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Önsöz

Bendeniz Cihan Batur. 1986 yılında İstanbul’da 
doğdum. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirip, 2009 
yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden dip-
lomamı aldım. Okur-yazar geçti yıllarım. Lise çağına ka-
dar denemeler, üniversite yıllarında bir roman (Tayyare-i 
Meçhule,2007) ve çeşitli mizah ve kültür dergilerinde öy-
küler… Kelimeleri orkestralaştırmak en büyük hobim, 
kalemse en sevdiğim enstrümandır.

Romantizm örneği bu eseri kaleme alırken, alaycı üs-
lubumu fırsat buldukça kelime oyunlarıyla süsledim, mi-
zahla sosladım. Dramı da ihmal etmedim, katiyen dublör 
kullanmadım ve tüm çarpışmalardan sağ çıktı kelimeler. 
Sanat için soydum onları ve şimdi şeffaflar.

Uyarı!

Kaybolan ilişkinizin,
çalınan sevgilinizin,

hatırası acıtan aşkınızın hatırlanmasından
bu eser sorumlu tutulamaz!

Lütfen kalbinizin, eşyalarınızın ve diğer şahsi 
organlarınızın güvenliğinden emin olunuz.
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Kır Düğünü

Aşkları henüz bitenlerin kaderidir, iki dudak arasından 
çıkanlar tükendiğinde, iki dudak arasına konan sigarayı koca 
bir yalnızlıkla yakmak!

Salaş pastanenin pervanesinin esintisi, kapı girişin-
deki boncuklu süslemenin sürekli salınıp saçma sapan 
sesler çıkarmasından başka işe yaramıyor. Basit bir su 
bardağında fazla şekerli ve ılık… Mızmızlıkla ilgili değil, 
bu limonata kötü. Tam bir ağustos sıcağı. Mekân tenha, 
pek gelip giden yok. Anlaşılan Ayvalık eskisi gibi revaçta 
değil. Eski püskü takım elbisemle birazdan pastanenin 
karşısında gerçekleşecek kır düğününü bekliyorum. Bur-
cu evleniyor. Bardak iyi temizlenmemiş. İçi şekerli… İçim 
çok kederli. Bu takım elbise benim damatlığım olmalıydı. 
Birtakım hadiseler hiç yaşanmamalıydı ve birazdan baş-
layacak merasim Aslan ile Burcu’nun görkemli düğünü 
olmalıydı. Ben bunları aklımdan geçirirken, kül tablası 
gene ağzına kadar dolmamalıydı.

Birlikte son günümüzü hatırlıyorum. Kolundan tu-
tup açıklamak istedim. “Hayır Aslan, daha fazla yalan 
duymak istemiyorum. Bıktım her aklına eseni yapman-
dan!” dediğinde ben hâlâ içinde bulunduğumuz du-
rumun sıradan bir kapris ve küsme seansı olduğunu 
düşünüyordum. “Ben olsa olsa her aşkıma eseni yapmı-
şımdır bebeğim.” deyişim de bu yüzdendi. Apartmanın 
dar merdivenlerinden bavulunu çekiştire çekiştire iner-
ken dip boyası gelmiş duvarların kiremit turuncusunu, 
yine çiçekli bol elbisesinin turuncusuna sürte sürte onu 
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mahvedişi hâlâ gözümün önündedir. “Dur şu ışığı aça-
yım aşkım, düşeceksin. Hay böyle apartmanın! Burcu 
dursana! Böyle çekip gidemezsin! Biz seninle çay-siga-
ra gibiyiz. Köfte-patates gibiyiz aşkım. Ver şu bavulu!” 
Gücünü, ağlamayışından ve öfkesinden aldığı belliydi. 
Öfkesi ağlayışını bastırıyordu, ağlayamayışı öfkesini; 
“Vermem, adi herifin tekisin!”. Neden karşılık verdim bu 
sözlerine bilmiyorum. “Sen de kıskanç ve çekilmezsin o 
zaman! Ben senin kız arkadaşlarınla görüşmene karış-
mıyorum! Sen de benim kız arkadaşlarımla görüşmeme 
karışmasan…”

“Pislik!”
“Aşkım yapma böyle. Bin hektarlık yangın var yüreğim-

de! Etraf toz duman! Ama aşkımız hâlâ görüş alanında.”
“Beyinsiz seni, öküz!”
“Affedersiniz bayan, gözleriniz boya mı? Çünkü kahve-

rengi olmasına rağmen gözleriniz harikulade. Kahverengi 
bir gözün diğer gözlerden rol çaldığı daha önce görülmedi. 
Bu renk bir lens piyasaya sürüldü de haberimiz mi yok?”

“Yapma Aslan. Boşuna uğraşma. Ben yüreğinden taşı-
nıyorum. Eşyalarımı çekiştirme.”

Kaçıncı kez kırmıştım Burcu’nun kalbini? Bak onu 
hatırlamıyorum. Birlikte Marmaris’e gittiğimiz yaz tatili 
dönüşünde saatlerce hazırlayamadığı bavulunu o gün 
hazırlaması beş dakika sürmedi. Kararlarını, eşyaların-
dan önce almıştı bile. Whitney Houston şarkısı “I have 
nothing, if i don’t have you” ile dans ederken, artık İbra-
him Tatlıses’ten “Sen yoksan her şey eksik, sen varsan 
her şey tamam” parçasıyla bavul hazırlıyorduk. İki şarkı-
nın sözleri aynı, makamları farklıydı.

Onsuz ilk günler; birlikte mutluyken çekilmiş fotoğ-
raflara bakarak geçiyor, alkol alarak bitiyor, baş ağrısıy-
la başlıyordu. Her Türkçe aşkın ortak noktası Sezen Ak-
su’nun mermiden yapılma şarkılarıyla bu kısır döngünün 
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içine girdim. Şu an pastanenin radyosunda çalan şarkı 
örneğin… 

Geri dön, geri dön... Ne olur geri dön... Uzanıp tutuver eli-
mi bir gün...

Bir çift didişerek pastaneye girdi. Çocuk biraz kıro. Gü-
neşten kestane gibi yanmış. Üstsüz dolaştığına bakılırsa 
cankurtaran filan herhalde. Didişmenin sebebi çok açık: 
Kızın aldığı hediyeyi beğenmemiş. Kapüşonlu şeyleri sev-
mezmiş. Burcu da almıştı buna benzer bir şey: “Soğuk-
larda başını örtersin diye kapşonlu aldım aşkım, umarım 
beğenirsin.”. Üstünde resimler ve yazılar vardı, beğenme-
miştim. “Kapüşon demek istedin herhalde Burcu. Ama 
düşünmüş olmanın doğruluğu telaffuzunun yanlışlığını 
örtüveriyor. Almanca ‘cap schön’ şeklinde bir orijini var-
dır. ‘Cap’ şapka demektir, ‘schön’ ise güzel. Yani güzel şap-
ka anlamında.”

Sevimsizliğimin ve küstahlığımın iyice şiddetlenmesini 
Burcu’nun gidişiyle rahatlıkla bağdaştırabileceğimiz o dö-
nemde simitçilere mi çatmadım, call center personellerini 
mi aşağılamadım, komşulara zevksiz ve “kbps” açısından 
hayli düşük şarkılar mı dinletmedim, neler neler… Tüm 
toplum terapi alanımdı sanki. 

Mesela o gün her fırsatta yakılan sigaralardan birini 
daha yakıp Şişli’deki apartmandan kendimi dışarı attım. 
Yani hiçbir kez sonuna kadar içilemeyen sigarayı… O sı-
ralar hiçbir kez mutlulukla girilemeyen o evden... “Hava 
bir açık, bir kapalı; hiçbir şey anlamıyorum bu işten! Bu 
metrolarda niye sigara içilmiyor?” derken ekmeğinde bir 
genç elinde broşürle yanaşıyor yanıma; “Efendim, İngi-
lizce öğrenmek ister misiniz? Otuz günde İngilizce öğreti-
yoruz, katılmak isterseniz şayet,” düşünüyorum da, sör 
veya mösyö şeklinde yaklaşsa daha mı iyi olurdu? “Otuz 
günde mi? Kardeşim ne aceleniz var? Adam gibi yavaş 
yavaş öğretsenize!”
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“Bu sadece başlangıç kuru efendim. Yani kaba tabir-
le önce derdinizi anlatacak kadar sonra kapsamlı eğitim 
süreci.”

“Benim derdim ne kadar büyük sen biliyor musun? 
Bir aylık İngilizce ile anlatılacak dert mi benimki be! Hem 
ben Türkçe kullanamıyorum derdimi anlatırken. Alkol 
kullanıyorum. Litre ve promille anlatıyorum derdimi, 
başka bir dil o. Kuru kuru anlatılmaz derdim, dilimin ıs-
lanması gerekir. Ayrıca farklı bir perspektif sunar alkol 
bana. Tam iki yüz kırk dört saat önce sevgilimle ayrıl-
dık. Acayip efkârlıyım. Hâlâ seviyorum. Terk etti beni. Biz 
böyleyiz işte, sevdik mi abartıyoruz. Tuttuğum takımın 
kombinesi var bende bak!”

“Kardeşim, tamam ama izin ver, biz de işimize baka-
lım!”

“Bak sen bana İngilizce öğretemedin ama ben sana 
has Türkçe öğrettim. Nasıl da günlük dile döndün hemen 
be! Efendiliğini günlük tüketiyorsun demek! Bak arkada-
şım, şimdi sen demin beni dinlerken hep yanlış organını 
seçmişsin. Normalde beni ‘kulaklarınla’ dinlemelisin. An-
ladın mı? Kulaklarınla! Beni dinlemen gereken organın 
kulakların! Al sana ipucu…”

“Hayda! Çattık yahu!”
“Çatma kurban olayım! Şimdi seni evire çevire dövüp 

bu marşın devamını söyletmem lazımdı ama dua et ba-
şım ağrıyor!”

“Hadi kardeşim tamam, hadi canım hadi.”
“Koçum senin idrak yolların hastalanmış, git göstert. 

Beni dinleyecek iki kulak istedim, senin gibi otuz gün 
falan istemedim. İki dakika vaziyetimizi dinledin ne var 
yani. Dayak istiyorsan söyle. Otuz gün döverim seni!”

“Peki, kardeşim affedersin. İzin ver, işimize gücümüze 
bakalım.”

“İyi. İnsanları fazla zorlama. Bir dil yeter bazılarına.”
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Metroda treni beklerken pastaneye de uğradım. Uğra-
maz mıyım? “Nasıl iş ahlakı bu böyle? Bu nasıl pastane-
cilik?! Bu poğaça bayat!”

“Aman efendim, rica ederim. Ürünlerimiz günlüktür.”
“Hadi ya! Peki, sizin pastanede bir gün kaç saattir? Bu 

poğaça hiç 24 saat içinde üretilmişe benzemiyor, resmen 
bayat kardeşim!”

Pastaneci radyoyu kapadı, Yunan frekansları cızır-
tıya sebep oldu sanırım. Biraz lodos var.  Kendisini ol-
duğundan şişman gösteren enine çizgili üstüyle, epeyce 
yükseğe asılı duran televizyona uzanırken hafif bir göbek 
dekoltesi verdi. Estetikten uzak hissettiren bu görüntü, 
kanalları değiştirirken sürüp gitti. Ta ki çiftlerin yarıştı-
ğı şu meşhur “Beyim Bilir” programına gelinceye kadar. 
Burcu’yla katılmıştık bu programa. Sırf eğlencesine… 
Arabayı alamadıktı zaten!

“İlk çiftimiz Aslan ve Burcu ile Beyim Bilir başlıyooor! 
Aslan Bey, hoş geldiniz! Biraz tanıyalım mı sizi? Sözlünüz 
şu an cam odada bekliyor. Rahat olun.”

“Herkese merhaba. Ben Aslan. Sözlüm Burcu ile ya-
rışmaya Şişli’den katılıyorum. Normalde Filker Bey, ben 
yarışmalara katılmayacak kadar miskinimdir. Burcu 
başvurmuş benden habersiz. Zevkine geldik öyle. Prog-
ramı pek izleme fırsatım olmadı. Gündüz yayımlanıyor 
sanırım. İşkembeciler hâlâ açık olur ben uyumaya karar 
verdiğimde. O yüzden denk gelemedim.”

Hemen havaya girip kendimden bahsetme hastalığı-
mın ortaya çıkmasına engel olamamıştım. Seyirciler, ışık-
lar, alkışlar derken havaya çok erken girmişim. Tekrarını 
izlerken Burcu yine kıskanmıştı beni, Instagram’da filan 
fan sayfaları açılmıştı adıma. “Filker Bey, gördüğünüz 
gibi çirkin ve kumlu kumralım. Kalın kaşlı, gür sakallı-
yım.” Gözlerimi seyirciler üzerinde gezdirerek, ballandıra 
ballandıra kendimi anlatmayı sürdürdüm. “Enişte Bey 
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hemen havaya girdi sevgili izleyiciler. Peki, Aslan kendini 
hangi şarkıyla özdeşleştirir daha çok?” 

“Şarkıdaki gibiyimdir Filker Bey; ben kalender meş-
rebim, güzel çirkin aramam, gönlüme bir eğlence isterim 
olsun; sohbetim tatlı, biraz da tombul sayılırım. Aslın-
da şarkı gibi değilimdir. Albüm gibiyimdir. Fantezileri 
süsleyecek kadar renkliyim. Müzisyenim. Müzisyen ola-
masaydım spiker olurdum. Ama müzisyenim. Yaşım bü-
yüdükçe bana para verenler gençleşmektedir. Veletken 
sevimliliğim para ederdi, yetişkinken sevgililiğim. ‘Wol-
fgang Amadeus Mozart’ gibi küstah ve çapkın olduğum 
söylenebilir. Müzisyenliğimse Bay Wolfgang’in yanından 
bile geçemez!” Burcu’nun köpürmek üzere olduğunu 
programın tekrarında farkettim. “Burcu yenge sert sert 
bakıyor Aslan enişteciğim!” Seyirciden gelen alkışlar ve 
kahkahâlârla iyice gaza geldim. 

“Burcu’ya çok aşığım ama kılıbık erkeklerden değilim-
dir. Çok kadın tanıdım ve çok kadın sevmiştir beni. İha-
nete meyilliyim, çünkü kimseye muhtaç hissetmiyorum. 
Sigara içerken çikolata yemeyi, çikolata yerken su içmeyi 
düşünürüm. Benim bir şeye sahipken diğerini istemek 
gibi kötü bir alışkanlığım var! Arsızım biraz.”

Filker Bey espriyi patlatıverir! “Teoman mısın be eniş-
teee?”

“Düşünme biçimim sıra dışıdır Filker Beyciğim. Hol-
ley marka bisküviye kaymak sürüp bir ısırık alabilirim. 
Bazen canım çirkin kadınla da olmak ister. Hem şık hem 
ucuz sevgililere bayılırım. Kravat bağlamayı beş yaşında 
öğrendim. Ayakkabı bağlamayı hâlâ beceremiyorum. Be-
ğenildiğime şaşırmam. Beni bu özgüvenimden ötürü çok 
hoş bulurlar. Sevgilimin yanında işimi bilirim. Burcu sık-
lıkla küser bana. Bazen kahramanca gurur yaparım. Bir 
fukaranın gururu vardır bende. Dünyanın en iyi intihar 
mektubunu yazabilirim. Hatta öyle iyi olur ki, mektubun 


