
Beria

Cenk Çalışır



Birleşmiş Milletler, mülteciyi, “Irkı, dini, milliyeti, belli bir 
sosyal gruba bağlılığı ya da siyasi düşünceleri nedeniyle 
zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan, bu yüz-
den ülkesinden ayrılan ve geri dönmeyen veya dönmek is-
temeyen kişi” olarak tanımlamaktadır. 

Mülteciler, canlarını kurtarmak için silahlı çatışmalar-
dan kaçarak, evlerini, işlerini terk etmek ve yaşamlarına, 
kendilerine yabancı topraklarda devam etmek zorunda ka-
lan insanlardır. 

Onların yaşam haklarını, özgürlüklerini sağlamak yö-
nünde atılan adımlar ne yazık ki istenen düzeyde değildir. 
Göç zorunluluğu günümüzün en önemli sorunlarından biri 
olmaya devam etmektedir.
 
Suriye’deki iç savaşın getirdiği dram, bu trajik kurguya ilham 
vermişse de belirtmek gerekir ki romanda adı geçen olaylar, 
mekânlar ve kahramanlar yazarın hayal gücünden ibarettir. 



Kaç Aişe kaç!

Kamyonetlerin sesi uyandırdı geceyi. Ayın ışığı altında ho-
murdanan yabani hayvanlar gibiydiler. Homurtularına in-
san çığlıkları karıştı. İlk duyan Aişe oldu. Ardından Abbas 
uyandı. Aişe kocaman gözlerle baktı kocasına. 

“Neler oluyor Abbas?”
Makineli tüfek sesleri geceyi çarşaf gibi yırttı. Bir daha 

dikiş tutmayacak kadar böldüler karanlığı. İçinden çıkan 
adamlar kapıları tekmelediler. Erkekler uykulu gözlerle aç-
tılar evlerini. Çocuklar yataklarında, kadınlar telaşlı. 

Kıyım başladı. 
Şok etkisi yaratmak, köylülerin akıllarını alıp korkuya

düşürmek, panik yaratıp teslim olmalarını sağlamak için 
birkaç kişiyi hemen oracıkta vurdular. Kanlı cesetlerin
üzerlerine basıp girdiler evlere. Erkekleri ite kaka çıkar-
dılar köy meydanına. Kızları ve kadınları ayırdılar. Ço-
cukları analarından, kadınları kocalarından ayrı dizdiler. 
Erkeklerin ellerini bağlayıp yan yana diz çöktürdüler. 

Siyah tulum giymiş, siyah sakallı, siyah bakışlı adam-
lardan biri palasını kaldırdı. Ayın cılız ışığında parıldayan 
çelik hızla indi. Önce metalin kemiğe çarptığında duyulan 
çatırtı deldi kulakları, arkasından kısa, tiz bir çığlık. Pala 
tekrar kalktı. Bu kez parlamadı. Hırıltı çıktı sıranın başın-
daki adamın gırtlağından. Kocaman açılmış gözlerindeki 
ışık zayıflarken, boğazındaki yırtıktan son kez hava çek-
meye çalışıyordu. 

Abbas camın ardından gördü dehşeti. Perdeyi kapattı. 
Aişe kucağında Beria’yla odanın kapısında bekliyordu. 
Ayaklarına baktı Aişe’nin. Titriyordu. Yüzü odanın duvar-
larındaki kireçten daha beyaz. 

“Arka kapıdan çıkalım!”
Aişe geriye döndü. Kocasının bir adım gerisindeydi. 

Abbas mutfak kapısını açtığında elinde makineli tüfek olan 
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genç bir adamla burun buruna geldiler. Abbas’ın yüzünde 
şaşkınlık, Aişe’nin yüzünde rahatlık vardı. Abbas şaşırmış-
tı, çünkü adamın yüzündeki nefreti görebiliyordu. Aişe, ya-
naklarındaki çiçek bozumlarından bildiği delikanlıyı nere-
deyse doğduğu günden beri tanıyordu. Komşu köyün hay-
laz delikanlısının kendilerine zarar vermeyeceğinden emin-
di. Üstelik silahlıydı. Kaçmalarına yardım edebilirdi. 

Abbas kapıyı kapatmak için uzandığında, tüfeğin dipçi-
ği burnunu kırdı. Gözünden akan yaşlar, burnundan boşa-
lan kanlara karıştı. Olduğu yerde sallandı. Öne doğru hamle 
yapıp siluet hâlinde gördüğü adamın beline sarıldı. Birlikte 
düştüler. Çocuğun arkadaşları gelmeden zaman kazanmak 
istiyordu. 

“Koş Aişe koş! Dere yatağında bulurum sizi.” 
Beria ağlamaya başladı. Aişe olanlara anlam veremiyor-

du. Aklı durmuş, zaman yavaşlamıştı. Köy meydanından 
gelen makineli tüfek sesleriyle irkildi.

“Kaç Aişe kaç!”
Gördükleri, duydukları anlam kazandı. Tehlikedeydi-

ler. Küfürler, çığlıklar, Beria’nın hıçkırıkları. Kocası, çiçek 
bozumu lekeleri olan delikanlıyla alt alta üst üste boğuşu-
yordu. Kızına sarılıp koşmalı, Beria’yı kaçırmalıydı. Ölüm-
den uzağa, dere yatağına varacaktı. Abbas, o çocuğu alt ede-
cek, yetişecekti.

İki gece dere yatağında yürüdü Aişe. Gündüzleri sak-
landı. Abbas’ın sesi içinde hiç susmadı. 

“Kaç Aişe kaç!”
Annesinin yanına, kasabaya vardığında, Abbas’ın öldü-

ğü haberi geldi. Siyah tulum giymiş, siyah sakallı, siyah 
bakışlı adamlar kıymışlardı Abbas’a. Kaçabilen üç-beş kişi 
kızların kaçırıldığını, kurşunla ölen erkeklerin şanslı oldu-
ğunu anlatıyordu. 

Ölen ile öldürenin anlaşamadığı bir konu olmalıydı el-
bet ama aklı almıyordu Aişe’nin. Neyi bölüşemediklerini 
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çözemiyordu. Yanağında çiçek bozumu lekeleri olan çocu-
ğu düşündü; Abbas’a neden vurduğunu. Bilemedi.

Çok şey bilmezdi Aişe. Siyaset, telaffuzu zor bir söz-
cüktü. Kızı Beria’yı sağlıkla büyütmek, kadrini kıymetini 
bilecek bir kocaya gelin etmekti hayat. Gece olduğunda 
kızını kucağında uyutmaktan, sabah olduğunda Abbas’ın 
koynunda uyanmaktan başka beklentisi yoktu. Abbas işli-
yordu tarlayı, biraz sebze, biraz tahıl ekiyorlardı. Üç-beş de 
kümes hayvanı olunca karın dediğin doyuyordu. Zaten üç 
boğazdılar. Beria evlenip gelin olana kadar büyümeyecekti 
aileleri. Beria’dan sonra kurumuştu Aişe. Gebe kalamamış-
tı bir daha. 

Korkuyordu. Savaş kasabaya da gelecekti. Annesinin 
evinde kaç gün kalabilir, bu korkuya kaç gün dayanabilirdi. 
Böyle yaşayamazdı. Bir kere kaçacak, kurtulacaktı. Kalırsa 
her gün kaçmak zorundaydı. Beria’yı böyle büyütemezdi. 

Abbas’ın sesi içinde hiç susmadı. 
“Kaç Aişe kaç!”
Aişe kocasına bir söz verdi o gece.
“Kaçacağız Abbasım kaçacağız.” 



Ben bir tedarikçiyim...

Sedat, 1.78 santimlik boyuna karşın, kendisine eşlik eden 
dev adamın yanında, olduğundan daha küçük görünüyor-
du. Adamın pazılarının genişliği neredeyse bacaklarının 
çevresi kadardı. Siyah tişörtün altındaki kaslar, birçok kav-
gayı başlamadan bitirmek için yeterliydi. Sedat çok yum-
ruk yemiş çok da yumruk atmış biri olduğu hâlde, siyah 
tişörtlünün dalaşmak istemeyeceği adamlardan biri oldu-
ğunu düşündü. Kavga etmek zorunda kalsa, en az beş mer-
mi sıkması gerektiğine karar verdi. 

Beyoğlu’nun arka sokaklarında, lüks bir pavyonun bod-
rum katındaydılar. Asma tavana gömülü kırmızı spotların 
aydınlattığı, ince, uzun, havasız bir koridorda.

Sedat’ın aklında ilk kez tanışacağı, eski kabadayılardan, 
yeraltının racon isimlerinden Faysal ve oğlu Okan vardı. 

Çelik kapının önünde bekleyen adamı gördüğünde, ya-
nındaki korumanın çok da iri olmadığını fark etti. Loş ışık 
altında siluet olarak gördüğü deve yaklaştıkça şaşkınlığı 
arttı. Bu kadar iri adamların ancak Amerikan filmlerinde 
olabileceğini düşünürdü. İki dev adam bakışlarıyla konuş-
tular. Kapı önünde bekleyen takım elbiseli, Sedat’ın üzeri-
ni aramak için ellerini uzattı. 

“Temizim. Emanet otomobilde.”
Bu açıklama bir şeyi değiştirmedi. İri eller, vücudunun 

her yerinde gezindi.
Siyah takım elbiseli koruma, yumruk yaptığı elinin par-

mak uçlarıyla tekdüze bir ritimle kapıya vurdu. Kapı açıl-
dı. Sedat içeri girerken kapının üstündeki kameranın ken-
disini izlediğini fark etti. Kapının arkasında kimse yoktu, 
içeriden basılan bir düğmeyle açıldığını anladı. 

Odanın, dışarıdaki loş koridorla ya da üstündeki pav-
yonla ilgisi yoktu. Ortadaki beyaz, deri koltuk takımlarda 
karşılıklı oturmuş iki adam kendisini bekliyordu. Ahşap 
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masa ve arkasındaki dolap ince bir zevkin ürünü olarak, 
işçiliği ve parlaklığıyla dikkatini çekti. 

Sedat heyecanını göstermemeye çalışarak yaklaştı adam-
lara. Genç olanı ayağa kalkarken, yaşlı adam acele etmedi. 
Tokalaştılar. Sedat, Okan’ın gösterdiği yere, ikili koltuğa 
oturdu. 

Yaşlı adamın önünde kristal bir bardak vardı. Sedat, 
bardağın içinden yayılan sert kokuyu alabiliyordu. Faysal 
sanki daha yakışıklı ya da yapılı birini bekler gibiydi. Kü-
çümseyen bakışlarını değiştirmeden Sedat’ı uzun uzun in-
celedi. Havada asılı gerginlik, Okan’ın sözleriyle biraz ol-
sun dağıldı.

“İsteyeceğimiz hizmet, bizim çalışma alanımıza girmez.
Ancak şartlar değişiyor, iş yaptığımız insanları, çözüm or-
taklarımızı, müşterilerimizi tanımamız, memnun etmemiz 
gerekiyor. Ticari işlerimizi yürütebilmemiz için değişimi 
dikkate almak zorundayız. Rakiplerimizi de en az müşteri-
lerimiz kadar iyi tanımalıyız.”

Çalışma alanı, çözüm ortağı, müşteri memnuniyeti gibi 
tanımlamalar, Sedat için kitabi sözlerdi. Genç adamın kul-
landığı dilin, aldığı akademik eğitimden kaynaklandığına 
karar verdi; babasının pavyonunda staj yapıyor olmasının 
kaçınılmaz sonucu olduğuna.

“Galerici Rıfat, sizin ihtiyaç duyulan her şeyi bulabile-
ceğinizi söyledi.”

Sedat arkasına yaslanarak, rahat davranmaya çalışsa da 
tedirginliği sesine yansıyordu. Yeraltında adı duyulmuş 
adamlarla daha önce de çalışmıştı ancak bu kadar büyük 
adamların dünyasında olmamış, koltuklarında oturmamış-
tı. Bu dünyada yanlış yapma lüksünün olmadığını, şüphe 
uyandırması hâlinde bile tarifsiz acılar çekerek öleceğini 
biliyordu.

İş yaptığı adamlar ne kadar büyürse kendisinin de o 
kadar büyüyeceğinin farkındaydı. 
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“Rıfat Abi’yle çok çalıştık. Doğrudur. Ben tedarikçiyim.
Müşteri ister, ben bulurum. Onlar yeter ki istesin. Para ka-
zandığım sürece ne istedikleri beni ilgilendirmez. Yalnızca 
bulmakla ilgilenirim. En kısa zamanda, en kalitelisini, en 
hesaplısını sunarım.”

Sedat kendinden ne kadar emin gözükse de yaşlı 
adamla göz göze geldiğinde bastırmaya çalıştığı korkusu 
yükseliyordu. Nezarethanede dayak atan polislerin ya da 
cezaevindeki acımasız mahkûmların böyle baktıklarına 
şahit olmamıştı. Adam ona iğrenç bir şeye bakar gibi bakı-
yordu. İstediği anda ayağının altına alıp ezebileceği bir bö-
ceğe bakar gibi.

Genç adam yeniden söze başladı. Babasının yanında 
sürekli konuşuyor olmasının Sedat’a göre iki nedeni vardı. 
Aklından seçenekleri geçirirken, Okan’ın söylediklerini de 
kaçırmıyor, pür dikkat dinliyordu.

Birinci seçeneğe göre kurt artık ihtiyarlamıştı ve yavaş 
yavaş işleri oğluna devrediyordu. Bir gözetmen edasıyla 
yalnızca izliyor, bir nevi onursal başkanlığa çekiliyordu. 
İkinci seçeneğe göreyse kendisinden istenilen hizmet, yaşlı 
kurdun değil, oğlunun fikriydi ve o bunu onaylamıyordu. 
Doğabilecek sonuçlarından emin değildi. Sunulacak hiz-
metin, bir gün, bir biçimde ayaklarına dolanmasını, başla-
rına bela olmasını istemiyordu. Güvensizdi. 

“Prensipte anlaştığımıza göre, size teslimatın yeri bildiri-
lecek. Çok fazla zamanımız yok. Hiçbir aksama istemiyoruz. 
Gizliliği konuşmamıza gerek olmadığını düşünüyorum.”

Sedat kendinden emin bir sesle karşılık verdi.
“Hiç kuşkunuz olmasın.”
“Mesele yok o hâlde.”
Yaşlı kurt ilk kez söze girdi, oğluna, “Yukarıya bildir” 

dedi. “Ağırlasınlar konuğumuzu. Bu akşam misafirimiz ol-
sun” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Sedat ayağa kalktı. Kapıya yönelirken yaşlı kurdu de-
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ğerlendiriyordu. Pavyonunda ağırlayarak değer verdiğini
gösteriyor, öte yandan içtiği viskiden ikram etmeyerek ay-
nı seviyede olmadıklarını yüzüne vuruyordu. Gülümsedi. 
“Kurt işi biliyor” dedi kendi kendine. Kapının önüne gel-
diğinde, Okan’ın sesi üzerine geri döndü. 

“Vale, torpido gözüne bir zarf koydu. İşi bitirin. Gerisini 
alın.” 

Sedat başını “olur” anlamında salladı. Genç adamın elin-
deki küçük kumandaya bastığını gördü, kapı açıldı.

Sedat’ın ardından kapı yine kumanda aracılığıyla ka-
pandı. Faysal bakışlarını oğluna çevirdi.

“Umarım Rıfat bu adama gereğinden fazla güvenmiyor-
dur. İşi eline yüzüne bulaştırırsa, sıçrayan leke ip olur, he-
pimizin boğazına dolanır.”

Okan çalışma masasının arkasındaki dolabı açtı. Kristal 
bardağa Bourbon koyarak masaya oturdu. 

Oğlundan yorum gelmeyince, Faysal sözlerini sürdürdü. 
“Bir ihaleyi istiyorsak, adamı pavyonda ağırlardık, cebi-

ne para koyar, işimizi satın alırdık. Olmadı bir-iki gözdağı 
verir, tehdit ederdik. Şimdi bilmediğimiz sularda yüzüyor, 
masumların kanını elimize bulaştırıyoruz. Bundan hiç ama 
hiç hoşlanmıyorum. Eskiden böyle değildi.” 

Oğlu gülümseyerek cevapladı. “Haklısın baba” dedi. “O 
eskidendi. Şimdi kayıt zamanı. Teknoloji var. Neden kul-
lanmayalım? İşadamı olmak istiyorsak, kaldırım mafyası 
gibi davranamayız.” 

“Hırsların beni korkutuyor.”
“Merak etme. Hırslarımın aklımın önüne geçmesine 

izin vermem. Yine aynı şeyi yapıyoruz. İnsanların zaafla-
rından yararlanıyoruz. Siz korkutuyordunuz. Bizse kayde-
diyoruz. Sonuç aynı. Şantaj. Yalnızca şekli değişti. Buna 
ayak uydurmak zorundayız. Hepsi bu. Ya yeni kuralları öğ-
reneceğiz ya da oyunun dışında kalacağız.”

“Neymiş o yeni kural?”
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“Amaca ulaşmak için her yol mubahtır.”
Faysal Coşkay oğlunun sözlerini aklından birkaç kez ge-

çirerek tekrar etti. İlk bakışta haklı gibi görse de bu söz ma-
sumların kanını haklı çıkartmıyordu. Kabadayılığa tersti.

“Kabadayılık, silah, tamam. Kanunlarla karşı karşıya kal-
maya da tamam ama bu nedenle değil!”

Genç adam avuçlarının arasındaki bardağı küçük hare-
ketlerle çevirdi. İçindeki buzların bardağa çarparak çıkar-
dığı sesleri dinledi. 

“Kanunların ne yazdığı önemli değil” dedi. “Adalet her 
zaman güçlüden yanadır.”



İki yüz otuz dört kiloyla polislik yapamazsın...

Komiser Harun, ceketinin yan cebinden çıkardığı parlak, 
kırmızı ambalajı sabırsız hareketlerle açtı. Üzeri çikolata 
kaplı gofreti burnuna dayadı. Gözlerini kapatıp uzun bir ne-
fes çekti. Çikolatanın kokusu dudaklarında küçük bir gü-
lümseme yarattı. Gözlerini açmadan ısırdı. 

Yaklaşık bir saattir hastane koridorundaydı. Birkaç boş 
sandalye olmasına karşın oturmamıştı. Kaba etlerini kolçak-
ların arasından geçirerek sığdıramazdı. Otursa kalkamaz, 
kalksa sandalye arkasından ayrılmazdı. Biliyordu. Daha ön-
ce başına gelmişti. 

Başhekim çağırdığında sandalyeden ayrılmaya çalışan 
biri olarak görünmek istemedi. Bunun hiçbir şeyi değiştir-
meyeceğini biliyordu. Sandalyeyle bütünleşmiş olmaması 
doktorların kararlarını değiştirmeyecekti. Başkomiser de Em-
niyet Amiri de söylemişlerdi. Kendisine çeki düzen verme-
sini, böyle devam edemeyeceğini, kiloları nedeniyle üstle-
rini de zor durumda bıraktığını uzun uzun anlatmışlardı. 

Hastanelerin kendine has kokusu Harun Komiser’i 
anıların içine çekiyordu. Elini ceketinin yan cebine soktu. 
Bir gofret daha olmalıydı. Aylarca yaşadığı hastane oda-
larında bu kokuyu solumuştu. Yoktu. Lanet gofret yoktu. 
O kokuyla birlikte bütün acıları, kayıpları, pişmanlık ve 
suçlulukları, üzerine ağırlık gibi çökmeye başladı. İçi ezi-
liyordu. Telaşa kapıldı. Diğer cebini yokladı. İçceplerini... 
İlk gofreti yediğini hatırlamıyordu. Havadaki oksijen mik-
tarı azaldı. Nefes nefeseydi. Saç dipleri terlemişti. Bir şey 
bulmalı, ağzına atmalıydı. Bir şeker, küçücük bir leblebi. 
Ne olursa. Yiyeceği, yutacağı bir şey.

Koridora göz attı. Herkes aynı suskun bekleyişini sürdü-
rüyordu. Havasız kalmış gibi davranan yoktu. Oysa Harun 
boğuluyordu. Omuzlarını yukarı aşağı sallayarak, zorla bir-
kaç adım attı. Koridorun sonundaki pencereyi açacak, ci-
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ğerlerine kokusuz, temiz hava çekecekti. Karısı gibi yeşil 
bakan gözleri gördü önce. Kısık gözleri. Sincap gözlüm 
diye sevdiği oğlunu, Ayberk’i. Pencerenin kolu dönmedi. 
Açamadı. Çığlığını duydu Ayberk’in. Daha bir yüklendi 
pencerenin kasasına. Kanla dolu göğsünü, son nefesinde-
ki hırıltıyı... Beyaz plastik çerçeveyi yumrukladı. Kan ku-
san minik dudakları Ayberk’in... Boğazındaki hırıltı... Ba-
kışlarındaki sessiz çığlık... Açıkken sönen gözleri...

“Bıraksana beyim, kıracan mı camı çerçeveyi?”
“Ha?”
“Ha ya... Kıracan mı diyom camı?”
Uzun bir hava çekti. Ciğerleri büzüşmüş olmalıydı. Hiç 

nefes almadılar. Karanlık, soğuk bir kuyuda havasız kaldı. 
“Beyim iyi misin?”
“Pencereyi aç. Pen… pencereyi…” dedi Harun, eliyle 

acele etmesini işaret ederek.
Hastane görevlisi dev gibi adamın yaprak gibi titredi-

ğini görünce bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Ce-
binden çıkardığı çerçeve kulbunu kilide soktu. Bir tur çe-
virdikten sonra pencereyi açtı. 

Harun mermer pervaza ellerini dayadı. Ciğerleri nefes 
almaya başladı. Çığlıklar azaldı. 

“İyi misin beyim?”
“İ... iyiyim. Herhalde. Kan şekerim düşmüş olmalı.”
“Az soluklan da gel otur şöyle beyim. Su ister misin? 

Alıvereyim mi?”
“Su değil de şöyle tatlı bir şeyler alır mısın? Çikolata, 

şeker. Ne bulursan işte.”
Harun cüzdanından çektiği yirmi lirayı uzattı. Hastane 

görevlisi parayı alıp koridorun diğer ucundaki merdiven-
lere yönelirken Harun daha iyi hissediyordu. Karabasan 
gibi çöken sancı azalmıştı. Koridorun içinde yankılanan 
sesle arkasına döndü.

“Harun Gürsu! Harun Gürsu!”
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Elini kaldırıp seslendi. “Buradayım!” Adam onu gördü-
ğünü başını sallayarak belli etti. 

Komiser ağır adımlarla yürüdü. Bacaklarının birbirine 
sürtmesine artık alışmıştı. Kolları iki yana açık, yuvarlak gö-
beğiyle sallanıyordu. Kendisine acıyan ya da şaşkın bakan 
gözleri yadırgamadı. Her gün iki yüz otuz dört kiloluk bir 
beden görmediklerini biliyordu. Birkaç adım bile yorulması-
na yetmişti. Vücudunun dengesini sağlamak için, önündeki 
göbeği dengelemesi gerekiyordu. Bunu yapabilmek için sır-
tını geri atıp karşı ağırlık yaratıyor, bütün yükü beline ve-
riyordu. Belindeki ağrı, yüzündeki kasların gerilmesine ne-
den oldu. Yanaklarında toplanan etlerin fazlalığından, kas 
hareketlerini gören olmadı. 

Kapının önünde durdu.
“Başhekim sizi bekliyor.”
Başıyla selam verdi. Alnındaki terleri sildi. Koridora 

baktı. Son anda yetişen bir dilim çikolata hiç fena olmazdı.
İçeri girdiğinde büyük bir masanın arkasında oturmuş 

yaşlı birini bekliyordu. Beklentilerine karşılık gelen tek şey 
başhekimin gözlükleriydi. Kel, şişman ya da yaşlı değildi. 
Aksine sportif bir görünüşü vardı. Açık mavi gömlek giy-
miş, bordo kravat takmıştı. Gözlüklerini yukarı kaldırarak, 
“Hoş geldiniz” dedi. Eliyle misafir koltuklarını gösterdi.

Harun Komiser koltukların yüksekliğine ve genişliğine 
baktı. Kollarını geniş kolçaklara koyarak kimseden yardım 
almadan kalkabileceğini düşündüğünden oturdu.

“Nasılsınız Harun Bey?”
Tebessüm ederek cevapladı. “Gördüğünüz gibi.”
Başhekim bu gülüşün neşe değil, acı içerdiğini biliyor-

du. Elindeki kâğıtları masaya bıraktı. Parmaklarını birbiri-
ne kenetleyip avuç içlerini masaya yasladı. Başını öne uza-
tarak konuşmaya başladı.

“Heyet raporu hakkında sizinle açık konuşacağım. Po-
lis Akademisi’ne girişte istenen fiziki şartları inceledim. 
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Buna göre boyunuz ve kilonuz arasında artı-eksi on beş 
rakama kadar olan farklar kabul ediliyor.”

Harun Komiser duyduklarına başını sallayarak onay 
verdi. Başhekim sözlerine devam etti.

“Tabii bunlar giriş şartları. Genel olarak yaşlanıyor ol-
mamız, yaşam biçimlerimizdeki değişiklikler vücudumuz-
da bazı deformasyonlara, aşırı kilo alımı ya da kaybına yol 
açabilir. Bu nedenle Emniyet Genel Müdürlüğü de girişte 
gösterdiği bu rakamlarda, görev süresince ısrar etmiyor. Si-
zin durumunuzsa bir hayli özel. Görev değişikliğini kabul 
etmediğinizi söylemişsiniz. Amirleriniz, vücudunuzun so-
kakta iş yapmanıza engel teşkil ettiğini düşünüyorlar. Bana 
sorarsanız masa başında da çok fazla engeliniz var.”

“Evet. Biliyorum. Bunun için gönderildim. Elverişli olup 
olmadığımın belgelenmesini istiyorlar.”

“Harun Bey, sizin durumunuz özel derken, kilonuz dı-
şında şeylerden söz etmek istedim.” Başhekim, komiserin 
soran bakışlarını görünce açıklamaya başladı. 

“Hayatınıza polis olarak devam edip etmemekten daha 
önemli bir sorununuz var. Bu gibi durumlar genel olarak hor-
monlardaki değişimle, enzimlerle, vücut salgılarıyla açık-
lanabilirken sizde durum daha farklı. Çok kısa zamanda, 
çok fazla kilo almışsınız. Vücudunuzla ilgili bir problemi-
niz yok. Reaktif hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşük-
lüğünüz yok. TSH hormon değerleriniz normal düzeylerde. 
Yani tiroid bezlerinizin çalışmasında da rahatsızlığınız 
yok. Kortizol hormonlarınızın seviyesi de iyi. Bu da de-
mektir ki böbreküstübezleriniz de fonksiyonlarını yerine 
getiriyor. Genetik yapı bu kadar kısa süre için söz konusu 
değil. Bu durumda geriye yalnızca beslenme biçiminizdeki 
değişiklik kalıyor. Mutluluğu yemekte arıyorsunuz ki bu 
da ciddi bir depresyona işaret ediyor. Profesyonel olarak 
psikolojik yardım almalısınız. Böyle devam edemezsiniz.”

Komiserin yüzünde aynı çizgiler belirdi. Neşe değil, acı 
içeren tebessüm. 
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Başhekim sessiz geçen kısa sürede hastasını inceledi. 
Yuvarlak yanaklarına, bu yanakların arasında kaybolan kü-
çük çeneye baktı. Biçimli kaşları, derin bakan gözleri dik-
kat çekiciydi. Kulaklarının üzerindeki saç telleri beyazla-
mıştı. Beyaz teni, koyu kestane saçlarıyla onun bir zaman-
lar oldukça yakışıklı biri olduğunu düşündü. Yüzündeki 
ifadenin, çektiği acılar nedeniyle yaşadığı yorgunluğa işa-
ret ettiğini biliyordu. Karşısındaki yuvarlak hatlı bu genç 
adam, tükenmek üzereydi. Elinden tutan olmazsa kendi-
sine daha çok zarar vermesi uzak bir olasılık değildi. Baş-
hekim, ona kendisinden başka kimsenin yardım edemeye-
ceğini anlatmak zorundaydı. Psikolojik destek almaması 
hâlinde Harun Gürsu’nun yaşamla tüm bağlarının kopaca-
ğını görebiliyordu. 

“Amirlerim uzun bir süre idare ettiler beni. Onları daha 
fazla sıkıntıya sokmak istemem. Polisliğe uygun değilsem 
raporu imzalayın.”

Başhekim konunun polislik olmadığını bir kez daha 
dile getirdi. 

“Psikolojik destek almanız konusunda ısrar etmek zorun-
dayım. Gençsiniz. Yaşam kalitenizi artırmanız hâlinde uzun 
ve sağlıklı bir hayatınız olacaktır. Aksi hâlde ellinci yaşınızı 
göremeyebilirsiniz. Uçurumun kenarındasınız. Güçlü bir be-
deniniz var. Dediğim gibi sorununuz bedeniniz değil. O uçu-
rumdan uzaklaşmak sizin elinizde.”

Harun Komiser, başhekimin uyarılarını dikkate alaca-
ğını, kısa bir dinlenmenin ardından bu konuda harekete 
geçeceğini söyledi. 

Yaklaşık on dakika süren görüşmeden sonra elinde iş 
göremez raporuyla odadan çıktı. Başhekimin sekreteri, gü-
lümseyerek iki gofret uzattı. 

“Siz içerideyken hizmetlilerden biri getirdi.”
Harun gofretlerin üzerindeki para üstüne baktı. Bahşiş 

bırakıp bırakmaması konusunda kısa bir tereddüt yaşadı. 
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Sekreter bu duraksamanın nedenini anlamıştı, “Buna gerek 
yok” dedi.

Sekreter, teşekkür eden şişman adamın yüzüne baktı. 
Gözlerinde insanın kalbine dokunan bir ifade vardı. İçini 
dolduran acı, gözlerinden taşıyordu âdeta. 

Şişman adam kısa adımlarla salınarak önünden geçti. 
Özel bir butikten alındığı belli olan gri ceketi moda kesim-
lerden uzaktı. Ütüsü bozulmuş lacivert pantolon, bütün ge-
nişliğine karşın bacaklarını sarıyordu. Harun’un her adı-
mında birbirine sürtüyor, bacaklarının etrafında ileri geri 
dönüyordu. 



Bacım hoş gelmişsen...

Aişe korkuyordu. İçindeki korku, bir orduya yetecek kadar 
çoktu. Avcunda Beria’nın minik eli olmasa, o anda aklını 
kaybedebilirdi. Korkuya yenilmemesi gerektiğini düşün-
dü. Sınıra kadar gelmişti. 

Kendisinin olmayan bir ülkeye girmek istiyordu. Türk 
askerleri tarafından vurulabilirdi. Kendi ülkesinden kaçı-
yordu. Suriye ordusu tarafından vurulabilirdi. Suriye 
yönetimiyle savaşmıyordu. Muhalifler tarafından vurula-
bilirdi. Önünde bir, arkasında iki tehlike yürüdü karanlığa. 
Vurulmak değildi korkusu. Onu çıldırtan Beria’nın ölme-
diğini bilerek ölmekti. Lanet okudu savaşa. Bir anneyi, öl-
meden önce çocuğunun da öldüğünü görmeyi isteyecek 
kadar çaresiz bırakan savaşa. 

Ne olur da ikisi aynı anda ölürdü? Bunu sağlayabilir 
miydi? Beria’yı kucağına mı alsa daha iyiydi? Sırtına mı? 
Hangisi önce ateş edecek, mermi ne yönden gelecekti? Ne-
relerinden vurulurlarsa birlikte ölürlerdi? 

Ya Beria siper olursa mermiye? Beria ölür, kendi sağ 
kalırsa? İşte bu ihtimal en korkuncuydu. Kendine söyledi, 
kendi duydu Aişe. “Dakka durmam kıyarım canıma” dedi. 
“Taşlara vura vura başımı, yığarım kendimi oracığa.” Daha 
bir sıkı tuttu Beria’nın elini.

Beria adımlarının hızını ayarlamaya çalışıyor, annesi-
nin üç adımına karşılık beş adım atıyordu. Lastik ayak-
kabısının içi toprak parçalarıyla dolmuştu. Neler olduğu-
nu bilmiyor, anlayamıyordu ama iyi şeyler olmadığından 
emindi. Annesinin göğsünde yattığında, onun için için ağ-
ladığını bilecek yaştaydı. Beria’nın doğumundan beri altı 
kış geçmişti. 

Hava kararmış, yıldızlar gökyüzünü kaplamıştı. Ay, son
dördün evresinde olduğundan aydınlık azdı. Çok net ve
uzun mesafeli görüş yoktu. Eğilerek mi yürümeliydi, koş-
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malı mıydı? Bilemedi. Sınır denilen nasıl bir şeydi? Bir 
ışık, tel, taşlarla ya da direklerle işaretlenmiş bir çizgi 
yoktu. Yarım saatten beri yürüyordu. Ne bir kulübe ne bir 
karakol. Yoktu. Belki kendisini görüyorlardır diye düşün-
dü. Bir düdük, bir bağırtı, bir ses. Yoktu. “Görseler ses 
ederler elbet” diye mırıldandı kendi kendine. 

Aişe’nin sırtında bohça, bir elinde Beria, bir elinde yi-
yecek torbası. Beria’nın elinde içi saman dolu bez bebek. 
Öylece yürüdüler karanlığa. Aişe’nin aklında özgürlük, ge-
lecek ve umut. Beklediği, mermi sesi. 

Yarım saat daha yürüdüler. Gelmedi o ses. Beria, “Yo-
ruldum anne” dedi.

“Tamam kızım. Az soluklanalım. Acıktın mı kuzum? 
Ekmek kopartayım mı? Peynir de var.”

“Yok, acıkmadım. Daha çok yürüyecek miyiz?”
“Az kaldı yavrum. Az kaldı.”
Aişe plastik torbanın içinden küçük bidonu çıkardı. 

Kapağına döktüğü suyu kızına uzattı.
“Al, iç bir yudum. Yavaş iç.”
Beria nefessiz yuttu bir lokma suyu. Boş kapağı uzattı 

annesine, tekrar doldurmasını istedi. Aişe sularının az ol-
duğunu biliyordu. İnsana rast gelmezlerse güneş doğdu-
ğunda daha çok susayacaklarını da. Kendi payından kıstı. 
Doldurdu kapağı.

Bulundukları alan ağaçlık değildi. Ama yine de gece 
vakti türlü mahlukatın olması gerekirdi. Geceyi dinledi. 
Çakal, kurt, yırtıcı kuş, insan, otomobil. Yoktu. Birkaç börtü 
böcek sesinden başka hışırtı yoktu. Doğru yönde ilerledik-
lerinden şüphe etmeye başladı. Yıldızlara baktı. Kendisine 
bir şeyler anlatmalarını bekledi. Olmadı. Yıldızlar, ışıltıla-
rından öte bir şey sunmadılar. “Abbas olaydı” dedi kendi-
ne, “bir kere bakar yıldızlara, doğu nere, batı nere hemen 
gösteriverirdi.” Abbas olaydı. Olaydı Abbas. İçinde bir taş 
olup patladı Abbas. Her parçası battı midesine, kalbine, ci-
ğerine. Yaktı içini, kavurdu.
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Ana kız oturdular birkaç börtü böceğin hışırtıları ara-
sında. Sarıldılar. Aişe öpüp kokladı kızını. Taşların sızısı-
nı bastırmaya çalıştı. Belki beş dakika, belki birkaç dakika 
fazla soluklandılar. Elini Beria’nın sırtına soktu. Terlemişti. 
Yolculuk sırasında hasta olması hiç iyi olmazdı. Gündüzler 
sıcak olsa da akşam olduğunda kuru bir soğuk sarıyordu. 
Bohçasını açtı. Eline geçen ilk penyeyi dizlerinin üzerine 
koydu. Beria’nın ıslak tişörtünü, atletini bir çırpıda çıkar-
dı. Kızın sırtını atletle hızlıca kuruladı. Hafif esen rüzgârda 
yel almasını istemiyordu. Son birkaç günde nasıl olup da 
bu kadar zayıfladığına şaşırdı. Sırtındaki kemikleri avuç-
larında hissetti. Beria eriyordu.

“Hadi, üşüdüm anne!”
Aişe’nin gözünde bir damla yaşın içinde aktı zayıf, ölü 

çocuklar. 
“Bir lokma bir şey yiyelim. İçimiz ısınır. Sen üstüne şu 

hırkayı da giy.”
Bir avuç ekmeğin içine koyduğu bir yudumluk beyaz 

peyniri başparmağıyla ezerek, yaydı. Ufalanan ekmek par-
çalarını kaybetmek istemediğinden bunu kucağında yap-
mıştı. Entarisinin üzerine düşen parçaları parmağının ucu-
nu diliyle ıslatarak topladı. Bir serçe için bile az olacak 
ekmek kırıntılarını ağzının içinde çevirdi. 

“Anne, su versene biraz.”
“Kızım, şimdi içtin daha!”
“Yutamıyorum ki. Ekmek kuru. Yapışıp kalıyor boğa-

zımda.”
Beria bir parça daha ekmek yedi. Bir kapak daha su iç-

ti. Aişe ayaklandı. Bohçayı sırtına vurdu, Beria’yı kucağı-
na. Dinlenmişti. Beria’yı biraz dinlendirmek, kendisi yo-
rulmaya başladığında yürütmek istedi. Bitkin olacağından 
Beria’nın adımlarına uyacaktı. Aişe’nin aklında savaşın
zulmünden kaçmaktan öte kızını kaçırmak vardı. Türki-
ye’ye ulaşmak zorundaydı. Türk devletinin kızına sahip 
çıktığını görmekten başka arzusu yoktu.
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Varınca ne yapacağını bilmiyordu. Sığınmacılar için 
kamplar kurulduğunu duymuştu. Kamplarda ne iş olsa 
yapmaya hazırdı. İçtiği bir tas çorbanın karşılığını mutlaka 
ödeyecekti. Kızı Beria okusun yeterdi. Savaşı okusun, barı-
şı okusun, eğriyi doğruyu bilsin istiyordu. Kendisi okuma 
yazmadan fazlasını bilmezdi ama çocuklara kıyılmayacağı-
nı biliyordu. Abbas’ın kimseye bir zararı olmadığını, üç 
boğazı doyurmanın dışında bir savaşı olmadığını da. Aişe 
aklında sorular, cevaplardan uzak, bazen sessizce içine ağ-
layıp bazen gülerek yürüdü. Beria yarı uyur, yarı uyanık 
kucağındaydı. Son yarım saatten beri her beş dakikada bir 
kilo ağırlaştı. Aişe’nin kolları tutamaz oldu. Saçını kokla-
dı, öptü Beria’yı.

“Kuzum. Kuzum, hadi aç gözünü.”
“Yaa, daha gelmedik mi anne ya…”
“Az kaldı kuzum. Az yürü. Geldik sayılır.”
Kuzusunu usulca bıraktı. Beria’nın ayakları yere basar 

basmaz kıvrıldı. Annesinin boynuna daha bir sıkı sarıldı. 
Gözlerini açtı.

“Gelmedik mi?”
Ellerini beline koyup gerinirken “Biraz yürüyelim, sonra 

dinleniriz. O zaman kucağımda uyursun” dedi. Minik eli 
aldı avcunun içine. Yürüdüler. Beria sessizce uydu annesi-
ne. Gönülsüz eşlik etti adımları. 

El ele yürümeye başladıktan on dakika sonra önlerinde-
ki düzlükten karaltılar yükseldi. Önce birkaçı, sonra daha 
fazlası. Önünde, solunda, sağında ve hatta arkasındaydılar. 
Gölge gibi asılı duran şekillerinden silahlı adamlar olduk-
larını anladı. Durdu. Beria’yı kucağına aldı. Gözlerini ka-
pattı. Bekledi. 

“Bacım hoş gelmişsin!”
Gözlerini açtı. Hemen yanı başındaydılar. Başını çevir-

meden, gözlerini etrafında gezdirdi. İki elin parmakların-
dan fazlaydılar. Beria annesine, Aişe kızına sarıldı. 
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“De hayde oyalanmayın. Siz alın karıyı. Siz de arkada 
başka kimse var mı bakın!”

“Emrin başım üstüne agam!”
Adamların yarısı Aişe’nin arkasındaki karanlığa doğru 

sessizce ilerlediler. Diğer yarısı etrafını sardı. 
“Acele edelim bacım. Katırlar az aşağıda” dedi ağzı so-

ğan kokan biri. Aişe tek tek baktı adamlara. Kara kaşlı, pu-
şili, şalvarlı adamlardı. Ellerinde ve omuzlarında tüfekler 
vardı. Av tüfeklerine benzemeyen tüfekler. Aişe adamların 
dost mu, düşman mı olduklarından emin olamıyordu. Bu 
nedenle üzülmesi mi, sevinmesi mi gerektiğini de bilemi-
yor, an be an değişen duygularla titriyordu. İlk defa o an 
yanlış yaptığı hissine kapıldı. Suriye’de annesinin yanın-
da kaderini beklemesi gerektiğini düşündü. 

Ağa olduğunu söyledikleri adam, tüfeğiyle sırtından 
ittirdi. “De hayde. Düş yola. Etraf asker dolu.”

Etraftaki askerler Türk askeri miydi? Yoksa Suriye mi?
Hangisi daha iyiydi. Adamlar Suriyeli askerlerden gizleni-
yorlarsa muhaliflerden olmalıydılar. Bu durumda her şey
biterdi. Türk askerlerinden saklanıyorlarsa Suriye Ordu-
su’na destek veren yerel halk olmalıydılar. Onların gözün-
de bir korkak olacağından, vatan haini muamelesi görecek-
ti. Bu da en az diğeri kadar kötüydü. 

Aişe bir üçüncü ihtimali, adamların Türk ve Suriye or-
dusundan saklanan kaçakçılar olduklarını, ticaretini yap-
tıkları şeyin insan olduğunu gün doğmadan öğrenecekti.


