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-biri daima özeldir-



Sırtındaki yüküyle pisliğe batmış bir eşek gördüğünde
ona tüm yüreğinle acı, ama karşısına geçip de sorma:
“Nasıl oldu da saplanıp kaldın böyle?”
İyisi mi etrafından dolaş, kuyruğundan tut ve pislikten 
çekip çıkar.
 
Şeyh Sadi; Gülistan
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  BU B İR SOYGUNDUR!

Şimdi içeri gireceğim! Alışveriş merkezindeki banka 
şubesinin kalabalık olduğu dışarıdan bile görülüyor. Ca-
mekânlı ön bölmedeki adam bana kapıyı açıyor. Uzattığı 
karton bardağa bir bozukluk atıyorum, adam hafifçe eğilip 
sırıtıyor. Derken tıpkı filmlerdeki gibi bir dış ses yükseliyor. 
Keyifli bir erkek sesi konuşuyor: “Şu kızı görüyor musunuz? 
Bu Hani. On iki yaşındaki bu kız şimdi bir banka soyacak…”

Kapıyı açan adam irkilip yukarı bakıyor. O biraz çat-
lak, bunu herkes biliyor. İkimizin dışınd a kimsenin bir 
şey duyduğu yok tabii.

İçeride, insanların önünde kuyruk olduğu onlarca 
para çekme makinesi varken arkasında gerçek bir insa-
nın oturduğu banko sayısı sadece bir. 

Peki, şimdi ne yapmalıyım? Öylece, sıradaki herkesin 
önüne mi geçeyim? Başım dönüyor biraz.

“…ve bunu nasıl kıvıracağını bilemediğinden, şimdilik 
sıraya girmeyi tercih etti,” diyor dış ses. Tamam, anla-
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şıldı, teşekkürler. Sıraya giriyorum. Mekânın ortasında 
bir güvenlik görevlisi duruyor. Ellerini sırtında kavuş-
turmuş, yere bakıp duruyor. Az sonra bıçağımı çıkardı-
ğımda ne yapacak acaba?

Elimi pantolonumun cebine sokuyorum. Evet, bıça-
ğım pantolon cebime sığıyor. Her zaman domates kesti-
ğim bıçak da ondan. Hiç değilse azıcık can yakabilecek 
türden görünen evdeki tek bıçak buydu. Moma, annem 
ortadan kaybolduğundan beri domates yemiyor. Ben 
yine de her gün bir domates dilimleyip tabağa çiçek şek-
linde diziyorum. Annem, çiçeğin sapı olarak bir de sa-
latalık parçası eklerdi. Ben bu zahmete katlanmıyorum; 
Moma zaten yemiyor. Sadece başını iki yana sallayıp 
bana dil çıkarıyor. Bunu hâlâ niye yapıp durduğumu bil-
miyorum doğrusu. Her gün aynı şey. Sonunda domatesi 
yiyen hep ben oluyorum.

Moma, bir süreliğine çiçeğinden mahrum kalacak 
artık. Babam onu kreşten alacak, sonra akşam mutfakta 
oturup yemek yiyecekler. Belki de Moma şöyle düşüne-
cek: Hım? Bir eksik var sanki. Hiçbir zaman yemediğim o 
domates nerede? Babam da şöyle düşünecek: Hep doma-
tesleri kestiğimiz bir bıçağımız yok muydu bizim? Belki. 
Bunları düşünürken eve dönmeyeceğimi bile bilmeye-
cekler. Okul gezisinde olduğumu düşünecekler. İşin as-
lını öğrendiklerindeyse iş işten geçmiş olacak. O zaman 
çoktan annemin yanında olacağım. Karnıma minik bir 
sancı saplandı, acıyor, aynı zamanda da güzel bir his.

“Epey çılgınca!” diyor dış ses. 
Birazdan sıra bana gelecek. Önümde yalnızca yaşlı bir 

teyze kaldı. Teyze, ağır çekim hareket ediyor sanki. Eğili-
yor, alışveriş şeysini karıştırıyor, bir not kâğıdı bulup çı-
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karıyor. Bankonun arkasındaki kadınsa gergin ve sabırsız. 
Hemen anlaşılıyor bu. Elini uzatıyor ve zavallı teyze daha 
doğrulamadan kâğıdı onun elinden kapıyor. Teyze, kâğı-
dın peşinden, uçup giden bir kuşmuş gibi bakakalıyor.

Hâlâ vazgeçebilirim. Arkamı döner, çıkar giderim. Sa-
dece kapıyı açan adam ödlekliğimi fark eder. Ona da kim-
se aldırmaz zaten. Aslında bacaklarım çoktan karar verdi 
bile, sadece kafam hâlâ sırada durmaya devam ediyor. Bir 
çizgi film karakteri gibi yamuluyorum, birazdan çiuvvv 
edecek ve kendimi dışarıda bulacağım. Ama tam o anda 
teyzenin işi bitiyor, başını sallıyor ve alışveriş şeysini arka-
sından çekerek uzaklaşıyor. Birdenbire sıra bana geliyor. 
Bankonun arkasındaki kadın hâlâ bir şeylerle uğraşıyor, 
derken kafasını kaldırıp bir sonraki müşteriye bakınıyor: 
Ben. Sanki etten kemikten değil de jöleden oluşuyorum.

“Buyrun!” derken iki üç kez başını sallıyor kadın; 
böyle yaparak her şeyi hızlandırabilirmiş gibi. Elim ce-
bimdeki domates bıçağını sıkıca tutuyor. Pekâlâ. Banko-
ya yanaşıyorum.

“Senin için ne yapabilirim?” diye soruyor kadın. Gü-
lümseyerek bana doğru eğiliyor.

Bıçağı cebimden çıkarıp elimi yukarı uzatıyorum, bı-
çağın ucu dosdoğru onun burnunu işaret ediyor.

“Bu bir soygundur!” diyorum. Sesim cızıldıyor, tıpkı 
bir karga yavrusunun sesine benziyor. Gülünç. Derin bir 
soluk alıyorum, ciğerime bankanın tüm havasını çekip 
var gücümle bağırıyorum: “BU BİR SOYGUNDUR!”

Bu iyiydi işte. Bankadaki herkes sus pus oldu, tüm 
bakışların üzerimde toplandığını hissediyorum, kimse 
kıpırdamıyor. Zaman durdu sanki. İki, üç saniyeliğine.



“Ne?” diyor kadın kısık sesle. Hâlâ gülümsüyor. Çak-
madı durumu.

“Bir kez daha tekrarlamayacağım,” diyorum “Çıkar 
paraları!” Birazcık da bıçağı oynatıyorum.

“Bana bak…” diyen kadın bir adım geriliyor. Bana bak-
mıyor bile, arkamda bir yere bakıyor. Bakışları çok tuhaf. 
Bir gölgenin gelişini seziyorum, başımın arkası karınca-
lanıyor, derken kolumun üzerinde bir el hissediyorum.

“Sakin sakin,” diyor bir ses doğrudan kulağıma. Arka-
mı dönmek istiyorum ama el beni sıkıca tutuyor. “Şimdi 
çok sakin olacağız.”

Güvenlik görevlisi. Bıçağı elimden alıyor. Çok seve-
cen bir şekilde yapıyor bunu. Karşı koymak aklımdan 
bile geçmiyor. Bankadaki herkes fısıldanıyor. Şaka yap-
mıyorum, birkaç kişinin kıkırdadığını bile duyuyorum. 
Bankodaki kadın bluzunu çekiştirip duruyor.

“Böylece soygun daha başlayamadan sona erdi,” diyor 
dış ses keyifli keyifli. Giriş kapısında konuşlanan adam ha-
fifçe irkilip sanki orada biri varmış gibi yukarı bakıyor.
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HAP İS  YOK

Ben sosisim, sağımda ve solumda yarımşar sandviç 
ekmeği oturuyor. İki polisle ben, sosisli sandviç misali, 
her şeyiyle acayip düzenli bir yazı masasının önünde, 
sandalyelerde oturuyoruz. Cetvelle ölçmeye kalksam, 
her kalemin arasındaki boşluğun eşit çıkacağına kalıbı-
mı basarım. Üst üste konulmuş evrak öbekleri bile eşit 
yükseklikte. Yazı masasının arkasında bir adam oturu-
yor, bana bakıyor. Bir gözü diğerinden büyük, gözlerini 
hiç kırpmadığı gibi benden de ayırmıyor. Arada bir ba-
şını ağır ağır sağa sola sallıyor, birazdan gözleri önüne 
düşüverecek. Zombinin dibi, gerçekten.

Ağzını açıyor, ama oradan sadece hava çıkıyor.
“Bir kahvaltı bıçağıyla?” diyor bir süre sonra. Bana demi-

yor. Sosise bakıyor ama aslında sandviç ekmeğine soruyor.
Sağdaki sandviç yarısı, bir kadın polis.
“Daha çok meyve bıçağına benziyor,” diyor. Bir parça 

benden uzağa kaydıktan sonra poposunu geriye iterek 
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daha heybetli bir duruş alıyor. “Bankadakiler onu etkisiz 
hale getirmekte zorlanmamış.”

Etkisiz hale getirmek, diyor ama kulağa alaycı bir kahkaha 
gibi geliyor. Üstelik o sırada boğazından bir ses de çıkıyor. 
Bir cenazedeyken aklına komik bir fıkra gelir de insanlara 
rezil olmamak için gülmeni zorla bastırırsın ya, öyle.

“Yine de suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorlar.”
Zombi hâlâ bana bakıyor. Sanki alnımda bir şey yazı-

yor. “Bön bön ne bakıyorsun?” falan gibi.
“Peki, şimdi siz benden ne istiyorsunuz?” 
“Üzerinde kimlik yok,” diyor öteki polis, şu sakallı olanı.
“Eee?”
Sakallı ağzını şapırdatıyor. Kaşla göz arasında bir si-

nek yuttu galiba.
“Gençlik Dairesi’nde sosyal hizmetler uzmanı olan 

sizsiniz.”
“Bunun farkındayım,” diyor zombi. Yeminle, bir kez 

bile gözünü kırpmadı daha.
“Sizin sorumluluğunuza giriyor,” diyor kadın.
“Yaa?” Bir tek şu Yaa çıkıyor ağzından. En azından 

şimdi gözlerini benden ayırıp kadına çeviriyor. Ağzından 
fırlayan o Yaa? odayı uçarak geçip dan dan duvarlara çar-
pıyor birkaç kez, sonra da yazı masasının üzerine konu-
yor, ta en ucuna, oraya kurulup bizimle dalgasını geçiyor.

“Yani sizin işinizi üstlenmemi istiyorsunuz, şimdi,” 
diyor zombi.

“İşinizi yapmanızı istiyoruz,” diyen kadın oturuşunu 
daha da dikleştiriyor. Birazdan poposu kopup düşecek.

“Neymiş işim?”


