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Bir yolunu bulup kendimle konuşuyorum. Dertleşiyorum bir bakıma. 
Varsın deli desinler, benim açımdan bir önemi yok. Beni en iyi anla-
yanın kendim olduğunu nereden bilecekler.

Saate bakıyorum, sekizi çeyrek geçiyor. Buçuk olsaydı diyorum. Ha-
yatımda hiçbir şeyi başından yakalayamadığım için kızıyorum ken-
dime. Hep yarım kalmışlık. Sonradan dahil olma. Kafamda yapacak-
larımı sıralıyorum. Havuzu ilaçlamam gerekecek. Aksi hâlde Bedia 
Hanım suyun berrak olmadığından yakınacak, bunu söylerken göz-
lerimin içine bakarak hafif aydınlık aklımı bulandırıp duracak. Sahip 
olmadığı şeyleri başkasında aramada üstüne yoktur Bedia Hanım’ın. 
Ardından çimler uzamış Âdem Efendi, dökülen yapraklar temizlen-
meli. Ayak altında dolaşıp duruyorlar. Elmaları seyrelt, bu şekilde ve-
rim alamayız, diyecek. Son olarak güneşe bakar gibi gözlerini kısacak 
ve ben o bakışların arasında her gün biraz daha küçülüp söneceğim. 

İşte böyle Nigar, diyorum. Başını sallamakla yetiniyor, daha fazlası-
nı bekliyorum hâlbuki. Bir teselli bakışını çok görüyor. Boş vermiş-
lik ona da bulaşmış anlaşılan. Elimi boynuna doluyorum. Kocaman 
gözlerini daha fazla açıyor, bütün dünyanın çirkinliğini sığdırmak 
ister gibi. Nigar’ın davranışına karşılık duygularım harekete geçiyor. 
Huyum batsın. Aklıma söz geçiriyorum da gönlüm bir türlü dinle-
miyor beni. Bugün Dilruba’yı at binmeye götüreceğim. Saçları hava 
akımının etkisiyle savrulurken onu seyredip Allah’a, bana haftada 
iki saat bahşettiği için dualar edeceğim. Dilruba’nın gönlünde ufak 
da olsa yer edinemedim fakat o yüreğimde koca bir boşluk oluşturdu. 
Kimi koysam sığdıramıyorum. Nigar söylediklerimden hoşlanmıyor. 
Hareketlerinden anlayabiliyorum. Ona karşı büyüttüğüm sevgi ağa-
cının altında kimseler serinlesin istemiyor.

ATLAR BEKLEMEZ
Sibel Oğuz 



91

..Sibel Oğuz ..

HAZİRAN 2022 TÜRK DİLİ

Bedia Hanım’ın dinmek bilmeyen sesiyle irkiliyorum. Yine hangi cehenne-
min dibindesin Âdem Efendi? Efendiliğimle çelişen sözler söylüyor. Hâlbuki 
efendiler cennete gider diye biliyorum. Kural bozmada üstüne yoktur Bedia 
Hanım’ın. Nigar’a döneceğime dair bir işaret vererek soluğu Bedia Hanım’ın 
yanında, affedersiniz karşısında alıyorum. Ellerim şekil alarak karnımda bir-
leşiyor. Bu sıralar fazla kilo aldın Âdem Efendi, diyor. Beni sırtında taşıyormuş 
edasıyla, yememe içmeme dikkat etmemi söylüyor. Sigaramla da derdi var 
belli ki. Bedia Hanım’ın güçlü cümleleri karşısında susmam gerektiğini düşü-
nüyorum. Nigar’ın yaptığı gibi başımı sallayarak doğruluyor, içimden Bedia 
Hanım işitse çiftlikte bir gün daha kalamayacağım sözleri söylüyorum. Duy-
gularım hiçbir zaman beni ele vermedi, bu sebepten rahatım. Bedia Hanım 
rahatsız olduğu, gömleğime sığıp onun gözüne fazlalık gelen kilolarımı bir 
kenara iterek sözlerinin yönünü değiştiriyor. Ucunun bana dokunacağı muh-
temel. Dilruba’yı ata bırak, diyor ardından koca listeyi tutuşturuyor elime. Su-
suyorum, daha doğrusu susmak zorunda kalıyorum. Bu cezayı hak edecek ne 
yapmış olabilirim? Dilruba’yla geçireceğim iki saat, geçmiş zamanın bilinmez 
çıkmazına sürüklüyor beni. Ödülü geri alınan bir ressam gibiyim. Öfkeden 
yüzüm kızarıyor. Hâlbuki duygularıma güvenim sonsuzdu. Onlar da beni yarı 
yolda bırakıyor. Tamam diyebiliyorum sadece. Duygularımla top gibi oynayan 
kadının karşısında kaderimi sorguluyor, çok geçmeden tövbe de Âdem, diyo-
rum. Arkama bakarsam beni nelerin beklediğini bildiğimden, hızla uzaklaşı-
yorum. Bedia Hanım kendinden emin bir sesle “Siparişleri unutma!” diyerek 
son hatırlatmasını yapıyor.

Kafamda alışverişi kısa yoldan nasıl halledebileceğimin hesabını yaparak Ni-
gar’ın yanına geçiyorum. Bu günlerde onu ihmal ettiğimin farkındayım. Dil-
ruba’yla gidiyor oluşuma hâlâ tepkili. Omuzunu sıvazlayarak bir avuç kesme 
şekeri yanına bırakıyorum. Tatlıya karşı koyamaz Nigar. Gözlerinde hafif bir 
ışıltı beliriyor. Affedilmiş olmanın huzuruyla yanından ayrılıyorum. Dilruba 
sağlam basan adımlarıyla bana yaklaşıp Âdem geç kaldık, atlar beklemez, di-
yor. Yalnız atlar mı diyecek oluyor, vazgeçiyorum. Yaşıyla beraber artan güzel-
liği yanaklarında toplanmış. Bakışlarıma engel olamıyorum. Çiftliğin bahçesi 
Dilruba’nın göz rengine bürünüyor. Yeşilleniyor kurumakta olan nar çiçekleri. 
İnsan sevdiğinin gözünden bakınca mevsimler yer değiştirirmiş meğer, son-
radan öğreniyorum.

Bugün altı eylül. Dilruba on dokuz yaşına girecek. Sekiz yıl oldu mumlar yak-
tık, mumlar üfledik. Nefesimiz aynı alevi söndürmeye yetmedi. Kıvılcımlar 
gönlümde sönmek bilmeyen yangınlara dönüştü. Kimselere söyleyemedim, 
alaya alınmaktan korktum. Nigar hariç. Sandım ki o sevinecek, mutluluğu-
ma ortak olacak. Nafile… Çiftliğin her şeyi yutan dev kapısından çıkıyorum. 
Bedia Hanım’ı birkaç saat göremeyeceğim için mutluyum. Mutluluk nedenim 
yalnız bu değil elbette. Dilruba ön koltukta yakınımda, yanı başımda. Fakat 
ben onun çok uzağındayım belli ki. Göz ucuyla tırnaklarına sürdüğü ay şek-
lindeki ojelere bakıyorum, karanlık ruhumu aydınlatıyor. Yol boyu uzayıp ge-
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nişleyen portakal ağaçları bize eşlik ediyor. Dilruba portakalı çok sever. Uzun 
binici çizmeleri gözümde siyah asfalta dönüşerek beni çiftliğe geldiğim güne 
götürüyor. Bıyıklarım çıkmaya başlamış, sesimde çözemediğim kalınlık. Dil-
ruba yaklaşıyor, sanırsın güneş dağlardan kopmuş, üzerime geliyor. Adımı so-
ruyor, Âdem diyorum. Sepet dolusu portakaldan bir tane uzatıyor. Güzelliği 
karşısında tepkisizim, şaşkınım. Mevsimleri sayıyor. İlkbahar, yaz, portakal, 
kış, diyerek kıkırdıyor. Söyledikleri güzelliğinin aksine anlamsız. Uzattığı por-
takal uzlaşmazlığa sürüklüyor bizi. Soymak için ilkel yöntemler deniyor. Bedia 
Hanım’ın seslenişinin ardından üzerinde diş izi çıkmış portakalla bir başıma 
kalıyorum. Yalnızlık duygusunu derinden hissettiğim anlardan biri. Çiftliğin 
yaşantısına ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi bilmeyecek kadar uzağım. 
Köşede kendi kendine sallanan üç kişilik salıncağın ortasına oturuyorum. 
Minderlerin üzerinde irili ufaklı gökkuşağı desenleri var. Kuvvetimi ayakları-
ma vererek kendimi öne doğru ittiriyor, var gücümle sallanıyorum. Bugüne 
kadar arkamda kimselerin olmayışı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmem gerek-
tiğinin farkındayım. Ayaklarımın yerden kesilmesi bu olsa gerek, diyerek kü-
çük dünyamın derinliklerine iniyorum.

Dilruba’nın kimselere benzemeyen gülüşü geçmişimi perdeliyor. Akşama do-
ğum günüme geleceksin değil mi, diyor. Sorunun içinde bana ait olan sonuçlar 
arıyor, aradığım şeyi bulamıyorum. Cevabımı beklemeden arabadan inerek 
piste doğru ilerliyor. Ben ise elime tutuşturulmuş listeyle kalıyorum. Akşa-
mı düşünüyorum. Alacaklarım önemini yitirirken hafiften gülümsüyorum. 
Nigar bir yolunu bulup düşüncelerimi dağıtıyor. Yıllardır çiftlikte beraberiz? 
Aynı kaderi paylaşmanın yorgunluğu ortak duygularımızı harekete geçiriyor.

Saat yedi olmak üzere. Heyecanım saniyeler arası mesafede. Siyah gömleği-
mi geçiriyorum üzerime. Bedia Hanım’ın gözünde bu defa bedenimle küçü-
leceğim. Onuncu yılımız, aynı masada farklı mumlara üflüyoruz. Aramızda 
hoşlanmadığım misafirler var. Tanımadığım, hiçbir vakit bende tanıma hissi 
uyandırmayacaklarını mutlak bir ifadeyle söyleyebilirim. Bedia Hanım, bahçe 
meyvelerinden yaptığı içeceği uzatıyor. Portakalın yoğunluğu acı bir tat bıra-
kıyor boğazımda. Geğirdikçe kötü bir anıyı hatırlıyor gibiyim. Mavi gözlü gen-
cin bakışları Dilruba’nın üzerine ilişmiş bir nazar boncuğu kadar korunaklı. 
Bu cesareti kimden aldığı konusunu düşünürken, Dilruba sürprizini açıklıyor. 
Gözlerinde kızıl bir mutluluk. Ailenin yeni üyesi, diyerek yanındaki beyaz ya-
kalıyı tanıştırıyor. Yakınlık derecesi beni uzağına sürüklüyor. Mumlar pasta-
nın üzerine yayılarak sönüyor. Bu iyiye mi işaret bilmiyorum. Nigar’ın yanın-
da olmam gerektiğini hatırlatarak kalkıyorum. Dilruba erken gidişime anlam 
veremiyor. Atlar beklemez diyor, soluğu Nigar’ın yanında alıyorum. Yeleleri 
karışmış. Bıkkınlık var gözlerinde. Çiftliğe geldiğim güne lanet okuyorum. Ni-
gar kuyruğunu sallayarak düşüncelerime ortak oluyor.

 


