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Yanı başındaki insanla arasında ne kadar mesafe olur birinin? Kaç ka-
rış, kaç metre, kaç kilometre? Ben söyleyeyim mi? Seninle aramızda 
pencereleri birbirine bakan kocaman bir evren vardı. Biz seninle her 
sabah derin bir yabancılıkla açıp, birbirimize bakıp birbirimizi gör-
meden kapattık o pencereleri. Ben ara sıra pervazdaki çiçeklerimi su-
lamak istedim ama seni ağlarken görüp vazgeçtim. Önceliğim senin 
içindeki çiçekleri sulamak oldu. Hiçbir zaman yeşermeyecek çiçekle-
ri hiçbir zaman ellemeyeceğin kalbimle suladım. Bazı sabahlar da -ki 
çoğunlukla ben hazırlardım sofrayı ve uykunu böldüğüm için bana 
kızmayasın diye kuru kuru çay içerek beklerdim uyanmanı- bir dem-
lik tamamen bitinceye kadar dinlerdim seni. En derin yerin neresi-
dir bilmezdim ama o en derin yerindeki en son dert de dökülsün ve 
artık şu masadan kalkayım diye beklerdim. Bunların hiçbirini hiçbir 
zaman söylemeyeceğimi bile bile dinlerdim. 

O masada bana yıllarca neler anlattığını hatırlıyor musun? Annenin 
ne kadar titiz bir kadın olduğunu, kanepenin örtüsü bozulmasın diye 
önüne sandalye dizdiğini ve gelenlerin kanepe örtüsünü bozamadı-
ğını, yedi sene felçli kayınvalidesine baktığını, tarlada sabah ezanın-
dan akşam karanlığına kadar çalıştığını, üç çocuğunu büyütmek için 
iki farklı eve temizliğe gittiğini, babanın kahvehaneden beri gelme-
diğini, çok içtiğini, evle ilgilenmediğini, eski kafalı bir adam olduğu 
için her şeyi onunla rahatça konuşamadığını, annene karşı hoyrat 
davrandığını, iki erkek kardeşinin de çok bencil birer insan olduğunu, 
annenin tüm bunlar yüzünden sinir hastası olduğunu…

Sen bunları anlatırken gözümün önünden film şeridi gibi geçerdi on-
lar. Hayatları, kıyafetleri, birbirlerine bakışları, sofraya yüzleri asık 
oturuşları, ziyade olsun bile demeden sofradan kalkışları… Sahi, tam 
bir Osmanlı erkeği dediğin baban neden size bu görgü kurallarını 
öğretmemişti ki? Neden kuralları sadece kendisine dönen bir fayda 
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için yazıp uygulatmıştı? Babanın Hammurabi olduğunu düşünürdüm. Babanı 
varaklı tahtlarda oturmuş tebaasına emir verirken hayal ederdim. Dışardan 
bakınca hiç de öyle bir adama benzemezdi aslında. Ya sen yanlış anlatıyordun 
ya baban yanlış görünüyordu. Ya sen yanlış bir hayatı yaşamıştın ya da seninle 
ben yanlış bir hayata ilahi emirle düşmüştük. Tüm bu yanlışlardan kaçmak 
için kazdığım bütün tünellerin ucu yine sana çıktı. Gecelerin karanlığında 
sızmak istediğim tüm çatlakları sıvadın bakışlarınla. Senin kaçamadığın geç-
mişin benim geleceğimi de hapsetti. Sen onlardan uzak olduğun zamanlarda 
bile daima onlarla yaşıyordun. Beni görmeden, seni diğer sevenleri görme-
den… Onları sevmiyordun salında ama onları sevmemeyi de sadece kendine 
hak sayıyordun. Benim de çevrendeki diğerlerinin de annenden, babandan, 
kardeşlerinden nefret etme hakkı yoktu. Biz onları her şeye rağmen, biz onla-
rı hayalet gibi aramızda yaşamalarına rağmen, biz hastalıkta ve sağlıkta sana 
ihtiyacımız varken senin onları tercih ediyor olmana rağmen, madem onları 
bu kadar önemsiyordun neden bizim hayatımıza dâhil oldun demek isteyip 
de susmak zorunda kalmamıza rağmen, evde haftanın en az beş günü onlar 
yüzünden çıkan kavgalarda dağılan masalara ve kırılan eşyalara rağmen, çıka-
madığımız tatillerin hayaliyle avunmamıza rağmen… Biz onları sana rağmen 
sevmeliydik. Aksini yaparsam, aksini yaparsak biliyordum ki sen de baban 
gibi olurdun. Bakışlarınla elimizi keserdin, bacağımızı keserdin, sesimizi solu-
ğumuzu keserdin. Sen bunlarla yetinmez kendini bu evden keserdin de odanın 
kapısında beni kendine kul köle ederdin. 

Umurumda mıydı sanıyordun babanın trilyonları? Bana bir kerecik gülsen ye-
terdi. Bir kerecik ya. O zaman kendimi para dolu bir küvette boylu boyunca 
uzanmış zannedecektim. Umurumda değildi arsaları, İstanbul Boğazı’na nazır 
daireleri, dükkânları. Sen bir kere sımsıkı sarılsan bana, öpsen şöyle koklaya-
rak… Neyse ben bu hayalleri öyle çok kurup kaldırdım ki artık hayal kurmak-
tan yoruldum. Ciğerlerim kurup yıktığım hayallerin molozları ile dolu. Toz 
duman içimde bir yerler. Ben senin yüzünden hiçbir zaman kendimin mima-
rı olamadım. Ne zaman yeni bir dünya yaratsam şu yüreğimde hep senin fay 
hatlarına denk geldi ve yıkılan ümitlerinden çalan hırsız bir müteahhit oldum 
kendime. 

Çaydan nefret ediyorum. Deminden, kokusundan, ince belli bardaktan -çünkü 
masaya büyük bardak koyunca da kızardın- muhabbetinden, aldığı hararet-
ten. Hâlâ bir ortamda çay içmiyorsam birinin bana karanlığını göstermesin-
den korktuğumdan. Ya o masaya da oturup bir daha kalkamazsam diye ayakta 
bekliyorum. Kimse de bana sormuyor sen nasılsın diye. Seninle oturduğum 
masalarda öyle çok alışmışım ki dinlemeye, anlatmanın ne olduğunu unut-
muşum. Konuşmak için dil ve ses yetmiyor çünkü. Konuşmak işteş eylem. Be-
nim derdim tasam ise hep kendi içime dönen birinci tekil kişiye yüklenmiş. 

Senin odanın önünden geçerken sanıyordum ki mahkeme kapısına denk gel-
dim. Soğuk, kasvetli, karanlık… Elimi uzatıp tıklatmak için önce bildiğim tüm 
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duaları etmem lazımdı. Kaşlarını çatıp üzerime art arda boşaltacağın mermi-
leri beklemek bir ömür gibi geliyordu. Artık vursa keşke ve o da ben de kur-
tulsam diyordum. Ben ölmeye razıydım da sen vurmaya yanaşmadın hiçbir 
zaman. Çünkü hiçbir şey söylemeyerek işkence etmek ve sonrasında dönüp 
şişmiş gözlerle uyur gibi yapmak da sadece senin hakkındı. Sahi o kadar neye 
ağlıyordun ki? Ağladığın şeyin müsebbibi olmadığım hâlde acısını bana çek-
tirmek nasıl bu kadar kolaydı? İsteyince ne kadar kolay ağlayabiliyordun. Sahi 
benim için hiç ağladın mı? Seni terk etmemden duyduğun korkuları saymaz-
sak, “Sen gidersen kendimi asarım!” demelerini saymazsak, sana hiç benze-
meyen biriyle arkadaş olursam öleceğini söylemelerini de saymazsak, aslında 
kısaca sana lazım olmayacağım tüm zamanları çıkarırsak sırf benim için ağla-
dın mı? Seni utandıracak bir şey yapmamdan korkmadan ağladın mı? Hasta-
lığıma mesela, canımı sıkan insanlara, işten stresli dönüşlerime, hayatta acele 
yürürken sivri bir söze çarpıp morarttığım kalbime ağladın mı hiç? Oysa ben 
hata yapmak istedim. Hatalara bulaşmak, içinde debelenmek ve sonrasında 
üstüm başım perişan hâlde senin kollarına koşup şefkatine sığınmak istedim. 
Azıcık arkalara doğru sıkışıverseydi herkes eminim bana da yer açılırdı. Ya da 
sen, arada sırada, benim dışımdakilere de “Burası doldu artık, kalkıyoruz.” de-
seydin ben arkadan herkesin ücretini uzatırdım. Sen müsait olana kadar da 
inmezdim. Ne çok bekledim seni duraklarda bir bilsen. Ne çok bahaneler uy-
durdum geç kalmana. Her seferinde de “Galiba ben erken geldim.” deyip sus-
turdum kendimi. 

Evine birilerinin gelmesine de izin vermedin hiç. Bak, evimiz bile diyemiyo-
rum. O kadar çok sen doluydu ki orası hiçbir zaman ben olmadım içinde. Kim-
se olmadı. Biz de kimsenin evine gitmedik. Filmlerde gördüğüm komşuluklara 
imrendim hep. Akşamları kurabiye alıp gelenler olsaydı ya da biz kek pişirip 
gitseydik birilerinin evine. İnan kimseyi senden fazla sevmezdim. İyiydi in-
sanlar, aralarında çok güzel günleri vardı gördüm. Komik olanları vardı, çok 
güzel fıkra anlatanları, taklit yapanları vardı. Oysa senin için hepsi kötü, ya-
lancı, çıkarcı, sahtekârdı. Bıraksaydın da dokunsaydım keşke bir iki tanesine. 
Senin gözlerinle bakmaktan yoruldum. Senin kalbinle hissetmekten. Senin 
aklınla düşünmekten, senin kininle beslenmekten…

Senin aynalarına sığmıyordu hayat neden anlamadın ki? Senin aynaların sana 
sürekli “Sizsiniz kraliçem!” diyordu. Benim ormanlarımda kaç Pamuk Prenses 
telef olmuş senin umurunda mı? Kendime senden gizli minicik kulübeler inşa 
ettim sonraları, bu defa malzemesinden çalmadan. İçinde beni seven cüceler 
yetiştirdim. İstesen de göremezsin. Sen hiçbir zaman küçük şeyleri görmedin 
ki? Oysa ben fesleğen yaprağının kokusuna bile mutlu olabilendim. Ben senin 
yanında sana aç, ben insanlar içinde insana aç, ben kendi içimde kendime o 
kadar çok aç kaldım ki senden gizli kendimle arkadaş oldum. Sonrasında se-
nin hiçbir şeyin olmamaya karar verdim. Yok, hayır yine de senin bir şeyin 
oluyordum böyleyken bile. Senden öyle çok yorulmuşum ki, senin hiçbir şeyin 
olmayarak bile bir şeyin olmak canımı sıkıyor hâlâ. Sana yabancı olmak, senin 
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yabancın olmak, cümleyi başka türlü kuramıyor olmak bile çileden çıkarıyor 
beni.  

Varlığının benim için hiçbir zaman büyük ve ulvi anlamları olmadı. Oysa ne 
kadar kutsal sıfatlar yakışırdı isminin önüne. Onca sıfatın içinden ben Ges-
tapo’yu seçtim, despotu seçtim. Hatta daha neler seçtim de yerin kulağından 
korkuyorum. Duyarsan döverdin. Gerçi beni dövmen için anneni, babanı, kar-
deşlerini, onların sorunlarını, daha da olmadı konu komşuyu, kırılan bir taba-
ğı düşünmen yeterliydi. Canın sıkılmaya görsün, elinin altındaydım nasıl olsa. 
Öyle hafif bir dayak olsa amenna. Bir yerim kanamadan, morarmadan tatmin 
olmazdın ki. Sonra da yine günlerce odana kapanıp suçlu benmişim gibi yü-
züme bile bakmadan uyurdun. Aç mısın diye peşinde dönmemi beklerdin. Ye-
mezdin. Sonra sanki sana dünyanın en ağır acısını yaşatmışım gibi usanma-
dan yorulmadan ağlardın. Gözyaşlarınla kendini aklardın. Ben suçumun ne 
olduğunu bilmeden azap çektikçe sen rahatlardın. Affetmek senin kitabında 
yazmadığı gibi haftalar sonra kendini temize çıkarmak için aldığın hediyeler-
le bana taşıyamayacağım daha nice acılar yüklerdin. Kendimi yiyip bitirdiğim 
günlerin karşılığı ya pahalı bir kazak ya da altın bir takı olurdu. Nefret eder-
dim bana aldığın hediyelerden. Kapıdan çıkar çıkmaz boynumdan, kolumdan, 
parmağımdan, kulağımdan hışımla sıyırdığım her eşyayla seni hayatımdan 
sıyırıyordum bir bakıma. Hayatıma bana sormadan açtığın parantezi bir gün 
kapatırım umuduyla gidiyordum her sabah işe. O parantezin içindekileri yol-
lara serperek gidiyordum. Yalvarıyordum Tanrı’ya kuşlar yesin de dönerken 
yolumu kaybedeyim diye. Öfkeli ve yorgun bir Hansel gibi çıkıyordum her 
sabah evden. Çünkü senin bana biçtiğin hayat tıpkı ağzına protez takılan bir 
hastanın keyifle yemek yiyememesine benzeyen bir azap veriyordu bana. Üze-
rime biçilmiş ama bana yakışmayan bir hayat… Rengine, dokusuna, kalitesine 
benim karar vermediğim; yazın bunaltan, kışın üşüten; olmadık zamanlarda 
hışırdayan, azıcık uzansam kırışan, kaşındıran bir kumaştan biçilmiş bir ha-
yat…

Biliyor musun, olur da bir gün bu evden daha ıssız bir yere gidersem -bir ada-
ya mesela- yanıma alacağım üç şeyi de hazırlamıştım çok önceden. Bir tane 

“Benzemez”, bir tane “Kimse”, bir tane de “Sana” koyacaktım çantama. Biliyor-
dum ki ben ıssız adalarda bile senden azade olamayacaktım. Olamadım da. 
Gittiğim her yere sana hiç benzemeyen kimsesizlikler götürdüm. Biliyordum 
ki hiçbir kimsesizlik senin bana yaşattığın kimsesizlik kadar kıvamlı olmaya-
caktı. Sudan çıkmış balık gibi olacaktım hayatın içinde. Birisi nasıl sevilir hiç 
beceremeyecektim. Gün gelecek kabak çiçeği gibi açılacaktım ve geç kaldığım 
hataları teneşire yaklaştığım vakitlerde yapacaktım saçları ağarmış bir ergen 
olarak. Yanlış yerlerde bulunup kendimi savunamayacaktım. Yalan söyleme-
yi beceremeyecektim. Ya herkesi gereğinden çok sevip kendimden çalacaktım 
ya da senin gibi kendimi odalara kapatıp sinir krizlerinde bluzlarımı önünden 
tuttuğum gibi yırtıp atacaktım. Biliyordum ki senden kaçmaya çabaladıkça 



86 TÜRK DİLİ MART 2022

sana benzeyecektim. Aman yok, benzemez kimse sana diyerek tekrarladığım 
yarım ömürlük nakaratı yine kendimle bozacaktım.

Hakkımı yemeyeyim şimdi, çok da çabaladım sana benzememek için. Kitap-
lara sığındım. Onların sınırsız şefkatine bıraktım kendimi. En güzeli onlar 
seviyordu beni, en güzel onlar öpüyordu, en güzel onlar hâl hatır soruyor ve 
en güzel onlar ağlıyordu benim için. Onlar sana gerçekten hiç benzemiyordu. 
Ayıplamıyorlardı, kabahati bende bulmuyorlardı, kendilerini öldürmekle teh-
dit etmiyorlardı beni. Sen tabii odama kapanıp saatlerce hasbihâl ettiğim say-
falardan da kuşkulandın. Gururun el vermedi bana sormaya, işe gittiğim za-
manlarda açıp okudun ne olduklarını. İçlerinde sana göre ayıp, kusurlu, yasak 
kelimeler olanlarını sayfaları açık bir şekilde masamın üzerine bıraktın. Sen 
aslında açık açık “Senle görüşürüz!” yazılı kartvizitini bıraktın masama. Seviş-
menin nesi ayıp, hepi topu o da işteş bir kelime tıpkı gülüşmek gibi. Öpüşmek, 
kavuşmak, mektuplaşmak, bakışmak gibi… Ben senle yapamadığım ne var-
sa kitaplarımla yapmak istedim. Savaşmak, vuruşmak, dövüşmek… Bak sen 
dokununca böyle oldu işte. Kitaplarım bile işteş olan kötü kelimelerden bah-
setmeye başladı. Fiiller bile kötü olaylara dönüşüyor ve benim sözlüğümde 
iyiye dair, mutlu olmaya dair tek kelimem bile kalmıyor. Böylece kitaplarımı 
da aldın işte elimden. Senin olayım diye ne gerekiyorsa yaptın.  Ne yapsaydım, 
sigaraya mı başlasaydım senin gibi erken yaşta? Nefret ediyorum iki fırt çe-
kip sonra devam etmek için pencere köşesine bıraktığın sigaralardan. Bıktım 
mutsuzluktan beslenmenden. Bıktım senden korkmaktan.

Şimdi senden kilometrelerce uzakta arkama bakıp bunları düşünürken bile 
yoruldum biliyor musun? Senden kaçmak mesafelerle olmuyormuş. Çünkü 
aramızdaki onca dağa, denize, buluta, çift şeritli yollara, radarlara, mola du-
raklarına, coğrafi tüm konumlara rağmen bir şekilde beni korkutmayı başarı-
yorsun. Huzurun anahtarını asmışsın oturduğun tahtın üzerine, üstelik gece 
gündüz uyumadan bekliyorsun gözlerini bana dikip. Ben eteklerinin ucunda 

“Padişahım çok yaşa!” dedikçe lütfedip tebessüm ediyorsun ve ben hâlâ çıkma-
dık candan ümit kesilmez diyerek bekliyorum anne. Bana gülmeni, beni sev-
meni, beni önemsemeni, kendini bir kerecik kenara bırakıp bugün nasılsın de-
mek için aramanı, odalara kapanmamanı, seninle uyumayı, sana sır vermeyi, 
nasıl âşık olduğumu anlatmayı, fıkra anlatmanı, şaka yapmanı, babama sa-
rılmanı, onu öpmeni, eve arkadaşlarımı getirmem için izin vermeni, arkadaş-
larımda kalmam için beni teşvik etmeni, hata yapmamdan korkmadan bana 
güvenmeni, hata yapıp yanına gelmeyi ve beni önce azarlayıp sonra affetmeni, 
senin için güzel bir şey yaptığımda teşekkür etmeni, hayatı sevmeni, insanla-
ra güvenmeni, artık büyüdüğümü kabul etmeni, odamı karıştırmamanı, evli-
liğime saygı duymanı, eşimi kabul etmeni, her gün arayıp ağlayarak dünyamı 
yaşanmaz hâle sokmamanı, beni dert anlatma duvarı gibi görmemeni, beni 
yeniden doğurmanı, seni yorulduğum bir yük gibi değil de tutunduğum dal 
gibi görmeyi, seni özlemeyi, seni sevmeyi hâlâ bekliyorum anne!


