Söz İle

SON HAYAL
Gözlerimi açışım kadar ani bir hareketle
doğruldum ve ne olduğunu anlamadan yatağın üstünde
oturup kaldım. Birisi beni uyandırmak için kuvvetlice
dürtmüştü sanki. Üstelik kocaman bir el de kalbimi
sıkıyordu. Rüya mı görmüştüm? “Hayır, rüya da
görmedim. Niye uyandım ki… Saat kaç acaba?” Üstüme
örttüğüm ince pikeyi yere attım. Bileklerime kadar
sırılsıklam olmuştum. Evet, hava çok sıcaktı da bu
sıkıntı neyin nesiydi. Yavaşça kalktım.
Camdan içeriye sızan sokak lambalarının cılız
ışığında yalınayak mutfağa gittim. Çıplak ayaklarımın
altından vücuduma yayılan serinlik iyi gelmişti. “Dilim
damağıma yapışmış, su içeyim…” Buzdolabından sürahiyi
çıkarıp masanın üstüne koydum. Parmaklarımın ucunda
yükselerek yukarıdaki dolapta duran renkli bardaklardan
birini aldım ki… “Yine başım dönüyor.” Son zamanlarda
bu çok sık olmaya başlamıştı. “Geciktirmeden doktora
gitmeliyim.” Başım dönüyor diye sıkı sıkı tutunmaya
çalıştığım tezgâh aniden elimin altından kayıp gidiverdi.
“Ne oluyor?” demeye fırsat kalmadan bardaklardan
ikisi açık kalan dolaptan ayaklarımın dibine düştü.
Geceyi aydınlatan yıldızları kıskandırmak istercesine
ışıl ışıl kristallere dönüşerek yayılıverdi mutfağa. Düşen
bardakların sesi, sanki yerden sökülen koca ağacın
çatırtılarına karışmış, ürkütücü bir melodi oluşturmuştu.
Kırılan
cam
parçalarından
ayaklarımı korumaya çalışırken,
iki kapılı buzdolabım da
homurtular çıkararak bulunduğu
bölmeden ustaca bir hamleyle
öne çıktı. “Hay Allah! Bu da
ne böyle?” Başım dönüyordu
da bunlara ne oluyordu ki?
Dengem tamamen bozulmuştu.
Sağa sola savrulurken can
havliyle tutunacak bir şeyler
arıyordum. O an korkunç
gerçeği kavrayıverdim. “Yoksa!”
Ensemdeki
karıncalanmayla
birlikte kalbim de yerinden
çıkacak gibi çarpmaya başladı.
Yeniden bileklerime kadar
terlemiş, korkudan ellerim,
ayaklarım hatta nefesim bile
kaskatı kesilmişti.
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Oturduğum sekiz katlı apartman, seyircisini
selamlayan sanatçı gibi reverans yapıyordu. Bina öyle
çok eğiliyordu ki, sıcak nedeniyle açık bıraktığım
balkonun kapısından dışarı fırlamamak için yine
bir şeylere tutunmak istedim. Boşuna bir çabaydı
benimki… Yerimden kımıldayamıyor, çevremdeki
eşyalara tutunamıyordum. Her şey sona eriyordu işte.
Çığlık atarak sesimi duyurmalı, yardım istemeliydim.
Sımsıkı kenetlenmiş dişlerimin arasından sadece korku
dolu boğuk bir ses çıkarabildim. “İmdaaat!” Beni kim
duyabilirdi ki? Sanki sonsuza uzayan bir yoldaydım.
Küçücük çaresiz bir karınca gibi hissediyordum kendimi.
Mutfaktan çıkıp geçmem gereken iki metrelik koridor
kilometrelerce uzakta görünüyordu. Oraya ulaşmam
imkânsızdı. Çaresiz kalakalmıştım. Kulaklarımda
patlayan seslerin ise tanımı yoktu. Kimsenin tanımadığı
notalardan oluşan uyumsuz bir kâbus müziği gibiydi.
Gökyüzünden sağanak halinde dökülen yıldızların göz
kamaştıran ışığı kesildikten sonra bütün dünya derin
ve sessiz bir karanlığa gömülüverdi. Aradan geçen
zaman henüz keşfedilmemiş, hesabı kimse tarafından
yapılmamıştı. Tezgâha tutunmaya çalışırken en
sevdiğim çivit rengi bardak hâlâ elimdeydi.
Kulakları tırmalayan mekanik gürültü sonunda
bitmişti. Yardım isteyen acı ve korku dolu çığlıklarla
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geceyi
saran
ölüm
sessizliği tekrar yırtıldı.
Elimi
uzatabilsem…
“Hepsine öyle yakınım
ki…” Uzanmak istedim
ama bedenimi tutsak
eden beton yığınının
altında bir hamle bile
yapamadım. Yıkıntıların
arasında sanki benim için
oluşmuş ana rahmine, bir
cenin gibi kıvrılmıştım.
Mutfağımdaki tezgâhın
hayatımda bu kadar
önemli bir yere sahip
olacağını kim bilebilirdi
ki? Bir ana gibi sarıp
sarmalamıştı
beni…
“Çıkmalıyım, kaçmalıyım
buradan. Boğulacağım!”
Çığlık çığlığa bağırarak yeniden doğmalıydım.
Hiç sevmediğim sirenler benim yerime olanca
güçleriyle çalmaya başlamıştı. Tüylerimi diken diken
eden bu uyumsuz ezgi umudum olmuştu. Güç toplamak
için vakum gibi çekmeye çalıştığım nefesimi ciğerlerime
ulaştıramıyordum. Yuttuğum toz alerjik vücudumda
hemen etkisini göstermiş, boğazım yırtılmaya başlamıştı
bile. “Boğazımı ıslatabilirsem nefes alabilirim, belki
hayatta bile kalabilirim.” Su, birkaç dakikada hayatımın
en önemli şeyi olmuştu. Bardak ise hâlâ elimdeydi. Kırık
cam parçaları avucumu parçalamış kanatıyordu ama
ben umursamıyordum. Önünde kıvrıldığım musluktan
şıp şıp damlayan umudu, yüreğimi yakan çaresizliğin
acısıyla birdenbire yitiriverdim... Hiç ulaşamayacağım
mutluluğun sesi olarak hayalimde kalacaktı. Birden lise
yıllarında okuduğum, yüksekten dökülen su ile insanlara
yapılan işkenceleri anlatan roman geldi aklıma…
Sonsuzluğa gitmeye hazırlanan bir yolcu gibi
hissediyordum kendimi. Oysa burada beni uğurlayacak,
arkamdan el sallayacak hiç kimse yoktu anılarımdan
başka… Beni yalnız bırakmayan en sadık dostlarım.
Çocukluk düşlerim, gençlik hayallerim; beni yaşatan,
ayakta tutan kaygısız anılar. Ve yıkıntıların başlangıcı;
ufalanmış aşkım, yitirilmiş yuvam… O yıkıntılardan
kurtulmak için gelmiştim bu şehre. İşte yine dikildiler
karşıma. “Fakat o da ne?” Damla damla hayalini
kurduğum, doyasıya içtiğim bir bardak su bütün
anılarımın önüne geçmiş, sinsice gülümsüyor. Binlerce
su damlası sırayla önümden geçiyor. Sonra birbirlerine
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sıkıca sarılıp gürül gürül akıyorlar. “Bu bir işkence…”
Sadece anılarımı düşünmeliyim. Birden küçük bir çocuk
kahkahalar atarak koşmaya başlıyor uçsuz bucaksız
maviliğe doğru… Yol bitmiyor, uzuyor, uzuyor… Nefesi
kesiliyor, gülümsemeye dönüşen kahkahası yüzünde
donup kalıyor. Hiç ulaşamıyor denize. Ardından elleri
birbirine kenetlenmiş bir kızla oğlan yürümeye başlıyor
kumsalda. Birbirlerine verdikleri kaçamak öpücüklerle
titriyorlar. Heyecanlı titreşimleri kıskanan deniz,
kıpırdamaktan vazgeçip kaskatı kesiliyor. Mavisini
önce yeşile çeviriyor sonra yavaş yavaş sararıyor. İçine
düştüğüm çölde, kâbusa dönüşen güzel anılarımla yeni
hayalim arasında gidip gelirken duyduğum acıyla, kaç
saat geçirdiğimi bilmiyorum. Anılarım film şeridine
dönüşmüş, beyaz bir duvarın üstüne yansıyarak beni
korkutmuş ama oyalamayı da başarmıştı. Hayalimse,
peşinden koşturarak son gücümü de tüketmişti. Ama
çivit rengi bardaktan içtiğim suya engel olamamıştı.
İkinci kez gözlerimi açtığımda gördüğüm kötü
düşler yok olmuştu. Uyuyarak kaç gece geçirmiştim,
hayatımdan kaç gün tüketmiştim bilmiyordum.
Umurumda da değildi.
Sadece kalkmak, her
şeye yeniden başlamak istiyordum. Ama bu kez
doğrulamadım ve vücudumun dayanılmaz acılarıyla en
son hayalimi anımsadım. Kana kana içtiğim bir bardak
suyu…
Mukadder ÖZTÜRK
24.01.2007
Perşembe GRUBU
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