
BARAN 

 

Fazla konuşmak benim işim değildir aslında. Anlatmayı pek sevmem. Anlatılanı dinlerim, ama bana sıra 

gelince ne anlatacağımı bilemem. Anlattıklarım karşımdakini sıkacak diye içten içe telaş yaşarım. Belki 

de türkçem ile dalga geçecekler diye. Çene ile tüm çevresini kafalayan adamlara herzaman gıpta 

etmişimdir. Kızları güldüren herifler, bilirsiniz. Hiçbir zaman onlardan olamadım. Hep sessizliği 

yeğledim.  

 

Askerde bu sessiz olma durumum sanki hayatımda ilk kez işime yaradı gibi. Sevmezler askerde çenesi 

düşük adamı. Dinleyeceksin. Sana verilen komutu yerine getireceksin. Nokta. Ağzını açtığın an yersin 

tokadı. Beni hepsi severdi, kürt olmama rağmen. Onbaşı, yüzbaşı, çavuşlar... Çavuşlardan biri bir gün 

hatta dedi ki bana: türk olsan askerde parlak bir gelecek seni bekliyor olabilirdi. 

Oysa ki ben zaten türküm.Türkiyeli demiyorum bak, türküm diyorum.  

Karışık konular, boşver. Senin anlayacağın: askerde bana gelecek yoktu, çok iyi bir asker olmama 

rağmen. 

 

Aldım teskereyi, sonrasında pek de bir seçeneğim olmadı aslında: köye geri dönemezdim. Askere 

gittiğim için ağabeyler ayar olmuş, benim de canıma minnet allahın terk ettiği köy. Ver elini Marmaris. 

Amcamlardan bir tanesi otellerde aşçılık yapıyormuş. Yanına komi olarak girerim dedim ama gel gör ki 

amcam ortalıkta yok. Hapse girmiş. Sebebi bilinmez. Otelin şerefi bozuk resepsiyonisti beni adam yerine 

koyup cevap vermeye bile tenezül etmiyor. Irkçı pezevenk. 

 

Kalakaldım. Otele verecek param da yok. Geceyi deniz kerarında bir şilte üstünde geçirdim. Sabaha 

karşı çiğ düştü. Çok üşüdüm. Uyandığımda bir bakarım ki botlarım yok. Çalmışlar. İnanılır gibi değil. 

 

Yalınayak iş aramaya başladım. Güldüler bana. Ulan, sana kim iş verir ayağında ayakkabın bile yoksa? 

Ama yapılacak bir şey yok. Bu hayatta bir yere varmak istiyorsan bazen gururunu yutacaksın. Ayıya 

dayı diyeceksin. Öyle de oldu. Bütün barları dolaştım. Allem ettim kallem ettim, en son girdim bir 

mekanın mutfağına bulaşıkçı olarak. Mekan sahibi İdris adında Patnoslu bir hırbo. Ama parayı bulmuş. 

Çalıştırdığı elemanların hepsi doğulu, hatta bir çoğu akraba. Heriflerin miğdesi yok yemin ederim. 

Anaları yaşında turist karıları kafalayıp sonrasında jigolo ayağına harşlık kapıyorlar. Paranın rengi 

olmaz dedikleri bu herhalde.  

 

Hepsinin derdi bir turisti kendine aşık edip Avrupa'ya kaçmak. Sevgi mi? Bırak allansen, oyunculuk diye 

bir şey var. Ağızımızdan öpmedikleri sürece sıkıntı yok. Ay lav yu may lav yu ayağına bi' şekilde idare 

ediyoruz. Ama bu ruhu bozuk yerden bir çıkış bulmam lazım, ne pahasına olursa olsun. Artık yirmidört 

yaşına geldim. Özgür olmak istiyorum. Onurlu bir hayat istiyorum. Bir gelecek istiyorum. 


