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ÖYKÜ

Yer yer mavileri kalmış paslı demir pencerenin ardındaydı bakışların. 
Pencerenin derin pervazında, örümcek ağlarının dantel dokusunda 
gizli saat durmuş. Oysa akıyor zaman... Akreple yelkovan dışındaki 
zaman… Tozlu saat, senin hikâyenin başladığı o gecenin ertesinde, 
bu evdeki ilk gününde kalbini durdurmuştu. Yüreğin gibi. Sisli anı-
ların ötesinde bir yerlere uzanan gözlerin, sokağı zar zor seçebilse de 

–ya da gözlüklerinin değişme zamanı mı gelmişti?- paslanmaya yüzü-
nü dönmüş çalar saatten ötesini görmüyordu. 

Oturduğun tahta masadan, gözlerin beklediğinde, sokağı izliyor gö-
rünüyorsun. Gelenin yoktu. O, saatin on ikiye yirmi üç kalasında kal-
mıştı. Sen ise pencerenin önünde…

Hazırladığın gözlemenin burnuna gelen kokusunu soluyorsun. Ma-
sanın üzerinde bir toprak sürahi var ki, o da ayranın kalanını saklı-
yor. Olur a, bir bardak daha isteyeceği tutar beklediğinin. Ayranı çok 
sevdiğini duymuştun. Galiba annesinden. Belki de bir başkasından. 
Kimdi o başkası? 

Bugünkü gözlemeler ıspanaklıydı. Dünkü peynirli, önceki günkü pa-
tatesli… Yarın tekrar patatesli. Unutulan yılların sırası böyleydi. 

Tertemiz, mavili pazen elbisen -ki beklediğinin en sevdiği renkti 
mavi- ak eşarbınla sırtını iskemleye dayamadan, dirseklerin masa-
nın üzerinde, sağ elini çenene koymuş,  bekliyorsun. Oysa gelmeye-
cekti… Durmuştu bir kere saat... Sonrası gibi…

Masanın pembe çiçekli kanaviçe işli örtüsü yıkanmış, ütülenmiş ar-
tık kolalanmadan örtülmüştü. Evet, artık kolalanmıyordu. Gücün 
kola yapmaya yetemiyordu ama ütülemeyi hiç ihmal etmedin. Yıllar 
ütü yapmana henüz engel olmuyordu. Bir gün gelecek ütü yapama-
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yacaktın belki ama gözlemeler her gün aynı sırayla soluğun var olduğu sürece 
hazır olacaktı. Kısmetlisi belki bir gün… Kim bilir… 

Gelmedi… Onca yıl gelmedi… Kar beyaz gelinliğinin içinde, gelinlik karyola-
nın ayakucuna oturmuş bütün gece beklemiştin. Güveysiz gelmiştin bu eve, 
bu odaya. Çok içmiş, demişlerdi, sen bekle bir acı kahve içimi. Bekledin... Acı 
kahveden nefret ederek…  

Komşunun fidan oğluydu. Senin neyin vardı? Ak gelinliği kadar ak bir genç 
kız olmaktan başka. Kusurun vardı yalnızca. Çirkin olmak. Cin çalığı! Güvey, 
gelini görür görmez kaçmıştı. Kaçış o kaçış. Anası bekle hele, gelir demişti. Yü-
zündeki kırışıklıklar kadar bekledin, şimdi de gözleme yapamaz olana kadar 
bekleyecektin. Biliyordun, gözleme en sevdiğiymiş. 

Bir koca ömür dendi, geçer mi böyle. Geçti işte, nesi var? Beklemekten kim öl-
müş? 

Aynalarla konuştun bunca yıl. Aynalara sordun. Çirkin miyim? Gönlün güzel 
olsun, dediler. Gönlün güzeldi, bekledin. Beklemenin adı sabır mıydı? Kim-
sesizlikti seninki. Aynalar doğru söylüyor. Kırışıklıklarını sayamıyorum ar-
tık, diyor. Saatin tozunu al, örümcek ağını temizle de diyor aynalar. Gitmiyor 
elin. Örümcek ağı yalnızca saati sarmalamamış. Yüreğine işlemiş, yoğrulmuş 
onunla. Bir gün gelecek, yığma iki göz evlerinin kapısı açılacak. O zaman 
örümcek ağı kendiliğinden yok olacaktı. 

Mücella… O gecenin sabahında –öğlendi aslında- gelinliğini çıkarmana yar-
dım eden Mücella. Can arkadaşın. Sessizdi yanına, odana geldiğinde. Çok ses-
siz…  Kapı vurulmadan usulca açılmıştı. Sırtın kapıya dönük… Yüreğinin sesi-
ni başucundaki komodinin üzerinde duran saatin sesi sandın. Yaklaşan terlik 
sesinden anlamıştın belki de. Ama umut? Bütün gece elini bırakmamıştı. Elle-
ri titriyordu Mücella’nın yardım ederken. Fısıldamıştı bir ara. Yalnızca tek bir 
sözcüktü… “Gelmeyecek…” Karyolanın kenarında oturuyordun. Dönmedin 
ona giderken. Kırılmadın, gücenmedin ona. Mücella’nın suçu ne? 

İşte böyle bir ıspanaklı gözleme günü gelmişti. Son gelişi olacağını düşünme-
diğin o gün kapının çalışından, beklediğin olmadığını anladın. Açmadın ilkin. 
Bilirdin, Mücella’nın da değildi bu çalış. Kapı ısrarlıydı. Mücella’dan gayrı kim 
gelir, dedin, içinden. Yüreğinde bir başka heyecan,  bedenini taşımamak için 
enikonu direnen bacaklarınla zorlanarak açtın kapıyı. Mücella paldır küldür 
daldı içeri. Eli kolu torbalarla doluydu yine. 

“Ah!” dedin, “Daha bitmedi ki unum, peynirim, patatesim, ıspanağım.” Gözle-
meler içindi hepsi. Şen şakrak güldü Mücella. 

“Biter, biter… Dayanır mı senin gözlemelere bunlar. Bir haftaya kalmaz biter.” 
Yine açık yakalı dallı güllü elbiselerinden biri vardı üzerinde. Dallı güllüydü 
ama öyle ev içinde giyilecek türden değil. Has terzinin elinden çıkmaydı, dı-
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şarlık esvabıydı. Mücella’nın dışarlıkları da çiçekli olurdu. Ne olursa olsun bir 
yerinden papatyanın biri güler bakınca. Görene… 

“Çekil Saliha Abla önümden! Yine beklemiyordun beni değil mi?” 

Bilirdin, Mücella da bilirdi. Beklediğin o tek kişiydi. Sıcaktı hava. Masanın üze-
rindeki ayrana sarıldı, dur, demeni beklemeden. Onu da bilirdin. Mücella bek-
lemezdi. Aldıklarını yerleştirdi bir avazda. Eline çabuk, hamarat Mücella… Bir 
onu evlendiremedin bu hayatta ama verdiğin eli iyi kotarıyor, boyuna evlen-
direcek birilerini buluyor. 

“Gel, soğumadan yiyelim gözlemeleri.” dedi. Bir ileri, iki geri adımlarınla biraz 
önce kalktığın yerine oturdun. 

“Eeeee...” dedin, “Anlat bakalım, bu kez kim sevindirdi seni böyle?” 

“Yok,” dedi, Mücella, “Bu kez kimseleri everemedim. Yalnızca kararlıyım artık, 
bu taraklardan bezimi çekiyorum. Yaşlandım artık. Bakma bu hâlime, çiçekli 
fistanlarıma… Yorgunum Saliha abla, çok yorgun.”

Ağlıyordu, bir yandan soğumuş gözlemesini yerken. Baktın yüzüne. Kırışıklık-
lar gerçekten de derinlere gömülmüş. Abla derdi sana ama aslında pek de fazla 
yoktu yaşlarınız arası. 

Birden, “Gidiyorum,” dedi Mücella. Şaşırdın. Belki de dondun, kaldın. 

“Ne demek gidiyorum?” Bilirdin ki, başka şehirlerde hatta semtlerde kimsesi 
yoktu. Hayırsız erkek kardeşleriniyse hiç sayma. Onlar daima yoktu. 

Mahalleyi bırakıyormuş. O anlattı, sen dinledin. Sessiz. O yedi karşında, ayra-
nını içti, hatta biten bardağına yenisini doldurdu; bu arada konuştu da konuş-
tu. Bir yer bulmuş. 

“Sen ona kalıcı otel de Saliha abla.” dedi. 

Titreyen ellerini saklarcasına bıraktı yemeyi içmeyi Mücella. Hastaydı. Söyle-
memişti. Kimseler bilmezdi, sen de bilmezdin ama hissederdin. Gün gün çökü-
yordu. Her gördüğünde titremesi artan ellerine baktın. Şimdi karşında yemeyi 
içmeyi bırakmış sana bakıyordu. Gitme diyemeyeceğini biliyordun. Senin bek-
lediğin vardı. Gelmeyecek, belki de gelmesi olanaksız beklediğin. Mücella’nın 
yoktu. Sarıldı sana giderken. Sıkı sıkı… 

“Ha!” dedi, “Gözleme erzaklarını Nedim’in Osman getirecek sana. Benmişim 
gibi kabul et onları, gerisine de karışma.” Bilirdin, karışmaya ne hacet… Dedi 
mi, dedi. Bitti. Sokak kapısından son bir kez döndü. Kapıyı tutan eli yanına 
düştü. Sırtı kapıya dönük, bakışları tekrar açamadığı kapı kolunda… “Gele-
mem bir daha.” dedi, kendi kendine konuşur gibi. Biliyordun.  Mücella da bilir-
di bildiğini. Yüzüne bakamıyordu.

“Dön de konuş Mücella!” dedin. Sert, öfkeli. O ise eli hâlâ kapı kolunda, bekliyor.

“O döndü de mi ben döneyim.” dedi yine fısıldarcasına. “Beni seviyormuş…”  
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Kolunu sıktın bu kez, yılların hırsıyla. “Üzülme.” dedin: “Hepimizin derdi bir-
miş…”

Gitti Mücella. 

Haber de alamadın bir daha. Kimseler alamadı. Dediler ki, erkek kardeşlerin-
den küçüğüyle sana gelişinin ertesi günü, elleri kolları bavullarla dolu, selam-
sız sabahsız gitmişler. Bir sarı taksinin içinde…

Gözlemeler bitti artık. Biliyorsun. Bugün son yapışındı. Son unu kullandın. Is-
panak kalmıştı biraz, son gözlemen ıspanaklı oldu. Mücella’nın da en sevdiği... 
Bu tesadüfler, gerçekten tesadüf müdür dedin içinden ya da kader yazıcının 
ironik şakası. 

Gidiyorsun sen de… Uzun zamanların gözleme kokan evini terk ediyorsun. 
Tıpkı Mücella gibi bir yere. Yaşlılar mekânıymış. Son durak... Rejiden emekli-
nin yettiği kadar bir yermiş. 

Osman bir ara dedi ki, kendisine kalan bakkal borçlarını silmiş. Son durağına 
o götürecekti seni. Evin kapısını son kez kapatırken, “Helal olsun Saliha abla!” 
dedi Osman. Anladın. Borçların için söyledi. Sen ise elin cebinde, kefenlik için 
ayırdığın son paranı ona uzattın. Güldü Osman ama olmaz demedi. Aldı, attı 
cebine. 

“Taksiye de para lazımdı.” dedi, sonra…

 


