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Nemli bir yaz günü, geç uyanmış olmanın verdiği 
sersemlikle evdeki eşyaları seyrederken annem aradı. Ken-
disini karşıya geçirmemi istedi. Yapacak işim yoktu, ka-
bul ettim. 

Arabada, annemin verdiği ön bilgileri hiç unutmu-
yorum: “Uzaktan akrabamız olurlar, Vedat enişte biraz 
aksi adamdır. Çocukken ondan çok korkardım. Mesrure 
teyze, ‘Vedat enişten hastaneden dönünce iğne yapar 
ha!’ tehdidiyle uslu durmaya zorlardı. Atatürk kaşları 
olan heybetli bir adamdı. Ailenin işlerinden kendini hep 
uzak tutmuştur. Kimsenin derdine de derman olmamış-
tır. Üstelik kalp uzmanıdır. Yıllar oluyor ki görüşmedik. 
Şimdi ikisi de çok yaşlandı. Vedat enişte iyice yatağa 
düşmüş. Göreceğiz... Tabii yıllarca kimseyle ilgilenme-
dikleri için, şimdi de iki kurukafa oturuyorlar.” Ona bu 
ani gidişimizin nedenini sormak istemiştim. Fakat aile 
ilişkileri beni de fazlasıyla sıktığı için üstelemedim. En 
nihayetinde birkaç saatlik bir ziyaret olacaktı. Daha son-
ra da eve dönüp her şeyi unutacaktım. Öyle sanıyordum. 

Moda sahilindeki o güzel apartmanlardan birinin 
önüne park ederken zihnimde son Ayvalık tatiline ilişkin 
görüntüler canlanmaya başladı: çamlık boyunca saatler-
ce yürüyerek tartışmalarımız... Çıkışı olmayan bir duru-

ÂLEMLERİN SÜREKLİLİĞİ
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mun içinde olduğumu bile bile direnişim... Başka birini 
bana tercih etmesi değildi canımı sıkan. Kuşkusuz raki-
bimi elime geçirsem çok kötü şeyler yapabilirdim. Ama 
asıl meselem, daha önce yaşanmış olanların artık bir de-
ğerinin kalmamış olmasıydı. Son birkaç yıldır hayatı 
paylaştığım kadın, bir çocuğu teskin eder gibi konuşu-
yordu: “Her şeyin bir sonu vardır. İlişki de canlı bir var-
lıktır. Doğar, büyür, serpilir güzelleşir ve sonra yaşlanıp 
ölür. Öldüğü kabul edilmeyen bir ilişki, canlı cenaze ha-
line gelir. Onu taşımaya çalışanlar için ağır bir tabuta 
dönüşür. Ve bu insanlar o ağır tabutu gittikleri her yere 
taşırlar. Ben bu ağırlığı taşımak istemiyorum. Her şey da
ha da kötüleşmeden buna bir son vermeliyiz.” Fakat ben 
bu acıklı gerçeği kabullenmek yerine lafı döndürüp do-
laştırıp rakibime getiriyor, yaptığı seçimin yanlışlıklarını 
anlatmaya çalışıyordum. Oysa aşk, her türlü yararcı ve 
işlevselci düşünceden uzakta büyüyüp serpilen vahşi bir 
duygudur; bu gerçeği bilerek görmezden geliyordum. 
Rolümü kötü oynuyordum. Yanımda teybim olmadığı 
için şanslıydım. Çünkü, Ece uzun uzun ders vermişti o 
gün. Kendimi tutamaz, gizlice kayıt düğmesine basar, ka-
dın dergilerinden öğrendiği “hayatın gerçekleri ve mutlu 
olmanın yolları” konulu uzun konuşmasını kaydeder-
dim. Efendim, biz erkekler bir ilişki nasıl sürdürülür bil-
miyormuşuz; her ilişkinin ilgiye ihtiyacı varmış; biz bir 
kez kadını elde ettikten sonra tembelleşip heyecanımızı 
kaybediyormuşuz; ilişki üzerine düşünmekten kaçını-
yormuşuz ve bunlar gibi bir dolu zırva...

Asansörün kapısını açtığımızda, bizi saksı çiçekle-
riyle dolu bir hol karşıladı. Çatının camlı bölümünden 
gelen ışığa göre özenle yerleştirilmiş açelyalar, dikenli 
japonkaktüsleri, yukalar yerlerinden memnun görünü-
yordu. Zili çalarken annemin gerginliğinin bana da geç-
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miş olduğunu fark ettim. Derinden gelen gonk sesi bi-
razdan filmin başlayacağını haber veriyordu sanki. Kapı-
yı sevimli bir kadın açtı. Mesrure teyze olmalıydı. Değil-
miş. Daha sonra, evi çekip çeviren kişi olduğunu anlaya-
cağım bakıcı kadın Zehra’ydı bu. Mesrure teyze bizi sa-
londa bekliyordu. Annem, yaşlı kadının elini öperken 
küçük bir kıza dönüşmüştü. Takdim edildim, hakkımda 
bildik cümleler kuruldu, kalıplaşmış şefkat dolu sözler 
duyuldu. Bir süre susulduktan sonra Vedat eniştenin du-
rumu soruldu. Uyuyormuş. Zehra, seri hareketlerle çay 
servisi yaptı, kolonya, şeker tuttu. “Her kimseniz şunu 
iyice belleyin; yaşlılar, benim gibi çalışkan ve işbilen bir 
kadının gözetiminde, emin ellerde,” demek ister gibiydi. 
Ben hem konuşulanlara kulak kabartıyor, hem de Bo
ğaz’dan geçen gemileri farklı bir açıdan görmenin zevki-
ni çıkarıyordum. Böyle bir evde yaşamak nasıl olurdu, 
diye hayaller kuruyordum. Bu insanların mutlu günle-
rinde almış oldukları ağır eşyaları teker teker yok ediyor, 
yerine beğenime göre koltuklar koyuyor, duvarlardaki 
altın varaklı çerçevelerdeki natürmortların yerine kendi 
ellerimle yapmayı hayal ettiğim dev tabloları asıyordum. 
Salon, benim şu anda yaşadığım evden bile büyüktü. Ta-
vandan sarkan avizenin çok daha yüksek bir yere asılmak 
üzere tasarlandığı belliydi. Bu haliyle, artık var olmayan 
bir saltanatın acıklı bir hatırası gibi salona bir sürgün, bir 
dekadans havası veriyordu. Köşede duran sıradan halo-
jen lambayla gizli bir çekişme yaşadığı da hissediliyordu. 

Bir ara bakıcı kadın içeri gelip, “Amca uyandı. Kim-
lerin geldiğini soruyor,” dedi. Mesrure teyze, benim bil-
mediğim aile hikâyelerinin gerginliğini taşıyan ziyareti-
mizin uzama olasılığının canını sıktığını gizlemeyi ge-
reksiz görüyordu: Yüzünü buruşturdu. Aslında, bakıcı 
kadının, yarım yüzyıldır “beyefendi” diye hitap edilmesi-
ne alışık olduğu kocasından alelade bir yaşlı adam gibi 
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“amca” olarak söz etmesine bozulduğunu sonradan öğre-
necektim. Annem, Vedat enişteyi görmek için içeriye gi
derken uygun adım arkasındaydım. 

Çalışma odasına girdiğimizde Vedat eniştenin, iste-
nildiğinde baş kısmı kaldırılabilen uzaktan kumandalı bir 
hastane yatağında oturur vaziyette bizi beklediğini gör-
dük. İnce bir beğeniyle tasarlanmış bu mekânın bir hasta-
ne odasına dönüştürülmüş olduğunu görmek üzücüydü. 
Karşımda duran çalışma odası ve yaşlı adamın hali, günü 
geldiğinde her şeyi geride bırakacağımızı, bizi kitapların 
ya da sanatın kurtaramayacağını söylüyordu. Gür beyaz 
saçları özenle taranmıştı. Pijamasının üzerine ropdöşambr 
giymişti. Bizi gülümseyerek karşıladı. Annemi hemen ha-
tırladı. Beni büyük bir ilgiyle süzdükten sonra, “Kusura 
bakmayın sizi böyle yatakta Oblomov gibi karşılıyorum. 
Artrit, eklemlerime çok zarar verdi. Ayağa kalktığımda 
yaptığım her hareket bana acı veriyor,” dedi. “Geçmiş ol-
sun,” diye mırıldanırken şaşkındım. “Oblomov ha,” diye 
düşünüyordum içimden. Bir aile ziyaretinde böyle bir 
cümle duymak ilgimi çekmişti. Edebiyattan hoşlanan yaş-
lı akrabalarımız olduğunun farkında değildim. Beni daha 
da çok şaşırtan, son kitabımı başucunda görmek oldu. 

Annem zorlanarak da olsa, çocukluğunun korkulu 
figürüyle, nezaketi elden bırakmayarak, hatta bana kalır-
sa aşırı bir titizlikle kısa bir hasta ziyareti konuşması sür-
dürürken, ben belli etmeden çevreyi araştırıyordum. Üç 
duvarı da kitaplıkla çevrili geniş bir odaydı. Köşede du-
ran çalışma masasının üzerinde otuz yedi ekran bir tele-
vizyon duruyordu. Peki annemle neden yıllar sonra koş-
tura koştura ziyaretlerine gelmiştik ki? Aslında bu soru-
nun cevabını aramaktan sıkılacağıma adım gibi emin-
dim. Oysa kitaplar, üzerimde engel olamadığım bir me-
rak ve saygı uyandırıyordu. 

Bir süre sonra annem, “Ben Mesrure teyzenle bir şey 
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konuşacağım,” diyerek usulca dışarı çıktı. Tavrından, Ve-
dat eniştenin yanında kalmamı istediğini anladım. Açık-
çası her yanı kitaplarla çevrili bu oda benim için daha 
ilgi çekiciydi. Susarak durumu kabullendim. Eskiden 
kalma bir alışkanlığımdır, aile büyüklerinin yanında sus-
mak. Yetişkinlerin dünyasına girmekte gösterdiğim di-
rencin bir ifadesi belki. Ya da gerçekten de henüz büyü-
memiş olduğumun bir göstergesi. Fakat bu sefer durum 
farklıydı. Başucunda benim kitabım bulunan yaşlı bir 
adamın huzurundaydım. 

“Çok gençmişsin,” dedi. Sesinin ardında gerçekte ne 
düşündüğüne dair herhangi bir iz yoktu. Gülümsedim. 
Yetmiş beş yılı devirmiş bir adamın karşısındaydım. Söy-
leyebileceği münasebetsiz sözlerin çoğunu geçiştirmeye 
hazırdım. Bir yandan da tedirgindim. Yazdıklarımı oku-
muş olabileceğini düşünerek hafif bir utanç duyuyor-
dum. Benim haddimi bilmeyerek hikâyeler yazmam bü-
yük bir ukalalıkmış, boyumdan büyük işlere kalkışmı-
şım, bir de aklıma geldiği gibi yazdığım edebiyat müs-
veddelerini kitap diye bastırtmışım gibi hisler uyandırı-
yordu duruşu. Ya da duruşumuz demeliyim. Çünkü be-
nim saygılı suskunluğum, onun görmüş geçirmiş bakışla-
rı ve konsolun üzerinde duran son kitabımın yarattığı bir 
utançtan oluşan bir tabloydu bu. Hızla aklımdan hikâ
yeleri geçirmeye çabaladım. Umarım üçüncü hikâ ye yi 
okumamıştır, diye dua ediyordum. Ece’yle ayrıldıktan 
sonra kendimi bir erkek olarak başarısız ve yenik his
settiğim bir dönemde kaleme almış olduğum bir hikâ
yeydi. Oysa ben öyle değildim. Ama insan genç bir akra-
basının kitabını, ister istemez olayların hikâyedeki kah-
ramanların değil, yazan salak akrabasının başından geçti-
ğini düşünerek okur. Yüzüm kızarmıştı galiba. Bakıcı ka-
dın, çaylarımızı tazeleyip çıktıktan sonra konuşma sırası 
yine ondaydı.
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“Biraz ışığa doğru gelsene.”
Dediğini yaptım. Başparmağıyla gözaltlarımı çeke-

rek muayeneye başladı. Sanırım yatakta bir hasta konu-
munda olduğu için Vedat eniştenin doktor olduğunu 
unutmuştum. Dilimi çıkarırken sahnenin tuhaflığını dü-
şünüyordum. Elden ayaktan düşmüş bir hekim, genç ve 
sağlıklı bir adamı muayene ediyor. Aslında doktor olma-
sı gereken ya da hasta adamın derdine derman olabile-
cek kişi ben olmalıymışım da bu işin üstesinden gelemi-
yormuşum gibi bir eksiklik hissediyordum. 

“Evlat, alkolü azalt, sigarayı bırak. Uykuna da dikkat 
et. Biraz da meyve, sebze yemeye çalış. Midende de so-
run var.”

Utanmıştım. Muayene olmaya giderken temizliği-
me her zaman özen gösterirdim. Temiz giysiler seçer, 
dişlerimi birkaç kez fırçalardım. Ama ayaküstü de olsa 
bugün muayene olmaya hazırlıklı değildim. Gömleği-
min üst cebindeki sigara paketi serseri bir arkadaş gibi ne 
mal olduğumu gözler önüne seriyordu. Ağzım da koku-
yor olmalıydı. Zaten bedeniyle barışık biri sayılmazdım. 
Şaşkınlıkla yüzüne bakıyordum. Gülümsedi. 

“Gözaltlarındaki şişkinlikler, burnundaki normalin 
üzerindeki kılcal damarlanma, dişlerinin rengi ve ağzın-
daki koku...”

Delilleri sunduktan sonra aralarındaki bağlantıyı 
çok kolay kurabilirmişim gibi sustu. Bir şey söylemeden 
yatağın kenarında oturmaya devam ettiğimi görünce, 
“Genel olarak sağlıklısın, biraz dikkat etmelisin, hepsi o. 
Muayene bitmiştir,” dedi.

Yatağın yanındaki berjere geçtim. Sıkıcı olacağını 
düşündüğüm aile ziyareti gittikçe ilginç bir hal alıyordu. 

“Yazı çalışmaların nasıl gidiyor? Yeni bir kitap var 
mı mutfakta?”

Mutfak mı? Bir haftadır temizlemediğim kirli tabak 
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ve bardak yığını geldi gözümün önüne. Yazı masamın da 
mutfaktan aşağı kalır yanı yoktu hani. Kendimi düşkün 
bir aşçı gibi hissetmeme neden olan saçma benzetmeye 
aldırmadan cevap vermeliydim.

“İyi gidiyor. Çalışıyorum.”
“Neler yazıyorsun?”
“Hikâye. Hikâyeler yazıyorum.”
Verdiğim cevabın saçmalığının farkındaydım. Başu-

cunda kitabım duruyordu ve ben dalga geçer gibi ya da 
su katılmamış bir aptal gibi, “Hikâye yazıyorum,” diyebi-
liyordum.

“Baban nasıl?”
“İyi. İyi, çok iyi.”
“İçiyor mu hâlâ?”
Bu soru canımı acıtmıştı. Bir aralar babamın alkolle 

sorunu olmuştu, evet bu doğru. Ama zor bir dönemi at-
latmaya çalışıyorduk ve yanımızda kimse yoktu. Akraba-
larımız bize sırt çevirmişti. Bankerlerin birer birer battı-
ğı bir dönemdi. Yaşamının en verimli zamanlarında bi-
riktirmiş olduğu tüm parasını bir anda yitirivermiş bir 
adamın her şeye sıfırdan başlaması kolay kaldırılır bir 
durum değildi. Bunları demek isterdim. Ama belki de ilk 
sorusuna içtenlikle cevap vermediğim için konuyu arzu 
etmediğim bir mecraya bilerek sokmuştu.

“Hayır, hayır. Şekeri çıktığından beri sıkı perhizde. 
İyi yani. Zaten emekli de oldu.”

Alkolizmden ya da sefillikten emekli olunabilirmiş 
gibi. Atatürk kaşlı yaşlı adam, süzme bir salak olduğuma 
emin olmuştu herhalde.

“İyi, selam söylersin.” 
Bu sefer susma sırası ondaydı. Sanırım onu hayal kı-

rıklığına uğratmıştım. Aptal biri olduğumu düşünmesini 
istemiyordum. Ya da bir sosyopat. Üstelik binlerce kita-
bın ortasında oturan hasta bir adamla, yazdıklarım üze-
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rine konuşmayı reddetmiştim. Ayıp etmiştim. Boğazımı 
temizleyip konuya girdim.

“Kutsal Emanetlerle ilgili bir hikâye üzerinde çalışı-
yorum.”

“Öyle mi? Nasıl bir hikâye?”
Gözlerinin içi ışıldamıştı. Yaşlı insanları kırmak da 

gönüllerini almak da çok kolay oluyor. Belki de, Vedat 
enişte günlerdir ilk kez Zehra Hanım ve Mesrure teyze 
dışında biriyle konuşuyordu. 

“Polisiye. Birkaç yıl önce bazı camilerden Kutsal 
Emanetler çalınıyordu, hatırlar mısınız, bilmem? Benim 
de merakım uyandı. Bir şeyler düşünmeye başladım.”

“Neler çalınmıştı?”
“Sakalı Şerifler. Hz. Muhammed’in sakalından ya 

da saçından örnekler.”
“Evet, hatırlıyorum. Doğru ya... Hatta bir ara tele-

vizyonda da tartışılmıştı. Eee, sen neler düşündün bu 
hırsızlıklar üzerine?”

“Aslında yazıp bitirmeden bir hikâye üzerine konu-
şursam yazamayacağımdan korkarım.”

“Başladın mı peki yazmaya?”
“Şey, notlar aldım. Ama henüz yazmaya başlama-

dım.”
“Merakla bekleyeceğim. Umarım çabuk yazıyorsun-

dur. Fazla vaktim yok.”
“Olur mu öyle şey! Söylemeyin öyle.”
“Ben doktorum, benden iyi mi bileceksin?”
“Estağfurullah, hayır. Ama...”
“Neyse boş ver.”
Konuyu değiştirmem gerekiyordu. Üstelik, bu nok-

tadan sonra, başucunda duran kitabımı daha fazla yoksa-
yamazdım. Başımla işaret ederek:

“Nasıl buldunuz?”
Kitabıma bakarak, “Hepsini okuyamadım,” dedi. “Da
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ha doğrusu, en kısasını seç, dedim... Zehra’ya bir ta ne 
okutabildim. O kadar kötü okuyor ki... Gazeteleri okur-
ken çok fark etmiyor da iş edebiyata gelince... Tam bir 
katliam. Her neyse... Bana kısa Amerikan hikâyeleri ni 
hatırlattı. Biliyor musun, o plak bende de var. Hikâye den 
sonra birkaç defa dinledim.”

Yüzüm kızarmıştı. Okumasından korktuğum hi kâ
yeyi seçmişti. Kim bilir neler düşünmüştü? O sırada an-
nem geri döndü. Gitmemiz gerektiğini söyledi. Vedala-
şıldı, acil şifalar dilendi.

Annemin dönüş yolundaki dalgınlığını hayra yor-
mak güçtü. Uzaklara bakıyordu. Gözleri iyice derinlere 
kaçmıştı. Ne düşünüyordu acaba? teyzeleri ve annesiyle 
geçirdiği çocukluğu... Sonra babamla geçen bir ömür. 
Mücadeleler ve belirsizlikler içinde akıp giden yıllar... 
En son ne zaman kahkaha atmıştır acaba? Ne zaman eğ-
lenmiştir? Belleğimi yokladım ve çocukluk yıllarıma ka-
dar geriye dönüp boşuna mutlu bir gülümseme aradım 
yüzünde. Trafikte, sağımızdan solumuzdan akan arabala-
rın arasında bir yere doğru gidiyorduk. Arabanın içinde 
iki suskun insan... İnsanlardan yaşlı olanı, diğerini yıllar 
önce doğurmuştu. Her ikisi de mutsuzdu. Bu basit du-
rum, o anda kaldırabileceğimin ötesinde bir ağırlığa dö-
nüşmeye başlamıştı. Zihnimi dağıtmaya çabaladım. Ve-
dat enişteyi düşündüm. Nasıl bir adamdı acaba? Bugün 
oraya neden gitmiştik? Suskunluğa da bir son veririz ni-
yetiyle annemin ağzını aradım:

“Vedat enişte ne zaman hastalanmış?”
“Epeydir hastaymış ama geçen hafta ağırlaşmış. Hiç 

yürüyemiyormuş.”
“Çok kültürlü bir adam galiba.”
Annem yüzünü buruşturdu.
“Öyledir. Öyledir.”
“Nasıl yani?”
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“Kültürlüdür işte. Eskiden yazar çizerlerle çok sıkı 
fıkıydı.”

Belli ki annem Vedat enişteden pek hoşlanmıyordu. 
Merakım artmaya başlamıştı. Kimlerle arkadaşlık etmiş-
ti, kimleri tanıyordu acaba? 

“Biz bugün neden gittik onlara?”
Tuhaf bir şey sormuşum gibi suratıma bakarak:
“Hasta ziyareti! Sen de baban gibisin. Biraz sosyal 

münasebetlere özen göstermeyi öğrensen artık!”
Kızma sırası bendeydi:
“Ama içeride Mesrure teyzeyle bir şeyler konuştun?”
Duraksadı:
“Epeydir görüşmemiştik. Konuşacak şeyler birik-

mişti.”
Beni açıkça geçiştiriyordu. Üstelemedim. O sırada 

evin önüne gelmiş olduğumuz için lafı uzatmadık. Ne 
düşündüğünü belli etmemişti. 
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