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Pilar’a 
Kızım Violante’ye 





Bakabiliyorsan, gör. Görebiliyorsan, fark et. 

Nasihatler Kitabı





9

Sarı ışık yandı. Öndeki arabalardan ikisi yayalar için kır-
mızı ışık yanmadan hızlanıp geçtiler. Yaya geçidindeki ışıkta 
küçük yeşil adam figürü belirdi. Beklemekte olan yayalar, si-
yah asfaltın üzerine çekilmiş beyaz şeritlere basarak karşıya 
geçmeye başladılar, zebraya bundan daha az benzeyen bir şey 
olamazdı ama bu şeritlere ‘zebralı geçit’ diyorlardı. Ayakları 
debriyajda bekleyen sabırsız sürücüler gerginlik içinde, kırba-
cın havada şaklayacağını hisseden huzursuz atlar gibi bir ile-
ri bir geri gidiyorlardı. Yayalar karşıya geçmişti, ancak yolun 
arabalara serbest olduğunu belirten sinyalin yanmasına birkaç 
saniye daha vardı, görünürde bunca önemsiz bu gecikmenin, 
şehirde mevcut binlerce trafik lambasının sayısıyla çarpıldı-
ğında ve bu lambaların her birindeki üç ayrı renkteki ışığın art 
arda değişimi hesaba katıldığında, trafikteki sıkışıklığın ya da 
yaygın deyimle trafik tıkanıklığının en önemli nedenlerinden 
biri olduğunu iddia edenler vardı.

Yeşil ışık sonunda yandı, arabalar aniden fırladı ama hepsi-
nin aynı hızda öne atılmadıkları hemen anlaşıldı. Orta şeridin 
en önündeki araba yerinde duruyordu, mekanik bir arıza ol-
malıydı, gaz pedalı yerinden çıkmış, vites kolu sıkışmış ya da 
hidrolik sistemde bir arıza meydana gelmiş, frenler bloke ol-
muş, elektrik devresi kesilmiş olabilirdi, belki de sadece ben-
zini bitmişti, ilk kez oluyor değildi bunlar. Yaya kaldırımında 
yeniden birikmeye başlayan yayalar, durmakta olan aracın 
içindeki sürücünün, arkadaki araçlar çılgınca korna çalarken, 
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ön camın ardında elini kolunu salladığını gördüler. Hemen 
arabalarından çıkan ve aracı trafiği aksatmayacak bir yere ka-
dar itmeye hazır birkaç sürücü, arabanın kapalı camlarına öf-
keyle vurdu, içerdeki adam başını onlara doğru çevirdi, önce 
bir yana, sonra öteki yana bağırarak bir şeyler söylediği görü-
lüyordu, ağız hareketlerinden bir kelimeyi durmadan yinele-
diği anlaşılıyordu, hayır, bir değil iki kelimeyi, evet, gerçekten 
iki, adamlardan biri nihayet arabanın kapılarından birini aç-
mayı başardığında anlayacaklardı, Kör oldum. 

Kimsenin aklına gelmezdi bu. İlk bakışta, adamın gözleri 
sağlıklı görünüyordu, gözbebekleri saydam, parlak, gözleri-
nin akı porselen gibi sağlam ve beyazdı. Ardına kadar açtığı 
gözkapakları, yüzünün kırışmış derisi, aniden çatılmış kaşları, 
herkesin görebileceği gibi, bütün bunlar adamın düştüğü deh-
şet yüzündendi. Sanki o adam gördüğü son resmi, bir trafik 
lambasındaki kırmızı, yuvarlak ışığı beyninin ta içinde sakla-
mak istercesine, görülecek ne varsa hepsini ani bir hareketle, 
sıkılı iki yumruğunun arkasına gizlemişti. Arabadan çıkma-
sına yardım ederlerken, Kör oldum, kör oldum, diye umut-
suzca tekrarlayıp duruyordu, gözlerinden boşanan yaşlar, ölü 
olduklarını iddia ettiği gözlerini iyice parlatmıştı. Geçer, göre-
ceksiniz, geçer, bazen sinir bozukluğundan olur böyle şeyler, 
dedi bir kadın. Trafik lambasının ışığı yine değişmişti, birkaç 
meraklı yaya orada toplananlara yaklaşırken, olup biteni bil-
meyen arkadaki arabaların sürücüleri, sıradan bir trafik ka-
zası diye düşündükleri bu durumu, kırılan bir far, ezilen bir 
çamurluk için bu kadar gürültü patırtıya ne gerek var dedikleri 
olayı protesto ediyorlar, Polis çağırın, diye bağırıyorlardı, çe-
kin şu külüstürü yolun ortasından. Kör adam, Lütfen, biri beni 
evime götürsün, diye yalvarıyordu. Sinir bozukluğundan söz 
eden kadın, bir ambulans çağırıp zavallı adamı hastaneye gö-
türmek gerektiğini söyledi, ama kör adam, Hayır, dedi, bunu  
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istemiyordu, sadece oturduğu evin kapısına kadar götürmele-
rini istiyordu, Buraya çok yakın, bana büyük iyilik etmiş olur-
sunuz. Peki, ya araba, diye sordu bir ses. Başka bir ses yanıt 
verdi, Anahtarı üstünde, arabayı kaldırıma park ederiz. Buna 
gerek yok, diye araya girdi bir üçüncü ses, arabayı ben kulla-
nırım, bu beyi de evine götürürüm. Onaylayan mırıldanma-
lar duyuldu. Kör adam kolundan tutulduğunu hissetti, Gelin, 
benimle gelin, dedi aynı ses. Sürücünün yanındaki koltuğa 
oturması için adama yardım ettiler, emniyet kemerini bağla-
dılar, adam, ağlayarak, Görmüyorum, görmüyorum, diye mı-
rıldanıyordu, Nerede oturduğunuzu söyleyin bana, dedi öteki 
adam. Yeni bir olay görmeye meraklı, iştahlı yüzler arabanın 
camına yapışmıştı. Kör adam, ellerini gözlerine doğru kaldırdı, 
oynattı, Hiçbir şey görmüyorum, yoğun bir sis içinde gibiyim, 
bir süt denizine düştüm sanki, Ama körlük böyle bir şey değil 
ki, dedi öteki, körler her şeyi kapkara gördüklerini söylerler, 
Ama ben her şeyi bembeyaz görüyorum, Belki o kadıncağız 
haklıydı, sinirlerle ilgili olabilir, sinirler şeytani şeylerdir, Ben 
ne olduğunu biliyorum, bir felaket bu, evet, bir felaket, Nerede 
oturduğunuzu söyleyin bana, lütfen, aynı anda arabanın mo-
torunun çalıştırıldığı duyuldu. Kör adam, görememesi belle-
ğini zayıflatmış gibi kekeleyerek adresini söyledi, sonra, Size 
nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, dedi, öteki, Bırakın ca-
nım, bir önemi yok, bugün sizin başınıza gelir, yarın benim, 
bizi neyin beklediğini bilemeyiz, diye yanıt verdi, Haklısınız, 
bu sabah evimden çıktığımda, kim derdi ki başıma böyle bir 
felaket gelecek. Hâlâ duruyor olmalarına şaşırmıştı, Neden 
ilerlemiyoruz, diye sordu, Kırmızı ışık yanıyor, diye yanıtladı 
yanındaki. Ah, dedi kör adam ve yeniden ağlamaya başladı. 
Artık kırmızı ışığın ne zaman yandığını hiç bilemeyecekti. 

Kör adamın dediği gibi evi çok yakındaydı. Ancak kaldı-
rımların kenarlarını arabalar doldurmuştu, park edecek bir yer 
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bulamayınca yan sokaklarda boş yer aramak zorunda kaldılar. 
Arabayı park edecekleri yerde, sürücünün yanındaki koltuk, 
kaldırımın darlığı yüzünden duvara bir karış mesafede kalı-
yordu, bu yüzden, kör adam, bir koltuktan diğerine güçlükle 
geçmenin sıkıntısını çekmemek ve hem vites kolunun üzerin-
den hem de rahatsız edecek direksiyonun dibinden geçme-
mek için, arabadan park edilmeden indi. Sokağın ortasında 
tek başına kalakalmıştı, şaşkındı, ayaklarının altındaki zemi-
nin kaydığını hissetti, boğazına çöreklenen sıkıntıya hâkim 
olmaya çalıştı. Ellerini yüzünün önünde sinirli sinirli hareket 
ettiriyordu, süt denizi diye adlandırdığı şeyin içinde yüzmeye 
çabalıyor gibiydi, tam ağzını açıp yardım istemek için bağıra-
caktı ki, son anda öteki adamın eli koluna hafifçe dokundu, 
Sakin olun, sizi götüreceğim. Ağır ağır yürüdüler, düşmekten 
korkan kör adam ayaklarını sürüyerek ilerliyor, ama bu kez de 
kaldırımdaki küçük engebelere takılarak sendeliyordu, Sabırlı 
olun, neredeyse geldik, diye mırıldanıyordu öteki, az sonra, 
Evde sizinle ilgilenecek biri var mı, diye sordu, kör adam ce-
vap verdi, Bilmiyorum, karım kuşkusuz işinden dönmemiştir 
daha, bugün erken çıkayım dedim, başıma bu geldi, Başınıza 
hiçbir şey gelmeyeceğinden eminim, bir insanın böyle durup 
dururken kör olduğunu bugüne kadar hiç duymadım, Oysa 
gözlük kullanmıyorum diye övünürdüm ben, hiç gerek duy-
mamıştım, Görüyorsunuz işte. Binanın kapısına gelmişlerdi, 
iki komşu kadın bu sahneyi merakla izliyordu, bir komşu-
larını koluna girmiş götürüyorlardı, ama ikisinin de aklına, 
Gözünüze bir şey mi kaçtı, diye sormak gelmedi, sorulmadığı 
için de adam onlara, Evet, gözüme bir süt denizi kaçtı, diye 
karşılık veremezdi. Eve girdiklerinde kör adam, Çok teşekkür 
ederim, size zahmet verdiğim için beni bağışlayın, artık başı-
mın çaresine bakabilirim, dedi, Olmaz, ben de sizinle birlikte 
yukarı çıkacağım, sizi burada bırakırsam içim rahat etmez. 
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Daracık asansörün içine güçlükle sığıştılar, Hangi katta otu-
ruyorsunuz, Üçüncü katta, size ne kadar minnettar olduğumu 
bilemezsiniz, Bir şey değil, bayım, bir şey değil, bugün sizin 
sıranız, yarın benim, Evet, haklısınız, yarın da sizin sıranız. 
Asansör durdu, sahanlığa çıktılar, Kapıyı açmanıza yardım 
edeyim mi, Teşekkür ederim, kendi başıma yapabilirim her-
halde. Cebinden küçük bir anahtar demeti çıkardı, elini tek tek 
her birinin dişleri üzerinde gezdirdi ve, Bu olmalı, dedi, sol 
elinin parmak uçlarıyla kilidi yoklayarak kapıyı açmaya ça-
lıştı, Bu değilmiş, Bırakın ben bakayım, size yardımcı olayım. 
Üçüncü denemede kapı açıldı. Bunun üzerine kör adam içeri-
ye seslendi, Evde misin? Yanıt veren olmadı, adam, Dediğim 
gibi, daha eve dönmemiş, dedi. Ellerini öne doğru uzatarak, 
el yordamıyla koridordan geçti, sonra dikkatlice geri döndü, 
yüzünü adamın bulunduğunu tahmin ettiği yöne doğru çe-
virerek, Size nasıl teşekkür edebilirim, dedi, Sadece görevimi 
yaptım, dedi iyiliksever adam, teşekküre değer bir şey yok, 
ve ekledi, Bir yere oturmanıza yardımcı olmamı ister misiniz, 
karınız gelinceye kadar yanınızda kalabilirim. Adamın gay-
retkeşliği kör adamı birden kuşkulandırdı, elbette tanımadığı 
birinin eve girmesine izin veremezdi, sonuçta, belki de tam o 
anda, kendisini, korunmasız zavallı bir kör adamı etkisiz hale 
getirmek için kıskıvrak bağlayıp ağzını tıkamayı, sonra da eli-
ne geçen her türlü değerli eşyayı çalmayı planlıyor olabilirdi. 
Hiç gerek yok, zahmet etmeyin, dedi, ben başımın çaresine ba-
karım ve kapıyı yavaşça kapatırken, Zahmet etmeyin, zahmet 
etmeyin, diye yineledi.

Asansörün aşağı indiğini duyunca rahat bir soluk aldı. 
Gayriihtiyari bir hareketle, içinde bulunduğu durumu unuta-
rak, kapının üstündeki gözetleme deliğinin kapağını kaldırdı 
ve dışarıyı gözledi. Öte tarafta sanki beyaz bir duvar vardı. 
Gözetleme deliğinin metal aksamının kaş kemerine temasını 
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hissetti, kirpikleri küçücük merceğe sürtünüyordu, ama hiçbir 
şey göremiyordu, dipsiz bir beyazlık her şeyi örtmüştü. Kendi 
evinde olduğunu biliyordu, evini kokusundan, havasından, 
sessizliğinden tanıyordu, mobilyaları ve eşyaları dokunarak, 
parmaklarını üzerlerinde hafifçe gezdirerek ayırt edebiliyor-
du, ama daha şimdiden her şey tuhaf bir boyut içinde erimiş 
gibiydi, yön yoktu, referans yoktu, ne kuzey vardı ne güney, 
ne alt vardı ne üst. Kuşkusuz o da herkes gibi ergenliğinde 
muhtemelen kör olma oyunu oynamış, gözlerini beş dakika 
kapalı tuttuktan sonra, körlüğün kesinlikle korkunç bir felaket 
olduğu, yine de böyle bir bahtsızlığın kurbanı olan kişinin, yal-
nızca renklerin değil, biçimlerin ve düzlemlerin, yüzeylerin ve 
konturların anısını belleğinde tuttuğu sürece körlüğe nispeten 
katlanılabileceği sonucuna varmıştı, tabii o kişi eğer doğuştan 
kör değilse. Hatta körlerin içinde yaşadığı karanlığın sonuçta 
sadece ışığın yokluğu anlamına geldiğini, körlük dediğimiz 
şeyin, varlıkların ve nesnelerin görünüşünü örtmekle sınırlı 
kalıp, onları bu kara perdenin ardında el değmemiş halde bı-
rakan bir şey olduğunu da düşünmüştü zaman zaman. Şim-
diyse, aksine, öylesine aydınlık, öylesine kesintisiz bir beyaz-
lığın içine gömülmüştü ki, bu beyazlık sadece renkleri değil, 
nesneleri ve varlıkları da emmekle yetinmiyor, yutuyor, onları 
iki misli görünmez hale getiriyordu. 

Oturma odasına doğru giderken, yavaş yavaş ve ihtiyat-
la adım atmasına, elini duvarda duraksayarak kaydırmasına 
karşın, hiç beklemediği bir anda, çiçek dolu bir vazoyu yere 
düşürdü. Ya vazonun orada olduğunu unutmuştu ya da ka-
rısı işe gitmeden önce o vazoyu, daha sonra uygun bir yere 
koymayı düşünerek oraya bırakmıştı. Yol açtığı facianın cid-
diyetini anlamak için yere eğildi. Vazodaki su, cilalı parke-
nin üzerine yayılmıştı. Çiçekleri toplamak istedi, ama cam 
kırıklarını aklına getirmemişti, incecik, uzun bir cam kıymığı 



15

parmağına saplandı ve kör adam, akşam çökerken loşlaşma-
ya başlayan evin ortasında, beyaz bir körlük içinde, acıdan, 
terk edilmişlikten, bir çocuk gibi, ağlamaya başladı. Çiçekleri 
elinden bırakmadan, parmağının kanadığını hissederek, ce-
binden mendilini çıkarabilmek için yan tarafına doğru döndü 
ve parmağını elinden geldiğince sardı. Sonra el yordamıyla, 
tökezleyerek, mobilyaların çevresinden dolanarak, ayağının 
halılara takılmaması için ihtiyatla adım atarak, karısıyla yan 
yana oturup televizyon izledikleri kanepeye erişti. Oturdu, 
çiçekleri dizlerinin üzerine koydu ve mendili dikkatle çözdü. 
Dokununca eline yapış yapış gelen kan midesini bulandırdı, 
ama bu duygunun kanı göremediği için uyandığını düşün-
dü, kendi kanı, ona ait olsa da bir biçimde yabancı, tehditkâr, 
renksiz, yapışkan bir sıvıya dönüşmüştü. Usul usul, sağlam 
eliyle hafifçe dokunarak, minicik bir kılıç kadar keskin, ince 
cam kıymığını araştırdı ve işaretparmağı ile başparmağının 
tırnaklarını cımbız gibi kullanarak kıymığı etinden çıkarma-
yı başardı. Yaralı parmağını yeniden mendiliyle sardı, kanın 
pıhtılaşması için iyice sıktı ve bitkin, tükenmiş bir halde sır-
tını kanepeye yasladı. Birkaç dakika sonra, bazen bedenimiz 
gevşeyeceği ânı seçerken, sadece bütün sinirlerinin gergin ve 
uyanık olması gerektiğini söyleyen mantığını dinlemek yeri-
ne bazı korku ya da umutsuzluk anlarını seçer ya, onun da 
üzerine bir bitkinlik çöktü, gerçek bir yorgunluktan çok, bir 
sersemlik haliydi bu, ama onun kadar ağırdı. Kör olsaydım 
oyunu oynadığı rüyayı görmeye başladı hemen, rüyasında 
gözlerini defalarca açıp kapatıyordu ve her seferinde, bir yol-
culuktan dönüyormuş gibi, bütün biçimleri ve renkleri aynı 
şekilde kendisini bekler buluyor, bildiği dünya da hiç değiş-
memiş oluyordu. Bu huzur verici kesinliğin altında yine de 
bir kuşkunun boğuk sızısını algılıyordu, belki de aldatıcı bir 
düştü bu, kendini hangi gerçekliğin beklediğini şu an için 
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bilemediği bu düşten er geç uyanacaktı. Sonra, ancak birkaç 
saniye süren bu duruma dermansızlık adı vermek doğru mu 
bilinmez, çünkü kişinin uyanmaya hazırlandığı yarı uyanık-
lık durumundaydı, uyanayım mı, uyanmayayım mı, diyerek 
kararsız kalmanın doğru olmadığını, sonunda risk almaktan 
başka çare bulamayacağı bir ânın hep geldiğini ciddi olarak 
düşündü, Kucağımdaki bu çiçeklerle, açmaya korkuyormu-
şum gibi kapalı tuttuğum gözlerimle burada ne yapıyorum 
ben böyle, N’apıyorsun burada, kucağında çiçeklerle burada 
böyle neden uyuyorsun, diye sordu karısı. 

Kocasının cevabını beklememişti. Hareketlerini onun gö-
züne sokarcasına vazo kırıklarını toplamaya, parkeyi paspas-
lamaya koyulmuştu, bir yandan da sinirlendiğini saklamaya 
gerek görmeden homurdanıyordu, Seninle hiç ilgisi yokmuş 
gibi orada uyuyacağına, bu işleri sen de yapabilirdin. Kocası 
hiç sesini çıkarmadı ve gözlerini kapalı gözkapaklarının ardı-
na sakladı, birden aklına gelen düşünceyle, ürkekçe bir umut-
la heyecanlandı, Ya gözlerimi açınca görmeye başlarsam, diye 
düşündü. Karısı yanına yaklaştı, kanlanmış mendilini gördü, 
huysuzluğu bir anda kayboldu, acıma duygusuyla, Vah za-
vallım, bu nasıl oldu böyle, diye sordu, üstünkörü yapılmış 
bandajı açarken. Bunun üzerine, adam, karısını, çok arzuladı, 
ama sonra onu göremeyeceğinden emin olarak gözlerini açtı, 
Sonunda uyandın, koca uykucum benim, dedi kadın, gülüm-
seyerek. Bir sessizlik oldu ve adam, Kör oldum, seni göremi-
yorum, dedi. Karısı kızdı, Aptalca şakalar yapmayı bırak, bazı 
şeylerle oyun olmaz, Oyun olmasını çok isterdim, ama gerçek 
şu ki kör oldum, hiçbir şey görmüyorum, Lütfen, korkutma 
beni, bak bana, buraya, buradayım ben, ışık da yanıyor, Bu-
rada olduğunu biliyorum, sesini duyuyorum, sana dokunu-
yorum, ışığı yakmış olabileceğinin farkındayım, ama körüm 
ben. Kadın, ağlamaya başladı, ona sımsıkı sarıldı, Doğru değil 
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bu, doğru olmadığını söyle bana. Çiçekler yere düşmüştü, kan 
lekeli mendilin üzerine adamın yaralı parmağından yine kan 
damlıyordu, adam ise, sanki başka kelimelerle söylemek is-
tercesine, Beterin beteri var gibisinden bir şeyler mırıldandı, 
Her şeyi bembeyaz görüyorum, ve ardından hüzünlü bir gü-
lümseme belirdi yüzünde. Karısı yanına oturdu, sıkıca sarıldı, 
alnını, yüzünü, dikkatle, gözlerini yumuşak yumuşak öptü, 
Göreceksin geçecek, bir şeyin yoktu ki, kimse böyle birdenbire 
kör olmaz, Belki olur, Nasıl olduğunu anlat bana, ne hissettin, 
ne zaman, nerede oldu, ya da hayır, dur, bekle, ilk yapmamız 
gereken şey bir göz doktoruyla konuşmak, tanıdığın var mı, 
Hayır yok, sen de ben de gözlük kullanmıyoruz ki, Seni has-
taneye götürsem, Görmeyen gözler için acil servis olduğunu 
sanmıyorum, Haklısın, en iyisi bir göz doktoruna gitmek, tele-
fon rehberine bakayım, yakınlarda muayenehanesi olan birini 
bulalım. Kadın ayağa kalktı, adama tekrar, Bir değişiklik var 
mı, diye sordu. Hiç yok, dedi adam, Dikkat et, şimdi ışığı sön-
düreceğim, sen de bana söyleyeceksin, şimdi, Hiç, Nasıl hiç, 
Hiç, hep aynı beyazlığı görüyorum, sanki hiç gece olmamış 
gibi geliyor bana. 

Karısının telefon rehberini karıştırdığını duyuyordu, göz-
yaşlarını tutabilmek için burnunu çekiyor, iç geçiriyordu, ni-
hayet, Bu işimize yarayabilir, umarım bizi kabul eder, dedi ka-
rısı. Numarayı çevirdi, doktorun muayenehanesi olup olma-
dığını, doktor beyin orada olup olmadığını, oradaysa onunla 
görüşüp görüşemeyeceğini sordu, Hayır, hayır, doktor bey 
beni tanımıyor, oldukça acil bir durum için aramıştım, evet, 
lütfen, anlıyorum, tamam, o halde size anlatayım, ama lüt-
fen doktor beye aktarınız, kocam aniden kör oldu, evet, evet, 
aynen size söylediğim gibi, aniden, hayır, kendisi doktorun 
hastası değil, kocam gözlük kullanmaz, hiç kullanmadı, evet, 
gözleri çok iyiydi, ben de öyleyim, ben de çok iyi görüyorum, 
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ah, çok teşekkürler, bekliyorum, bekliyorum, evet, doktor bey, 
evet, aniden, her şeyi bembeyaz gördüğünü söylüyor, nasıl 
olduğunu bilemiyorum, bunu ona sorma fırsatım olmadı, az 
önce eve gelince onu bu halde buldum, kendisine sormamı 
ister misiniz, ah, çok teşekkürler, doktor bey, hemen geliyoruz, 
hemen. Kör adam ayağa kalktı, Bekle, dedi karısı, dur da önce 
şu parmağını tedavi edeyim, bir süre ortadan kayboldu, elinde 
bir şişe oksijenli su, bir şişe de tentürdiyot, pamuk ve küçük 
bir kutu yara bandıyla geri döndü. Pansumanı yaparken sor-
du, Arabayı nereye bıraktın, ve birden aklına geldi, İyi ama bu 
durumda araba kullanamazdın ki, yoksa eve geldikten sonra 
mı, Hayır, sokaktaydım, kırmızı ışıkta durduğumda oldu, biri 
iyilik edip beni buraya kadar getirdi, arabayı yan sokağa bı-
raktık, Tamam, inelim öyleyse, ben arabayı getirirken sen ka-
pıda beklersin, anahtarları nereye koydun, Bilmiyorum, adam 
onları bana geri vermedi, Hangi adam, kim o, Beni eve getiren 
kişi, bir erkekti, Şuraya bırakmıştır, bir bakayım, Arama boşu-
na, adam içeri girmedi, Ama anahtarlar bir yerde olmalı, Ver-
meyi unuttu herhalde, farkında olmadan götürmüştür, Bir bu 
eksikti, Sendeki anahtarları kullan, benimkileri sonra ararız, 
Tamam, gidelim, ver elini bana. Kör adam, Bu halde kalırsam 
canıma kıyarım, dedi. Lütfen saçmalama, bu felaket zaten ye-
terince büyük, Gözleri kör olan benim, sen değilsin, bunun ne 
demek olduğunu sen anlayamazsın, Doktor seni iyileştirecek, 
göreceksin, Evet, göreceğim. 

Dışarı çıktılar. Aşağıda, merdivenin dibinde, kadın otoma-
tiğe basıp ışığı yaktı ve adamın kulağına fısıldadı, Beni burada 
bekle, eğer komşulardan biri gelirse, onunla doğal bir şekilde 
konuş, beni beklediğini söyle, ilk bakışta senin kör olduğunu 
anlayamazlar, başkalarına dert anlatmak zorunda kalmaya-
lım, Tamam, ama gecikme. Kadın, koşarak sokağa çıktı. Tek bir 
komşu bile ne içeri girdi ne dışarı çıktı. Kör adam, deneyimle  
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biliyordu ki, otomatik sayacın tik taklarını işittiği sürece mer-
divenin ışığı sönmeyecekti, dolayısıyla, ses kesildikçe düğ-
meye bastı. Işık, orada yanan bu ışık onun için bir sese dö-
nüşmüştü. Karısının neden bu kadar geciktiğini anlamıyordu, 
yan sokağa gitmişti, seksen ya da yüz metre öteye. Daha fazla 
gecikirsek doktor gider, diye düşündü. Gayriihtiyari sol ko-
lunu kaldırdı ve saate bakmak için başını eğdi. Bir yerine ani 
bir sancı saplanmış gibi dudaklarını sıktı ve komşulardan biri 
o anda çıkıp gelmediği için kadere şükretti, çünkü o an biri-
si bir şey söylese hüngür hüngür ağlardı. Sokakta bir araba 
durdu, Nihayet geldi, diye düşündü, ne var ki motorun sesi 
onu şaşırtmıştı, Bir dizel motor sesi bu, bir taksi, dedi kendi 
kendine ve elektrik düğmesine bir kez daha bastı. Karısı içe-
ri girdi, sinirliydi, Seni korumasına alan o aziz, o iyi yürekli 
kişi arabamızı alıp gitmiş, Nasıl olur, iyice bakmamışsındır, 
Elbette iyi baktım, gözlerim iyi görüyor benim, bu son sözler 
ağzından istemeden çıkmıştı, Arabanın yan sokakta olduğunu 
söyledin bana, diye lafı çevirdi, ama orada yok, belki başka bir 
sokağa bıraktınız, Hayır, hayır, o sokağa bıraktık, bundan emi-
nim, Bu durumda, kaybolmuş demektir, Öyleyse, anahtarlar, 
Senin şaşkınlığından, üzüntünden yararlanıp arabamızı çaldı, 
Ama ben korkumdan onu eve bile almadım, sen gelene ka-
dar yanımda kalsaydı arabayı çalamazdı, Haydi gidelim, taksi 
bizi bekliyor, yemin ederim, o dolandırıcının da gözlerinin kör 
olması için yaşamımın bir yılını vermeye razıyım, Sesini yük-
seltmeden konuş, Ve birilerinin onu soyup soğana çevirmesi 
için de, Belki ortaya çıkar, Ha, evet, yarın kapımızı çalar dal-
gınlığıma geldi diyerek özür diler, senin nasıl olduğunu sorar. 

Doktorun muayenehanesine kadar konuşmadılar. Kadın, 
arabanın çalınmış olduğunu aklına getirmemeye çalışıyor, 
kocasının ellerini tutup sevgiyle sıkıyordu, şoför dikiz ayna-
sından gözlerini görmesin diye başını öne eğen adamsa, bu 



20

kadar büyük bir felaketin gelip kendisini nasıl bulduğunu 
kendi kendine sorup duruyordu, Neden ben? Taksi yanaşır-
ken trafiğin gürültüsü, şu ya da bu yüksek ses doldu kula-
ğına, biz henüz uykudayken, dış dünyanın sesleri bizi beyaz 
bir örtü gibi saran bilinçsizlik perdesine değerken de öyle olur 
bazen. Beyaz bir örtü gibi. İçini çekerek başını salladı, karısı, 
Sakin ol, ben yanındayım, dercesine usulca onun yüzüne do-
kundu, adam, şoförün ne düşüneceğini umursamadan başını 
karısının omzuna dayadı, Benim yerimde sen olsaydın, araba 
bile kullanamazdın, diye düşündü çocuklar gibi, ve bu dü-
şüncenin ne kadar saçma olduğunu dikkate almayarak içinde 
bulunduğu umarsız duruma karşın mantıklı akıl yürütmeyi 
sürdürebildiği için sevindi. Karısının belli etmeden yaptığı 
yardımla taksiden inerken sakin gözükmeye çalıştı, ama yaz-
gısını öğreneceği muayenehanenin girişinde, sesi titreyerek 
karısına sordu, Buradan çıkarken nasıl olacağım acaba, ve ba-
şını, hiç umudu kalmamış biri gibi salladı. 

Karısı, sekreter kıza, yarım saat önce kocasıyla ilgili tele-
fon eden kadın olduğunu söyledi, kız da onları, diğer hastala-
rın beklediği küçük salona aldı. İçerde, tek gözü siyah bantla 
örtülü bir ihtiyar, annesi olması gereken bir kadının yanında 
oturan şaşı bir erkek çocuk, koyu renk camlı gözlük takmış bir 
genç kız, gözle görülür bir belirti bulunmasa da kör olmadık-
ları anlaşılan –körler göz doktoruna gelmezler– iki kişi daha 
vardı. Kadın, kocasını boş bir iskemleye götürdü ve başka 
yer olmadığından onun yanında ayakta durdu, Beklememiz 
gerekecek, diye fısıldadı kulağına. Adam neden bekleyecek-
lerini anlamıştı, oradaki insanların seslerini duymuştu, ama 
şimdi aklını başka bir şeye takmıştı, doktorun onu muayene 
etmesi ne kadar gecikirse körlüğünün o ölçüde ilerleyeceği-
ni, dolayısıyla da iyileştirilemeyeceğini, çare bulunamaya-
cağını düşünüyordu. İskemlesinde kaygıyla kıpırdandı, tam  
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kuruntularını karısına anlatacaktı ki kapı açıldı ve sekreter kız 
onlara, Lütfen içeri girin, dedi, sonra, öteki hastalara dönerek, 
Doktorun talimatı böyle, bu beyin durumu acil, diye açıkla-
dı. Şaşı çocuğun annesi itiraz ederek, Kural kuraldır, dedi, en 
önce kendisi gelmişti ve bir saattir bekliyordu. Öteki hastalar 
onu alçak sesle destekledi, fakat hiçbiri, hatta kadının kendisi 
bile, talebinde fazla ısrarcı olmadı, doktoru sinirlendirmemeli-
lerdi, yoksa bu sabırsızlıklarını onları daha uzun süre beklete-
rek ödetirdi, daha önce yaşamışlardı bunu. Gözü siyah bantlı 
ihtiyar yüce gönüllülük gösterdi, Bırakın zavallıyı, içimizde 
en zor durumda olan o. Kör adam onu duymadı, muayene 
odasına girmekteydi, karısı, Bu iyiliğinizden dolayı size çok 
teşekkür ederim, doktor bey, diyordu, kocam, ve bunu derken 
durdu, aslında gerçekte neler olduğunu tam bilmiyordu, bil-
diği tek şey, kocasının kör olduğu ve arabalarının çalındığıydı. 
Doktor, Oturun, lütfen, dedi, hastanın oturmasına yardım etti, 
sonra, eline dokunarak, doğrudan onunla konuştu, Başınıza 
ne geldi, anlatın bana. Kör adam, arabasında yeşil ışığın yan-
masını beklerken, birden hiçbir şey göremez olduğunu, biri-
lerinin yardımına koştuğunu, yaşlıca bir kadının –bunu ses 
tonundan çıkarıyordu elbet–, bunun sinirsel bir durum olabi-
leceğini söylediğini, daha sonra bir adamın onu evine kadar 
götürdüğünü, çünkü evine tek başına dönecek durumda ol-
madığını anlattı, Her şeyi bembeyaz görüyorum, doktor. Ara-
basının çalındığını hiç söylemedi. 

Doktor adama sordu, Daha önce hiç başınıza gelmiş miy-
di, yani şimdiki gibi ya da buna benzer bir şey, Hiç gelmedi, 
doktor bey, gözlük bile kullanmadım, Ve bunun aniden oldu-
ğunu söylüyorsunuz, Evet, doktor bey, Kapatılan bir ışık gibi, 
Daha doğrusu yanan bir ışık gibi, Son günlerde görmenizde 
bir değişiklik fark ettiniz mi, Hayır, doktor bey, Ailenizde kör-
lük vakası var mı, ya da geçmişte rastlanmış mı, Tanıdığım  
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akrabalarım ya da bana anlatılan yakınlarım içinde hiç kör 
yok, Şekeriniz var mı, Yok, doktor bey, Frengiye yakalandı-
nız mı, Hayır, doktor bey, Yüksek tansiyonunuz var mı ya da 
kafatası içi basıncınız yüksek mi, Kafatası basıncı için bir şey 
diyemem ama, başka bir şikâyetim olmadığını biliyorum, iş-
yerinde düzenli kontrolden geçiyoruz, Bugün ya da dün başı-
nızı bir yere sertçe çarptınız mı, Hayır, doktor bey, Kaç yaşın-
dasınız, Otuz sekiz yaşındayım, Pekâlâ, gözlerinizi muayene 
edelim şimdi. Kör adam, muayeneyi kolaylaştıracakmış gibi 
gözlerini açabildiği kadar açtı, ama doktor onu kolundan tu-
tup bir aletin arkasına oturttu, biraz hayal gücü olan biri bunu, 
sözlerin yerini gözlerin aldığı, günah çıkartanın günahkârın 
ruhunun ta içine baktığı yeni model bir günah çıkartma yeri 
olarak düşünebilirdi, Çenenizi şuraya dayayın, dedi, gözleri-
nizi kapatmayın ve hiç kıpırdamayın. Kadın kocasına yaklaştı, 
elini omzuna koydu, Bak göreceksin, her şey yoluna girecek, 
dedi. Doktor, kendi bulunduğu taraftaki çift mercekli düzene-
ği kaldırıp indirdi, ince ayar vidalarını döndürdü ve muaye-
neye başladı. Saydam tabakada bir şey bulamadı, göz akında 
bir şey yoktu, gözbebeğinde bir şey yoktu, ağtabakada, billur 
cisimde, sarı noktada, göz sinirinde de bir şey yoktu, gözün 
hiçbir yerinde hiçbir şey bulamadı. Aygıttan uzaklaşıp gözle-
rini ovuşturdu, sonra hiçbir şey demeden, incelemeye yeni-
den, en başından başladı ve ikinci kez bitirdiğinde, şaşkınlığı 
yüzünden belliydi, Dokularda hiçbir bozukluğa rastlamadım, 
gözleriniz kusursuz. Ellerini kavuşturarak sevinçle bağırdı 
karısı, Sana demiştim, sana demiştim, her şey yoluna gire-
cek işte. Kör adam karısının sözlerini umursamadan sordu, 
Çenemi aletten çekebilir miyim, doktor bey, Elbette çekebilir-
siniz, kusura bakmayın, Eğer gözlerim kusursuzsa, sizin de 
söylediğiniz gibi, neden kör oldum öyleyse, Şu an için bir şey 
söyleyemem, daha ayrıntılı incelememiz, tahliller, ekografi,  


