
“Siz buna müstahaksınız.”  Evet ya, tam da böyle yazmıştı mektubun-
da. Çok acımasızca değil mi? Düpedüz gaddarlık. Beddua gibi… Hiç 
kimse böylesi yalnızlığa müstahak olmamalı. Safiye Hanım vardı 
gerçi yanında. Evin hizmetlisi. Ama bir insanın arada bir de olsa gi-
deni geleni olmaz mı? Olmuyormuş demek ki. 

İhsan Bey’in o İhsan Bey olduğunu ben uyduruyorum belki de. Belki 
de yalnızca bir isim benzerliğidir. O kitabın İhsan Bey’ini çok daha iyi 
tanıyorum aslında. Bizim İhsan Bey’i ise yalnızca görüntüsüyle. Evet, 
bizim İhsan Bey’in de fötr şapkası vardı ve o da genellikle aynı takım 
elbisesiyle görünürdü. Temiz, pırıl pırıldı da. Anladım tabii, Safiye 
Hanım, hani hizmetlisi olan, iyi bakıyordu ona. Ayrıca “Sana ne!” di-
yenler olacaktır ama insan karşı komşusunu biraz olsun merak edi-
yor. Gerçi merakım birazı çoktan aşmıştı o zamanlar. 

Bir gündü, yağmur yağdı yağacak, aynı anda evlerimizden çıktık İh-
san Bey’le. Hafifçe gülümseyerek selam verdi, her zamanki gibi. Se-
sini deseniz, hiç bilmem. Sesini bilmem –hiç mi hiç konuşkan değil-
di- ama kendisinin doktor olduğunu Rüstem Efendi’den bilirim. Eski 
doktorlardan, hani padişah zamanını görenlerden. Takım elbisesi ve 
fötr şapkasıyla hâlâ o günlerde yaşıyor sanırsınız. Uzun boylu, olduk-
ça dik duruşlu, beyaz saçları hâlâ pek gür… Onu da Rüstem’den gaze-
tesini alırken görmüştüm. Aynı anda açtığımız kapıların yüzü suyu 
hürmetine. Evde de fötr şapkalı dolaşacak değil ya. Rüstem de hak-
kında pek bir şey bilmiyor. Çocukları olmayan bir yalnız yaşlı adam 
işte… Dahası yok. Ha, bir de galiba karısı falan da yok ya da hiç olma-
mış.

O kitap… Yakılmamış mektupların kitabı… Kadıköy’deki, kitapçıda 
gördüğüm, İhsan Bey’in adının kapakta oluşundan etkilenip şöyle bir 
karıştırınca dayanamayıp aldığım kitap… Ağladım ya, çok ağladım. 

SONRASI SÜKÛT OLSUN…
Neslihan K. Alpagut
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Artık sokak kapısını açtığımda karşı kapıya bakamıyorum. Şimdilerde orada 
oturanlara ise selam bile vermiyorum. Veremiyorum. Onların suçu yok, bili-
yorum. Ne çare, içimden gelmiyor. 

Başlarken söyledim, siz buna müstahaksınız diye. Fatma haklıysa tabii... Fat-
ma, İhsan Bey’in sevdiği kız. Ne diye Baki Bey’e öyle şeyler dersiniz? “Dersleri-
me devam etmeme vakit bırakmazdı ki!” ne demek! Yok efendim her gün ça-
ğırır, gelmezsem beni bir daha göremezsin tehditleri. Fatma’nın mektuplarını 
bilmesem inanacağım neredeyse. 

Hep düşünürüm. Bu apartman hanginizin köşkü yerine dikildi böyle! Ama 
yok, İhsan Bey Kızıltoprak’ta oturmuyor. Kızıltoprak’ta oturan Fatma Hanım. 
Kim bilir belki de bizim sokağın köşesindeki o virane köşk onların. Siz İhsan 
Bey, her daim köşkün civarlarında az mı voltalar attınız? Af buyurun pek ami-
yane oldu. Zamana uydum farkında olmadan. 

İlk kırgınlığınızı hatırlıyorum. 1920 Eylül’ü sanırım. Sizin tarafınızdan alda-
tıldığı zannına kapılan Fatma Hanım’ın hüzünlü serzenişleriyle dolu satırlar. 
Ha, aldatmanın başkişisi bir kadın değil. Hürrem Bey’in işleri hep.  Melahat’ı 
yanlış anlayan Hürrem Bey, ondan kurtulmanın çarelerini arıyor. Melahat 
yani Fatma Hanım’ın en yakın arkadaşı. Zavallı Fatma Hanım her mektubunu 
onlarla dolduruyor, barıştırmanın yollarına düşmüş. Ne yazık başaramıyor. 
Başaramadıkça da olanca kırgınlığını size kusmuş. 

Hele bir hasta oluş hikâyesi var ki İhsan Bey’in, Fatma Hanım’ı inkisar-ı hayale 
uğratan. O nasıl bir telaş. Anladığım kadarıyla bir üşütme. Savruk güz hava-
sının hışmına uğramış genç İhsan. “Kendinize hiç bakmıyor, dikkat etmiyor-
sunuz!” diyor Fatma. “Kendinizi düşünmüyorsanız bile validenizi, pederinizi, 
hemşirenizi düşünmelisiniz.” derken kendi ismini anmıyor. Oysa öylesine 
belli ki, tek tek andığı kişilerin arasında belki de en başında kendi ismi gizli. 
Sonrasında önceki kış kendisinin geçirdiği İspanyol gribini anlatıyor. Ah bu 
satırlar… Her sözcüğüyle birbirine dokunan, karşılıklı yüreklerini titreten…

Gecenin yarısını hayli geçen bir saatte yazılan mektuplarından birinde Fatma, 
“Bugün İstanbul’daydım.” diyor. Gezdiği her yerde gözleri hep İhsan’ı aramış. 
Hele iskeleye geldiğinde, en çok orada aramış ama heyhat görememiş. İskele 
âdeta buluşma noktaları belli ki… Karaköy ve Kadıköy iskelesi kim bilir hangi 
göz değmelerinin şahidi. 

“İhtiramlar” diye biten kısacık bir mektubunda, talihsizliğini anlatıyor Fatma. 
Görüşeceklermiş o gün ama gelemeyeceğini söylüyor. Aniden hastalanan da-
dısı yüzünden. Dadısının bugün için hastalanması, meşhur mazeretlerden 
gibi görünüyor diye de belirtiyor ama belli ki gerçek. “…ağlamak üzereyim.” 
diye bitiyor satırlar. Her mektup tahriren görüşmek onlar için. Misafirlerin 
geldiği akşamlarda odasına kapanıp tahriren buluşurlar örneğin. Ya da köşk-
lerinin arka bahçesinde görünmez bir kuytuda…  Ah o Boyacıköy’deki buluş-
malar…  Vuslatlarının son demleri… Dedesinin yanına giden Fatma oraya İh-
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san’ı da çağırır ve buradaki gizli sohbetler gün doğana kadar sürer… Gerçi Bo-
ğaziçi’ni hiç sevmiyor Fatma. “Boğaziçi’nde hayat yok!” diyor bir mektubunda. 
Kırık yıkık yalılar ona hüzün veriyor: “…utanmasam ağlayacağım.” Ne var ki 
İhsan onu ağlatmamış, sevmediği Boğaziçi’nde yalnız bırakmamış. Ağlatmak 
sonradan gelecek. 

Bir küs bir barışık onların hikâyesi. Mektuplar yalnızca Fatma’ya ait oldukla-
rından,  kanadı kırık hikâyelerinin boynu da bükük kalıyor. Genç İhsan’ı merak 
etmeden ilerlemiyor satırlar. Fatma’nın atfedişleri gerçek İhsan mı ya da ger-
çek İhsan, eski komşum İhsan Bey mi? Hem biliyor musunuz İhsan Bey, Baki 
Bey’e söyledikleriniz sizin ağzınızdan çıkmadı, çıkamaz. Suçlusunuz, kendini-
zi müdafaayı kendinize çok görmüşsünüz belli ki… “Beni unutmayacaksınız 
değil mi?” diyor mektupların birinde Fatma. İçinde garip bir his varmış, bir 
gün unutulacağına dair. “Senin için her şey bitiyor, bu vesileyle atılacak, unu-
tulacaksın…” Bu ses doğru mu, diye de soruyor Fatma. Siz o kadar gaddar ola-
bilir misiniz? Onca mektup, bunca yıl beklemezdi olsaydınız… 

Tutmamışsınız sözünüzü diyeceğim ama söz vermemişsiniz Fatma’ya. O, son 
mektubunda diyor, kendisindeki size ait tüm mektupları yaktığını. Yıllardır 
bin bir müşkülatla saklanan, her fırsatta baştan okunan mektuplar kor ateşi 
canlandırmış. “…Mektuplarınızın yanarken çıkardığı alevlerde öfkelerimi, se-
vinçlerimi son bir defa daha seyrederek hepsiyle vedalaştım…” Sizden de yak-
manızı, yok etmenizi istiyor son rica olarak. Yerine getirilmeyen son rica, kora 
dönmeyen yangını anlatıyor. “Sonrası sükût olsun…” diyor Fatma. Olmuş ger-
çekten de. Sessizlerde yaşamış bir İhsan Bey tanıdım…

 

 


