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Adam, yürürken -korkusundan olacak- başını bir kez olsun yerden 
kaldırmıyordu. Bakışı, etrafındaki kesif kalabalığın merakına kısa-
cık bir an değecek olsa ya sürekli kırpıştırdığı kirpiklerinin ardında 
sakladığı birbirinin içine geçmiş ve kendi arasında ahenk tutturmuş 
çıplak duygularını, üzerine alelacele geçirilmiş bir havluyla yakala-
yıverecekler ya da çevresini saydam bir zarla ördüğü en mahcup, en 
biricik, en mahrem yanlarını nereden geldiği belli olmayan tırnak 
darbeleriyle yırtıverecekler zannediyordu. 

Yanından, karşısından, çaprazından ya da aslında epey uzağından 
geçen her insanın delici ve sinsi bakışlarla kendisini yaralamak için 
sokakları kolaçan ettiğini düşünen adam; muhakkak çıkmasını ge-
rektirecek elzem bir mesele olmadığı takdirde, evinde kalmayı tercih 
ediyordu. 

Kombisi bozulsa tamirciyi telefonla çağırıyor, bir şeye ihtiyacı olsa 
köşedeki marketin -ergenlik döneminde olduğu için sivilceleri hiç 
geçmeyen- çırağını arıyor, hatta bütün pazar ve market ihtiyacını 
ona ısmarlıyor, faturalarını otomatik talimatlarla ödüyor, hasta ol-
duğunda yıllardır nazını çeken aile hekiminden -mesai saatinden 
sonra mümkünse eve kadar gelmesi suretiyle- kendisini muayene 
etmesini rica ediyordu.

Anlayacağınız bu ve bunun gibi her türden işini telefonla halletmeyi 
alışkanlık hâline getiren adam, tüm vaktini evinde yetiştirdiği çiçek-
lerle ve günlük hayatın meşgaleleriyle geçiriyordu. Kendisine dair 
neredeyse bir tek zevki olduğu söylenebilirdi:

O da evden nadiren ayrıldığı vakitlerde aniden karşısına çıkıveren 
vesikalık fotoğraflar!

KAYIP BAKIŞLAR 
KOLEKSİYONCUSU
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Daha büyük ebatlarda çıkartılmış olanlar değil, yalnızca vesikalık olanlar…

Bundan tam sekiz yıl önce kendisini ziyarete gelen biricik arkadaşının getir-
diği kurabiyelerin atmaya kıyamadığı kırmızı renkli, kapağı resimli, teneke 
kutusunda biriktirdiği fotoğraflar…

Bazen dümdüz ve pürüzsüz bir yolda, bir rüzgârın geçerken bırakıverdiğini 
sandığınız bazense bozuk ve tükürüklü kaldırımların bir kenarında öylece 
kendisine uzanacak yardım elini bekleyen fotoğraflar. 

Kimi yağmurdan kaçarken sığınmışçasına saklandığı bir köşede, sessiz ve küs-
kün... 

Kimi buruşan ve kıvrılan yanlarına aldırmadan bir gün sahibinin kendisini 
bulacağı ümidiyle üzerine geçirdiği donuk tebessüme sarılmış, öylece duruyor. 

Başını yerden kaldırmadan yürümeyi âdet edinmiş adam ne zaman yere dü-
şürülmüş bir fotoğraf görse sanki az evvel cebinden düşürdüğü fotoğrafına 
uzanıyor gibi duraksamadan ve tereddüt etmeden kendiliğinden gelen bir 
tabiilikle boynu bükük fotoğrafı yerden alıyor, ceketinin iç cebine koyuveri-
yordu. Akabinde derhâl eve gitmek için duyduğu amansız arzuya adımlarını 
uyduruyor, apartman kapısının önüne geldiğinde soluk soluğa kaldığından 
anahtarı kilide denk getirmekte zorlanıyordu.

Eve girer girmez kitaplığın en üst rafında, kapağındaki sarı bukleli kız çocu-
ğuyla öylece açılmayı bekleyen kutuyu kendisine doğru çekiyor, yan cebinde 
taşıdığı fotoğrafı kutunun içine koymadan önce biriktirdiklerini -yemek yer-
ken kullandığı- koyu renk ceviz masanın üzerine teker teker diziyor, kaybolan 
bakışlara bakıyor ve aralarına yenisini ekledikten sonra kaç tane biriktirmiş 
olduğunu hatırlamak için -kim bilir kaç kez saydığı- fotoğrafları yeniden ve 
yeniden sayıyordu. 

Adamın en büyük zevki, teneke kutuda biriktirdiği fotoğraflarda gördüğü 
bakışlardan yola çıkarak sahiplerinin mizaçları üzerine tahmin yürütmekti. 
Evet, ona göre dondurulmuş bu bakışlar, sahibinin nasıl biri olduğunu üzerle-
rinde taşıyor olmanın ağırlığıyla yaşıyorlardı. Ve eğer adam, sahibinin mizacı 
hakkında isabetli tahminlerde bulunursa fotoğrafları bu ezici ağırlıktan kur-
taracağına inanıyordu. 

Ancak dışarı çıkmayı sevmeyen adamın kırk yılın başında evinden ayrılma ce-
sareti gösterdiğinde yere düşürülmüş bir vesikalık fotoğrafla karşılaşması sık-
ça yaşadığı bir olay değildi. O yüzden kutudaki fotoğrafları saymak ve üzerine 
tahminde bulunmak çok fazla vaktini almıyordu. 

Mesela şu kadın... 

Dudağının sağ yanı, sol yanından daha ince görünen... 

Adam, insan yüzünün sağ ve sol tarafının birbirinden farklı olduğunu vesi-
kalık fotoğraflara bakarak öğrenmişti. Kadının dudağının sağ tarafının daha 
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ince oluşuna aldırmadı bu yüzden. Takıldığı şey, gözlerindeki istihzayla iki 
dudak çizgisi arasındaki uyumu bozan beninin yeriydi. Burnunun hemen sağ 
altında, ilk bakışta orada kuruyup kalmış bir sümük izlenimi uyandıran ben; 
kadının ince zekâsını gölgeliyor gibiydi.

Adam, kadının kendini çirkin bulduğunu ama bu durumla barışık olduğunu 
hissetmişti. Kadının hiç değilse bir kerecik, bir erkek tarafından nahif duygu-
larla sevilmediğinden ve istenmediğindense neredeyse emindi. Merak ettiği, 
kadının bu duyguyla baş etmesini sağlayan şeydi. Onu özgürleştiren, hayatla 
barıştıran şey her ne ise ve neredeyse gidip kendisi için temin etmeyi dilerdi. 

Son bulduğu fotoğrafın sahibi şu küçük kız çocuğu... Bebe yaka bir gömlek giy-
miş, gülümsüyordu. Bakışlarının ardında, bozulmasın diye kızının saçlarını 
sımsıkı toplayıp at kuyruğu yapan sinirli ve titiz bir annenin gölgesi görülü-
yordu. Küçük kızın ömrü boyunca bir kez olsun kendi olmak, kendi istediğini 
yapmak yerine sadece annesini memnun etmek için yaşayacağı da...  

Şu soldaki genç erkekle hemen iki fotoğraf sonrasındaki kadını birbirine çok 
yakıştırıyordu. Ama sureten değil, ruhen yakıştırıyordu. Bu hissin nereden 
geldiğini kendisi de bilmiyordu, yalnızca hissediyordu.

İnsanlardan kaçarak ve kendini tecrit ederek yaşayan bu adamın, onları ne 
zaman ve nasıl bu kadar iyi tanımış olabildiğine ve sadece fotoğraflarına ba-
karak haklarında uzun uzun tahlillerde bulunabilme becerisine şaşırmamak 
elde değildi.

Günlerden bir gün adam, ocağa koyduğu sütün başında beklerken derin dü-
şüncelere daldı. Kendini, fotoğraflardaki -yerinde olmadığı için şükrettiği- 
suretleri, kaç fotoğraf biriktirdiğini ve daha kaç tanesiyle karşılaşabileceğini 
düşünüyordu. Süt yeterince kaynamıştı, taşmasından korkarak altını kapadı 
ve demliğe biraz su doldurarak oturma odasına geçti. Tavandan sarkıttığı sak-
sıdaki küpe çiçeğini elindeki demlikle sularken kendisini, bir koleksiyoner ol-
duğuna inandırmıştı! 

Evet, kendisi bir kayıp bakışlar koleksiyoncusu’ydu! Elindeki demliği hemen 
önündeki sehpaya bırakıp üzerini giyinmek üzere yatak odasına yöneldi.

Bundan böyle kaybolmuş bakışları saklayan fotoğrafları, üzerinden kirli ayak-
kabıların geçtiği sokaklarda yaşamaktan kurtaracaktı. Donuk bir tebessümle 
kederlerini örten ve bin zahmetle çektirdiği fotoğrafı kaybederek daha da ke-
derlenen insanlara ulaşacak ve fotoğraflarını kendilerine teslim etmenin hu-
zurunu duyacaktı. 

Bu da yetmeyecek, mutlu bir hatıranın nişanesi olarak yahut güzelliklere açı-
lacak resmî bir işlem için -mesela bir evlilik cüzdanı veya pasaport olabilirdi 
bu- çektirilmiş yegâne fotoğrafını kaybeden ve günlerce nereye düşürmüş ola-
bileceğini hatırlamaya çalışırken başına ağrılar giren insanları bularak “İşte, 
size mutlu günlerinizin kaybettiğiniz nişanesini getirdim!” diyecekti.
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Adam, yeleğinin kahverengi yuvarlak düğmelerini iliklerinden geçirirken 
neredeyse dünyaya bu amaç uğruna getirildiğine inanmaya başlamıştı. Bu 
dünyada yapması gereken bir şey varsa o da kayıp bakışları sahiplerine ulaş-
tırmaktı. Hem belki kendisinin de o bakışların sahiplerinden öğrenecek çok 
şeyi vardı. Mesela burnunun altındaki beniyle yaşamayı öğrenen kadına sora-
cakları vardı. Kapının kolunu çevirirken bu ulvi görev için son derece kararlı 
ve her şeyden önemlisi vakurdu. 

Ancak bir anda, sütü soğutmadan mayalaması gerektiğini hatırladı. 

Kesif kalabalıktan ılık mayaya sığınmak, bir rüyanın koynunda oyalanmak 
kadar tatlıydı. Kahramanca edasını elbisesiyle birlikte soyunması yalnızca bir 
dakikasını aldı. Mutfağa yöneldi. “Afiyet Olsun” yazılı önlüğünü üzerine ge-
çirdi. Çekmeceden sıcak şeyler karıştırmaktan eprimiş bir tahta kaşık çıkarıp 
sütün yüzeyinde biriken kaymağı sıyırdı, her zamanki seramik kâsesine ayır-
dı. Çocukluğundan beri bu tada bayılırdı! Hemen bir kaşık kaymağı yutmak 
üzere davrandı. 

Ah o damağına sıvanan yumuşacık lezzet... Çenesinden damlayan kaymağı el-
bisesinin yeniyle sildikten sonra, tencereye serçe parmağını daldırdı. 

Süt parmağını ısırmıştı, mayalanmaya hazırdı. 


