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Biz kırıldık daha da kırılırız

Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü

Cemal Süreya

Yeşim nota baktı, aradığı adres birkaç adım ilerideki apart-

manın giriş katıydı. Alman pastasını taşıdığı poşeti yan-

daki duvarın kenarına koydu, şapkasını çıkartıp çantasına 

tıkıştırdı, eliyle saçlarını hafifçe kabarttı, bol uzun mavi 

elbisesinin yakasını açıp bedenini kokladı; neyse ki çok 

terlememişti, buluşmaya hazırdı. 
Melike’yi on üç yıl sonra yeniden görecek olmanın 

hevesi içinde kıpırtılar yaratıyordu. Babasının akrabaları-
nı tanımaz, pek de merak etmezdi. Ama Melike başkaydı. 
Onunla ilk ve son kez 2003 yılının yazında karşılaştıkla-

rında Yeşim henüz on bir yaşındaydı. Simsiyah uzun dal-

galı saçlarını, sürmelerini, gümüş kolyelerini, yüzüklerini, 

uzun işlemeli elbiselerini asla unutmamıştı, bir de boğuk 

sesini. 

Melike yıldızsız bir gecede Mardin’deki evin damında 

kilimin üzerinde oturmuş, bu dünyada tek başınaymışça-

sına usulca ağıt söylüyordu, gözleri uzaklardaydı. Yeşim 

köşede gizlenip dinlemişti. Sözleri anlamasa da genizden 

gelen tınıların büyüsü çocuk kalbine sızmıştı; şimdi biri 

sorsa, hasret ya da yoksunluk gibi, hem hüzünlü hem sar-

sıcı derdi. Melike o zaman yirmi dört yaşındaydı, ablaydı. 
Artık arkadaş olabileceklerini umuyordu. 

Melike amcasının kızıydı ama babaları üvey kardeşti, 
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tam kuzeni sayılır mıydı, bilmiyordu. Yıllar sonra sosyal 

medyada karşılaştıklarında bu kez sanatıyla ilgisini çekti. 

Şairane broşlar dizayn ediyor, mitolojik karakterleri ken-

dince yorumluyor, gümüşten küçücük heykelleri biçim-

lendirip renkli taşlarla beziyordu. Ayrıca üniversitede ders 

veriyor, yeteneğiyle akademik kariyerini birleştiriyordu. 

Mardinli’ydi, artık Antalya’da yaşasa da köklerine bağlıy-

dı, geçmişinin modern yansımasıydı. Yeşim’in asla ait ola-

madığı dünyanın mükemmel temsilcisiydi. Birazdan onun 

evinde, sıkıcı hâle gelen Antalya tatiline renk katacak zarif 

heykellere dokunmayı, belki de eski ağıdı yeniden dinle-

meyi umuyordu. 

Zile bastı, girdiği binanın koridoru dar ve karanlıktı, 
gözlerini kırpıştırdı. Arka tarafta bir dairenin kapısı açıl-
dı; Yeşim ışığa yöneldi. Karşısında yirmili yaşlarında, orta 

boylu, zayıf, esmer bir erkek görünce şaşırdı. 
“Yeşim Abla, hoş geldin. Buyur.”

“Melike Kerimoğlu’nun evi değil mi?”

“Burası, seni bekliyorduk. Bakkala kadar gitti, evde süt 

yokmuş, ‘belki kahve için gerekir’ dedi, geç sen salona, 

şimdi gelir.”

Yeşim içeri doğru baktı, yerinden kıpırdamadı. Melike 

baş başa sohbet etmek için evine davet etmişti, başka kim-

seyi beklemiyordu. 

“Buyur abla, geç, ayakkabılarını çıkartmana gerek yok.”

“Pardon, şaşırdım bir an. Siz Melike’nin arkadaşı mı-
sınız?”

“Halam olur, bayram ziyaretine geldim, geçsene ya, 

kapıda kaldın.” 

Yeşim girdi, tam karşıdaki küçük salona yöneldi, ortam 

loştu. Oymalı, varaklarının yarısı dökülmüş eski moda 

koltuklar Antalya’da ev hissi yaratmıyordu. Pencereler 

kapalıydı. Koyu renk kadife perdeler sıkı sıkı örtülmüş-
tü. İçerisi çok sıcaktı. Elindeki pasta paketini küçük sehpa-
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nın üzerine bırakırken kalın toz tabakasını fark etti, uzun 

zamandır kullanılmamış ev kokusu belirgindi. Melike’nin 

burada nasıl rahat ettiğini merak etti. 

Yeşil kadife kaplı üçlü kanepenin sol tarafına doğru 

yaklaştı. Bir adım kala arkasında fazla yakın bir hareket 

hissetti. Tam dönecekken bir el ağzını kapattı, onu geriye 

çekti. Refleksle kollarını iki yana savurdu; ağzına bastıran 

elden kurtulmaya çalıştı, debelendi. Arkasındaki, vücudu-

nu ona tamamen yapıştırdı. Boynundan dolanan kaslı bir 

kol çenesini sıkıca tutuyor, diğeri karnından onu kendine 

doğru bastırıyordu. 

Aniden sertçe öne doğru sürüklendi. Kanepeye yüz 

üstü düştü. Bir an için serbest kalan ağzından gırtlağını 
yırtan bir çığlık çıktı, tiz, iğne gibi, kesik. Adam üzerine 

çıktı, Yeşim’in kollarını kendi bacaklarının arasına sıkış-
tırdı, sırtına oturdu. Ağzına kocaman bir bez parçası tıkış-
tırdı, boğazına kadar soktu. Yeşim’in omuzları çöktü, onu 

kıstıran ağırlığın baskısından hareket edemiyordu. 

İçinden yükselen basınçla kurtulmaya çalıştı. Çırpındı, 
geriye doğru tekme attı, ayağı sehpaya çarptı, çok acıdı, 
eteği sıyrıldı. Ensesinden bastırıp yüzünü kanepeye gömen 

el, saçlarından tutup başını geri çekti. Kafasına, burnunun 

üzerine kadar gelen bir başlık, belki de bere geçirdi, ipler 

vardı, sertçe sıkıştırılıp bağlandı. Yeşim korkunç karanlık-

ta kaybolmuştu, titriyordu. Bedeninin her yerinde dolaşan 

eller vardı. İki kişi olduklarını anladı.
Tecavüz! Tecavüz edeceklerdi ona! Kollarını tutup 

önde bağladıklarında bacaklarını toplamaya, olduğu yerde 

büzüşmeye, bir cenin gibi kapanmaya uğraştı. Olanlara 

inanmıyordu. Son birkaç dakikayı silmek, o zili çalmadan 

önceki âna, bunların hiç yaşanmadığı hayatına dönmek 

istiyordu. Derhal kurtulacağı bir mucize olmalıydı, kafası 
binlerce çan sesiyle doluydu. 

Ağzındaki bezi tükürmeye çalıştıkça biri daha da içeri 
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bastırdı, midesi bulanıyordu. Ayak bileklerinde bir çift el 

hissetti, son gücüyle tekme attı. Onu tutanlar çok kuvvet-

liydi, bir şeyler işitiyor ama beynindeki gürültüden anlaya-

mıyordu. Bacakları da sıkıca bağlanınca hareketsiz kaldı. 
Biri eteğine uzandı, sıcak, terli parmaklar baldırların-

da gezindi. Çaresizlikten çıldırmak üzereydi. Burnundan 

soluk almaya çabalıyordu. Yetmiyordu, boğuluyordu. Yü-

zünün açık kalan kısmına başkasının teni değiyordu. Te-

rinden, pis sıcak nefesinden tiksiniyordu. Sağ eline bir 

kalem tutuşturtuldu.

“Şifreni yaz!”

Yeşim kalemi attı, onu sıkıştıran adamın iğrenç tema-

sından sıyırılmaya, dönmeye çalıştı. Kalem tekrar eline 

verildi, parmakları zorla kapatıldı.
“Yaz dedim lan! Telefonunun şifresi!”

Yeşim kalemi bileklerindeki bağın izin verdiği kadar 

oynattı, şifreyi yaklaştırılan kâğıda karaladı. Adam şifreyi 

yüksek sesle okudu. Yeşim başını sallayarak doğruladı. 
Ağzındaki bezi diliyle yanağının içine doğru biraz 

kaydırdı. Çok büyüktü. Kusmak üzereydi. Bağıramıyor, 

homurdanmaya benzer sesler çıkartabiliyordu. 

Bırak beni, bırak, ne olur bırak, bırak. 

Boğazına sarılan eller sıkmaya başladı. Giderek artan 

baskıyla soluğu tamamen kesildi. Bütün direnci kırıldı.
Adam ağzındaki bezi çekip çıkarttı. Yeşim kalan tüm gü-

cüyle havayı içine çekti. Boşaltamadan dudakları koli ban-

dıyla tamamen kapatıldı. Kalem yeniden parmaklarının 

arasındaydı.
“Şimdi de banka kartınınki. Çabuk.”

Yeşim yazdı. 
Onu koltuğa bastıran terli beden geri çekildi. Yukarı top-

lanan eteği aşağı doğru indirildi, bacakları örtüldü. Üzeri 

bir çarşafla kapatıldı, serin pamuklu kumaşla sarmalandı.
Bir an için beynindeki çığlıklar durdu, kanepenin üze-
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rinde dertop olmuş hâlde hareketsiz kalakaldı. Bu kadardı, 
bütün işkence parasını almak içindi. Her şeyi verip kurtul-

mak, kaçıp uzaklaşmak arzusuyla titredi. 

Sessiz geçen saniyeler anlık iyimserliğini yok etti. 

Hareketsizlik korkusunu şiddetlendirdi. Karanlıktaydı. 
Bağlıydı. Dehşet benliğini ele geçirmişti. Düşünemiyordu. 

Duyularıyla hayata tutunmaya çalışıyordu. Yüzü ıslaktı, 
bacaklarının arası da. O karmaşada işediğini anladı. Ağ-

laması şiddetlendi. 

Hemen dibinde, çarşafın içinde kulaklarının yanından 

gelen sprey sesiyle irkildi. Sinek ilacına benzer bir koku 

sardı etrafını. Solukları hırıltıya dönüştü. Anbean bede-

ni gevşiyor, içine düştüğü karanlık koyulaşıyordu. Dibe 

doğru yuvarlandı. Mustafa’ya yaklaştığını sandı.

Murat Antalya Polis Evi’ndeki odasında eşyalarını toplu-

yordu. Kızıyla birlikte geçirdikleri tatilinin son günüydü. 

Birazdan kızının annesiyle yaşadıkları apartmanın kapısı-
na gidecek, aşağıdan telefon edecek, Ayşe koşarak merdi-

venlerden inecek, sarılmadan önce kaç saat izni olduğunu 

söyleyecek, Murat üçüncü kat balkonundan onları izleyen 

eski karısı Aysun’a yan gözle bakacak, kızı otomobilde ön 

koltuğa geçecekti. Artık arkada oturmayı kabul etmiyordu, 

oysa yalnızca on bir yaşındaydı. 
Keşke bugün Ayşe’yle birlikte yapacak özel bir şey 

bulabilseydi. Kısıtlı zamanlarında gezdikleri sokaklar, çar-

şılar, eğlence parkları onları derinlerinde yakınlaştıramı-
yordu. Yapay bir neşeye kapılıyordu Murat, kızını güldür-

meye uğraşıyor, çoğunlukla başaramıyordu. Ayrılık saati 

yaklaştıkça huzursuzlanıyor, hasret suçlulukla birleşiyor, 

kabullenmeyi reddeden ruh hâli onu yıpratıyordu. Sade, 

sıradan bir gün hayal etti, aynı evde yaşayanların rahatlı-
ğında, gevşek, doğal, samimi. Telefon sesiyle irkildi. 
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“Murat Karasu’yla mı görüşüyorum?”

“Benim. Kimsiniz?”

“Genç bir kadın kayboldu. En son Antalya’daydı. Kimse 

bir şey yapmıyor!”

“Antalya’da mı? Benim bölgem Burdur. Neden beni 

aradınız? Numaramı kim verdi?”

“Murat Bey, Akdeniz Bölgesi’nin en iyi polisi sizsiniz. 

Yardımınız gerekli.”

“Beyefendi, kimden bilgi aldınız bilmiyorum ama ke-

sinlikle yanlış yönlendirilmişsiniz. Antalya’da olan bir 

olaya benim müdahale etmem mümkün değil. Emniyet 

böyle çalışmaz. Siz doğrudan merkezi arayın, hatta kalkıp 

gidin. Arkadaşlar yardımcı olur.”

“Abi, olay o kadar basit değil! Aradım zaten, bayram 

tatili, konuya bakan doğru düzgün kimse yok. Ben uzak-

tayım. Kadın yirmi dört yaşında, daha on altı saat geçmiş, 
kayıp bile sayılmaz diyorlar. Erkek arkadaşıyla tatildey-

di. Son gittiği adresi verdim ama bakmıyorlar. Şu anda 

Antalya’da olduğunuza göre bir el atsanız.”

“Benim Antalya’da olduğumu nerden duydun?”

“...”

“Arkadaşım, bak numaran gözükmüyor, beni özel tele-

fonumdan arıyorsun, yerimi biliyorsun. Ya adam gibi açık 

konuş ya da seni bulmasını bilirim. Kimsin, nesin, benden 

ne istiyorsun?”

“Abi tamam. Haklısın. Çaresizlikten. Kayıp kadının adı 
Yeşim Yıldız. Beldibi’nde erkek arkadaşı Umut Korkmaz’la 

tatildeydi. Dün akşam Antalya Gazipaşa mahallesinde bir 

adrese gitti, sonra haber yok. Hastaneleri taradım, elim 

boş. Telefonu çalışmıyor ki bu mümkün değil. Yanından 

ayırmaz.”

“Sen nasıl telefon sinyali takip ediyorsun?”

“Abi, mecbur kalmasam yapmam.”

“Meslek?”
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“Bilgisayarcıyım diyelim.”

“Yok öyle demeyelim. Adam gibi cevap verelim! Önce 

adın soyadın, telefonun!”

“Mustafa... Yazılım yaparım. Animasyon falan...”

“Nerede çalışıyorsun?”

“Amerika’daki bir şirkete iş yapıyorum.”

“Bak Mustafa, şimdi bana numaranı söyle. Antalya 

Emniyeti’yle konuşup sana bilgi vereceğim.”

“Bana odaklandınız farkındayım ama...”

“Kayıp kadınla yakınlık derecesi?”

“Abi çok önemli, başına her şey gelmiş olabilir.”

“Ne bu gizlilik? Bu durumda hiçbir şey yapmam. Ne 

saçma sapan adamsın sen ya!”

“Abi, genç bir kızın hayatı söz konusu, yoksa sizi rahat-

sız etmem. Yeşim ortada yok. Sizin de kızınız var...”

Murat görüşmeyi sonlandırdı. Elindeki notlara baktı, 
yalnızca üç isim yazılıydı. Gerildi, kendisi hakkında bu 

kadar bilgiye ulaşmış Mustafa’nın kimin nesi olduğunu, 

gerçek amacını derhal öğrenmek istiyordu. Öyle de kötü 

zamandı ki; uzun Kurban Bayramı sonundaki Cumartesi, 

bütün personel idari izinli. Emniyet’teki kıdemsiz nöbet-

çilerin çözebileceği bir bulmaca değildi bu, kafası çalışan 

herkes tatildeydi. Etrafa son bir göz atıp Ayşe’yi bekletme-

mek için çıktı.
Yolda sürekli ihtimalleri değerlendirdi. Mustafa’nın, 

onun özel numarasına ulaşması, şu anda Antalya’da oldu-

ğunu bilmesi neyse de, kızından bahsetmesi can sıkıcıydı. 
Neden onu arıyordu Mustafa, tabii eğer bu ad doğruysa. 

Pazartesi İstanbul Emniyeti’nde yapacağı toplantı öncesi 

yine içeriden birileri ona tuzak mı hazırlıyordu? Nasıl bir 

tuzak? Ne yapması ya da yapmaması bekleniyor olabilirdi? 

Kızından bahsedilmesi gizli tehdit mi içeriyordu? 

Ya Aysun’la ilgiliyse! Ayşe dün annesinin birisiyle 

görüştüğünü ağzından kaçırdığından beri karın boşluğun-
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da dönen matkap hızlandı, acıdan yüzü gerildi. Eski karı-
sını kıskanıp cinayet işleyen adamlara bugüne kadar en 

ufak hoşgörü göstermemiş, haksız, arsız tutumlarını asla 

hafifletici sebep olarak algılamamıştı. Çektiği ıstırap onla-

rın intikamı gibiydi. Bir an için bile olsa kadın katillerine 

kendini yakın hissetmek daha da içini acıttı. 
Bugün Antalya’dan ayrılmalıydı; Mustafa hakkında 

mantıklı bir açıklama bulmadan eski karısını ve kızını 
bırakıp yola çıkma fikri huzurunu iyice kaçırınca, Antalya 

Emniyeti’ndeki en yakın arkadaşını aradı. 
“Yusuf kardeş, nasılsın? Geçmiş bayramın kutlu olsun.”

“Sağ olasın Murat. Sen nasılsın?”

“Ben iyiyim de tatil günü sana iş çıkartacağım diye 

canım sıkılıyor biraz.”

“Hayırdır, buyur, emrin olur.”

“Sizin bölgede bir kayıp şahıs ihbarı varmış. Durum 

hakkında bilgi almam lazım. Baktırabilir misin?”

“Hemen. Sen iste yeter. Yakının falan mı yoksa?”

“Değil. Vatandaş ulaştı, en azından son durum rapo-

runu alayım dedim. Benimle bağlantısı yok. Adları yazıp 

gönderiyorum. Müsait olduğunda bilgi verirsin.”

“Ne demek! Sen kırk yılda bir yardım istemişsin. Bizim 

için olay artık acil kodlu. Hemen yönlendiriyorum arka-

daşları.”
“Sağ ol kardeşim.”

“Eyvallah Murat’ım.”

Murat, kızı ve eski karısı Aysun’un oturduğu apartma-

nın bulunduğu mahallede tur attı. Deneyimli gözleri dik-

kat çekici değişiklik, şüpheli araç ve şahıs taradı. Bisikletle 

gezinen birkaç çocuk, parkta oturan ihtiyarlar, marketten 

çıkan, elleri poşetlerle dolu kadın, su dağıtan kamyonet, her 

şey sıradandı. Kendi de ne aradığını bilmiyordu, yalnızca 

ailesi söz konusu olduğunda şüphecilikte aşırıya kaçıyordu.

Sonunda binanın önüne park etti, önce Yusuf’a mesaj 
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yazdı, sonra Ayşe’yi aradı. Telefonu Aysun açtı, birlikte 

yürüyüş yapmak istediğini söyledi, konuşacakları vardı. 
Murat sesindeki gerilimden bir şeyler döndüğünü anladı, 
aşağı gelmesini beklerken karın boşluğundaki matkabın 

vızıltısı kulaklarında uğuldadı. 
Aysun sarı beyaz ince çizgili elbise, düz bağcıklı sanda-

letler giymişti, çantası yoktu, telefonunu elinde tutuyordu. 

Murat onun değiştiğini fark etti, gençleşmiş gibiydi; bronz-

laşmış kolları, bacakları parıldıyordu, omuz hizası saçla-

rı da. Elini sıkarken kendine çekip yanaklarından öptü, 

sırtına dokundu, bedenindeki gerilimi hissetti. Âşık diye 

düşündü, matkap midesine girdi, sol üst kısmında büyük 

bir oyuk açtı. Sahile doğru yürümeye başladılar.

“Murat, bugün Ayşe evden çıkmasa daha iyi olur. Dün 

gece doğru düzgün uyuyamadı. Defalarca tuvalete kalktı. 
Sabah da huysuzluk yapınca sıkıştırdım, ağlamaya başladı.”

“Neden? Ne olmuş? Bir şey mi dokundu acaba?”

“Sağlığı iyi. Dün seninle arasında geçen konuşmadan 

dolayı endişelenmiş.”
“Nasıl? Ben mi canını sıkmışım?”

“Biraz.”

“Açık konuş Aysun. Merak ettim, ne oluyor?”

“Ayşe sana hayatımda birisi olduğunu söylemiş.”
“Evet.”

“Sen acayip davranmışsın!”

“Hayır!”
Durdular. Murat bir gün önce Ayşe’yle oturdukları kafe-

yi hatırladı. Murat kahve içiyordu, kızı dondurma yiyordu. 

Evladının ağzında eriyen her lokma kendi damağındaymış 
gibi lezzet veriyordu Murat’a. Neşelilerdi, hem onlar hem 

de etrafta oyun oynayan çocuklar. 

O anda algılayamadıkları birden netleşti. Laf arasında 

annesinin erkek arkadaşından bahsederken Ayşe’nin sabit 

göz bebeklerinde meydan okuma ve cezalandırma; hemen 
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ardından kırpışan kirpiklerde tedirginlik ve mahcubiyet; 

hepsinden biraz. Şu anda Aysun da aynı biçimde bakı-
yordu yüzüne. Murat başını yere eğdi, yeniden yürümeye 

başladı. 
“Aysun, bu konuyu Ayşe’den değil, senden duyma-

lıydım.”

“Doğru, haklısın. Gerçi ben senin kadın arkadaşlarını 
Ayşe’den duyuyorum.”

“Ne! Ayşe’ye bahsedecek değilim herhalde!”

“Otomobilinde kadın parfümü bulmuş, evinde süslü 

saç tokası görmüş.”
“Hiç sanmıyorum Aysun. Benim evime kaç kere geldi 

ki... hem çok dikkat ettim. Ayrıca polis aracında kadın par-

fümü ne arar? Nereden uyduruyor bu kız!”

“Aynen, uyduruyor. Ben de bunu konuşmak istiyor-

dum zaten.”

“Anlamadım?”

“Murat dün Ayşe sana yalan söylemiş. Benim görüş-
tüğüm kimse yok. Şimdilik. Tabii ki olabilir, ciddi bir du-

rumda sana söylerim.”

“Eee, Ayşe dedi ki...”

“Kıskandırmak istemiş. Sonra senden korkmuş.”
“Neden korkmuş?”

“Yüzünü buruşturmuşsun, kötü bakmışsın, elin beline 

yaklaşmış, silahına yakın durmuş.”
“Aysun, oturalım şu banka. İnan bana, şoktayım. Kı-

zımın yalancı olduğuna mı üzüleyim, beden dili okuma-

daki kabiliyetine mi sevineyim, bilmiyorum. Sonuçta en 

kötüsü, benden korkması. Ne sanıyor! Sana bir kötülük 

yapabileceğimi mi düşünüyor? Benim hakkımda ne anla-

tıyorsun!”

“Rica ederim hemen konuyu bana getirme Murat! Kı-
zımız bizi yeniden bir araya getirmek için kendince fikir 

bulmuş, uygulamış. Ama yalan söylemesi, hem de bir an 
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sıkıştığında değil, ciddi ciddi planlayarak söylemesi çok 

tehlikeli. Uzun uzun konuştum.”

“Ne diyor peki, açıklaması var mı?”

“Seni evde istiyor.”

“Ben de onunla yaşamak istiyorum.”

“Off Murat!”

“Tamam, haklısın da şimdi ne yapacağımı bilemiyo-

rum. En iyisi ben de konuşayım.”

“İstemiyor. Senden çok utanıyor.”

“Olmaz. İstanbul’a gidiyorum, biliyorsun. Böyle ayrı-
lamam.”

“Zorlamayalım. Ben konunun peşini bırakmam, merak 

etme. Ergenlik başlangıcı, hırçın sonuçta, dikkatli yaklaş-
mamız lazım.”

“Sarılmadan gitmem.”

“Peki, kabul ederse aşağı gönderirim. Dönelim mi?”

Murat dönüş yolunda bir yandan Aysun’la kızının 

okuldaki durumunu konuşurken, diğer yandan zihninin 

gerisinde durumu tartıyordu. Aysun boşandıklarında kızı-
nı alıp Antalya’ya ailesinin yanına taşınmaya karar verdi-

ğinde, Murat şiddetle karşı çıkmış ama onu kararından 

vazgeçirememişti. Şimdi en korktuğu şey gerçekleşiyordu. 

Kızıyla yabancılaşıyorlardı ve bunu nasıl durduracağını 
bilemiyordu.

Tek çare yakın yaşamaktı ama mesleği imkân vermiyor-

du, hayatı tayinlere bağlıydı. İki yıl önce İstanbul Cinayet 

Büro Amiri’yken tuzağa düşüp pozisyonunu kaybetmişti. 
Yine de Teşkilat’taki ilişkileri sayesinde Antalya’ya ola-

masa da en yakındaki seçeneğe, Burdur’a sürgüne gönde-

rilmeyi başarmış ama iki yılda kızıyla arasındaki mesafeyi 

kapatamamıştı. Hem Burdur’da çürüdüğünü hissediyor 

hem de bir türlü kızına iyi baba olamıyordu. İstanbul’a 

dönmek için bu kadar uğraşması belki de büyük hataydı. 
Matkap bu kez yalnızca midesini değil, bütün organlarını 
birden oyuyordu. 
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Aysun, Murat’ın üzüntüsünü görünce istisna yaptı, onu 

yukarı davet etti, yalnızca birkaç dakika Ayşe’yi görmesine 

izin verdi. 

“Canım kızım, seninle vedalaşmadan gider miyim hiç.”

“Baba...”

“Tamam, ağlama. Olur böyle şeyler. Biz seni gayet iyi 

anladık ama sen de bizi anla. Yalan sana hiçbir şey kazan-

dırmaz!”

“...”

“Ayşe, sen benim hayatımın merkezisin. Ne sana, ne 

annene asla gerçekten kızmam, asla canınızı yakmam. Bu-

nu böyle bil.”

“...”

“Haydi sarılalım. Ağlama kızım. Ben sana hiç darıl-
madım.”

“Peki.”

Murat merdivenlerden koşarak indi. Otomobile binme-

den kapıda bir sigara yaktı. Daha öğlen olmadan yorulmuş-
tu. Düşünceleri de duyguları da karman çormandı. Ayşe 

balkondan seslendi.

“Baba!”

“Ayşe...”

“Baba... Özür dilerim.”

“Ben de...”

Murat aracının kapısını açtı. Ayşe yeniden seslendi.

“Baba, biraz önce biri aradı, seni sordu. Adı Mustafa....”

Murat’ın gözünde şimşekler çaktı. Aynı isim beynin-

de defalarca yankılandı. Mustafa! Mustafa! Yumruklarını 
sıktı. 

“Ayşe, tanımadığın numaralardan gelen telefonları 
sakın açma kızım. Tamam mı! Asla yabancılarla konuş-
ma! Benim adımı da verseler, fark etmez. Tek kelime et-

meyeceksin!”

“Tamam baba, anladım. Bağırma!”
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Yeşim ensesinde şiddetli bir ağrıyla uyandı. Yatıyordu. 

Göz kapakları hareket etmiyor, kafasına geçirilen başlığın 

ipleri sıkıyordu. Yüzündeki baskı çok şiddetliydi. Kolları 
arkadan bağlanmıştı, geriye dönük durmaktan omuzları 
kasılmıştı, yalnızca parmaklarını açıp kapatabildi. Ayak 

bileklerindeki plastik bağ artık jiletli tel gibiydi. Ağzını 
kapatan bant çıkartılmış, geriye kusma arzusu kalmıştı.

İçini kaplayan panik basınç yapıyordu, patlayacak 

gibiydi. Bağırmak istedi; garip, hırıltılı, kısık ses kendisine 

yabancıydı. Korkunun asla tatmadığı boyutundaydı, allak 

bullaktı, zamanla, mekânla ve insanla bütün bağı kopmuş-
tu. Issızlığın ortasında her an saldırıya açık beklemek 

dayanılmazdı. 
Nerede olduğunu bilmiyordu. Derin derin soludu, aldı-

ğı kokuları tanımlamaya, açık olan tek duyusuyla yeniden 

dünyaya dokunmaya çabaladı. Tanıdık bir şey bulamadı. 
Kendini yatıştırmalıydı. Nefesine odaklanmaya, meditas-

yondan yararlanmaya çabaladı. İmkânsızdı.
Paramparça bir şeyler uçuşuyordu hafızasında, bütün-

leştiremiyordu. Asfaltta hızla ilerleyen tekerlekler, motor 

uğultusu, metal, lastik, rutubet kokusu, ağzındaki pas tadı, 
yabancı erkek sesinin bilmediği dilde söylediği şarkı. Bir-

kaç kez savrulmuştu, ileri doğru sürüklenmiş, tutunmak 

istemiş, yuvarlanmıştı. Koli gibi taşınmıştı, beş dakika mı, 
beş saat mi yolculuk yaptığı hakkında fikri yoktu.

Su içtiğini, saçlarına dokunan bir elle irkildiğini, üşü-

düğünü, üzerine battaniye örtüldüğünü, başının altındaki 

yastığın limoni kokusunu, uyuduğunu, derin, çok derin ka-

ranlık bir kuyunun dibinde sonsuzluk kadar uzun süre 

kaybolduğunu hatırlıyordu. 

Artık bütün hareket durmuştu, etrafındaki sessizlik 

dehşete açılan kapıydı. Rutubetli bir yerdeydi. Dönmeye 
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çalıştı, parmakları soğuk zemine temas etti, pütürlüydü. 

Geri yuvarlandı, ince sünger bir şiltenin üzerinde, yerde 

yattığını anladı. Ellerini çözebilse, gözlerini açar, ayağında-

ki bağlardan kurtulur, her neredeyse kendini dışarı atma-

nın yolunu bulurdu. Bileklerini gücü yettiğince oynattı, 
bağı gevşetmeye çalıştı, kesiliyor gibi acıdı, olmadı.

Üzerindeki pamuklu giysiye yabancı hissediyordu, elbi-

sesini kim ne zaman çıkartmış, bu eşofman mı, pijama mı 
olduğunu bilmediği şeyleri giydirmişti? Hatırlamıyordu, 

baygın kaldığı sürede başka neler olduğunu düşünmek 

ürkütüyordu. Saçlarının dibi, parmaklarının arası, varlığın-

dan habersiz olduğu bütün kasları, karnının altı, göğüsleri, 

bacakları, omuzları sızlıyordu. En dayanılmazı, baş ağrı-
sıyla karışık sersemlik hissiydi.

Bütün bunlara rağmen bir şeyler yapmalıydı. Dirse-

ğinden destek alarak oturdu. Hayatı boyunca yalnızca 

kendisiyle mücadele eden bir sporcuydu, disiplinliydi, 

o kadar ter dökmesinin işe yaramasını umdu. Arkasında 

bağlı ellerini kalçasının altından geçirip en azından omuz-

larındaki baskıdan kurtulabilir, belki bileğindeki bağı ısı-
rarak kopartabilirdi. Çabaladı, vücudunu esnetti, katladı, 
acıya dayanamaz hâle gelene kadar uğraştı. Başaramadı.

Tükenmişti, susamıştı, sersemlemişti, tuvalete gitme-

liydi. Sırtını arkasındaki duvara yasladı. Birilerine sesini 

duyurup kurtulmak istiyor ama onu buraya kapatanların 

geri gelmesinden korkuyordu. Kötülüğün bu kadarına ya-

bancıydı. Asla başına gelmeyeceğini sandığı bir durumun 

ortasındaydı, inanmak istemiyordu. Ağlamaya başladı. 
İrkilten sesle dünyaya döndü, kapı açılmıştı. Birinin 

sokulduğunu anladı. Olduğu yerde büzüştü, titremeye 

başladı. Keskin ekşi ter ve sigara kokusu aldı, aynı baha-

ratlı iğrenç karışımın kokusunu o aracın içindeyken de 

duymuştu. 

“Yeşim Abla, sakin olursan seni çözeceğim.”
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“Kimsin? Benden ne istiyorsun? Bırak beni, dokunma 

sakın!”

Yeşim’in sesi fısıltıyla başladı, çığlığa dönüştü. Bacak-

larını yere vurup geriye, uzağa kaçmaya çabaladı. Köşeye 

sıkıştı. 
“Merak etme, sana kötülük yapmayacağız. Yalnızca bir-

kaç gün burada kalacaksın.”

“Nerede? Neredeyim ben?”

Karşısındaki sakindi, acele etmeden sıradan sohbette 

gibi konuşuyordu.

“Boş ver bunları. Sana iyi bakacağız, diyorum. Anla-

sana. Derdimiz seninle değil.”

“Şifreleri verdim. Başka ne istiyorsun? Neden beni 

tutuyorsun? Ne yapacaksın bana?”

“Abla, çok soru soruyorsun. Kuralları söyleyeceğim, 

sözümü dinle, boşuna tepinme. Ne yapsan, işe yaramaz. 

Burada seni kimse duyamaz. Etraf tamamen boş. Yalnızca 

biz varız.”

“Kimsiniz siz? Yok, vazgeçtim, bilmek istemiyorum. 

Yeter ki bırak. Kimseye söylemem. Söz. Bütün para senin 

olsun. Bırak.”

“Abla, işimiz başka, şimdi tek yapman gereken, oturup 

beklemek. Susadın mı?”

“...”

“Haydi al, iç biraz.”

Yeşim dudaklarına dayanan plastik şişeden ağzını 
kaçırmak istedi ama hem suya hem de insanca yaklaşıma 

ihtiyacı vardı. Bir damla şefkat için ölebilirdi. Çekinerek 

bir yudum aldı, tadı normal gibi geldi, dayanamadı hep-

sini içti. 

“Melike nerede? Onu da mı kaçırdınız?”

“Sorma abla, yeter! Fazla meraklı olmazsan, zarar gör-

mezsin. Yoksa hepimiz için işler boka sarar.”

“...”
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“Abla, rahat duracağına söz verirsen, seni çözerim, hat-

ta helaya gitmene bile izin veririm. Durmazsan, yeniden 

bağlamak zorunda kalırız.”

“Tamam...”

“Bak, gözlerini açmayacağım, ben çıktıktan sonra ken-

din açarsın. Arkamdaki arkadaşın elinde tabanca var. An-

ladın mı? En ufak hatanda seni vurur.”

“Ne! Hani benimle derdiniz yoktu!”

“Ama onu görürsen işler değişir. O zaman seninle de 

bir derdimiz olur. Sakın saçmalama! Tamam de abla!”

“Tamam...”

“Abla bak, sakın bizi sınama. Ben, ‘Abla’ diyorum ama 

arkadaşım, ‘Bu karıyı yiyelim’ diyor. Ona göre, sakin ol. Ne 

dersem o!”

Yeşim başını öne doğru salladı, farkında olmadan tuttu-

ğu nefesini boşalttı. Adam ince ayak bileklerine dokundu-

ğunda önce irkildi, kendini zorlayarak sakinliğini korudu. 

Serbest kalan bacaklarının en ufak hareketinde elektrik 

akımı gibi bir karıncalanma ve sızı yukarı doğru yayıldı. 
Ellerindeki plastik bağlar açılınca kolları taş gibi yanına 

düştü. Artık onları hareket ettiremeyecekmiş gibiydi. 

Devriliyordu, vücudunun kontrolünü kaybetmişti. 

Adam sertçe omuzlarından çekip yerini sabitledi. Hırçın 

bir çocuğun sevmediği, kocaman, kırık dökük oyuncak 

bebek gibi köşede kalakaldı. 

Murat kendini zorlukla toparlayıp otomobiline bindi, 

Antalya Emniyeti’nin binasına gitti. Mustafa denen küs-

tah, sınır tanımaz belanın Ayşe’yi aramaya cüret ettiğine 

inanamıyordu. Tatilinin son gününde ayağına dolaşan ser-

seriyi derhal bulacak, adam gibi davranmayı öğretecekti.

Asayiş Büro’ya çıktı, ortalarda kimse yoktu. Kafeteryaya 

indi, birkaç polis çay eşliğinde sohbet ediyordu, tanıdık 
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göremedi. Yanlarına yaklaşıp kimliğini gösterdi, sisteme 

girebileceği bir bilgisayar istedi.

Yirmili yaşların başında iri yarı genç polis onu tekrar 

Asayiş Büro’nun odasına götürdü, bilgisayarlardan birini 

açtı. Murat araştırmaya başlamadan Burdur’daki ekibinde 

en yakın çalışma arkadaşını aradı.
“Saffet, selam, rahat bir yerde misin?”

“Buyur abi.”

“İki saat kadar önce, benim özel tele gelen bir arama 

var. Numara gözükmüyor. Baktır bakalım, ne çıkacak.”

“Hemen.”

“Numarayı çözünce gönderin, ben görüşeceğim. Gizli 

kalsın.”

“Bitmiştir.”
Saffet’in gereksiz meraktan uzak, az ve öz iletişimi-

ni severdi. Bazen detayları atlasa da düz, doğrudan yak-

laşan üslubu genellikle işe yarıyordu. Murat iki yıl önce 

Burdur’da göreve başladığında önceleri pek de dostça 

karşılanmamıştı. İstanbul Cinayet Büro Amirliği zaman-

larındaki şöhreti, Teşkilat içinde yaşanan çekişmeyle göl-

gelenmiş, Burdur’a, terfi etmeden gönderilmesi itibarını 
epeyce sarsmıştı. Onu Kayıp Şahıslar’ın başına verdik-

lerinde Saffet de aynı birimdeydi. Dedikodularla ilgilen-

meden Murat’ı yalnızca karakteriyle değerlendirmiş, kısa 

sürede bağlanmıştı. Burdur Emniyeti’nin ortak kullandığı 
iki istihbaratçıdan birinin kardeşiydi. Murat gizlilik konu-

sunda ona güvenebileceğini biliyordu.

Saffet’in bir an önce Mustafa’nın telefon numarasını 
tespit edebilmesini diledi, kendi de Yeşim Yıldız hakkında 

araştırmaya başladı. Berlin doğumlu Yeşim’in babası Türk, 

annesi Almandı. İstanbul Beşiktaş’ta ikamet ediyordu, 

bekârdı. Yirmi dört yaşındaydı. Babasının ilk evliliğinden 

bir ablası, bir abisi vardı, onların annesi Türk’tü. Ailesinde 

Mustafa adında biri yoktu. Yeşim’in telefon numarasını 
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buldu, aradı, ulaşılamıyordu. Sistemde kimlik fotoğrafı 
vardı. Aydınlık yüzü, beyaz teni, koyu kumral kıvırcık saç-

ları, hafif kepçe kulaklarının yarattığı sıcak görüntü, kah-

verengi gözlerinin yumuşak çocuksu hâliyle bütünleşiyor, 

insanda şefkat uyandırıyordu. Vesikalık donukluğunda 

fazlası vardı, anlamlandıramadı Murat.

Elindeki küçük kâğıttaki diğer isme yöneldi. Yeşim’in 

erkek arkadaşı Umut Korkmaz. Bekâr, İstanbul doğumlu,

tek çocuk, yirmi dokuz yaşında, bankada çalışıyor. Le-

vent’teki ev adresinde kayıtlı başka kimse yok. Telefon 

numarasını kaydetti ama aramadı. Yeşim hakkında daha 

fazla araştırma yaptıktan sonra Umut’a geri dönecekti. 

Ona bilgisayarı açan polis elinde iki bardak çayla geri 

geldi. Yanındaki sivil kıyafetli, oldukça ufak tefek, kırk-

larının başındaki adam elini sıktı, sandalye çekip oturdu. 

Murat’ın ilk dikkatini çeken, adamın takılarıydı. Gümüş 
bileklikleri kara kol kıllarının üzerinde parlıyor, her iki 

elinde de birer iri taşlı akik yüzük taşıyordu. Boynunda 

siyah lastik ipin ucunda çok büyük bir madalyon vardı, 
güneş gözlüklerini elinde tutuyordu, hafif ter, biraz da 

alkol kokuyordu. 

“Murat Amir, günaydın. Kayıp Şahıslar’dan Başkomiser 

Adem Kuzu. Yusuf Amir’im gönderdi.”

“Sağ olasın, nöbetçi misin?”

“Daimi nöbetçiyim, evim yakın, her olayda zıplar ge-

lirim.”

“Hay Allah, tatil günü ailenden ayırdık seni de.”

“Mesele yok. Bekârım. Buyur. Erken açmışsın dükkânı.”
“Şu Yeşim Yıldız dosyasına bakmak istiyorum ama 

henüz sistemde yok.”

“Yok, çünkü ihbar şüpheli. Herifin biri sabah altıda ara-

mış, sapık supuk konuşmuş. ‘Yeşim kayıp, arayın’ diye tut-

turmuş. Şahsın kimin nesi olduğu belli değil. Arkadaşlar 

Beldibi’ndeki oteli aramışlar, kadın kayıtlı, çıkış yapma-
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mış. Aynı odada Umut diye bir tip de kalıyor. Manitası 
herhalde. Bizimkiler ciddiye almamış, sallamışlar. Arayan 

herif garanti Yeşim’in eski kırığı, pislik peşinde, diye dü-

şünmüşler.”

“Yeşim odada mı diye kontrol etmemişler yani, öyle mi?”

“Etmemişler, sabahın köründe ne gerek var, demişler.”

“Pek düşünceli davranmışlar! Peki, saat on bir oldu, bu 

arada kimse baktı mı? Yeşim orada mı?”

“Yusuf Abi arayınca ben dâhil oldum konuya, aradım, 

odadaki herifi, ‘Akşam Antalya’ya kuzeniyle buluşmaya 

gitti, annesi hastalanmış, acil Mardin’e gidiyorum diye 

mesaj attı’ dedi.”

“Nasıl yani? Yeşim’den akşamdan beri haber almamış 
mı? Kadın Mardin’e giderken otelden çıkış yapmamış mı? 

Valizini alıp giden birini resepsiyon fark etmemiş mi?”

“Sordum, turdan ayarlanmış yerler, ön ödemeli, otelde 

ekstra falan olmuyor, her şey dâhil, gidenler de pek umur-

larında değil. Zaten kadın otele dönmemiş ki, Antalya’dan 

atlamış, gitmiş.”
“Kadının telefonu da kapalı, yani gerçekten kayıp ola-

bilir.”

“Olabilir ama olmaya da bilir. Herife kızdı, bastı gitti. 

Kim bilir, belki şarjı bitti. Daha kayıp sayılmaz. Bu ara-

yan kılçık, kadının nesi belirsiz, resmî başvuru yok, ne 

yapalım?”

“Mevzuata göre haklısın ama yine de rahatsız edici. 

Hastanelerden ne haber? Otel dışında adres var mı elinde?”

“Hastaneler temiz. Haa, bir de telefon eden isimsiz 

şahıs bir adres vermiş, ne olur ne olmaz diye baktırdım, 

koca apartman. Daire numarası yok elimizde. Nereyi ara-

yalım? İpsiz sapsız bir olay. Gerçi olay bile değil. Her 

şey belli. Bizim bölgede sık olur. İki gün tanıdıkları ada-

mın kuyruğuna takılır gelirler, bokluk çıkar, bozuşurlar, 

basar giderler. Hatta bazen başkasını bulur, adamın kıçına 
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tekmeyi basarlar. Karı milletine hiç güven olmaz. Hepsi 

doğuştan kancık.”

Murat konuşmanın gidişatından hoşlanmadı, uydu-

ruk senaryolar üzerinden tartışmaya giremeyecekti. Diğer 

yandan bu işin peşini bırakmaya da niyeti yoktu. Mustafa 

denen şahsın derdini anlamak için Yeşim’in izini sürme-

liydi. Ama ailesi tarafından resmî bir başvuru yoktu, kimse 

zorla kaçırılan bir kadın ihbarı da yapmamıştı; bu durumda 

kapsamlı bir araştırma başlatılmazdı. Hele de Antalya poli-

si dosya açmaya bile gerek görmezken Murat’ın tatile gel-

diği şehirde kayıp şahıs araması kesin dedikodu yaratırdı.
En kolay ve hızlı yöntemin otelin kamera kayıtların-

dan Yeşim’in çıkış anını bulmak, sonrasında yaptıkları-
nı MOBESE üzerinden taramaktı da, bu şartlarda nasıl? 

Ailesinden birisine ulaşabilirdi, ama eğer Yeşim gerçekten 

kayıp değil de Adem’in dediği gibi çekip gitmişse, ortalığı 
gereksiz yere karıştıracaktı. Kim bilir belki kadın şikâyetçi 

olur, konuyu abartır, hatta sosyal medyaya bile düşebilirdi.

Her şeye rağmen, eli kolu bağlı durup Mustafa denen 

şahsın Ayşe’yi arayacak kadar arsızlaşmasını unutamaz-

dı. En azından Antalya’dan ayrılmadan Beldibi’ne gidip 

Umut Korkmaz’la yüz yüze konuşmaya karar verdi. Belki 

de Mustafa onunla ilgiliydi. Adem’e, haber alırlarsa acil 

bilgi vermesini tembihledi, ayrıldı. Ondan hoşlanmamıştı, 
duygularının karşılıklı olduğunun farkındaydı.

Yeşim uzun süre zorla kapatılan gözlerini henüz tam ola-

rak açamıyor, tavandan sarkan kablonun ucundaki küçük 

ampulün kısık ışığına alışmakta zorlanıyordu. Zemine 

konulmuş eski şiltenin üzerinde oturuyordu, bulunduğu 

yer penceresizdi, küçüktü, ayağını uzattığında kapıyla ara-

sında iki metre kadar mesafe kalıyordu. Tavan orantısız 

biçimde yüksek gözüküyordu, depo gibiydi, içeride yal-
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nızca üzerinde yattığı eski ince pis şilte ve yıpranmış pike 

vardı. Duvarlardaki yeşil badana kararmıştı, rutubet izle-

ri yılların birikimi taşıyordu, yer yer küflenmiş, sıvaları 
dökülmüştü. Oksijen az geliyordu, kenarlardaki kurumuş 
böcek ölülerinden tiksiniyordu, yine de yalnız kaldığı, 
bağlardan kurtulduğu için biraz rahatlamıştı.

Üşümüyordu, hatta terliyordu ama nedense arada tit-

reme nöbetleri geçiriyordu. Yerdeki tepside duran, yarısı-
nı zorlukla yiyebildiği pideye baktı, bir an önce artanların 

kaybolmasını diledi. Almaları için seslenebilirdi ama içeri 

girmelerini istemiyordu. Başına gelenleri çözmeli, kimlerin 

elinde esir olduğunu ve nedenini anlamaya çalışmalıydı. 
Hafızasını yitirmiş gibiydi. Umut’la tatil köyünde geçen 

sabah saatleri belirgindi. Hatta gereksiz detaylar geliyordu 

aklına ama bu adamların onu nasıl bağlayıp buraya getirdi-

ğini bulamıyor, hiçbir şey hatırlayamamasına şaşırıyordu. 

Şu anda saat kaçtı acaba? Gündüz olduğunun farkın-

daydı, tuvalete götürmek için odadan çıkarttıklarında kafa-

sındaki başlığa rağmen gün ışığını algılamıştı. Ama hangi 

gün? Ya geceler boyu baygın yattıysa? 

Nasıl kurtulacaktı manyakların elinden? Kaç kişiydi-

ler? Abla diyene de hiç güvenmiyordu. Ağrıları dinse belki 

biraz sakinleşebilirdi. Hem bedensel hem de duygusal ola-

rak o kadar perişandı ki yüzlerce parçaya bölünmüş düşün-

celeri bir türlü toparlanamıyordu. Artık ağlamak istemiyor-

du. Gözyaşları kimsenin umurunda değildi, ne ferahlatıyor 

ne de içini dolduran sıkıntıyı dışarı atmasını sağlıyordu. 

Kâbusu gözyaşlarıyla temizlenecek gibi değildi. 

Bu durumdayken aklına en çok Umut’un gelmesini 

garipsiyordu. Korkunun ele geçirdiği zihni uçuşuyor, abla-

sı, abisi, yakın arkadaşları yerine, henüz çok kısa süredir 

tanıdığı Umut’un adının yanına konuyordu. Son gördü-

ğü tanıdık yüzdü, farkında olmadan tatil boyunca kendini 

ona emanet etmişti. İçten içe başına gelenlerin onunla bağ-
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lantısından şüpheleniyordu belki de. Hem kaçmaya hem 

kovalamaya çalıştığı fikirle irkildi. Güvendiği birinin kur-

banı olmak ürkütücüydü. 

Sevgilisi sandığı Umut, esaretinin nedeni ya da aracısı 
olabilir miydi? Eğer öyleyse her şey aslında kendi hatası 
sonucunda başına gelmiş demekti. Titremesi arttı. Kalktı. 
Odanın içinde minik daireler çizerek yürümeye başladı. 
Hızla soluğu kesildi. Hareket etmeye hazır değildi. 

Bir türlü asıl bilmek istediği noktayı yakalayamıyordu. 

Adamlar onu nasıl ele geçirip bu odaya kilitleyebilmişti? 

Hücresinin darlığı gibi hafızası da daralmış, özgür geçirdiği 

son sabaha takılıp kalmıştı. Şilteye uzandı, bu kez kendi 

arzusuyla gözlerini kapattı. Bulunduğu daraltıcı ortam-

dan bedenini yapamasa bile zihnini uzaklaştıracaktı. Tatil 

köyündeki son tatil sabahının bütün detaylarıyla canlan-

masına, düşünce ve duygularının geri gelmesine izin verdi. 

Kahvaltı sonrası Umut havuz başının en hareketli köşe-

sinde erkenden kaptığı şezlongundaydı, mutlu gözüküyor-

du. Bir şey okumuyor, müzik dinlemiyor, arada elindeki 

tablette oynadığı oyuna, çoğunlukla civardaki kadınların 

bikinili vücutlarına dalmış, kendince eğleniyordu. Ortam 

her yaştan ve milletten insanın gürültüsüyle doluydu, kao-

tikti, yüksek sesli müzik, havuzda boğuşan on beş yaşların-

daki Rusların şamatası huzurlu tatilden oldukça uzaktı. En 

azından Yeşim’in hayal ettiği tatilden. 

Yeşim Akdeniz’de yüzmek, yer çekiminin baskısından 

kurtularak özgürleşmek istiyordu. Deniz kıyısına geçme-

yi teklif etti, Umut, havuz bölgesinde mücadeleyle ele ge-

çirdiği stratejik konumunu kaptırmaya kesinlikle niyeti 

olmadığını söyledi, ayrıldılar. 

Eğlenceye karşı değildi ama günde birkaç saat, yanın-

da varlığından keyif aldığı bir adamla uzanmak, arada 

minik dokunuşlarla onu selamlamak, okuduğu romandan 

etkilendiği cümleyi paylaşmak, denizde tuzlu öpücükler-
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le hayatın zevkini çıkartmak istiyordu. İstedikleri Umut’a 

tamamen yabancıydı.
Umut, bayramda birlikte tatil yapmayı teklif ettiğinde 

Yeşim sevinmişti. Maceraya açık, neşeli, kültürlü, mo-

dern bir adamla tanıştığı için kendini şanslı sayıyordu. 

Seyahatten birkaç gün önce İstanbul’daki yemekte Umut’u 

gururla tanıştırmıştı ablası Sibel’le. Ancak ablası yeni 

erkek arkadaşından pek hoşlanmamıştı. Her zamanki gibi 

yarım saat içinde onu çözmüş, üzerine bir de geleceğini 

anlatan senaryo yazmıştı. 
Sibel’in hayal gücüne göre on yıl sonra Umut’un karın 

bölgesi yağ tutmaya başlayacak, saçları iyice seyrelecekti. 

Bankanın genel müdürlüğünde az riskli işini, en çok ona 

tahsis edilen otomobilin markasına bağlı olarak sevecekti. 

Güzel yemek yapan, bol röfleli, plates âşığı, bir şirkette 

orta kademe yönetici karısının gözde konusu, iki çocukla-

rının gittiği okuldaki öğretmen kaprisleri olacaktı. Haftada 

bir arkadaşlarıyla buluştuklarında, erkeklerin toplaştığı 
güvenli anlarda Umut iş seyahatlerinde yaptığı kaçamak-

ları, süsleyerek anlatacak, kadınlar tarafından gelen kah-

kaha seslerinden ikirciklenip karısına yan gözle bakacaktı. 
Sibel’in kurgusunu ilk duyduğunda çok gülmüştü Yeşim, 

ancak tatilin sonuna doğru hiç de komik gelmiyordu. Hatta 

Umut’un göbeğindeki yağları şimdiden görür gibiydi. 

Oysa Yeşim internette tanıştıkları platformda onu bam-

başka bir adam sanmıştı. Kadınların ve erkeklerin en çarpı-
cı özelliklerini, en seksi fotoğraflarıyla birleştirerek partner 

aradıkları tanıştırma sitesinde genellikle evli erkeklerin 

çapkınlık peşinde olduğunu biliyordu. Bu konuda dikkat-

liydi, asla tuzağa düşmezdi, ne yazık ki vasat adamların 

allanmış pullanmış hâlini hâlâ yutuyordu. 

Umut hakkında ablasının bile yanılmış olabileceğini 

fark etti. Ya Sibel’in sandığı gibi sıradan, sıkıcı biri değil 

de, sapıksa. Hakkında ne biliyordu ki, belki de hepsi yalan-
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dı. Bambaşka amaçlarla ona yaklaşmış olabilir miydi? 

Tuzak kurduysa, onu özellikle Antalya’ya getirdiyse, kaçı-
ran adamlarla işbirliği içindeyse... Ama neden? Nasıl bir 

tuzak? Sonuçta ne elde edecekti? Yeşim’den ne istiyordu? 

Gözlerini açtı, şiltenin köşesine çekilip eski pikeyi üze-

rine çekti. Düşünerek vardığı yer, burada olmaktan bile 

daha kötüydü. Ağlamama kararını unuttu.

Murat Beldibi’ne gitmek üzere Kemer yoluna girdi. Otele 

ulaşınca Umut’u bulacak, habersiz karşısına dikilecekti. 

Yeşim’in arkasında bıraktığı izleri inceleyecekti. Odanın 

henüz temizlenmemiş olmasını diledi. Yolun yarısınday-

ken Saffet aradı.
“Bu numara kilit.”

“Ne demek o?”

“Abim çözemedi. İnternet üzerinden yurtdışı bağlantılı 
bir şeymiş. Merkezî siber patlatır.”

“İzlemenin yolu yok muymuş?”

“Yok, siberi devreye sokalım mı?”

“Hayır. Bırakın peşini.”

“Var mı yamukluk?”

“Boş ver sen Saffet, ben hallederim.”

“Eyvallah.”

“Bilgisayarcıyım” demişti Mustafa, demek ki bu bilgi 

doğruydu ya da en azından bu tip bağlantıları vardı. İşin 

rengini anlamadan yayılmak istemiyordu, Siber Güvenlik’te 

yakın arkadaşı yoktu. Bir kez daha eskiden birlikte çalıştığı 
İstanbul Cinayet Büro ekibini özledi. Özellikle de Esin’i. 

Elinden her iş gelen, en ufak iz bulduğunda sonuna kadar 

giden, becerikli, akıllı, cesur Esin olsa, mutlaka bir yolunu 

bulurdu. Hâlâ İstanbul’daydı, Cinayet Büro’da görev yapı-
yordu, her konuştuklarında aralarda geçen cümlelerden 

onun da Murat’ın yönetimindeki günleri özlediği anlıyordu. 
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Rixos Sungate Beldibi’ne kadar Kemer yolundan yarım 

saatte gitmeyi umuyordu. Bunu düşünürken tatilcilerin 

yarattığı trafiği hesaba katmamıştı, öğlen olmuştu, kahvaltı 
bile etmediğini hatırladı; Umut’la konuştuktan sonra yeme-

ye karar verdi. Merakı ve endişesi açlığından baskındı.
Resepsiyondan Umut’un oda numarasını öğrendi, polis 

varlığından tedirgin olan müdürlerden biri de yanına takıl-
dı, birlikte gittiler. Kapıyı çaldılar ama içeride kimse yoktu. 

Müdür izinsiz odayı açmak istemiyordu. Murat ısrar ede-

cek konumda değildi. Umut’u cebinden aradılar. 

Birazdan loş koridorda lastik terliklerin sesini işittiler. 

Saçlarından ve mayosundan sular damlayan Umut yanları-
na geldi; telaşını gizlemeye çalıştığı belliydi. Murat kendi-

ni tanıtınca alnındaki çizgiler belirginleşti. 
“Umut Bey, Yeşim Hanım’la en son ne zaman haber-

leştiniz?”

“Dün akşam. Arayan polise de söyledim. Hâlâ kapalı 
telefonu. Şarjı burada kaldı.”

“Odada konuşsak...”

“Dağınık olabilir. Neyse tamam, sorun değil.”

Umut kapıyı kartıyla açtı, odaya sinmiş hafif tozlu 

uyku kokusu, beklemiş meyve çöplerinin aromasına karı-
şarak etraflarını sardı. Murat içeriye göz attı, yatak dağı-
nıktı, duvar kenarına yerleştirilen komodinin üzerinde 

kadın parfümü, uzun zincir kolye, bilezikler duruyordu. 

Kapalı valizler kapı girişindeki boşluğa yerleştirilmişti, 
giysiler ortada yoktu. Murat dolapları kontrol etmedi, önce 

Umut’la konuşmayı tercih etti. Odanın ortasında karşılıklı 
ayakta durdular, müdür kapı ağzında bekliyordu, elindeki 

telsizden kat görevlisini çağırdı. 
“Umut Bey, Yeşim Hanım’la ne zamandır tanışıyor-

sunuz?”

“Henüz iki-üç hafta oldu.”

“Yakınlık derecesi?”
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“Kız arkadaşım. Birbirimizi tanıma aşamasındayız.”

“Böylece çekip gitmesinin sizinle ilgisi olabilir mi?”

“Hiç sanmıyorum. Ayrılmak istese söylerdi herhalde. 

Eşyalarını niye bıraksın?”

“En son ne konuştunuz?”

“Kuzeni Antalya’daymış. Akşamı onunla geçireceğini 

söyledi, gitti. Sonra yazdı. Annesi hastalanmış, işte göste-

reyim size.”

Murat, Umut’un elindeki telefondan gösterdiği 

WhatsApp mesajını okudu, sonra uzanıp telefonu aldı, 
yandaki koltuğa oturdu. Umut kıpırdandı ama itiraz ede-

medi, hâlâ kapı ağzında dikilen müdüre yardım ister gibi 

baktı. Adam başını çevirdi. 

Murat kendi telefonuyla son sayfanın fotoğrafını çek-

ti, geriye doğru okumaya başladı. Son günlerde yalnızca 

otel içinde buluşmak için yapılmış kısa yazışmalar vardı. 
Ondan öncesindeyse tatil hevesiyle bahsedilen detaylar. 

Yeşim’in istekli hâli hissediliyordu, Umut ise genellikle 

kısa, net, bilgi içeren cümleler kurmuştu. Umut’un baş-
kalarıyla yazışmalarına da hızlıca baktı Murat; üslubu 

benzerdi. Telefonu geri vermek üzereyken dün akşamki 

yazışma dikkatini çekti. Şirin adında birisiyle akşam saat 

dokuzda Kemer’de barda görüşmek için randevulaşmış-
tı. Umut’un daveti art arda sıraladığı iltifatlarla doluydu. 

Şirin’e yazdıklarının da fotoğrafını çekti.

Başını kaldırdığında Umut yatağın kenarına ilişmiş, 
omuzlarından akan sularla ıslanan tişörtü kaslı kollarına 

yapışmış, uzun seyrek saçlarının bir kısmı alnına düşmüş-
tü. Bakışlarında bu kez açıkça düşmanlık seziliyordu.

“Epeyce incelediniz yazışmalarımı, özel sonuçta.”

“Kayıp şahıs soruşturması bu... istersem telefonu alıko-

yabilirim. Hatta sizi alıp merkeze götürebilirim.”

“Yeşim’in kayıp olduğunu nereden çıkarttınız? Sabah 

arayan polis de doğru düzgün cevap vermedi. ‘Telefon 

ihbarı var’ diyor, kimin aradığını söylemiyor!”
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“Peki, siz nasıl bu kadar rahatsınız? Sabahtan beri polis 

peşinizde, kız arkadaşınıza ulaşılamıyor ama canınız sık-

kın değil. Tatilin keyfini çıkartmakta sakınca görmüyorsu-

nuz. Açıklar mısınız?”

“Neyi açıklayacağım? Annesi rahatsızlandı, o da gitti. 

Telefon şarjı bulur bulmaz arayacağına eminim.”

“Basit bir mesaj size yetti, öyle mi?”

Umut ayağa kalktı, odada dolaşmaya, elini kolunu sal-

layarak yüksek sesle konuşmaya başladı. 
“Neden yetmesin! Off! Çok sıkıldım! Yeşim’i ne kadar 

tanıyorum ki? Bayram tatilini birlikte geçirmek hoşuma git-

medi zaten. O da aynı düşüncede olabilir, belki de gitmek 

istedi, gitti, ne bileyim. En kötüsünü düşünmek zorunda 

mıyım! Normal davranmak suç mu!”

Murat da ayağa kalktı, o da normal davranabilse Umut’u 

çoktan otomobile tıkıp Emniyet’e çeker, ifadesini en ince 

detayına kadar alırdı. Yeşim’i son gören kişiydi, kesinlikle 

şüpheliydi. Tavırları da onu iyice zan altında bırakıyordu. 

Ama resmî soruşturma açılmadan onunla Antalya Emniyet 

binasında ne yapabilirdi? Adem Başkomiser daha ilk adım-

da itiraz edecek, konuyu üstlerine bildirecekti. 

Her şeye rağmen Murat bu odadan fırça yiyerek çık-

maya razı değildi. Zaten henüz asıl konuya dair en ufak 

ilerleme kaydedememişti. 
“Umut Bey, önce kendinizi kontrol edin, sorduklarıma 

doğru düzgün cevap verin. Yeşim Hanım eşyalarını alma-

dan gitmiş. Ayrılmak isteyen böyle yapmaz. Annesinin 

rahatsızlığını bahane etmesi saçma, çünkü annesi Alman, 

Türkiye’de yaşamıyor. Şimdi oturun şuraya, son gün neler 

yaptığınızı, Yeşim Hanım’ın kaçta yanınızdan ayrıldığını, 
buluşacağı kişinin adını, yani aklınıza ne geliyorsa bütün 

detayları anlatın.”

“Anlatmazsam ne olacak!”

“Sizi alacağım, nezarette tutacağım, panikleyip avukat 
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isteyeceksiniz, aileniz, belki de iş arkadaşlarınız devreye 

girecek. Bankacılar pek sevmez karakolluk olmayı ama 

sizin için sorun değilse, ben merkezde konuşmayı tercih 

ederim.”

Umut başını iki yana salladı, odada bir tur daha attı, 
dönüp yeniden yatağın köşesine oturdu, omuzları çökük 

konuşmaya başladı. Kapı aralığında duran müdür yükse-

len seslerden rahatsız oldu, içeri girip kapıyı kapattı. 
Temizlik arabasıyla gelen tombul kadın dışarıda bekleme-

ye devam etti. 

Yeşim buluşmaya gitmek üzere hazırlandığını hatırlıyordu. 

Temiz mavi elbisesini giydiğini, getirdiği birkaç kolye için-

den en yakışanı bulmak için denemeler yaptığını, ayna-

daki yansımasından az çok memnun olduğunda koşup 

tatil köyünden şehir merkezine giden servisi yakaladığı-
nı hatırladı. Sarı sıcak bir sokağın köşesindeki eski moda 

pastaneyi, Alman pastasının tazesini seçmek için satıcıyla 

yaptığı sohbeti bir filmden izler gibiydi. Berlin’de doğup 

büyümüştü ama aile içinde Türk kültürüne göre yetişti-
rilmişti; misafirliğe eli boş gidilmezdi, hem birlikte kahve 

içeceklerdi ya, öyle yazmıştı Melike! Saatlerdir karanlık 

zihni sonunda aydınlandı. 
Asıl aradığı kişi Melike’ydi! 

Başka ne yazmıştı? 

Hazır Antalya’dasın, bu fırsatı kaçırmayalım, iyi anla-

şacağımızı düşünüyorum. 

Hem Umut’tan biraz uzak kalacağı hem de Melike’yle 

yeniden yüz yüze geleceği için sevindiğini anımsıyordu 

Yeşim, hatta biraz da heyecanlandığını. Mardin’e yaptığı 
tek seyahatte tanıdığı Melike, bu kez başka ortamda ona 

dostluğunu uzatıyordu. 

Berlin’den sonra ilk gördüğü şehir Mardin’di. Yüz-
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yıllarca geriye, evlerin, sokakların, araçların, insanların, 

dilin bambaşka olduğu şehre uçakla değil, zaman makine-

siyle ulaştığını sanmıştı. 
Ablası ve abisi her yaz Ayşegül Anne’yle Mardin’i 

ziyaret ettiğinde, Yeşim ya öz annesinin yanında, çoğun-

lukla da Berlin’de geçici bakım evlerinde kalırdı. Ayşegül 

Anne’nin, Almanya’dayken çok sorun etmese de memle-

kette ondan utandığını, kocasının başka kadından pey-

dahladığı çocuğu yanında gezdirmek istemediğini bilirdi. 

Yıllardır dışlandığı şehre sonunda kabul edilmenin sevin-

ci, Mardin’i onun gözünde daha da büyülü kılmış, anıla-

rında özel yer edinmişti. 
Melike işte o antik şehrin en göz alıcı kahramanıydı. 

Yeşim’in bildiği dilde konuşuyor ama bilmediği bütün 

motifleri üzerinde taşıyordu. Yerlere kadar inen işleme-

li kıyafetleri, sürmeleri, hızmaları, halhalı, hikâyeleri ve 

yanık sesiyle yirmili yaşlarda mı, iki binli yaşlarda mı ol-

duğu anlaşılmayan, Doğu’nun mistik prensesiydi o. Şehrin 

büyücüsü Melike’ydi. 

Antalya’da buluşmaya giderken çocukluğunda hayal 

dünyasını süsleyen imgenin yerine gerçek Melike’nin de 

onu büyülemesini arzuluyordu. Aklına en ufacık kuşku 

gelmemişti. Oysa şimdi sorular etrafında halka olmuş dö-

nüyor, cevaplarsa hiçbir yerde gözükmüyordu. 

Melike’nin onu incitmesi, korkutması için herhangi bir 

gerekçe, kin, nefret ya da nesne gelmiyordu aklına. Hayatı 
boyunca bir kez yüz yüze görüştüğü, babasının yeğeniydi 

o. Ayrıca bir sanatçıydı; incelikli minik heykeller yapan, 

her ayrıntıya özen gösteren, mitoloji ile geleceği birleştiren 

bir kadının zorbalıkla bağlantısını kuramıyor, evine davet 

etmesinin arkasında gizli niyet olmasını aklı almıyordu. 

Yavaş yavaş son gördüğü genç erkeğin yüzü belirme-

ye başladı: Orta, hatta kısa boylu, zayıf, hafif sakallı, oval 

yüzlü, koyu renk gözlerinde garip bir bakış. Neydi garip 
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olan? Bulamıyordu. Birden söylediği cümleleri yeniden 

duydu. 

“Yeşim Abla, hoş geldin. Buyur.”

“Melike Kerimoğlu’nun evi değil mi?”

“Burası, seni bekliyorduk. Bakkala kadar gitti, evde süt 

yokmuş, ‘belki kahve için gerekir’ dedi, geç sen salona, 

şimdi gelir.”

Bir şeylerin alarm verdiğini ama kendisinin umursama-

dığını, kabalık etmek istemediğini, adının söylenmesinin 

ona yettiğini hatırladıkça içinden dev dalgalar yükseliyor, 

boğazında sıkışıp kalıyordu.

“Buyur abla, geç, ayakkabılarını çıkartmana gerek yok.”

“Pardon, şaşırdım bir an. Siz Melike’nin arkadaşı mı-
sınız?”

“Halam olur...” 

Tamamen unuttuğu bir hikâye dilleniverdi. Çocukken 

ninesinden masal gibi dinlediği, zihnin kuytularında yer 

eden garip öykü.

Babası öldüğünde daha anne karnında tutunmaya çalışan 

bir bebek varmış. Evliliğinin ilk yılında dul kalan anne-

sinin kederinde yüzmüş, acısından beslenerek büyümeye 

çabalamış, dayanamayıp erkenden gelmiş dünyaya, mini-

cikmiş. Anasından süt gelmemiş, bebesini istememiş, o 

zaman imkânlar çok kısıtlıymış, kesin ölür bu, yaşamaz 

demişler. Ertesi gün kapılarını bir şifacı kadın çalmış, doğ-

rudan gidip almış bebeği, nefesini üflemiş, bir ay sonra 

canlı kanlı kundakta geri vermiş. Adını da o koymuş, ikti-

dar sahibi, yüce bir zat, bir melike olacak bu kız demiş. 

O anda neden aklına gelmemişti bu hikâye!

Melike tek çocuktu, kardeşi yoktu ki, kimin halası ola-

bilirdi? Bu adamlar belki Melike’yi de tutsak almışlardı. O 

da duvarın diğer yanında, pis, böcek ölüleriyle dolu başka 
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bir odada, şiltenin üzerinde oturmuş, başına gelenleri çöz-
meye çalışıyordu. Daha kötü bir ihtimal de vardı. Ya onu...

Dehşetle irkildi. Bu işin sonu nereye varacaktı? Bir daha 
güneşi görebilecek, çimlere basabilecek, denizde uzaklara 
doğru telaşsız kulaçlar atabilecek miydi?

Kimdi bu adamlar, kim, kim...
Pişmanlıkla kavruluyordu. İçindeki garip hisse rağmen 

o eşikten geçmesine neden olan şey, karşısındaki genç 
adamı aileden biri sanmasıydı. Söyledikleri değil ama 
tarzı tanıdık gelmişti, aralarında bağ var gibiydi. Tamamen 
yabancı birine güvenmişti. Aptalca kararıyla kendini bu 
korkunç dehlize attırmıştı. Yaptığı hatanın büyüklüğünü 
bütün varlığıyla kavradı.

Tenine dokunan yabancı ıslak elleri, ağzına sokulan 
bezin iğrenç tadını, gözlerinin kararmasını yeniden yaşadı. 
İçindeki öfke patladı; sarsıcıydı, ayağa fırladı, odanın kapı-
sına tekmeler, yumruklar attı. Sesi çıktığı kadar, yorgun-
luktan tükenene kadar bağırdı. Durumda en ufak değişiklik 
yoktu. Şiltenin üzerine döndü, uzandı, bacaklarını topladı, 
büzüştü, pikeye sarındı, saçlarıyla yüzünü kapadı. 

Tuzak olduğunu anlasaydı, ‘Ben dışarıda bekleyeceğim’ 
deseydi, o eve adımını atmasaydı, hatta o buluşmaya hiç 
gitmeseydi...

O zaman büyük ihtimalle şu anda Umut’un sohbetin-
den sıkılmaya devam edecekti. Birden Umut’u gerçekten 
çok özledi. Onunla tavla oynamaya da, gönlü hoş olsun 
diye sonunda kaybetmeye de razıydı; satın almayı hayal 
ettiği evin havuz boyutlarını dinlemek, bütün saçmalıkla-
rında onu pohpohlamak, en sıradan şakasına kahkahalarla 
gülmek istiyordu. Ağlamadan duramaz olmuştu.

Murat koltukta oturmuş Umut’u dikkatle inceliyordu. 
Umut’un kurduğu her cümlede kızgınlık, öfke, arada bir de 


