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ÖYKÜ

Geleceği günü, saati telefonla bildirmişti yola çıkmadan önce. Onun, 
kendisini merak ve heyecan içinde beklediğini biliyordu. Nitekim 
apartman bahçesine adımını atar atmaz kafasını yukarı kaldırmış ve 
onu camda görmüştü belli belirsiz. El salladı, kendisini görür umu-
duyla. Bir yandan da kaygılandı: “Kapıyı açacağım diye telaş edip 
düşmese bari!” diye geçirdi içinden. İyice yaşlanmıştı annesi ve son 
zamanlarda birkaç tehlike de atlatmıştı takılıp düşerek. Bu kaygıyla 
apartman ile sokağı birbirine bağlayan bahçe yolunu hızlı adımlarla 
geçti. Giriş kapısına vardı. Annesi, zili çalmasına fırsat vermeyen bir 
acelecilikle üst üste kapı otomatına basıyordu. Güldü, annesinin bu 
hâline. Her zaman böyleydi. Otomatın kapıyı açtığından emin olmak 
isterdi. “Tamam… Tamam!” dedi usul sesle duymayacağını bile bile. 

Hemen asansöre yöneldi. Meşguldü, inmesini bekledi. Bir kadın ve 
bir çocuk çıktı asansörden: “Günaydın!” dedi kadın uzak bir sesle. 

“Günaydın!” dedi o da aynı tonda.

Selim, burada oturmuyor; İzmir’de... İşi, aşı, eşi orada; otuz sene-
dir. Artık İzmirli sayılır. Zaten annesi; mektubunda, bu daireyi sa-
tın aldıkları haberini verdiğinde de o İzmir’de üniversite okuyordu. 
Üç, bilemedin beş katlı binalar vardı o sıralar, oturdukları muhitte. 
Alışkın değillerdi henüz bahçeli evlerin yıkılıp yıkılıp yerlerine gök-
delenlerin dikilmesine. Hele yaşadıkları ev, bahçe ortasında iki katlı 
bir yapıydı. İşte bu nedenle müstakil, bahçeli bir evden sonra tercihin 
böyle yüksek ve çok haneli bir binadan yana kullanılmasına aklı hiç 
yatmamıştı. Biraz önce, camdaki annesine el sallarken de bu kanaa-
tinin değişmediğini fark etti. On beş katlı bina, heyula gibi gölgesini 
düşürüyordu üzerine.

Ama kabul etmeli ki bu yapıda yaşama kararı, tercihten ziyade bir 
mecburiyettir çünkü kardeşleri -beş kardeştiler- tahsil, evlilik, asker-

ADINI ARAYAN HİKÂYE
Abdurrahman Günay



67

..Abdurrahman Günay..

HAZİRAN 2021 TÜRK DİLİ

lik gibi sebeplerle yuvadan bir bir uzaklaştıkça, müstakil evin bakımı ve mas-
rafı külfet olmaya başlamıştı. Ayrıca her birinin ileride, başlarını sokacakları 
birer konuta ihtiyacı olacaktı. Koca ev atıl hâle gelmişken çocuklarını kirada 
oturtmak, anne babasının rıza göstereceği bir durum değildi. Bu değerli arsayı, 
mümkünse kat karşılığı yapsatçıya vermeli ya da müstakilin parasıyla peyder-
pey her çocuğa bir daire satın almalıydı. Ailenin bir araya gelindiği zamanlar-
da en çok tartıştığı konu buydu ve anne babasının yalnızlıktan, çocukların ise 
bolluk içinde darlıktan sızlanmaları artmıştı son dönemde. 

Hatırlıyor 1970’li yılları; karartma gecelerini, Selim... Kıbrıs Savaşı’nda, lise 
bir öğrencisiydi. Çıkartma sonrası Türkiye’nin, “ambargo” uygulanarak bas-
kı altında tutulduğunu bizzat yaşayanlardandı. Grevleri, boykotları, sağ-sol 
çatışmalarını, cinayetleri, karaborsa kuyruklarını... Memleketi bir iç savaşa 
sürükleyenleri... İçerden ve dışardan ülkeyi dizleri üstüne çökertme planını 
açıkça ve acımasızca yürütenleri... Oynanan oyunları şimdiki kadar kavrama-
sa da seziyordu o zamanlar. Ülke ekonomisinin ve aile bütçelerinin, o kaotik 
sürece nasıl teslim olduğunu yaşayıp görenlerdendi çünkü. Babası; o yıllarda 
dara düşmüş, işini terk etmişti.

Devalüasyon, döviz darlığı, petrol fiyatlarının yükselmesi söz konusuydu. Ev-
lerindeki fuel-oil ile çalışan kaloriferden vazgeçildi öncelikle. Tekrar kömür 
sobasına dönüldü. Zaten sık sık elektrik ve su kesintileri yaşanıyordu şehirde. 
Yağ, gaz, şeker, sigara kuyrukları olağan işlerdendi. Barındıkları iki katlı evin 
ayrıca güvenlik sorunları da artmıştı. Bu yüzden Selim de herkes gibi itirazsız 
kabullendi bahçeli evin, bir apartman dairesine dönüşmesini!

“Hayırlı olsun. Güle güle oturun anneciğim.” diye yazmıştı mektubunda. 

Şimdi on birinci kat düğmesine basıp asansörle yukarı çıkarken böyle bir 
apartmanda oturmanın tehlikeleri, zorlukları aklına geliyor; insanların bu tür 
tercihlerini akla ziyan buluyordu: 

“Şuna bak, kule gibi!” diye söylendi içinden. “Çık çık bitmiyor!”

Daire kapısı ardına kadar açık ve her zaman kapı ağzında duran sandalyede, 
fersiz gözleriyle bir ihtiyar kadın tortusu oturmakta. Yüzündeki bütün kaygı, 
korku ve derin yalnızlık kırışıklarını örtmeye çalışan bir sevinç ışığıyla -taka-
ti yeterse- asansörden çıkıverecek oğluna son bir hamleyle ve anne kollarıyla 
atılmayı bekliyor. Annesine sarılırken karşı karşıya gelmiş iki vücudun birbir-
lerine yönelişinde asıl sevk edici gücün, kaslara hükmeden kavuşma iştiyakı 
olduğunu fark ediyor Selim. Yani madde değil, ruh, hamlenin asıl mimarı! 
Annesine sarıldığında, ruhuyla anne ruhuna sarılıyor et, kemik ve sinirden 
oluşan ten kafesi. Selim, bu hissiyatla gözyaşının, aslında iç yangınımızı sön-
dürmeye çalıştığı hükmüne varıyor. Fersiz gözlerin ıslanan pınarlarını siliyor 
eliyle. İçeri geçiyorlar.
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Ev, uzun zamandır havalandırılmamış olduğundan rahatsız edici bir koku 
karşılıyor dışarıdan geleni. Öncelikle salon camlarına yöneliyor Selim, söyle-
nerek:

“Niye açmazsın be anneciğim, şu camları?”

“Açıyorum oğlum.” diyor kadıncağız, oğlu darılmasın diye. 

İki camı ve balkon kapısını açıyor Selim:

“Hah, şöyle! Temiz hava girsin içeri.”

Selim anlıyor ki on on beş gündür yoklayan olmamış annesini. Banyo da yap-
mamış olmalı uzun zamandır. “Bu koku, ihmalin ağır kokusu!” diye geçiriyor 
içinden. Yazıklanıp kafasını iki yana sallıyor, annesine belli etmeden. Biliyor 
ki kardeşlerine kızgınlığını dillendiremez. Anası kurar durur kafasında, üzü-
lür olup bitene sonra. O ister ki evlatları birbirine yakın dursun, aralarında bir 
kırgınlık olmasın hiç. Anne duygusuyla güçsüz kanatları altında tutmak ister 
ailesini, yine de. Bunun en çok Selim farkında çünkü iyi bir gözlemci o. Yazar-
lık, şairlik tarafı olduğundan duyarlı, sorgulayıcı aynı zamanda… Toplumdaki 
yozlaşmanın, paraya pula tahvil edilen ilişkilerin insanları nereye sürükledi-
ğini görüyor ve onun için, içindeki çığlıkla yaşamak zorunda! Önündeki vitrin 
camını ancak ona çarpınca farkına varan bir serçe kuşu gibi, ürkek ve umarsız 
yaşamasının sebebi de bu. Her seferinde vitrin camları olup önüne çıkan ayrı-
mına varılmamış hayat gerçekleri ile yüzleşme ve her çarpmada bir sersem-
leme, bir kendine geliş süreci… Bu durumu, sadece dışarıda, başka insan iliş-
kilerinde yaşanır gerçeklikler sanırken hiç konduramadığı aile içi ilişkilerde 
de benzerleriyle karşılaşmak, son beş on yıldır onu derinden sarstı, hırpaladı, 
hayat algısını değiştirdi büsbütün. Sinsi bir el, çirkinliklerin üstüne çekilmiş 
hayal örtüsünü çekip aldıkça açığa düşen kendine, “romantik budala” etike-
tini yapıştırıyor artık. Hayat kamerasına bu kadar çok “şaşırmış insan” pozu 
düşürmesi, galiba bundan...

Selim, farkında ki bu evde dolu dolu yaşanmış ve vazgeçilmez bulacağı bir 
anısı yok. Zaten böyle bir zaman kesitine tesadüf etmedi, onun ömür çizgisi. 
Belleğindeki izler de bire bir yaşadıklarından çok, bilgisine katıldıkları... Hat-
ta hatırlandıkça içini burkan, yüreğine lekeler düşüren bellek kayıtlarıyla hiç 
anımsanmasa daha iyi diyeceği izler çoğunlukta çünkü ailesinin dağılma sü-
recine tanıklık etmiştir bu ev! 

Dairenin yüksekten, sokağı ve bahçeyi gören en aydınlık bölümü olan “L salon” 
kısmındaki açık pencere önüne oturup eşyaya, duvarlara göz gezdirirken iç 
darlığına düşmesinin nedeni bu biraz da. Düşünüyor ki gönlünü kaçıp gitme-
lere sevk eden, eşya ile ruh arasındaki bağı gevşek tutan asıl neden, bu boşluk 
hissi veya hatırasız oluştur. İnsanı bir yere ait kılan ve her türlü meşakkatine 
karşın insanın bundan yakınmasını önleyen şeyi, şeyleri merak etmiştir her 
zaman. Anlamaya çalışmak, sorgulamak, her koşulda vazgeçemediği... Anne-
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si ise oğluna bakakalmış, şükredip duruyor kavuşturan Allah’a! Mor damarlı 
anne elini gezdiriyor, oğlunun elinde: 

“Oğlum.” diyor ağız dolusu. “Ne iyi ettin de geldin.” 

Tekrar tekrar sarılıyorlar birbirlerine. Selim, yol yorgunu uykusuz yüzünü yı-
kamak üzere izin isteyip banyoya geçiyor.

Gelirken cadde köşesindeki seyyar simitçiden iki gevrek -İzmirli oldu ya ar-
tık, ağzı alıştı “gevrek” demeye- aldı, sokak içindeki marketten de kahvaltılık 
malzeme... Yol giysilerini çıkarıp yanında getirdiği rahat ev kıyafetini giyiyor 
hemen. Oda penceresini de aralıyor ki içerinin kötü kokusu gitsin çünkü gece, 
buradaki çekyat üzerinde uyuyacak. Elindeki bastona dayanıp kendisine doğ-
ru gelen annesine sesleniyor bir yandan: 

“Sen otur!” diyor ona. “Çayı koyar, kahvaltıyı hazırlarım ben. Şöyle ana oğul bir 
kahvaltı edelim baş başa!” 

Eskiden olsa oğlunu hiç dinlemez, girişirdi hazırlığa. Ama takati yok artık. 
İtiraz edemez. Birlikte kahvaltı etmek fikrinden memnun, yüzü aydınlanıyor. 
Sanki bu aydınlığın ölçtüğü, yalnızlığının ve terk edilmişliğinin karanlığıdır! 
Birden, o derinlikten yüze, gün ışığına çıkıyor ruhu. Selim; kardeşlerine, özel-
likle ailesine büsbütün ilgisiz tutumundan dolayı ablasına içerliyor: 

“Sanki kendileri yaşlanmayacak bir gün... Sanki kendi evlatları yok!”

Mutfak berbat vaziyette... Masa altında; özellikle annesinin yemeğini koyup 
yediği, kapıya bakan tarafta -öyle olmalı çünkü en fazla döküntü orada- pa-
muklanmış ekmek kırıntıları birikmiş. “Demek ki aylardır evin temizliğine 
gelen yok.” diye düşünüyor Selim. Sonra fırınlı ocağın üstüne bakıyor: Ren-
gi değişip gitmiş yemek döküntüleri, fayanslara kadar sıçramış yağ lekeleri... 
Çelik çaydanlığın da ovulması lazım. Demlik altlığı dibinde, kireç kalıbı oluş-
muş; suyu geç ısıtır bu hâliyle ve ağır... Bakalit sapı, paslı vidasından koptu 
kopacak; Allah korusun, kaynar su üzerine dökülebilir! En iyisi, dışarı çıkınca 
elektrikli bir su ısıtıcısı satın almalı anacığına. Köşedeki ekmek kızarttıkları 
elektrikli ocağı açıp yokluyor, ne durumda diye. Önceki gelişlerinden birinde 
spiral telini (rezistans) değiştirivermiş, fiş bağlantı yerindeki boncukları dizip 
elektriğin ocağa şase yapmasına önlem almıştı. Şimdilik sorunsuz gibi... Yaşlı 
insanları bekleyen ev kazaları, buna bağlı felaketler geliyor aklına. Kardeşleri-
nin aldırmazlığına şaşıp kalıyor yeniden: 

“Nasıl kaygı duymazlar, nasıl rahat eder içleri acaba?” 

Selim; bir yandan bu ihmalin boyutuna bir yandan neleri, nasıl düzene koyma-
sı gerektiğine dair düşünüyor. Nereye el atsa elinde kalacak! Nereye baksa ih-
mal, ihmal, ihmal... Getirdiklerini buzdolabına yerleştirmek için kapısını açtı, 
gördüğü yine aynı manzara: Buzdolabı içinde küflenmiş, bozulmuş artıklar; 
raflarında yemek lekeleri... Selim; annesinin nasıl beslendiğine, bu koşullarda 
nasıl hayatta kaldığına dair derin bir şaşkınlık içinde. Üstelik insanlığımıza 
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ilişkin düş kırıklığına ve oradan sınırlarını genişleten bir öfkeye savruluyor, 
bu eve girdiğinden beri. 

En son bir yıl önce, babasının vefatında gelmişti İstanbul’a. O zaman, ağabe-
yiyle görüşmüş; annesinin bakımında bir sıkıntı olmayacağı sözünü almıştı 
ondan. Ona güveniyordu. Babalarının sağlığında, nasıl ilgilendiyse ikisiyle 
aynı şekilde ilgilenecekti anneleriyle de. Gelirlerini yönetecek; ona, kendi pa-
rasıyla bakmaya devam edecekti. Ama gördüğü, bambaşka bir manzara şim-
di... Anlıyordu ki kirli bir yalanın içine batmış buradaki gerçekler. Oysa içi ra-
hattı, annesiyle yaptığı telefon görüşmelerinde:

“İyi bakılıyorum.” diyordu. “Üzülecek bir durum yok, sen kaygı etme.” 

Yüzüne yediği yumrukların şiddetiyle sarsılan bir boksörün yine de ayakta 
kalma çabasına benziyor Selim’in hissiyatı. Biliyor ki olup biteni görmezden 
gelemez artık. Hele “Bana ne?” hiç diyemez. Annesinin, çocukları arasında bir 
tatsızlık olmasın diye acı gerçekleri örten tutumunu hesaba katmalı ve hatır-
dan çıkarmamalıydı. Yine, vitrin camına çarpan serçe kuşudur; zavallı zihni, 
ruhu, bedeni... Ve tevil götürmez gerçek, şudur artık: Babasından sonra büsbü-
tün yağmaya uğramış, korumasız kalmıştır anacığının hakkı, hukuku!  

Hâlbuki anneleri için dengeydi, dayanaktı sağlığında, rahmetli babası. Kendi-
ni tekrarlayıp duran bir gündelik yaşantının içinde birbirlerine omuz vermeyi 
başarmış, kimsenin ilgisine ve merhametine muhtaç olmadan yaşayıp gitmiş-
lerdi onca yıl. Evlatlarının telefon açarak veya kısa ziyaretlerle gönüllerini al-
malarını dilemenin dışında pek beklentileri de yoktu onlardan. Zaman zaman, 
telefon edip yemeğe çağırırlarsa ve “Bütün hafta çalıştınız, dinlenin biraz.” iti-
razlarına karşın ısrar sürerse “Ayıp olmasın!” diye ziyaret gerçekleşir, bir araya 
gelinirdi. Hoşgörücü ve ezberlenmiş bir temenniydi, ikisinin de dillerinden 
düşürmediği: “Sağ olsunlar, yuvalarında güzel geçinsinler.” idi tek arzuları. 

Maişete kâfi akarları vardı, şükürler olsun. Çocuklarına yük olmadan dönü-
yordu, ömür tekeri. Evlatların da ahengini bulmuş bu düzen içinde, anne ba-
balarından dolayı “Öf, bıktım!” diyeceği bir durumları yoktu, olmamıştı zaten. 
Esnaflık yapan babalarının işten, telaştan elini çekme kararından sonra; daha 
ziyade eve bağlı sessiz, dingin bu yaşantıyı benimsemişlerdi. Sayıca çok olma-
sa da birbirlerini ihmal etmeyen kadim aile dostlarıyla karşılıklı gidip gelme-
lere ayarlı komşu ziyaretleri dolduruyordu, tekdüze yaşantılarını. Babalarının 

“alzaymır” illetine tutulup vefatına kadar ardı ardına sorunlarla yüzleştikleri 
o dört beş yıllık süreç dışında kimsenin birbirinden yakındığı duyulmamıştı 
aile içinde.

Selim getirdikleriyle masayı hazırladı, kahvaltıya oturuldu. Pek konuşmadılar, 
kahvaltı boyunca. “Çay vereyim, bir bardak daha.”, “Bak, şu peynirden de ye; 
tuzu az bunun.” ya da “Hadi ama! Önünde duruyor her şey. Yeme içmene dik-
kat etmelisin.” türünden ifadeler ve daha ziyade, Selim’in cümleleri doldurdu 
sessizliği. Sonra her ikisi de kendi derinliklerine çekildiler, her defasında.
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Gözlemlediği kadarıyla annesi, yaşama isteğini yitirmişti çoktan. Kavuşma 
anındaki coşkusuna aldanmamak gerekirdi. Bu durumu; boğulmakta olan bir 
insanın son bir hamleyle kendini su üstüne doğru fırlatmasına benzetti Selim. 
Anlıyordu ki onun “sevinç” diye gördüğü gerçeklik, sudan fırlayan bir baş ve 
parmakları boşluğa çığlık hâlinde açılan bir eldi sadece. İşte, umarsız ve örse-
lenmiş ruhu, alıştığı kodlarına dönmüştü yeniden.

Kendine büyükçe kulplu bardakta, annesine de limonlu, açık bir çay hazırladı; 
masadan koltuklara geçtiler. Onu konuşturmak, daldığı derinliklerden yüze 
çıkarmak istiyor. Sırf bu yüzden oturdukları koltuklardan, anısı olan diğer eş-
yadan söz açıyor:

“Bu koltukları nasıl severdi rahmetli babam!”

“Yaaa!” diyor; gözleri, derinlere çakılı bakış oluyor bir süre:

“Yatağa gitmeye erinir, şuracığa kıvrılır yatardı çoğu zaman. Üstünü örterdim, 
üşümesin... Ahhh!”

Selim, “Ahhh!” çekilerek sonu açık bırakılan mızrak ucu cümleyi ne yapsa an-
nesi kadar tamamlayamaz, farkında... Biliyor ki turuncu yüzü yer yer solmuş 
kaba hantal eski koltuk takımı ve onların çevrelediği alanda yine küt ayaklı 
üstü camlı iki orta sehpası kendisine, annesine olduğu kadar cömert davran-
mayacaktır! Mesela babasının dükkân dükkân dolaşarak işini tasfiye eden bir 
mağazadan kelepir bulup satın aldığı bu koltuk takımının; sehpa üstündeki, 
Avrupa seyahati sırasında edinilmiş İtalyan kristal vazo ve küllüklerin pek çok 
yaşanmışlığa tanıklık eden hikâyeleri… Eşyada, gidenin gölgesini düşürdüğü 
hayaller, dokunduğu yerdeki elinin sıcaklığı, silinmez sanılan izler... Herkese 
farklı şeyler söyleyecektir bu nedenle. 

Ve Selim... Selim de bu evin bir insanı sayılmaz sonuçta, bir konuk... Ancak ko-
nukluğu kadar paydaş evin hatırasına... Düşünüyor: İnsan ile eşya arasındaki 
sır ilişkiyi; onları, anılara ve alışkanlıklara dönüştüren yakınlığın kodlarını 
ne derecede çözebilir bir kimse, o yaşantının bire bir öznesi olmadan? Selim, 
zaman-mekân boyutunun bu ilişkideki yerini ve işlevini anlamayı o kadar 
önemsiyor ki... 

Annesi, ısrarla istedi; biliyor, kıramaz onu: 

“Kardeşlerini ara, haber ver geldiğini. Sevinirler.” diyor.

Selim, bu konuda çekingen, isteksiz biraz da. Annesine belli etmeden, içinden 
hesaba çekiyor kardeşlerini:

“Seni haftalarca gelip yoklamayanlar, hatta bir telefon açmayı bile ihmal eden-
ler; şimdi ben, yanına geldim diye, buraya gelecekler ve tümünün üstünü örte-
rek onların içtenliğine inanacağız, ha?” 

Birkaç gün, annesini oyaladı, bu duyguyla:

“Tamam, ararız.” dedi.  
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“Daha sabah, çok erken; belki uyuyorlardır.” dedi. 

“Bugün olmaz, yorgunum; hem biraz baş başa görüşelim.” dedi.

Selim’in, burada bulunduğu iki üç gün zarfında, annesinin yaşantısına ilişkin 
bir ‘acaba’sı kalmadı. Sadece apartman görevlisi, o da sabahları çalıyordu ka-
pısını; ekmek ve varsa sair ihtiyacı için. Çöpü ise poşet içinde akşamları kapı 
önüne bırakmak yeterliydi. Bir de birkaç komşu hanım yokluyordu, durumu-
nu kaygı edip! Küçük bir tabakta yaptıkları yemekten, tatlıdan, kurabiyeden 
bırakıyorlardı ayaküstü. Onlarla görüşmek fırsatı buldu bu arada. Hepsinin 
söylediği şey, aşağı yukarı aynıydı: 

“Anneniz, bu durumda devam edemez. Bir çözüm yolu bulmalısınız!”

Düşünüyor:

Söylese mi? Söylemese mi?

Konuşmaları sırasında, annesinin her seferinde satır aralarına sıkıştırdığı  
“Baban, ‘Evini sakın kapatma. Ben ölürsem, düzenini hiç bozma!’ dedi.” cüm-
lesi, elini ayağını bağlıyor. Üstelik onun evinden, muhitinden, komşuların-
dan ayrılmak istemediğini, istemeyeceğini pekâlâ bilmekte. İyi de perişan ve 
acınası durumunu görmüyor mu? İstanbul’da oturan evlatlarından bir fayda 
gelmediği de açık! Başına, daimi bakıcı kadın tutulsa? Para musluğunu elinde 
bulunduranlar, buna yanaşır mı dersin? Geriye ne kalıyor, o zaman? Geldi ve 
gördü durumunu; onu aynı hâlde bırakıp dönemez İzmir’e. Kalıcı ve akılcı çö-
züm üretmesi gerek. Son bir çıkış yolu var, kabul ederse... Ne yapıp edip söyle-
meli ona. Kendisini yalnız ve umarsızlığında bırakıp gidemeyeceğini... Tek tek 
önüne koymalı olabilecekleri, seçenekleri: 

“Bak, bu evde tek başına hayatını sürdüremezsin anacığım. Başına bir şey gelse 
kimsenin haberi olmaz. Sen peki dersen, ben kardeşlerimle konuşurum. Ama 
böyle devam edemezsin. Ya başına yatılı bir bakıcı kadın koyacağız ya da özel 
bir huzur evine yerleştireceğiz seni. Ne dersin?”

Kararlı ama sıcak bir ses tonuyla kendisi için en hayırlı seçeneğin “donanım-
lı bir yaşlı bakım evine” yerleştirilmek olacağına onu ikna etmeye çalıştı bir 
süre. Yaşlı bir insanın neden yalnız bırakılmaması gerektiğini, çeşitli tehlike 
ve ihtimalleri sıralayarak göz önüne koydu. Makul bir insan olduğunu sandı-
ğı annesinin ikna olacağını zannetmişti. Ama hiçbirine ikna olmadı. Israrla 
evlatlarının kendisiyle ilgilendiğini, iyi bakıldığını söylüyordu. Ona kalırsa 
evinde bu koşullarda bile mutluydu, huzurluydu!  Kimse kurulu düzenini bo-
zamazdı, bozmamalıydı. Hatta asabileşip Selim’in İzmir’den, onun rahatını 
kaçırmak üzere gelip gelmediğini sorgulayan cümleler bile kurdu. Selim; için-
den kızsa da kırılsa da annesine, belli etmedi bunu. Ama üzüldü, hem de çok 
üzüldü. Geri dönüşünü birkaç gün erkene çekerek kardeşlerinden en makul 
olanına, ‘anneleriyle daha sık ve yakından ilgilenmeleri gerektiğini’ tembihle-



73

..Abdurrahman Günay..

HAZİRAN 2021 TÜRK DİLİ

yerek İzmir’e döndü. Karısı, kocasındaki bu derin sükût hâlinin sebebini sor-
du. O ise yaşadıkları için:

“Ben anlatayım olup biteni, adını sen koy!” dedi. “Çünkü anlatacaklarım, adını 
arayan bir hikâyedir.”

***

Aslında hikâye burada bitebilirdi ama bitmedi. İzmir’e dönüşünden yaklaşık 
bir, bir buçuk ay sonra bir telefon aldı kardeşinden. Anneleri evde düşmüş, 
kalça kemiği kırığı tanısıyla hastaneye acil yatırılmıştı. Yaşlı ve şeker hasta-
sı olduğu için, durumu riskliydi. İş yerinden izin alıp İstanbul’a gitti. Hasta 
yatağında sancılar içinde yatan annesine, “Ya, gördün mü? Ben sana demiş-
tim!” imasında bile bulunmadı çünkü o, her şeye karşın sevgili annesiydi. Mor 
damarlı kurumuş elinden tuttu, alnını sildi sadece. “Sık dişini!” dedi. “Daha 
birlikte çok kahvaltı edeceğiz.” 


