri düşmüş, biri var aşağıda! 
Sonra yerine geldi hafızam. İşte o zaman hemen aradım sizi. 
Aradığım saati siz biliyorsunuz ama kaza ne zaman oldu... bile-
miyorum.”
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“Doktor otopsiden sonra söyler ölüm saatini,” dedi polis, 
“gerçek her zaman çıkar ortaya. Ailesi nerede? Nasıl ulaşılır on-
lara?”

“Hiçbir fikrim yok. Sanırım İstanbullu değil; ama nerelidir 
diye sormak aklıma hiç gelmedi.”

“Siz hiçbir şeye dokundunuz mu evde? Yerlerini değiştirdiği-
niz eşya oldu mu?”

“Şey... yerlere gazeteler filan saçılmıştı, birine basınca ayağım 
kaydı, onları toparlayıp sehpaya bıraktım. Başka hiçbir şeye do-
kunmadım.”

“İlhami Bey, karakola gideceğiz. İfadenizi asıl orada alacağız. 
Buyurun çıkalım.”

İki polis evde kaldı, ben diğer iki polisin arasında çıktım ev-
den. Beni ortalarına alıp arkaya koltuğa oturttular. Apartmanın 
önünde polis arabasını gören insanlar toplanmış, merakla bizi 
seyrediyorlardı. Biz hareket etmeden önce bir ambulans siren-
lerini öttürerek yanaştı kapıya. Aniden midem bulandı, arabada 
yanımda oturan polisin üzerine kusmaktan korktum. Şoför ça-
lıştırdı arabayı, sabah trafiğinde on dakikalık yolu yarım saatte 
zor aldık. Karakolun bulunduğu sokakta lağım patlamış, kazı 
yapmışlardı, araba giremediği için yolun başında indik, dar so-
kakta binanın önüne kadar yürüdük. Eski taş yapının içi rutubet 
kokuyordu, midem daha fena bulandı.

Komiserin odasında, masanın karşısında oturdum. Biri koyu 
bir çay koydu önüme. İçemedim. Evde sorulan soruların yanıtla-
rını bir kere daha tekrarladım.

“Avukat çağırma hakkınız var,” dedi sorgulayan memur.
“Avukata ihtiyacım yok,” dedim, “her şey anlattığım gibi 

oldu.”
“Pekâlâ. Gerekirse çağırırsınız. Hakkınız baki.”
 Komiserin odasından çıktık, bir aşağı katta daha küçük ve 

içinde sadece bir masayla üç sandalye bulunan bir başka odaya 
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alındım. Beni sorgulayacak olan iki kişinin karşısına oturdum ve 
aklıma o güne kadar seyretmiş olduğum polisiye filmler geldi. 
Yanıtlarımı beğenmezlerse, yumruklarlar mı beni acaba, döverler 
mi diye düşündüm. Keşke! Keşke beni öldüresiye dövseler, el-
lerinde kalsam. Çekilsem sahneden, perde kapansa! Sevdiğimin 
yanına gitsem; bir an evvel!

Karakola ilk defa düşüyordum, bu işler ne kadar sürer hiçbir 
fikrim yoktu. Ama mademki zaman, benim için ışık hızıyla geç-
meye başlamıştı, herhalde yine çok bekletmeyecekti beni yukar-
daki. Felek ne çok ilk yaşatmıştı bana şu son yılda! Aşkı, tutkuyu, 
ihaneti, kıskançlığı, korkuyu en yüksek dozda tattırmıştı.

Bir yılda bin yaşamak! Kırkların ortasında, dört yüz yaşında 
hissetmek! 

Yirmi dört saatin içinde kılıktan kılığa girmek! 
Bunlar filmlerde, dizilerde olurdu ancak. 
Ama hayatta da olmuştu işte! 
Dün sabah uyandığımda, karısı, çocuğu, evi, barkı, işi gücü, 

ortağı, bir de gizli aşkı olan, sıradan bir adamdım. 
Tam yirmi dört saat sonra, her şeyini kaybetmiş bir zanlıydım. 

“İlhami Bey, bu ölen şahıs ve onunla ilişkiniz hakkında her 
şeyi anlatın bize,” dedi iskemlesini gıcırdatarak biraz öne çeken 
ve masanın üzerinden bana doğru uzanan polis.

Bu ölen şahıs hakkında her şeyi onlara anlatamazdım ama bu 
şahsın, hayatımın nasıl vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini 
sizlere anlatmayı çok istiyorum. Onunla geçirmiş olduğum her 
ânı ayrıntılarıyla hatırlamak, bir kez daha yaşayabilmek için.

Sanırım beni ona götüren ilk adımı ben bir balo gecesinin 
sonunda attım, karımın geri dönülmez şekilde benden uzaklaştı-
ğını anladığım o gece!

Sonrası, beni gizli anların yolculuğuna çıkarmak için tasarlan-
mış tesadüfler dizisidir sadece! 

Bir başka deyişle, alın yazım!




