
KELEBEK 

Uzun zamandır hayalini kurduğum şey gerçekleşmek üzereydi. O zaman biri soracak olsa 

kesin inkâr ederdim ama gerçek şu ki, kapıdan girerken öncesinde ne kadar çabalamış 

olursam olayım,  hâlâ tedirgindim. Belki tedirginlik de doğru kelime değildi. Bir çeşit 

kararsızlık içindeydim. 

Gün boyu saatler ilerlerken giderek artan heyecanımı sonunda dizginleyemez olmuştum. 

Aslında içimde kıpırdanan heyecan mı yoksa endişe miydi, ondan da pek de emin değildim. 

Endişe olabilirdi çünkü yapacağım şeyin doğru olup olmadığını bilmiyor, belki de zamanlama 

konusunda aceleci davrandığımı düşünüyordum. Anlayacağınız kendime bile anlatamadığım 

karışık duygular içindeydim. 

Randevu saatimin gelmesini yakınlarda bir yerde, bir kafede oturup beklerken kafamda bir 

oraya bir buraya zıplayan düşünceleri elimin tersinin ardı ardına iki hareketliyle kovaladım. 

Emindim, yapmak istiyordum ve daha iyi bir zamanlama da olamazdı. Ya şimdi ya da hiç, 

diye geçirdim içimden. Ne zaman uygun olacaktı? Kırk yaşımda, cildim yaşlanmaya yüz 

tutup vücudumu artık tanıyamaz hale geldiğimde mi? Tüm bunları kafamdan silmeliydim. Bir 

kere bu konuda duraksarsam bir daha başka kararlar konusunda daha çok duralayacağımı 

hissediyordum. 

Üç gün önce arayıp randevu almıştım. Uyuşuk, bezgin sesli bir kız çıkmıştı telefona. 

Arkadan muhtemelen bir başka kızın sesi geliyordu. Konuştuğum kızın dediklerinden daha iyi 

anlaşılıyordu onun söyledikleri. Adımı söyledim.  

“Bugün kaçta gelirsin?” diye sordu.  

“Bugün gelemem. Perşembe öğleden sonra iki gibi olur mu?” diye sordum.  

Kız bir kahkaha patlattı. Anlamadım. 

“Sertaç’ın o sırada daha pireleri uçuşur. En erken beşte gelebilirsin. O da Sertaç kalkmış 

olursa,” dedi.  

“Peki,” dedim. Sesim çatallandı, yutkundum. 

“Sen kimden almıştın Sertaç’ın numarasını?” diye sordu.  

“Kimseden,” derken sesim düzelmiş, normal tonunu bulmuştu. Arkadan gelen ses 

kesilmişti. “Kendisi verdi.” 

“İyi o zaman, perşembe saat altıda burada ol da kesin olsun,” demişti.  

O gün okulda dersim öğlen bitiyordu. Akşam altıya kadar bir yerlerde oyalanmam 

gerekiyordu, ben de yemek yedikten sonra sinemaya girdim ve bir film seyrettim. O günlerin 

popüler filmlerinden biriydi ama şimdi adını hatırlamasam da bir sahnesi hâlâ aklımda. 

Başroldeki seri katil olan adam bir motelin önünde kamyonetini durdurmuş varilleri oflaya 



puflaya indiriyordu. Başka bir şey hatırlamadığıma göre muhtemelen filmin büyük kısmında 

sadece perdeye baktım, durdum.  

Sinemadan çıktığımda saat dört buçuktu ve iki saate yakın karanlıkta kalmış olmaktan 

mıdır nedir, biraz rahatlamıştım. Bunda sanırım karanlığın verdiği uykuya benzer rehavetin de 

katkısı vardı. Saatime baktım, beşti. Bir saatim vardı ve gideceğim yer, olduğum yerden taş 

çatlasın on dakika uzaktaydı. İstiklâl’de aşağı doğru yürürken karnımda ufaktan bir açlık 

hissettim. İmam Adnan Sokak’ta bir cafe-bara girmeye karar verdim. Tabelada Kahve Falı, 

Tarot bakılır yazıyordu. Henüz yaşım itibariyle millet olarak işimizin fallara kalmasına kafa 

yoracak olgunlukta değildim.  

İçerisi loştu. Duvar dibinde bir masaya oturdum. Oturduğum yerin tam sağında soyunma 

kabininden büyükçe bir yer kafeden yaldızlı bir perdeyle ayrılmıştı. Daha üstümdeki montu 

çıkarmamıştım ki, garson kız yanımda bitiverdi. Benimle aynı yaşlarda gibiydi. Ne sipariş 

edeceğimi düşünmemiş olduğum için telaşlandım.  

“Fal randevunuz var mıydı?” diye sordu. 

“Yo, hayır,” dedim. Yanlış yerdeymişim gibi anlamsız bir hisse kapıldım.  

“Fal baktırmayacaksanız şu tarafa alabilir miyiz, sizi?” diye sordu. Bulunduğumuz yerden 

iki masa ötesini gösterdi. Artık ne kadar manasız baktıysam yüzüne, 

“Bu masalara fal baktırmak için gelenleri beklerlerken alıyoruz,” diye açıkladı. 

“Hıı…” deyip kafa salladım. Montumu alıp gösterdiği tarafta bir masaya, arkam kapıya 

dönük olacak şekilde yerleştim. 

“Sipariş vermek ister misiniz?” diye sordu kız. Sol kaşından yukarıda, alnında muhtemelen 

çocukluğundan kalma bir kesi izi vardı. Saçlarını enseden toplamıştı. Basit bir lastik toka 

olmalı, diye düşündüm.  

“Bir bira istiyorum,” dedim.  

“Fıçı mı şişe mi?” diye sordu.  

Fıçıların böyle yerlerde biraz sulu olduğunu düşünüp, “Şişe bira, dark olsun,” dedim. 

“Yanında çerezin dışında bir şey ister misiniz,” diye sordu.  

İçimden kocaman, “Otursak, konuşsak,” demek geçti. Açlığımı fark edip “Karışık tost,” 

sipariş ettim.  

Ameliyattan çıkmamış olacağını biliyordum ama yine de babamı aramak istedim. Ben 

sinemaya girerken arayıp ameliyata girdiğini söylemişti. Üç kere çaldıktan sonra telefonu 

sesine aşina olduğum asistanlarından biri açtı.  

“İsmet Bey’in telefonu, buyurun,” dedi.  

“Babam hâlâ ameliyatta mı?,” diye sordum. 



Karşıdakinin sesine normal olmayan bir şefkat tınısı eklenmişti. “Evet, hâlâ ameliyatta. Bir 

diyeceğiniz mi vardı?” diye sordu.  

“Yok, öylesine aradım. Bir şey olmadığını söyleyin,” dedim ve aceleyle konuşmayı 

bitirdim. 

Telefonu kapattıktan sonra telefon elimde bir süre daha bekledim. Kısa bir an annemi 

aramayı düşündüm, vazgeçtim. Okuldan çıkmadan önce aramış, gecikeceğimi söylemiştim. 

Şimdi bir daha ararsam bir işler çevirdiğimi düşünüp pimpiriklenebilirdi.   

Garson kız biramla tostumu getirip masama koyduğunda telefonumda o günlerde 

oynadığım aptal oyunda bir seviye daha yükselmiş olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Kafamı 

kaldırıp baktığımda adisyonu yazdığını, sol elinin sırtında, başparmak altında bir dövme 

olduğunu gördüm.  

“Acıyor mu?” diye sordum. “Yani dövme, yaptırırken…” 

“Biraz,” dedi. Adisyonu koçanından koparıp masama koydu.  

“Kızdılar mı?” diye soracak oldum, zevzekçe bulup vazgeçtim. O da çekip gitti zaten.  

Bizimkiler kızmayacaklardı, o kesin. Oysa ben kızsınlar istiyordum. Aklıma anneme bu 

fikrimi ilk kez söylediğimde yüzünün aldığı ifade geldi. Bana cidden özenmişti. Ben de çok 

isterdim yaptırmayı, demişti. Nereme, nasıl bir şey yaptırdığımı düşündüğümü sormuştu. 

Takvimine uyarsa yaptırmaya birlikte gitmeyi teklif etmişti.  

Babamdan yine de umutluydum. En azından vücuduma neden böyle yaptığımı sorabilirdi. 

Ne de olsa işi bozulan bir organı tamir etmek olan birisinden böyle davranması beklenirdi.  

Biramdan büyükçe bir yudum aldım, oyun oynamaya devam ettim. İlk seferde seviye 

geçemedim. Bir, iki, dört…olmadı. Oynamayı bıraktım, tostumdan bir ısırık aldım. Kafenin 

kapısı açıldı. Yanımdan dört ya da beş kız kıkırdayarak geçip az önce benim kalktığım 

masaya oturdular.  

Çantamdan, okumakta olduğum kitabı çıkardım. Böyle durumlarda oyuna en azından 

birkaç saat ara vermek iyi oluyordu. Kitabın arasına, kaldığım yere koyduğum kağıdı aldım, 

masanın üstüne koydum. Kitabın sayfasının üst ucunu kıvırdıktan sonra çantama geri 

koydum.  

Kapı açıldı ve bir kızla bir oğlan yanımdaki masaya, duvar kenarına sedire oturdular. 

Tostumun son lokmasını da yedim, biramı kafama dikip bitirdim. Barda ayakta duran kızla 

göz göze geldik. Gülümsedim. Bira şişesini gösterdim, bir tane daha istedim. 

Kız birayı getirdiğinde, falcıyı bekleyenlerin sayısı ona yaklaşmıştı ve falcı hâlâ ortalarda 

yoktu.  

“Daha çok bekleyecekler mi?” diye sordum.  



“Dilruba yarım saate kadar gelir,” dedi. “Saat altıda başlayacak.” 

Sertaç gibi, diye geçirdim içimden. 

Masamın üstünde duran kağıdı eline alıp baktı. 

“Dövme olarak bunu mu yaptıracaksın?” diye sordu.  

Ortaokuldayken dudağım çatlamasın diye tuvalette dudak koruyucu sürerken başka bir kız 

görüp de “O sürdüğün parlatıcı mı?” diye sormuş gibi utandım. 

“Evet,” dedim.  

“Bence de basit figürler her zaman daha güzel oluyor,” dedi. “Benimkini biliyorsundur, 

ying-yang. Herhalde dünya üzerinde otuz bin kişide filan bu dövmeden vardır. Nerene 

yaptıracaksın?”  

“Bana kalsa sağ gözkapağıma yaptırırdım ama hem çok acılı hem de göz kapağı 

kanlanması fazla olan bir doku olduğu için çok kanamalı olur. Bunun zaten imkânsız 

olduğunu biliyorum. Herhalde sağ el bileğime yaptıracağım,” dedim. Bir an kurduğum bu 

cümledeki ayrıntı bolluğu yüzünden tıpta okuyup okumadığımı soracak diye korktum. 

Sormadı. 

“Ayak bileğinin dış yanı da güzel olur,” dedi ve gitti.  

O gün öğleden sonra kütüphanedeki yazıcıdan çıktısını aldığım desene bakarak ikinci 

biramı da içtim. İkinciyi içmem ilkinden daha kısa sürmüştü.  

Çıkmadan önce tuvalete gittim. Tek tuvalet vardı ve tuvalet doluydu. Lavabonun önünde 

bir kız bekliyordu. Kızı bir yerden gözüm ısırıyor gibiydi.  

Ben tuvaletteyken, tuvaletten çıkan kızla bekleyen kızın konuşmalarını dinledim. Falcıdan 

bahsediyorlardı. Dilruba müthiş bir kadındı. Karşısına oturanın şeceresini biliyordu. Kızlardan 

biri, ‘Gördün mü, bak olacakmış. Siz imkânı yok olmaz diyordunuz ama olacakmış, bana 

dönecekmiş,’ dedi. Tuvaletten çıktığımda ikisi de gitmişti. İki kere sabunladım ellerimi. 

Cebimden çıkardığım bir tokayla saçlarımı topuz yaptım. Dövmeyi boynuma yaptırmaya 

karar verdim.  

İstiklal Caddesi’ne çıktığımda hava iyice soğumuştu. Çantamdan berimi çıkarıp taktım, 

atkımı boynuma daha sıkı doladım.  

Düşündüğüm gibi varmam on dakika sürmedi bile. Kapının zilini çaldığımda saat altıyı on 

geçiyordu. Kapıyı Sertaç açtı. 

“Sen miydin? Gelsene,” dedi. Kapıyı kapatırken omzumdan tuttu. Sertaç’la böyle senli 

benli olduğumuza şaşırdım.  

“Hatırladın mı?” diye sordum. 



“Yok artık!” dedi. “Randevu defterinde adını gördüm az önce. Adı ‘Lâl’ olan ve bir 

İspanyol’a benzeyen kaç kişiye vermiş olabilirim ki numaramı?” diye sordu. Sertaç’ın göz 

altlarında küçük torbalar vardı. Yeni uyanmış gibiydi.  

Eskiden, çok eskiden, daha yeni ergenken bir tatil köyünde ankesörlü telefon kuyruğunda 

Alman bir kadın İspanyol olduğumu iddia etmişti.  

“Ne bileyim, ben burada olmasa tanımayabilirdim seni,” dedim. 

Beni muayene odasıyla oturma odası arasında bir yere aldı. Muayene masasını babamın 

yanına gittiğim zamanlardan, hastaneden hatırlıyordum. Muayene masasının önünde bir döner 

tabure vardı. Odada oturacak başka bir yer olmadığı için yayları eskimiş, lüzum halinde 

yatağa dönüştürüldüğünü düşündüğüm kanepeye oturdum.  

“Ne içersin?” diye sordu Sertaç.  

Ayndan oturduğum yerin arkasında tezgâhta espresso makinesi olduğunu gördüm.  

“Espresso içebilir miyim?” diye sordum.  

“Tabii…” dedi. “Süt ister misin?” siye sordu.  

“Yok, hayır. Sade. Mümkünse duble.” 

Espressoyu önümdeki sehpaya koydu, kendisi karşıma döner tabureye oturdu. Elinde tek 

buzlu viski ve sandviç vardı. Sandviçi kastederek, 

“İster misin?” diye sordu. 

“Tokum,” dedim.  

“Ee…ne yapacağız, nereye yapacağız?” diye sordu. 

Arka cebime katlayıp koyduğum kağıdı çıkardım. Alıp baktı.  

“Bu mu? Bu kadar basit bir şey mi istiyorsun?” diye sordu. 

“Evet,” dedim. “Çok mu basit?” diye sordum.  

Döner taburede arkaya döndü, muayene masasının altındaki raftan bir dosya alıp 

sayfalarını çevirdi. Başka bir kelebek deseni gösterdi.  

“Kelebek istiyorsan bu daha güzel değil mi? Seninki biraz ilkokul çocuğu işi,” dedi.  

“Ben boynuma yaptırmak istiyordum,” dedim. Onun gösterdiği kelebek desenini 

kastederek  “Bu oraya yapışmış gibi durmaz mı?” diye sordum. 

“Tam boynuna yaparsak öyle görünür, bence omuz boyun birleşiminde iyi olur,” dedi. 

“Hem de yazın askılı giydiğinde hoş görünür,” diye ekledi. 

Bitirdiği sandviç tabağını aldı, götürüp arkamdaki tezgâha koydu.  

“Çok sık gelmiyorsun değil mi?” diye sordu. “Daha önce seni gördüğümü hiç 

hatırlamıyorum.” 

“Hem de hiç,” dedim. “O gün akşam bir arkadaşımın doğumgünü için gelmiştik.” 



Tezgâhın dibinde otoklavın içinden bir tarafı kâğıt, bir tarafı naylon ağzı kapalı poşetler 

içinde bir takım metal aletler çıkardı.  

“Pasta, mum üfleme faslı yapmadınız değil mi?” diye sorarken bu tür şeyleri komik 

bulduğu belliydi. 

“Yok, onu yemekte halledip gelmiştik,” dedim. Güldüm. “Zaten geldiğimizde grubun 

yarısını fire vermiştik.” 

“Neden güldün?” diye sordu. 

“Hiiç,” dedim. “O karanlıkta, mumlar, pasta, happy birthday to you filan komik oluyordur, 

değil mi?” 

“Tahmin bile edemezsin,” dedi. Döner tabureye oturdu, sedyenin yanındaki alçak sehpanın 

üzerinde aletleri hazırlamaya başladı.  

“Sen sık gidiyor musun oraya?” diye sordum.  

“Ben orada çalışıyorum. Hafta arası günlerde DJ’lik yapıyorum. Hafta sonları da 

alışkanlıktan gidiyorum.” 

Okul? diye soracak oldum, vazgeçtim. Bana neydi, değil mi? Benden en fazla dört ya da 

beş yaş büyük görünüyordu. 

Tişörtünü yaka altından kaldırıp kokladı. Hafiften yüzünü buruşturdu. Ayağa kalktı, 

bardağındaki viskiyi kafasına dikip bitirdi. İçimden hissetmiştim ama beklemiyordum galiba. 

Erkeklere özgü bir hareketle tişörtü boyunundan çekip çıkarttı. Öyle rahat ve doğaldı ki, 

benim kalp atışlarımın hızlanması olabildiğince manasızdı.  

“Kusura bakma,” diyerek sedyenin ayak ucundaki perdenin ardına geçti. Açılan dolap 

kapak sesleri duydum. Üzerinde çıkardığının tıpatıp benzeri siyah bir tişörtle geri geldi . 

Aklımdan geçeni anlamış gibi, “İTÜ Mimarlık’tan geçen yıl mezun oldum,” dedi. “Bayağı 

uzun sürdü, sekiz yıl kadar.” Sanki kendi kendine konuşuyordu.  

“Ben de sosyolojideyim,” dedim. Sormamıştı halbuki. “İkinci sınıftayım.” 

“İyi, güzel,” dedi. Beklediğim gibi ilgilenmemişti. Hatta bana ilgisini bütün bütün 

kaybetmiş olduğunu düşündüm.  

Konuyu değiştirmek, az önce söylediklerimin izini yok etmek umuduyla “Perşembe günü 

aradığımda bir kız bana randevu verdi,” dedim.  

Elindekileri önündeki tepsiye bırakıp anlamamış gibi baktı. 

“Tabii ben senin gece DJlik yaptığını bilmediğim için ikide gelmek istedim,” dedim. “Eh, 

biraz ti’ye aldı beni.” Umutsuzca bir batağa saplanır gibiydim.  

“Önemsiz,” dedi. “Şimdi burada değil misin?” Doğru, önemli olan buydu.  

Oradaydım ama o kızın kim olduğunu da deli gibi öğrenmek istiyordum.. 



Dosyadaki desenin bir kopyasını çıkardı, sonra da kopyayı karbon kağıdından geçti. İnce 

pelür kağıdı kaldırıp baktı.  

“Hadi gel,” dedi. Sedyeyi işaret etti.  

Tam sedyenin yanında durmuştum ki, döner tabureden kalktı. Bana dönüp, “Tişörtünü 

çıkartıp yüzükoyun yat,” dedi.  

Kapının önünde bıraktığımı zannettiğim tedirginliğim geri geldi. Ağır ağır önce 

boynumdaki atkıyı, sonra da omzuma çapraz astığım çantayı çıkardım, kanepenin üstüne 

bıraktım.  

“Rahatlaman için sana da viski verebilirim ama alkol canının daha fazla acımasından başka 

bir işe yaramaz,” dedi. Kanepenin arkasında, tezgâhın önündeydi.Bardağına buzluktan bir buz 

ve biraz daha viski koydu. 

Tişörtümü çıkartıp katladım ve çantamın içine koydum. Dediği gibi sedyeye yüzükoyun 

uzandım. Gelip döner tabureye oturdu. Ucu ince iğnelerden oluşmuş yassı bir fırçaya 

benzeyen  dövme iğnesini avucunu dolduracak büyüklükte bir makineye taktı. Başımı tutup 

sola çevirdi.  

“Hadi bakalım, başlıyoruz,” dedi.  

Çok fazla acı hissetmedim. Yaklaşık yarım saat sonra kapıdaydım. Boynum kısmen streç 

filme sarılıydı.   

“Her gün nemlendirici sürmeyi unutma,” dedi. “Bir hafta kadar duş yaparken su 

değmemesi için eczanede satılan geniş flasterlerden alıp yapıştırırsan iyi olur.” 

Gülmemek için kendimi zor tutarak ve kendimden hiç beklemeyeceğim şekilde “Peki 

kontrole ne zaman geleceğim?” diye sordum.  

“Erken ama Cumartesi gelir misin?” diye sordu.  

Gidemezdim. Teyzemler Zonguldak’tan geleceklerdi. Elbette söylemedim. 

“Haftaya,” dedim. Haftaya kesin gidecektim.  

“Gelmeden ara,” dedi.  

“Ararım, ama altıdan sonra,” dedim. Güldü. Gülerken kısılınca gözlerinin çekikliğini fark 

ettim. Nerelisin muhabbetini sonraya erteledim.  

“Çabuk öğreniyorsun,” dedi.  

Gözüm arkasındaki yatak olabilen kanepeye takıldı. Atkımı unutmuştum. 

“Atkımı verir misin?” diye sordum.  

Anlamamış gibi baktı. 

İşaret ederek, “Unutmuşum,” dedim.  



“Bende kalsın,” dedi. Tutup montumun fermuarını dibine kadar çekti. “Merak etme, bu 

kadar soğuk hasta etmez adamı.”  

Evi tünele yakındı ama yedi kırkbeş vapurunu kaçırdım, mecburen sekiz on beşe kaldım.  

Eve girdiğimde saat dokuzu geçiyordu. Kimse yoktu. Vestiyerin aynasında annemin 

notunu gördüm. Akşam yemeğini arkadaşlarıyla yiyecekti.  

Banyo dolabında arayıp bepanteni buldum. Etajerimin çekmecesine koydum.  

Buzdolabından bir bardak soğuk süt doldurup içtim. Sonra yattım.  

Gece saat kaçtı bilmiyorum, babam odamın kapısını usulca açıp baktı. Uyuyordum. 

 


