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Otobüse binmeden evvel, hep yaptığı gibi sımsıkı sarıldı annem. 
Yine sarımsak, kekik, fesleğen ve nane kokuyordu. Biraz da domates… 
Yine tembih cümlelerini sıkılmadan deniyordu üstümde. Molalarda 
inmemeliyim, kimseden bir şey alıp yememeliyim, özellikle muavin-
le çok muhatap olmamalıyım. Annem gerekirse sonda takacak bana, 
tuvalet ihtiyacımı bile otobüsten inmeden karşılayabileyim diye. Za-
ten ellerine sindirdiği bu kokular bence bilinçli bir davranış. Erkekler 
bana yaklaşan birer kan emici anneme göre ve onları en etkili şekil-
de sarımsak kokusuyla savabilirim. Fesleğen iyi bir sivrisinek kovu-
cu. Bunu da sanırım ince uzun oğlanlar için sindirdi üstüme annem. 
Dere kenarında yetişen naneleri tüylü oldukları için toplamazdı. 
Yabani derdi onlara. Bu aşılı nane kokusu da galiba tehlikesiz erkek-
ler için sürüldü bluzuma. Ya hırkamın içindeki nazarlığa ne deme-
li? Çantamın iç bölmesinde, üçgen dikilmiş bir kumaşta, bir çimdik 
şap… Hem nazara iyiymiş hem de kötülüklerden korunmaya. Kaldı 
ki annem için yine en büyük kötülük erkeklerden gelecek olandı. 
Kafasındaki senaryolar Cannes Film Festivali’nde büyük jüri ödülü 
almazsa ben de Arap olayım. Annemi sahnede gururla gülümseyip, 
ödülümü kızıma ithaf ediyorum derken hayal ettim bir an. Oysa an-
nem bilmiyordu benim daha tehlikeli olduğumu. Çünkü ben suça 
meyilli biriydim. 

“Tamam anne merak etme.’’ deyip bindim otobüse. 

Valizimi babam yerleştirdi bagaja. Bu yüzden sıkıntı çekmedim. Ger-
çi “Bu ne ağır yahu, yolda arama yapılsa kimse indirip kaldıramaz.’’ 
deyince sırtımdan soğuk bir ter boşaldı. Yok artık ne araması ne 
kontrolü, dedim. Son zamanlarda belli noktalarda polis kontrolü ya-
pılıyordu. Özellikle üniversite öğrencileri daha dikkatli bir aramadan 
geçiyordu. Bu yüzden iki kat tedirgin oldum. Şimdilik sıkıntı yok gibi 
görünüyordu ama aktarma sırasında ve sonra da kaldığım öğrenci 
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yurduna taşınmasında ne yapacaktım hiç bilmiyordum. Birilerinden yardım 
istersin, dedi annem. Ama bu birileri kesinlikle erkek olmamalıydı. Cümlele-
rinin altını gözleriyle çiziyordu. Sırt çantama tuzlu kraker ve ayran koymuş-
tu. Yol ve yolculukla aram hiç iyi değildi çocukluğumdan beri. Henüz yüz 
kilometre gitmeden safram beni tehdit etmeye başlıyordu. E, bu yaşta siyah 
poşet taşıyacak hâlim de yoktu ya. Her an istifra ederim korkusuyla elimin 
altında bulunduruyordum tuzlu çubukları ve ayranı. Bir de pencere kenarın-
da oturursam ne alâ! Bu midemi biraz daha oyalayabiliyordu. İlçeler otobüsü 
iki saatlik yolculuktan sonra büyükşehir otogarında duruyordu. Yol boyunca 
otobüs boştu ve ben istediğim gibi kitap okuyup, müzik dinleyebildim. Yolun 
devamı da böyle geçse keşke diye ümit ederek etrafıma bakındım. Valizim çok 
ağırdı ve yardım edecek birilerine bakınıyordum. Gözüme kimseyi kestireme-
yince kendim taşımak istedim ama valiz yerinden kalkmıyordu. Biraz itip bi-
raz çekiştirdim ancak bu defa da yırtılıp patlamasından ve beni ele vermesin-
den korktum. Biraz sürükleyerek perona yaklaştırmak isterken genç bir erkek 
yaklaştı. Sanırım gideceğim otobüste muavindi. Eskişehir yolcusu musunuz, 
dedi. Annemin yüzünü yüzüme takarak, buz gibi bir ifadeyle “Evet.’’ dedim. 
Her ne kadar suça meyilli bir tarafım olsa da içimde annesine hâlâ itaat eden 
bir kız yaşıyordu. Evet, ben suça meyilliyim, mesela sıkışınca hırsızlık yapabi-
liyordum. İlk hırsızlık teşebbüsüm -ilk ve son aslında- anneannemlerden dö-
nerken komşunun bahçesinden can eriği çalmaktı. Annem bunu fark edince 
beni kucağına oturtup “Annesinin Dilini Isıran Çocuğun Masalı’’nı anlatmıştı. 
Çocuk hırsızlık yaptıkça annesi hoş görüyor ve bunu nerden aldın demiyordu 
bile. Çocuk bir gün yakalanmıştı ve polisler son arzun nedir, diye sordukların-
da annesini görmek olduğunu söylemişti. Annesi hapishaneye gelince ondan 
dilini uzatmasını çünkü öpmek istediğini söylemişti. Annesi dilini uzatınca 
ısırıp koparmış, kadını kan içinde bırakmıştı. Polisler koşup kadını kurtarmak 
için çırpınırken bir yandan da sormuşlardı neden böyle bir şey yaptığını. Ço-
cuk cevap vermişti: “Onun o dilinin yüzünden ben buradayım, bana hırsızlık 
kötüdür demediği için buradayım.’’ 

Hırsızlığın bana uygun bir suç olmadığını anlayıp vazgeçtim. İşin ucunda an-
neme zarar vermek varsa bu bana uygun bir suç değildi. Annemin zarar gör-
meyeceği suçlar seçmeliydim kendime. Bu yüzden iftiraya başladım. Yazdı. Su 
içmek kâfi gelmiyordu. Buzluktan birkaç küp buz almak ve suyuma eklemek 
istedim. Buz kalıbını evirdim çevirdim, esnetmeye çalıştım ama bir türlü için-
den buz çıkaramadım. O an görsel ezberimden, annemin sıkışmış nesneleri 
bacağına vurup aşağı doğru bükmesi canlandı gözümde. Buz kalıbını dizime 
vurup bükmemle kırıldı. Hemen tezgâhın altına sakladım. Annem birkaç gün 
sonra bulunca benim yaptığımı nereden anladıysa ilk benim yanıma geldi. Ben 
de haberimin olmadığını galiba kardeşimin kırdığını söyledim. Annem yine 
beni kucağına oturtup bu defa Ömer Seyfettin’den “Kaşağı’’ hikâyesini anlattı. 
Hikâyenin finalinde küçük kardeş, üzerine atılan iftira yüzünden kuşpalazına 
yakalanıp ölüyordu. Hıçkıra hıçkıra suçumu itiraf ettim. Anne kardeşim ölme-
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sin buz kalıbını ben kırdım. Kaldı ki o yıllarda kardeşim henüz sekiz aylıktı ve 
değil buz kalıbını kırmak, yürüyüp buzdolabına kadar gidemiyordu bile. Böy-
lece yine bir sevdiğim zarar görmesin diye iftira atmak suçunun da bana göre 
bir eylem olmadığına karar verdim. Ama bu, burada kalmayacaktı. Elbet bana 
uygun bir suç bulacaktım. Çünkü içimde suç işlemeye dair bastıramadığım bir 
güdü vardı. Galiba biraz daha büyümeyi beklemeliydim. 

Muavin yüzüme “Çattık iyi mi ?’’ der gibi bakıp valizi tuttu. Koparmada ve silk-
mede oldukça kabiliyetli bir halterci gibi ilk hamlede kaldıracağını sandığı va-
liz, muavinden gelen “Hııh!’’ sesiyle yerinden bile oynamadı. Kolunu lastik gibi 
gerip gerip tekrar ve yeniden denemeler yapsa da kaldıramadı valizi. Ne var 
bunun içinde ceset mi, deyince yine sırtımdan soğuk terler boşalmaya başladı. 
Annemden ödünç aldığım buz gibi maskemle “Ne alakası var canım, kitapla-
rım var içinde’’ dedim. İlla yapılması gereken ve hiç komik olmayan esprileri 
yapmakla görevli bazı insanlar vardır. Bu muavin onlardandı işte. “Sanırım 
hukuk okuyorsunuz ve içindekiler de cinayet kanunu kitapları olmalı.’’ dedi. 
İki cümle kurup ikisinde de ölümü kullanan bu adama iyice sinir olmuştum. 
Aslında bir muavini öldürmek epeyce zevkli olabilirdi diye düşündüm. Ben 
içimden ona güzel bir cinayet kurgusu hazırlarken o, az ötedeki birinden yar-
dım istedi: “… hop, az el at da şu eşek ölüsünü bagaja koyalım.’’ Israrla ölüm 
kelimesi öyle mi? Bu üç oldu, dedim içimden benden günah gitti. 

Yaklaşık yarım saat sonra yerlerimizi almaya başladık. Her zaman olduğu gibi 
yine kapıya en yakın yerden ve pencere kenarından almıştım biletimi. Sırt 
çantamdan krakerlerimi, ayranımı, kitabımı ve müzik çalarımı alıp önümdeki 
portatif uzun yol masasına hazır ettim. Küçüklüğümden beri çok seviyorum 
ön koltuğun sırtına monte edilmiş bu masaları. Şimdi iş, yanıma oturacak ses-
siz birine kalmıştı. İnşallah konuşmayı sevmeyen hatta epeyce kibirli bir yol 
arkadaşım olur diye dua etmeye başlamıştım ki yüzünde coğrafya kitabındaki 
haritalara benzeyen derin kırışıklar ve yine aynı kitaptaki okyanuslara benze-
yen masmavi gözleriyle bakan, yaşlı ama dinç bir bayan geldi. “Sen benim yol 
arkadaşım oloor?’’ diyerek boş koltuğa oturdu. Soru cümlesi olduğunu sonda-
ki uzatmadan ve kaşlarında cevap beklediğini belirten kavisten anladım. “Evet, 
birlikteyiz galiba.” dedim. “Ah ne güzel canim, sen galiba okoor?’’ Eyvah dedim 
içimden, kadın hem yaşlı hem geveze hem de Türk değil. Bu bir şaka olmalıydı 
ya da fıkra. Bir Türk ve bir Ermeni, bir gün yolculuğa çıkmışlar. Gereksiz bir 
fıkranın içine düşmüşüm gibi hissettim çünkü yolculukta sohbet etmeyi hiç 
sevmiyordum. Yolculuklarda insanları çoğunlukla kitap okumak ya da sürekli 
ekrana bakmak rahatsız eder ve mideleri bulanır, benimse yol boyunca konuş-
mak saframı ayağa kaldırırdı. 

Maalesef yol arkadaşım umduğumun aksine oldukça konuşkan bir Ermeni’ydi. 
Hayır, mesele Ermeni olması değildi elbette, mesele çok konuşmasıydı. Bura-
ya yani bizim memlekete bir arkadaşını ziyarete gelmiş, hem zaten Türkiye’yi 
ve Türkleri çok seviyormuş, bu arada adı Nurik’miş. Türkçede erkek isimleri 
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“-ye/-ya’’ ekiyle kadınlaşır. Acaba Ermenicede de aynı cinsiyet operasyonunu, 
“-k’’ eki mi yapıyor diye düşündüm. Nuri’den Nurik mi oluyordu yani? Saterik, 
Vartuk, Vledik, Sirayk, Knarik, Lalik, Zarik… Yine de Türkçedeki kullanımlar 
bence daha sevimliydi. Sabriye, Zekiye, Hüsniye, Necmiye, Hayriye, Şükriye, 
Nazmiye, Kadriye… Bazen ismin sonuna -e/-a getirerek türettiklerimiz de 
vardır. Mümine, Saliha, Cemile, Meliha… Bu durum yani o andaki düşüncele-
rim, erkek çocuk olacak diye ha bire kız doğuran bir kadının kocasına mahcup 
bakışlarla bakmasına benziyordu. Bir de ’’-ye’’ ekiyle eşya ve lehçe isimleri de 
türetiliyordu: Şemsiye, Hakaniye… İyi de bu gereksiz/gerekli bilgiler hafizam-
daki enter tuşuna basılmış gibi neden bir bir ortaya dökülüyordu şimdi? Ka-
famdaki arama motoruna birisi “-ye ekinin görevleri’’ diye yazmış gibi sürekli 

“benzer sonuçlar’’ çıkarıyordum. Kumarhanelerde yan tarafında bir kol bulu-
nan şans makinesi gibi aynı tür ve görevdeki kelimeleri yan yana diziyordum. 
Lehçeler sınavından hatırı sayılır not almamı da ezberime borçluyum oysa. 
Çünkü hiçbir zaman ne dersini ne de hocasını sevebildim. O an “Lehçeler” der-
si hocasını öldürmeyi ne çok istemiş olabileceğimi düşündüm. Suça meyilliy-
dim çünkü. Tüm uzuvlarını parçalayarak… Onu ekine ve köküne ayırarak bir 
valize doldurmayı ne çok istedim. Büyümüştüm çünkü ve artık kendime en 
uygun suçu belirlemiştim. 

O sırada otobüs epeyce yüksek bir tümsekten geçmiş olmalı ki sıkı bir sarsıntı 
oldu. Nurik Hanım “Aman noloor canim?’’ dedi. Bana daha çok kedi miyavla-
ması gibi geldi sesi. Aklım valizime gitti bir an. Ya sarsıntı valizde bir sızıntı 
yaparsa? Ne yapardım ben. Tüm foyam meydana çıkardı. Korktum. İneceğim 
ana kadar valizin beni ele vermemesi için dua edip durdum. Bir suçlunun duası 
kabul olur mu, onu da bilmiyorum tabii. Korkmayın kasise girdik, dedim. “Ah 
more ne çok korktuuum!’’ dedi. Ama korkusu gevezeliğine bir gram tesir etme-
di. Ben kitabımı okumayayım diye mi, yoksa yolculuğun o mutat geleneğini 
yerine getirmek için mi bilinmez, sürekli konuşuyor ve soru soruyordu. Din-
lediğim müziğe varana kadar hepsini sordu. Kulaklığımın teki sağ kulağımda, 
cevap veriyordum sorularına. Her ne kadar o sırada “Rock” dinliyor olsam da 
Tatyos Efendi’den de bahsettik. Hatta santurun en sevdiğim enstrüman oldu-
ğunu söyledim. Evet, bir yanımla geleneklere bağlıydım. Santur, rebap, keman 
ve ut en sevdiğim müzik aletleriydi. Bunca sanat âşığı iken nasıl bir suçluya 
dönüştüğümü hâlâ aklım almıyor. Otobüs uçsuz bucaksız buğday tarlalarının 
yanından geçiyorken bunu düşündüm. Annem beni bu kadar sıkmasaydı; ayıp, 
günah, el âlem ne der diyerek büyütmeseydi belki de şimdi böyle bir suçluya 
dönüşmüş olmayacaktım. Gün yavaş yavaş inmeye başlamıştı. Buğday tarlala-
rında yoğun çalışmalar vardı. Hasat edilmiş yerler koyu kahverengi, hâlâ ekili 
olan kısımlar ise sarımsı bir yeşildi. Yeryüzü rengârenk bir yorgana dönüş-
müştü. Kırk yama yapılmış bir yorgana…

Molalarda inmedim elbette. Anneme söz vermiştim. Muavin yanıma gelip “Siz 
inmiyorsunuz anlaşılan size çay vereyim mi?’’ deyince kabul ettim. Hayır, an-
nemin sözünden çıkmadım. Şansını fazlaca zorlayan bu erkekten intikam al-
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malıydım. Hem bu annemin de hoşuna giderdi. Muavin, çayı uzatırken sanki 
yanlışlıkla olmuş gibi bardağı üzerine boca ettim. Yüzüme öfkeyle baktı ama 
bir şey demedi. Sinirli suratını yüzümden kazırcasına alarak uzaklaştı. Ben de 
Nurik Hanım’a psikolojik baskı uygulayıp sürekli esnemeye başladım. Cümle-
lerimi esneyerek uzattım, ağdalaştırdım. Çok geçmeden o da esnemeye baş-
ladı ve sonunda çenesi göğsüne düştü. Acaba horlayacak mı diye eğilip yüzü-
nü incelemeye başladım. Farklı cemiyetlerin uykusu, rüyası ve horlaması da 
farklı oluyor mu acaba diye bu yaşlı Ermeni kadını izledim. Giderek bakışlarım 
yüzünden ellerine kaydı. Beyaz derisinin altında mosmor ilerleyen damarları, 
kırmızı ojeli uzun tırnakları, turkuaz yeşili taşı olan yüzüğü… Aklıma neden-
se Raskolnikov geldi. Ermeni kadını öldürebilir ve bu yüzüğü alabilirdim. Ama 
demiştim ya hırsızlık bana uygun bir suç değildi. Çünkü annem de benimle 
birlikte acı çekerdi. 

Akşam sekizde Eskişehir otogarındaydık. Nurik Hanım Bursa’ya devam ede-
cekti. Buruşuk ve kırmızı rujlu dudaklarıyla yanaklarımdan öptü “Tanistiği-
miza memnun oldum canim, Allah seni bağislasin.’’ dedi. Turkuaz yeşili yü-
züğüyle el salladı bana. Suçumu biliyor muydu yoksa? Neden Allah bağışlasın, 
dedi ki? Bunu düşünecek çok zamanım yoktu; çünkü aklım valizimdeydi. Bagaj 
açılınca hemen koştum baktım. Çok şükür bir sızıntı ya da koku yoktu. Şimdi 
en büyük mesele onu yurda sokmak ve arkadaşlarıma göstermeden yatağın 
altına itebilmekti. Okullar yeni açıldığı için otogar öğrenci doluydu. Tesadü-
fen sınıf arkadaşım Uğur’u gördüm. Selam vererek yanıma yaklaştı. Hâl ha-
tır soruları, tatil nasıldı faslından sonra “Taşımana yardım edeyim mi?’’ dedi. 
Yardıma ihtiyacım olduğu çok açıktı. Uğur’u zaten kendi aramızda Malcom 
diye çağırırdık. Çok iri bir çocuktu. Heybetine rağmen o da valizi kaldırmak-
ta zorlandı “Taş mı yığdın kızım içine?’’ dedi. Bu daha iyiydi, en azından eşek 
ölüsü dememişti. Cinayete meyleden bir cümle duymak o an hiç işime gelme-
yecekti doğrusu. Kırk üç numaralı körüklü otobüse binip yurda gittik. Giriş-
te memurlar sorun çıkarmıyordu. Evden geliyorduk sonuçta. Ne olabilirdi ki 
valizlerimizde değil mi? Ama annem bana bir erkeğin yardım ettiğini duysa 
eminim bir hafta surat asar ve oturduğum sofraya bile oturmazdı. Üniversi-
teye başlayalı beri diyeceğim ama annem liseye başladığım günden beri hep 
aynı ikazı yapıyordu “Erkek arkadaş istemiyorum ona göre!’’ Sevgili bile de-
miyordu. Beni ikili bir ilişki içinde düşünmekten öyle tecrit etmişti ki kendini 

“sevgili’’ kelimesini sözlükten bile çıkarabilirdi. Kati kuralları vardı annemin. 
Mesela kız dediğin uzun saçlı olurdu. Bu yüzden saçlarım örgülü hâlinde bile 
yürürken bacaklarımın arasından çıkıyordu. İlk yılın tatiline çıkarken saçları-
mı kestirip eve döndüğümde en büyük suçumu işlemiştim. Annem ufak çaplı 
bir kriz geçirmişti. Kapının önüne yığıldı. Anne dedim yurtta sıcak su bulmak 
mesele, üşütüyorum sürekli, başağrılarım bitmiyor. Kendim söyleyip kendim 
dinledim. Annem benimle bir ay doğru dürüst konuşmadı.
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Elimde suç aletim merdivenlerin başına gelince bir an Everest’e tırmanacak-
mışım gibi gözüm korktu. Nasıl çıkaracaktım bu valizi dördüncü kata? İlk 
basamağa kendim çıkıp valizi bir alt basamakta bıraktım ve tek tek basamak 
atlatarak sürüklemeye başladım. Ödüm kopuyordu. Ya valiz elimden kayarsa 
ya yırtılıp patlarsa ya birden açılır ve herkes ne halt ettiğimi görürse… Sadece 
yurttan atılmakla kalmazdım biliyorum. Kan ter içinde kalarak ve korkudan 
titreyerek valizi nihayet odama getirdim. Odamız altı kişilikti. Benden başka 
diğer üç kız da gelmiş dolaplarını yerleştiriyorlardı. Onlarla da hâl hatır ve ta-
til nasıldı faslına girdik. Sen açmayacak mısın valizini, dediler. Çok yorgunum 
hemen yatacağım ve yarın yerleştireceğim deyip valizi kapının girişinde bı-
raktım. Acıkmıştım. En son, sabah evde annemin hazırladığı böreklerle etti-
ğim kahvaltıyla duruyordum. Kızlar akşam yemeği için yurt yemekhanesine 
gittiler ve derin bir nefes alıp hemen valizimi açtım. Çok şükür, kavanozların 
bir teki bile kırılmamıştı. Anacığımın elleriyle yaptığı konserveler sapasağ-
lam duruyordu. Barbunya pilaki, şakşuka, sarma ve menemen. Ben esnaf ço-
cuğuydum, babamın göz nuruyla ince ince işleyerek kazandığını bol keseden 
harcayacak lüksüm yoktu. Bu yüzden yemek parasına daha az bütçe ayırabili-
yordum ve annemle çözüm olarak bunu bulmuştuk. Oda arkadaşlarım çeşit-
li yerlerden burs alıyordu, birkaçının da maddi durumu oldukça iyiydi. Ama 
ben… Benim ayağımdaki botlar bile benden altı yedi yaş büyük kuzenimindi. 
Paltom da öyle…

Büyüdükçe utanmayı öğrendim. En büyük suçum buydu galiba. Çünkü okuya-
bilmem için alyansını bile satan bir annem vardı benim. Gece yarısına kadar 
çalışan bir babam… Onlar bundan utanmamışken, ben neden utanıyordum 
ki? Aslında utanç da değil bu yaptığım. Saklamak. Evet, saklamak. Anacığımın 
bin zahmetle yaptığı o yiyecekler beni uzun süre idare etsin diye saklıyordum. 
Elbette paylaşmak büyük erdemdi; ama zaten arkadaşlarımın buna ihtiyacı 
yoktu. Sarımsak, nane, fesleğen ve kekik kokulu annem beni affet! Şimdi biraz 
daha büyüdüm ve suçumu itiraf ediyorum işte. Yeter ki suçumun bedelini sen 
ödeme, yeter ki utandığım için üzülme. İstersen kendi dilimi ısırayım. Daya-
nabilir misin acı çekmeme? 


