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İçeride ne var hiç bilmiyordum ama o kapıya ulaşmalıydım, en azından 
dokunmalıydım. Bunu yürekten istiyordum. Kapının türlü türlü kolları 
da bana gel diyordu. 

İnsanı bir an kendinden geçirip tatlı sersemlikler veren kokuları vardı 
bu kapının. Bir uyku hâliyle eşiğinde buluyordum kendimi. İçeriye girenler 
oluyordu bu sırada. Hepsine hayranlıkla bakıp bu şerefe nasıl nail olduklarını 
merak ediyordum. Sıramı beklemek için birkaç ay eşikte oturdum ve içeri 
giren insanlara baktım. 

Çok sigara içtiği her hâlinden belli olan zayıf kadın içeriye adımını 
atana kadar sigarasını çekti. İzmariti önüme savurup kendini kapıdan içeriye 
bırakıverdi. Kapı doyumsuzdu. Esmer, iri kemikli, uzun bir delikanlı geldi 
hemen ardından. Kendi girmeden eliyle arkasındaki birini itivermişti yola. 
Çok şaşırmıştım. Yüzüne bakakaldım delikanlının. İyi bir şey yapmış gibi 
gülümsüyordu üstelik. Çeşit çeşit genç erkekler, rengârenk gülüşlü kızlar 
dolduruyordu kapıyı. Kapının istiap haddi sınırsız olmalıydı. Daha fazlanız 
gelmelisiniz ve bizimle olmalısınız diye kollarını uzatıyordu her yere. 

Kapı, çevresi geniş meraklılarını çok daha fazla seviyordu. Daha çok 
koku salıyor, daha umut vadeden biçimlere evriliyodu. Gecesi gündüzü de 
yoktu. Günün her saatine uygun ışıkları insanları kendine çekiyordu.

Ben heyecanla bekliyordum kapının eşiğinde. Kaçı ayağıma basıp gitti 
bilseniz kapılara inancınız kalmazdı.

Kapıdan ara ara korkmaya başlamıştım sonraları. Yavaş yavaş eşiğin-
den uzaklaşıyordum. İçime doğan hislerle yapıyordum aslında bunu.
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Güneş tutulması oldu bir gün. Kapı çok korkmuş olmalı ki bütün ışık-
larını kapattı. Makyajı silinmiş çirkin bir kadına dönüşmüştü. Kaşı, kirpiği 
belirsiz gözü fersiz. Elim ayağım boşaldı, kapının arkasını gördüm bir an. 
Taş çatlasın beş saniye sürdü. Sonra toparlandı ve daha parlak ışıklarla diğer 
bütün kapılara meydan okumaya başladı. Daveti daha tehditkâr ama daha 
davetkâr oldu. Bekleyenler sorgulamıyordu bu tavırlarını. O yaptıysa doğ-
rudur diyorlardı. Ben arkasını gördüm. Gitmeyin diyemiyordum ama kim-
seye. Kapının arkası korkunçtu. Hayır,  hayır, insanları vahşice yutmuyordu. 
Bilakis şefkatli cümleleri vardı. Çok karanlıktı lakin nasıl anlatsam. Dışının 
aydınlığı mislince içi karanlıktı.

 Çok korkuyordum. O sıra giysime kapının bir elinin yapıştığını fark 
ettim, dokundum ona. Terli ve yapış yapıştı. Korkuyordum fakat kurtulamı-
yordum. Sümüksü yapısından bile o kadar tiksinmemiştim. Beni korkutan 
şey karanlığıydı.

Öyle mi?

Evet, öyle.

Azmettim sonra. Bu korkuyla yaşayamam ben. Bu elden ve bu kor-
kudan çabucak kurtulmalıyım. El yapışkan ben inatçı. Aklıma birden elin 
üzerine su dökmek geldi. Hemen uyguladım; söndü, kaybolup gitti. Onun 
değdiği yerleri yırttım attım.

 İnsanlara nasıl anlatacaktım bu kapının karanlık yüzünü. Anlatsam da 
korkacaktım anlatmasam da. Anlattım yine birkaç kişiye, duramadım.

Ne oldu peki?

“Eğer öyleyse” diye başlıyorlardı cümlelerine. Böyle söyledikleri için 
bana inanmadıklarını düşünüyor ve büyük bir düş kırıklığına savruluyor-
dum. Vazgeçmiyordum da emelimden. İnsanlara anlatmalıydım. Bilmiyo-
rum, belki de kapı benden vazgeçmiyordu o yüzden sürekli onunla uğraşı-
yordum.
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BASAMAK İNSANLARI

Bu merdivenlerden ağır ağır çıkmayacaksın. Hızla çıkmalısın ki karan-
lıktan kurtulasın. Yukarı çıktıkça hava aydınlanır. Alt basamaklar oldukça 
bulutludur. En üst basamaklarsa hazinelerle doludur. Bu basamaklar aslında 
hep kapının koynundadır. Kapının koynundaki yerin ısındıkça sistem yu-
karı iter seni. Ama kapı daima karanlıktır. Hep kendinden söz ettirmesi de 
aydınlığa olan düşmanlığındandır. Kapı bazen de çok ama çok tutarsızdır. 
Ne ile karşılaşacağını asla kestiremezsin. Bu basamaklardaki zincirlerden 
bahsetmeyi unuttum bir an. Asıl burası ilginç. Üst basamaklara çıkanların 
bileklerine birer altın zincir dolanır.

 “Zincir severim ki ben.”

 Arada böyle İÇTEN bir sevgi bağı olunca zincirin uyguladığı sarsın-
tıyla basamağın en üstünden üç beş bir şey yuvarlanır gelir. Zincir güçlenir 
kapı güçlenir daha da renklenir her şey. Arkası karanlıktır ama. Vallahi bil-
lahi gördüm. Güneşin tutulduğu gün kapı ürktü, karanlığını gördüm.

 Ben korktum. Kapı rüyalarıma girdi. Üstüme üstüme yürüdü. İçerisi-
ne hapsedildim. Ayaklarındaki zincirleri şakırdata şakırdata üstüme yürüdü 
kapının adamları. Sonra kapıyı üstüme kilitlediler. Kan ter içinde uyandım. 
Hemen bir şiire başladım.


