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Yavaş yavaş bilincinin açıldığını hissediyordu, başından sızan 
kan, sol gözünden aşağıya doğru yüzüne akıyordu. Gayriihtiyari 
kımıldamaya çalıştı. Ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu anla-
ması çok uzun sürmedi. Artık kendine gelmişti. Hem terliyor hem 
de üşüyordu. Nasıl bu tuzağa düştüğünü; ne kadar aptal olduğunu 
kendine tekrarlayıp durdu. Hissettiği garip korkuyu anlamlandır-
makta zorlanıyordu. Bağlı olduğunu bildiği hâlde istem dışı ellerini 
hareket ettirmeye çalıştı. Beyni düşünme yetisini kaybetmiş gibi 
sadece korkularına odaklanmıştı. Kendini zorlamaya başladı, hatır-
ladıkları, kesik kesik görüntülerdi. Zaman kavramını kaybetmişti.

Yıllar sonra özür dilemek için; aralık ayının bu soğuk puslu 
gününde, ofisten acele ile çıkmış ve Eyüp’e gelmişti. Her yer kar 
ile kaplıydı. Villaların olduğu site, terk edilmiş, korku filmlerinde-
ki kadar ıssız görünmüştü gözüne, sanki vücut ısısı da dışarıdaki 
kadar eksilere düşmüştü. Anlayamadığı bir şekilde, söylendiği gibi, 
villaların iki sokak öncesinde taksiden inmiş, söylenen yere doğru 
ilerlerken, durup dururken ürpermişti. Üstünde durmadı, nihayet 
geçmişi ile yüzleşecek ve içini kemiren vicdan azabından kurtula-
caktı. Üniversite öğreniminin ilk yılında yaptığı bir yanlış, yıllarca 
vicdanını gölge gibi takip etmiş, bütün suçsuzluğuna rağmen, 
onun yakasını bırakmamıştı. Her köşe dönüşünde aynı tedirginliği 
yaşamış, korku ile İstanbul sokaklarında dolaşmıştı. Telefonu çaldı-
ğında, içinden bir ses, o günün geldiğini fısıldamıştı. Tedirgin bir 
ses ile cevaplamıştı gelen çağrıyı. Bir aydır sürmekte olan kedi fare 
avı nihayet sonuçlanacaktı. Bu dün mü olmuştu birkaç gün önce 
mi bilemedi. Acaba ne zamandır burada böyle yatıyordu? İçerisi 
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soğuktu veya ona öyle gelmişti, başını çevirdi. Şömine yakılmıştı 
ama şu an sadece sönmekte olan közleri kalmıştı, demek ki celladı, 
onu hemen öldürmeyecekti. Zorla da olsa sürünmeye başladı, odada 
kendine yardım edebilecek bir şeyler bulmak zorundaydı. Ne kadar 
canı acısa da bunu yapmalıydı, karısı ve oğlu için yaşamalıydı. Cep 
telefonu aklına geldi, gerçi şirketten çıkınca kapatmıştı ama buraya 
kapıya geldiğinde açmak için eline aldığını hatırladı, fakat açacak 
fırsatı bulamamıştı. Odaya hızla göz gezdirdi fakat şu an ortalarda 
görünmüyordu. Kanepenin yanına kadar süründü, başındaki yara 
artık zonkluyordu, yere sürtünmekten yine kanamaya başlamıştı. 
Güçlükle kanepeden destek alarak yerden, sırtını kanepeye dayadı. 
Ellerini açmak, ipi gevşetmek için uğraştı. Bunun bir faydasının 
olmayacağını bildiği hâlde, ne yapacağını bilemeden elleri kanayana 
kadar uğraştı ama çok sıkı bağlanmıştı.  

Kapı açıldığında, hiç hazırlıklı olmadan başına sert bir şey ile 
vurulduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Kapı ağzında ne kadar yat-
mıştı farkında değildi. Bilinci yerine geldiğinde ellerinin bağlanmış 
olduğunu fark etmesi uzun sürmemişti. Ağzına yapıştırılmış bant, 
sesinin çıkmasına engel oluyordu. Celladı, onun ağzındaki bandı 
acımasız bir şekilde hızla çekip aldı ve ayağa kalkmasını söyledi, 
önüne geçmesini ekleyip, elindeki sert cismi sırtına doğru batırdı, 
ama etine henüz değmiyordu. Merdiven basamaklarının önüne gel-
diğinde, dönmeye başlayan başını geri çevirmeye çalışınca sert bir 
şekilde ileri doğru itildi. Zorla da olsa yavaş yavaş basamaklardan 
yukarı doğru çıktılar. Celladı, onu arkasından yönlendiriyordu. 
Odanın içine girdiklerinde dizlerinin titremesi artmaya başlamıştı. 
İçerideki dar basamaklardan çıkacak gücünün olmadığını düşündü 
mü düşünmedi mi anımsayamadı. Ama bu odada gözünü açtığına 
göre merdivenleri çıkmış olduğunu anladı. Bir an ne yapacağını 
bilemedi. Ağladığını fark etti. Hayatı bu şekilde sona eremezdi, bu, 
haksızlık olurdu. Düşünceleri gelgitler yaşıyordu. Nasıl olmuştu da 
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onu tanıyamamıştı, gerçi hayal meyal hatırlıyordu, saçları kahve-
rengi, gözleri yeşildi. Özellikle sarhoş da olsa o yeşil gözler her gece 
rüyalarında ona sessizce bakmıştı.

Hiç şüphelenmemişti. Her gün karşılaştığı bu insan, ona hep 
kibar ve güler yüzlü davranmıştı. Birçok konuda fikir alışverişi 
yapmışlardı, bu kadar dost canlısı biri nasıl onu bu tuzağa düşür-
müş olabilirdi? Oğlunu düşündü, henüz dört yaşındaydı. Birden 
korkusu daha da arttı, ailesini, evini, her şeyini biliyordu, ya şimdi 
onlara zarar vermeye gittiyse, diye düşündü. Kalp atışları hızlandı, 
oda, etrafında dönmeye başladı. Kendine kızıyordu, “sakın bilincini 
kaybetme” diye… Ama midesi bulanmaya başladı. Bu nasıl bir ça-
resizlikti? Acaba aynı duyguyu geçmişte o da mı böyle yaşamıştı? 
Oysaki kendi hiçbir şey yapmamıştı. Sarhoştu, arkadaşı suçluydu, 
ona zarar veren oydu ama şimdi kendi bu cezayı çekiyordu.

Ne kadar zaman bilinci kapalı kaldı bilemedi. Kendine geldiğin-
de, merdivenlerden, birinin çıktığını duydu. Ayak sesleri gitgide 
yaklaşıyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Korku, midesine taş gibi 
oturmuştu. Kısık bir sesle biri adını söylüyordu, zorla gözlerini aç-
maya çalıştı. Sol gözündeki kan kurumuş ve göz kapağını açmasına 
engel oluyordu ama karşısındaki celladını diğer gözü ile görebiliyor-
du. Celladının elindeki bıçak parlıyordu. Zorla konuşmaya çalıştı:

“Yalvarırım, canımı bağışla. Ben hiçbir şey yapmadım.” 
Celladı, hiçbir şey demedi, ona doğru iki adım attı, bağlı olan 

ellerinin arasına bir kalem tutturdu ve küçücük bir kâğıt parçası 
uzattı, onun için kâbus olan tarihi yazmasını istedi. Ellerinin titre-
mesinden yazamayacağını düşündüğü tarih, korku dolu bakışlarla, 
sanki başkası yazıyormuşçasına kâğıdın üstünde kendine bakıyordu. 
Celladı hızla uzanıp kâğıdı aldı ve zaten küçük olan kâğıdı sakince 
ikiye katladı. Bakışlarını kaçırmadan ona doğru yere diz çöktü. 
Elindeki bıçağın metali, kusursuzca parlıyordu. Sonra bıçağı havaya 
kaldırdı. Şimdi onun gözlerine bakıyordu. Kolun inmesi ile kalbinin 
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üzerinde bir yanma hissetti, bu, gerçek olamayacak bir kâbustu… 
Kalbinin hizasında duran bıçağa baktı, ölüyordu, ağzındaki kanın 
pas tadını alıyordu. Güçlükle: “Neden ben?” diye sorabildi.

Celladı gülümsedi, bu gülümseme, insanın kanını donduracak 
cinstendi.

“O zaman sen bana acımadın ve sessiz kaldın, şimdi sıra bende.” 
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Hakan, Aylin’in evinin penceresinden İstanbul Boğazı’na 
yağan karı seyrediyordu. Aralık ayının sonu ne de çabuk gel-
mişti. Birden üşüdü, içerisi sıcaktı ama yüreği hâlâ buzlarla 
kaplıydı. Eylül ayından bugüne neler atlatmışlardı. Aylin, 
uzun süre hastanede yoğun bakım ünitesinde kalmıştı. Doktor 
Umut’un neşterinde fetanil maddesi vardı, bu da Aylin’in 
solunumunu, durma noktasına getirmişti. Acil müdahale 
ekibi olay yerine biraz geç kalmış olsaydı, belki şu an hayatta 
olmazdı. Bunları düşününce Hakan’ın yüreği acıdı. Elini, om-
zundaki kurşun yarasına dokundurdu. Daha yeni yeni yarası 
acıyordu. O dönem, yoğun bakım ünitesinin kapısında Aylin 
için dua ederken, canının acısını hiç duymamıştı. Günlerce 
onun elini tutup ölmemesini, onu ne kadar çok sevdiğini tek-
rarlayıp durmuştu. Allah’a, Aylin’i kendisine bağışlaması için 
yakarmış, sabır dilemişti. Şimdi o içeride uyurken, kendinin 
ne kadar şanslı olduğunu düşündü. Aylin de annesi de seri 
katilin, aile dostları olan Profesör Mehmet Bey’in oğlu Doktor 
Umut olduğunu hâlâ kabul edemiyorlardı.

Hakan, Aylin’in çığlığı ile daldığı düşüncelerden sıyrı-
lıp hemen yatak odasına koştu, rüya görüyor ve ağlıyordu. 
Yavaşça yanına oturdu, saçlarını öpüp, “ben yanındayım” 
dedi.
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Aylin, gözlerini açıp, donuk bir ifade ile Hakan’a baktı, 
“annem” diyebildi, hâlâ ağlıyordu.

“Rüyaydı, aşkım. Bak evdesin, ben yanındayım. Şimdi 
sakin olmaya çalış canım.” dediyse de kendi söylediği kendi-
ne bile saçma geldi. Aylin ona daha sıkı sarıldı ve göğsünde 
huzursuzca tekrar uykuya daldı. Hakan, yaşadıkları tüm 
bu olaylardan sonra uykuya dalmakta zorlanıyordu. Artık 
İstanbul Emniyet Amiri Arif Bey ile konuşup, bir an önce ev-
lenmelerini isteyecekti. Yaşadıkları son olaylar, insan ömrü-
nün ne kadar kısa olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştı. 
Yataktan, Aylin’i uyandırmamaya çalışarak kalktı, salona 
geçip bilgisayarı açtı, basın neler yazmıştı o dönemde, biraz 
okudu. Sabah ezanı okunuyordu, Hakan, Aylin’in yanına 
uzanıp, iki gün sonra Aylin’in Cinayet Masası görevine geri 
döneceğini düşünerek huzursuz bir uykuya gözlerini kapattı.

Aylin uyandığında, ilk olarak sıcak ekmeğin kokusunu 
duydu. Bir telaş ile duvardaki saate göz attı. Dokuz olmuştu, 
telaşlandı. Bir an, işe geç kaldığını düşünüp yataktan fırladı. 
Kalkar kalkmaz, izinli olduğunu hatırladı. Oflayarak banyo-
ya geçti. Yüzünü yıkayıp, toplamakta her zaman zorlandığı 
asi siyah saçlarını topladı, mutfağa geçmeden, alışkanlık ile 
cep telefonuna baktı. Ne bir çağrı ne de bir mesaj vardı. Bu 
iki gün, tüm izinli olduğu zamandan daha sıkıntılı geçecekti, 
heyecanı, sanki ilk kez göreve başlayacakmış gibi son safha-
daydı. Söylenerek mutfağa geçti. 

“Günaydın güzelim. Kurt gibi acıkmışım, dikkat et, seni 
bile yiyebilirim.”

“Of, Hakan, sabah sabah nasıl bu kadar esprili 
olabiliyorsun?”

“Senin sayende hayatım. Sen yanımdasın, ondan bu kadar 
neşeliyim.” deyip, Aylin’i öptü.


