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Soluk soluğa tutunuyor zincirlerden.   Oysa adım sayısı yedi sekizi 
geçmez. Bunun adı yaşlılık. Yaşlılık salıncaklara dokunabilmenin ba-
hanesi. Küçük, demir halkalar sıcaktan kızgın. Zamanın yüzü yine de 
soğuk.

Ben Süheyla: Üç perdelik bir oyun.

Süheyla çocukken,

Süheyla yalnız bir kadınken,

Süheyla annesiyle aynı zamanda takma diş kullanırken.

“İyi misiniz teyzeciğim?” Böyle soruyor genç adam. 

Nefesi hâlâ düzelmediğinden sesi kesik kesik çıkıyor Süheyla’nın. 

“İhtiyarlık işte oğlum.” 

Böyle söylese de çökmüş gözlerini, sarkmış yanaklarını, kırış kırış te-
nini görmemek için nicedir aynalara göz değdirmiyor çünkü bakar-
sa sırdaki aksine, yatalak annesinin yanına kıvrılıp ölümü beklemek 
düşecek aklına. 

“Sen mi çalıştırıyorsun bu dönme dolabı? Maşallah!”

Salıncakçı yumuşacık gülümsüyor. Belki de Süheyla’dan kaynaklanı-
yor bu yumuşaklık. Sesinin inceliğinden. Kelimelerinin kibarlığın-
dan. Yüzünün ve namaz örtüsünün beyazlığından.

“Sana engel olmuyorum ya oğlum, dur, çalıştıracaksın tabii sen bunu, 
çocuklar da gelir birer ikişer, ben kenara çekileyim de sen döndür ba-
kalım salıncakları!” 

Birkaç adım geri çıkıyor yavaşça.

Ben Süheyla: Üç perdelik bir oyun.

SÜHEYLA’YI ARAMAK
Elif Canıbek Kesikoğlu
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Süheyla çocuktur.

Bütün komşularımız toplanmıştır.

Kadınlar evde. Erkekler, babamla volta atıyordur sokağın bir ucundan öbür 
ucuna.  Adımlar ve köselelerin yumurta topuklarından çıkan sesler uyumlu. 
Ceketlerin omuzlardan aşağı kaydığı yön bile uyumlu.

Babamın elinde bir sigara kendi gibi telaşlı. Dumanı, kaba bıyıklarının arasın-
dan süzülerek karışıyordur havaya. 

Ben, kardeşlerimle merdivende oturuyorumdur. Birkaç saat evvelinde, anne, 
demişimdir, bu sefer ki kız olsa keşke. Gülümsemiştir annem de Süheyla’ya.

Annemin çığlıkları, sırt sırta vermiş, tek katlı, ahşap evlerin sıralandığı sokağı 
dolduruyordur. Kulaklarımı tıkamak istemişimdir. Ama kardeşlerinin boynu-
na dolanır Süheyla’nın elleri ve kolları.

Nihayet açık pencereden bebek ağlaması duyulur. Babam elindeki sigarayı fır-
latır. Can dostu Nihat’a sarılır. Nihat’ın karısı Nazife cama çıkıp “Ceylan gibi 
bir kız maşallah, aynı ablası!” der. O zaman Süheyla ve kardeşlerinin varlığı-
nı hatırlayan babam, Süheyla’yı merdivenlerden kaptığı gibi kucaklar. Cebin-
den bozukluk çıkarır ve sokağın başında bekleyen dönme dolabı işaret ederek 

“Hadi bakalım!” der, “Kardeşlerinle binin!” 

Yanına vardığımızda dönme dolabın, önce kardeşlerimi oturturum. Tam tut-
muşumdur ki başka bir salıncağın zincirinden, pencereden Nazife’nin sesi du-
yulur: “Koşun! Koşun, bir şey oldu.” Küçük demir halkalar sıcaktan kızgındır. 
Bütün bu sahneler oynanmış mıdır zamanın soğuk yüzünde?

Bugün sokakta çocuklar yok. Salıncakçı yine de hazırlıyor dönme dolabı, Sü-
heyla’ya bakıyor ara ara. Çözemediği bir şey var bu ihtiyar kadında. Hafif bir 
rüzgâr geçiyor aralarından, yerdeki tozları yüz yıllık uykusundan kaldırıyor. 
Bir kedi miyavlıyor tenhada. Kapılar, pencereler gıcırdıyor. Genç adam dönme 
dolabın ortasındaki direğe yaklaşıyor ve kolu çevirmeye başlıyor, boş salıncak-
lar dönmeye ağır ağır. Süheyla, daha fazla ayakta duramayıp arkasındaki evin 
basamaklarına oturuyor. Öyle ki sokak düşsel bir çizgi. Süheyla basamaklarda 
küçük bir kız. Babası volta atıyor. Annesi kardeşini doğurduktan sonra susu-
yor, kalbi atıyor ama geyikli duvar halısındaki bir çiçeğe takılı kalıyor bakış-
ları; aklını oynattı diyorlar, al basmış, cin çarpmış, besmelesiz doğurmuş di-
yorlar. Babası yumurta topuk köselesinin arkasına basmıyor artık. Sigarasının 
dumanı yok. Ceketi düzgün gidip geliyor işe. Annelik Süheyla’ya kalıyor.

Ben Süheyla: Üç perdelik bir oyun.

Kirpikleriniz sahne perdesi gibi açılıp kapanıyor, demiştir o adam çünkü.

Ama adama bir rol biçilememiştir.

Koca Çayır’ın yaz şenliklerinde, kız kardeşimle dolanıyorumdur. Süheyla otu-
zunda genç ve diri. Kız kardeşi yirmisinde tazecik, küçük, hoyrat kuşlar gibi-
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dir. O yana bu yana sıçrıyor, Süheyla’yı çekiştiriyor, gülüyordur. En sonunda 
bir dönme dolabın önünde durur. Bineceğim ben buna, der, taşır mı beni? Sa-
lıncakçı bakar kardeşime; ince belli, çıtı pıtı. Tabii, der, taşımaz mı! Sonra dö-
ner Süheyla’ya, ya siz hanımefendi? 

Elimle sert bir hayır işareti yaparım. Nasıl olur? Yaşımı başımı almış, olgun 
bir kadınımdır. Karşıdaki banka oturup kardeşimi seyre koyulurum. Çocuklar 
gibi şendir o, dönerken havalanan salıncakta kollarını iki yana açmış, uçma 
taklidi yapıyordur. 

Süheyla izlerken onu, kendine yabancılaşıyordur. Ruhu derisini zorlar, etini 
kemiğini, ellerini, taktığı çantayı, yaşına uygunsuz giydiği ayakkabıyı, hatta 
yanağındaki gamzeyi yadırgar. Salıncaklar dönerken, dönerken dünya, alaca-
lı renklerle fokurdayan kurşuni bir kazanda beyazı aramak gibidir Süheyla’yı 
aramak. Yanı başımdaki gerçeklere ait görüntüler bulanıklaşırken, git gide 
yaklaşıyorumdur derinlerdeki Süheyla’ya. Kendi gerçekliğime dokunmak üze-
redir parmak ucum. Ha değdi ha değecek. Bir çığlık kopar.

Telaşla fırlarım yerde yatan kardeşimi kaldırmak için. İyi misin, derim. Kar-
deşim kahkahalarla gülüyordur yine. Çok iyi olduğunu söyler. Düşmek ona 
iyi gelmiştir, Süheyla’ya dik durmak. Kolundan tutup kaldırırken üzerindeki 
tozları silkelerim. O kızar bana. Bırak abla, çocuğun muyum ben. Sahi o çocuk 
değildir. Öyleyse Süheyla neden annedir? 

Sanki bugün sokağa çıkmamak için sözleşmiş çocuklar. Süheyla merdivende 
oturuyor. Salıncakçı dönme dolabın orta direğinin yanında. Bakışıyorlar. Ara-
larında kırmızı salıncaklar. Adam gülümsüyor. Bir şey var, bulamıyor. Bir acı, 
neşe ya da olay. Belki yalnızca tanıdık biri ya da uzaktan bir akraba bu yaşlı 
kadın.  Rahatsız etmemeye çalışarak kaçamak bakışlarla süzüyor. O sırada bir 
oğlan koşup geliyor, elindeki üç lirayı uzatıyor adama. Adam çocuğu kucakla-
yıp salıncağa oturtuyor. Annesi de arkasından yetişiyor, binbir açıdan fotoğ-
raflarını çekiyor oğlunun. Bir taraftan mutluluğunu dillendiriyor, çok güzel 
hatıraların olacak, diyor, tam anneannen zamanından kalma bu salıncaklar.

O an buluyor adam Süheyla’daki adını koyamadığı şeyi. Önceki zamanlarda, 
yine böyle bir mahallede çevirirken dönme dolabı ve doluyken bütün salıncak-
lar, çocuklar neşeliyken, sokağın köşesinde bekleyen bir çift gözle karşılaşmış-
tı: Küçük çingene kızın dönme dolapları uzaktan seven gözleri. Belki kafasın-
dan uyduruyor bu sahneyi salıncakçı. Belki küçükken dinlediği bir masaldan. 
Neyse ne! Her masalın gerçekte yaşayan bir uzvu vardır. Öyleyse bu yaşlı ka-
dın… Öyleyse çingene kızın gözleri Süheyla’dadır. 

Oğlan ve annesi gidince salıncakçı basamaklara doğru yürüyor. 

“Oturabilir miyim?” 

Süheyla başını sallıyor evet anlamında.

“Bu evde mi oturuyorsun teyzeciğim?”
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Süheyla başıyla onaylıyor yine. Bu hâliyle suskun, uslu bir kız çocuğu. Salın-
cakçı küçük kızı ürkütmemeye çalışarak soruyor. 

“Seni dönme dolaba bindirmeme izin verir misin?”

Gülüyor Süheyla. Bir zaman yadırgadığı gamzesi çıkıveriyor ortaya.

“Şaşırdın mı oğlum sen, yaşıma başıma yakışır mı hiç?”

“Ne varmış yaşında, hem için rahat edecekse ben annemi de bindiriyorum bu 
salıncaklara.” 

“Yalan söylersen burnun uzar.” 

Beraber gülüşüyorlar bu defa.

Ben Süheyla: Üç perdelik bir oyun.

Süheyla, annesiyle aynı zamanda takma diş kullanan küçük bir kızdır.

Pinokyo, en sevdiğim masaldır.


