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“Son Bakışta Aşk”

Halime TOROS
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Camiye giriyor, alnını secdeye koyuyorsun. Verdiği ve vermediği her şey 
için şükrederek kalkıyorsun sonra. 

Çoklarının başına gelen geldi işte, bir çift ayakkabı bile olsa kaybolan, ha-
yatından bir şeyler eksildi. Ayakkabı değil de işte eksilen, hani nasıl söylesen… 
Kader de böyle bir şey zaten. Başına gelmeden kaderin olup olmadığını bilmi-
yorsun. Ayağındaki buluntu ayakkabının ömrünün on-on beş metre ya var ya 
yok olduğunu bilseydin?.. 

Aklın çalınmış ayakkabılarında, caddenin tam ortasına gelmişken bir halk 
otobüsü üzerinden geçiyor. İnsanlar çığlık çığlığa bağrışıyor. Bir sen suskun-
sun. Ya sende bir tuhaflık var, ya da onlarda. Herkes seni görüyorsa, sen öyle 
boylu boyunca asfalta serildiğinden kimseyi göremiyorsan… Sana yaklaşmakta 
olan bir “şey”in telaşıyla bağrışıyorlarsa… Sen de bağırmalısın öyleyse. İçinden 
bağırmak gelmiyor. Bir çift ayakkabı için yaygara koparmaya değmeyeceğini 
düşünüyorsun. Hatırladığın tek şey ayakkabılarının çalındığı. 

Hatırlayabildiğine göre varsın. Hayattasın. Üstelik fark edilecek bir şey 
yapmış olmalısın. Kaydedilmeye değer bir görüntün, kameralara doğru o son 
bakışın olmasaydı, caddeyi trafiğe kapatırlar mıydı?

Kimse kaldırmadığına göre savrulduğun reklam panosunun dibinden, o kış-
kırtıcı hayalin gölgesinde biraz daha soluklanır, sonra kalkarsın. Üstünü başını 
silkeleyip yoluna devam edersin. 

Yedi hilalli hizmet verecek adanın erkeklere ayrı, kadınlara ayrı plajları 
olacakmış. Ama henüz kimsenin ayak basmadığı, kimsenin dokunmadığı, hiçbir 
geminin yanaşmadığı bakir bir ada olarak ilk sana sunuyor kendini işte. Kalaba-
lığın telaşı, bir de ağzından sızan kan dalga dalga yayılırken, Maldivler’de bir 
adanın kıyısına vuracak kızıl, kıpkızıl bir balık oluyorsun. 

Aklına ilk gelen düşünce, ayakkabıya ihtiyacının olmadığı. Çıplak ayakla-
rınla yürüyebileceğin bitimsiz kumsallara bırakıveriyorsun kendini; bu adım-
ların hesabını kaç yıl çalışıp da ödeyeceğini umursamadan. Yakamozlar mı 
geziniyor denizin üzerinde, gözünün önünde yıldızlar mı uçuşuyor. Hani nasıl 
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desen, deniz her şeyi başkalaştırıyor gerçekten. Her şey birbirinin içine geçiyor. 
Şaşkın bakışların palmiyelerin, dört yıl ödesen kırk yıl kalabileceğin evlerin 
üzerinde dolaştıktan sonra dünyanın telaşı ve kargaşasını ardında bırakıp turku-
az mavinin derinliklerinde kayboluyorsun. 

Sonra gök gürlüyor. Köylüler bakır taslara doldurdukları doluları gösteri-
yorlar kameraya. Ürün mahvoldu ama Tanrı’nın hikmeti diyorlar.

Sonra sunucu yüzünde buruk bir gülümsemeyle başka haberlere geçiyor. 
Sen kayboluyorsun çizik plakların, contaların, seks mecmualarının, eski ki-

tapların, kolsuz bebeklerin, taşı düşmüş gümüş yüzüklerin arasında.
Elin oğlunun sefasını sürdüğü bir ayakkabıya mı bunca fiyat biçiyorsun! 

diye öfkeyle bağırıyor adam.
Satıcı biliyormuş gibi hikâyeni, sudan ucuza verdiğini söylüyor. 
Eski bir ayakkabının bir ömre bedel olduğunu bilseydi, söyler miydi?
 Bitpazarında iş olsun diye dolaşan bir adamın ömrüne ömür katıyor ayak-

kabıların. Sonra haczedilmiş malların, çalınmış eşyaların, sefası çoktan sürülüp 
bitmiş giysilerin, turuncu bir otuzüçlük tespihi keyifle şıkırdatarak dolanan satı-
cının yanından geçerek kalabalığa karışıyor.

Babalar var bitpazarında; çocuklarının elinden tutmuş ayakkabı almaya 
gelen. Gençler var eski de olsa markalı bir palto, gösterişli bir hikâye bulmak 
umuduyla kumaş yığınlarını sabırsızca karıştıran. Evlenecek çiftler var üç gün 
sonra dağılacak sandalyelerle evlerini döşemek için satıcılarla kıyasıya pazarlık 
yapan. Başkalarının fotoğraflarına tutkun koleksiyoncular. Kim bilir hangi çek-
meceden, hangi cüzdanın gizli gözünden, hangi eski zarfın, hangi kitabın sayfa-
ları içinden çıkıp da bir araya gelmişler. Sahibini yitirmiş fotoğraflarla, sahibini 
yitirmiş ayakkabılar harap ağaçlar gibi yoldan geçenlerin ellerini uzatmasına 
izin veriyorlar. Ne tuhaf, hayatlarımızın kaydını tutsun diye çektirdiğimiz fotoğ-
raflar, mutlu anlarımızın, önemli günlerimizin… Nasıl oluyor da hiç olmamış, 
hiç yaşanmamış hissi veriyor? 

Herkes var pazarda, 
her şey var! 
Düşler var, 
hikâyeler var, 
başkalarının fotoğrafları, hayatları ve anıları var, 
ayakkabıların bile var. 
Bir sen yoksun. 
Bir de öyle bir ada yok.


