
 

 

 

CİNAYET GÜNLÜKLERİ: ANKARA 

 

    Karanlığın içinde yankılandı melodik zil sesi. Tahir Y.’le ile karısının rüyalarına karıştı, yavaşça 

gerçekliklerine egemen oldu. Komodinin üzerinde titreyen ekranın ışığı gözlerini yeni yeni açmakta 

olan Tahir Y’nin uykulu yüzünü aydınlattı. “Sustur şunu,” diye mırıldandı karısı, yatağın içinde ters 

dönüp kafasını yastığa gömdü. 

    Tahir Y. eliyle komodini yokladı, az daha telefonu düşürüyordu. Birkaç küfür gevelerken 

doğruldu.  Başucu lambasını yaktı. Karısı, yanında biraz daha döndü, yatağın diğer ucuna kaydı. 

Tahir Y. grileşmeye yüz tutmuş düz saçlarını geriye yatırdı. Aydınlığın kamaştırdığı ela gözlerini 

kısarak baktı arayana. Bilinmeyen numara… 

    Telefonu açarak “Ne var?” dedi mağrurluğuna rağmen sertliğinden ödün vermeyen bir sesle. 

    “Komiser Tahir?” dedi telefonun ardında gizlenen cızırtılı ses sorar gibi. 

    “Evet?” Yataktan kalktı. Karısı homurdanmaya başlamıştı. Sessiz adımlarla odadan çıktı, kızının 

kapısının önünden geçerken de gürültü çıkarmadan geçip salona vardı. Küçük, dikdörtgen 

pencerenin yanındaki sallanan sandalyeye oturdu. Gıcırtısı, pervaza hafif hafif vuran yağmur 

damlalarıyla karıştı. 

    “Önemli bir istihbaratım var.” 

    Tahir, ağır hareketlerle sehpaya uzandı. Çakmağını aldı, pakette son kalan sigarasını çıkardı. 

Yakmak için acele etmedi. “Evet?” 

     “Yağış katiliyle ilgili…” 

    Tahir heyecanını ele vermedi. Pencereyi araladı. Hızlanmaya başlayan yağmurun kolunu 

ıslatmasına aldırmadan sigarasını yaktı, derin bir nefes aldı, dumanıyla küllerini ıslak geceye 

bıraktı. Konuştuğunda sesi her zamanki kadar sakindi “Dinliyorum.” 

     “Sandığınız gibi yalnızca bir cinayetin sorumlusu değil.” Biliyordum, diye geçirdi içinden. 

Kopmuş kollarla bacaklar… kuru yaprakların üstüne yapışmış kan… vücudundan ayrı kafasının 

üzerine kazınmış antik semboller… ağzına tıkılmış kendi eli… Tahir kafasından kovaladı yıllardır 

gözlerini her yumduğunda karşısında beliren dehşeti. Bu vahşetle bir daha karşılaşmak istemese de, 

öylesine hastalıklı bir ruhun tek cinayetle yetinmeyeceğinin hep farkındaydı içten içe. 

     “Size yerini söyleyebilirim.” Gizem, kimliğini saklayan cızırtıyla birleşip iyice hakim olmuştu 

sese. 

     Tahir ayağa kalkıverdi. Yıllar süren çabanın, koşuşturmacanın karşılığını alabileceğine duyduğu 

şüpheye rağmen gözlerinde umut kırıntıları belirmişti. Boş sandalye, biraz daha sallandı, sallandı, 

durdu… 

     “Devam et.” 

    “ODTÜ ormanlarında,” dedi ses. “Kulübede.” 

    Sonrasındaki sessizlikte Tahir’in yüzündeki şaşkınlık öylece asılı kaldı. 

    Telefon kapanmıştı. 

    Yağmur fırtınaya dönüştü... 

 


