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1 
KIRMIZI

Bütün dünya kafamın içinde. 

Sadece, gerçek renklerden farklı renkler var.

Bu nedenle, bankın altında kan mı var yoksa çamur mu an-
lamıyorum.

Eğer Bay D. bugünün sonunda ölürse kan olduğu söylene-
bilir.

Dün ölmedi ama bugün özel bir gün.

Bay D. göbeğini saran bir battaniyeyle bankta oturuyor. 
Onun için her zamanki gibi bir sabah. Battaniyesi ıslak ve kirli. 
Bankın altında koyu bir kan-çamur gölü var.

Bay D.’nin gök mavisi gözleri de dün ve daha önceden oldu-
ğu gibi. Biraz solgun bir mavi, sanki gözlerini ovuşturmuş. Teki 
siyah teki de kahverengi ayakkabısı, çok üşümüş olan kırmızı 
burnu ve kafasında çok az saçı var. Yağmur yağmasa da pembe 
teninde damlalar var. Bay D.’nin kulağının arkasında bir kalem 
var ancak bu kalemle ne yapabileceğini anlamıyorum, çünkü 
yazacak bir kâğıdı yok. Bazen kitap okuyor. Ara sıra ben okula 
gitmek için oradan geçtiğimde onu kitap okurken görüyorum 
ama bugün okumuyor. Bugün ayağının yanında bir çift şişe var 
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ama buradan dolu mu boş mu ya da içinde su mu var yoksa 
şarap mı göremiyorum.

Saat oldukça erken ve Bay D. bir evsiz. 

Bay D.’nin arkasında, büyük çocukların, duvarları yazılı oku-
lu var ancak çocuklar yok. Başlarında eşarplarla insanlar geçi-
yorlar ancak hiçbir eşarp doğru renge sahip değil hepsi gri ve 
sönük. Bu beni oldukça üzüyor.

Bay D.’nin battaniyesi ve tişörtü gözleri gibi mavi. Yaşlı ve 
rengini bulmuş biri. Bu yüzden üşüyor olsa bile iyi görünüyor.

Bay D.’ye asla yaklaşmıyorum.

Bana zarar verir diye korkmuyorum. Büyüklerin söyledikle-
ri doğru değil. Bay D. kirli ve çirkin ama kimseye kötü bir şey 
yapamaz, çünkü o bir insan değil, o başka bir şeydir. Bay D. bir 
kaydırak, bir fırıldak ya da küçük bir bahçenin tahta topal atı 
gibi. Her zaman buradadır ve bu durum hiç değişmez, çocukla-
ra kötülük yapmaz. Onları izler ve bazen bir sigara ister.

-Sigaran var mı, çocuk?

Başımı sallıyorum. Yüzlerce kez ona sigara içmediğimi söy-
ledim ama hatırlamıyor. Yaşlanınca hafızasını kaybettiğini söy-
lüyorlar. Hafızasıyla beraber hayatının güzel anları da gitti, ona 
sigara içme hayali kaldı.

Büyükbabam, sigara içmenin sinirleri yatıştırdığına inan-
mak için iyi bir hayal gücü gereklidir, diyordu: Boğazına ve akci-
ğerine dolan, dumandan başka bir şey değildir. Ağızdan giren 
ve çıkan kara bulutlar bazen burundan çıkarlar. Eğer dumanı 
karında tutarsan kaslara ve kemiklere dolduğunu düşünüyo-
rum ve eğer yeteri kadar kalırsa seni Milano’nun gökyüzünde 
hafif mi hafif bir balon gibi uçurabilir. Milano’nun gökyüzü ya-
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kındır. Soğuk olduğu zaman alçak ve gridir, sıcak olduğunday-
sa kapalı bir oda içindeki yıldız gibidir.

Balonlar küçülmeden önce gökyüzünde kaybolurlar.

Balonların renkleri, gri tarafından yutulur.

Sebzeyi yuttuktan sonra sessiz kalmam gibi.

Sevmiyordum ama yutuyordum.

Gözlerimi sımsıkı kapatıp mideme doğru gönderiyordum. 
Gitmeyecek diye biraz korkuyordum. Aslında biraz boğazımda 
durup sonra gidiyordu. Milano’nun gökyüzündeki yeşil bir ba-
lon gibi yutuyordum. Gözlerimi yeniden açtığımda annemin 
yüzünü görüyordum. Garipti, çünkü memnun değil gibiydi. 
Benim için üzülüyordu. Neden bu kadar uzak bir anı ve her şey 
soluk bilmiyorum, bu nedenle emin olamıyorum. 

Bildiğim tek bir şey var: Sebzeyi aceleyle yutuyordum, çün-
kü korkuyordum. Annemin bana dediği gibi, eğer sebzeyi yu-
tarsam korkunun geçebileceğini düşünüyordum ve bu sayede 
yutuyordum. Korku geçiyordu. Sonra annem mutfağın pence-
resine doğru gidiyor ve bir sigara yakıyordu. Mama sandalyem-
den onu izlemeye devam ediyordum. Bazen ben küçükken ve 
annem işe gitmek yerine evde benimle kaldığında, sigarasının 
dumanı onun her tarafını sarıyordu. İçerden beni, evi, masayı, 
mutfağı, kirli tabakları, mama sandalyesini inceliyordu ve her 
şey sanki bir yuva değil de nefret ettiği bir yer gibiydi. Belki de 
doğruydu.

Okuduğum polisiye bir roman gibi: Fare suratlı dedektif si-
gara içer ve dekolte kıyafetler giyen güzel kadınlara kur yapar.

Bununla birlikte, büyükbabam da sigara içiyordu. Ve o da 
son zamanlarında Bay D. gibi sürekli oturuyordu ve böylece 
onun göbeği yerine yüzüne bakabiliyordum. Bay D.’den daha 
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fazla gülümsüyordu, tersyüz edilmiş kirli bir çorap gibi bir yüzü 
yoktu. Bay D.’nin çorap yüzü temiz olduğu zamanlar kırmızıy-
dı. Şimdi ise eskimiş ve tersyüz edilmiş gibi, yanağında ve bir 
gözünün çevresinde kara, kötü bir leke, alnında ise kabuklu bir 
yara var. Kulağına yakın, açık bir yara ve gözünün altında ka-
barık bir leke var. Bay D.’nin yüzünü çamaşır makinesinde yıka-
mak belki de yetmez, onun tüm hayatını yıkamak gerektiğine 
inanıyorum. Ve bunun için çok büyük bir çamaşır makinesi ge-
rekli; aynı büyükbabamın resmini yapmak istediği gibi yorgan 
yıkayabilecek kadar büyüklükte bir çamaşır makinesi gibi.

Kim bilir, belki de o zaman temizlenir.

Bay D. “Okula mı gidiyorsun, küçük kız?” diyor. Sanırım ben-
den sigara istediğini hatırlamıyor ve benim ona cevap verdiği-
min farkında değil. Ekoseli, koyu ve küçük battaniye dizlerinin 
üstünden kayıyor. Pantolonunun sökülmüş olduğunu, altında-
ki sıyrık ve kabarık deriyi, dizinin yüzü gibi kırmızı olduğunu 
görüyorum. Bay D. eğilmiş ve eğilmesiyle tüm eti, derisi ve 
kanı birbiri üstüne yığılmış, şişmiş ve kızarıp koyulaşmış. Çün-
kü Bay D. ayaktayken tüm vücudu için yeterli boşluk yok. Bay 
D. uzun zamandır ayağa kalkmıyor.(Bu nedenle etlerinden ve 
böylece pembe derisinden ve etinden küçük dağlar ve eğri te-
peler oluşmuş. Kırmızı derisinden. Koyu kırmızı.)  

Vücudun kullanılmayan bölümlerini kesmek gerekebilir. 
Bay D. uyanık olmaya ihtiyacı olmayan bir zaman çuvalı. Bu 
nedenle tüm vücuduna ihtiyacı yok. Sanırım yaklaşık olarak 
yarısına ihtiyacı var.

Tabii ki herkes ihtiyacı olduğu kadarına sahip değil.

Mesela Martha’nın daha fazlasına ihtiyacı var.

O küçük ve zayıf. Tüm elbiseleri üzerinde büyük duruyor 
ve bu vücut onun kadar çalışan birisi için yeterli değil. Mart-
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ha’nın en fazla sahip olduğu şey gözyaşı. Uzak bir ülkede ge-
çen çocukluğundan bahsederken akan gözyaşı, kendi koyu 
ve kaygan dilinde şarkı söylerken akan gözyaşı, annem kötü 
bir şey söylediğinde akan gözyaşı... Martha’ya annemin kötü 
olmadığını söyledim. Sadece çok sinirli olduğunu düşünüyo-
rum. Martha:

-Neden sinirli?

-Çünkü sürekli çalışıyor.

-Peki, ya ben?

Martha bunu anlamak isteyen bir insan gibi söyledi. Gerçek 
bir soruydu, yani benimle alay etmiyordu. Ama aynı zamanda 
büyük bir soruydu. Düşündüm, nasıl cevap vereceğimi bilmi-
yordum. Bu yüzden sustum. Martha ayağa kalktı ve ellerini ön-
lüğüne sildi. “Ya ben?” diye tekrarladı. 

Hâlâ nasıl cevap verebileceğimi bilmiyordum. Geçen yılki 
okul kitaplarımdan figürler kesip çıkarmaya başladım. Tüm 
kadın figürlerini kestim, gülümseyenleri gülümsemeyenler-
den ayırdım. Sonra sarı saçlıları siyah saçlılardan ayırdım. Daha 
sonra genç olanları yaşlı olanlardan ayırdım. Daha sonra da 
vücutlarının ortasından keserek ayırdım. (Bunu kâğıt figürle-
riyle yapabilirsin, böylece ölmüyorlar.) Sonra birisinin yarısını 
bir başkasınınkiyle birleştirdim ve yeni figürler yaptım. Fakat 
yarımlar birbirleriyle iyi durmuyorlardı. 

Bazen kesilmiş figürler uyum sağlamazlar.

Her neyse, figürleri kesmek oldukça zaman aldı ve Martha 
sorusunu unuttu. Pencerenin önünde, ayakta elbiseleri ütülü-
yordu. Birden ışık karşısında onun da kâğıt figürlerine benze-
diği aklıma geldi. Eğer büyük bir makasım olsaydı onu kesmeyi 
ve benim figürümle birleştirmeyi denerdim. 
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Ama sekiz yaşındaydım ve bunun çılgınca bir fikir olduğu-
nu biliyordum. Bu nedenle Martha’yı gerçekten kesmeyi hiç 
düşünmedim. 

Annem ve ben önceden tek bir kişiydik. Ben onun karnın-
daydım ve istediğim gibi hareket edemiyordum. Sonra hop 
diye çıktım, küçücük olsam ve henüz yürümeyi bilmesem de 
farklı bir insan oldum.

 Annemin karnındayken korkmuyordum, çünkü hiç kimse 
bana kötü bir şey yapamazdı. Kimse beni görmüyordu ve gör-
mediğin birisine zarar vermek zordur.

Bay D.’nin, çocukları bile görmediğini düşünüyorum. Bu ne-
denle onun tehlikeli olduğunu düşünmek aptalca. Onun mavi 
gözleri benim oyuncak bebeğim Penny’nin gözleri gibi, gören-
ler bilirler. Bay D.’nin bankta oturması gibi, Penny de yıllardır 
odamdaki beyaz dolabın üzerinde oturuyor. Çılgın bir şey ama 
ben uyuduğumda hareket ettiğini, etrafı izlediğini ve bugün 
benim şehri inceleyeceğim gibi onun da tüm odayı inceledi-
ğini biliyorum. Sabah olmadan önce Penny yerine dönüyor ve 
mavi gözleri aynı yere, kanlı masal kitaplarının olduğu rafa sa-
bitlenmeye başlıyor. 

Bay D.’nin de geceleri Penny gibi yaptığını düşünüyorum. 
Ama uyuduğum için onu hiç görmüyorum. 

“Akşam mı yoksa sabah mı, küçük kız?” diye sordu Bay D.

Biraz haklı olduğunu düşünüyorum, çünkü ben biraz önce 
uyanıp evden çıktığım için sabah olduğunu biliyorum ve bu-
gün benim için özel bir gün.

Maceralı gün.

Henüz yaşadığım hiçbir macera olmamasına rağmen sa-
dece sabahları macera yaşanabileceğini düşünüyorum, çünkü 


