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1. Menüsküs ameliyatı 

(Gece)

Muavin pis pis bakıyor. İstediğin gibi bakabilirsin 
muavin, beni bu yoldan döndüremeyeceksin. Şu anda 
bu koltukta oturuyor olmanın benim için ne anlam taşı-
dığını bilemezsin. Doğruyu söylemek gerekirse birkaç 
saat öncesine kadar ben de bilmiyordum. Aslında her 
sabah bir şeyler olacağı hissiyle uyanıyorum ama o şeyle
rin ne olduğunu bilmiyorum. Bu yolculuk o bir türlü 
adlandıramadığım şeylerden biridir belki. Babam “şey” 
denmesine çok kızar. “‘Şey’ ne diyeceğini bilemeyen in-
sanlar için bir kaçış kelimesidir,”  der. Demek ki ben ne 
diyeceğini bilemeyen insanlardanım. Ne diyeceğini, ne 
giyeceğini, ne yiyeceğini, ne edeceğini bilemeyen insan-
lar var bu dünyada. Babamın nefret ettiği türden insan-
lar. İnsan türünün alt birimleri. Hayvanlar âleminin me-
meliler sınıfından insan türünün yaşamı “şey” diyerek 
geçiştirenler birimi. Günü kitap okumadan geçirirse 
kendisini yaşamın gerisinde kalmış hisseden babaların 
gazetelerinin spor sayfasına mahkûm olmuş oğulları. 
Zevzekler. Bütün bunlar seni ilgilendirmiyor muavin. İl-
gilendirmemeli zaten. Şu anda senin çok önemli bir işin 
var: Bana bakmak. Ne kadar da kötü bakıyor. Daha yola 
çıkmadan aramızda soğuk savaş başladı. Belki bu gerginli
ği sıcak çatışmaya döndürmeye kalkışır. Buna izin verme

ŞEY...



12

meliyim çünkü burası onun çöplüğü, kozlar onun elinde. 
Nasıl olsa otobüsün içinde çay kahve servisi yaparken 
sıcak suyu üstüme boca etmek, kolonyayı gözüme sık-
mak, suyumun içine pis parmağını sokmak gibi işten 
atılmasına neden olacak şeyler yapmaya cesaret edemez. 
Mola yerinde diğer yolculara yakın yürürsem –Bunu ya-
pabilir miyim?– tuvalete giderken aniden karşıma çıkıp 
görmezliğe gelerek omuz atmasına da engel olurum. 
Merak etme baba, bu oğlanla dalaşıp karakollara düşme-
yeceğim, bu yolculuğu tamamlayabilmek için gerekirse 
alttan alacağım. Hem neden beni düşman olarak görsün 
ki, kim bilir her yolculukta ne garip insanlarla karşılaşı-
yordur? On dokuzyirmi yaşlarında bir oğlan. Jöleli saç-
lar, kara bir gölgeyi andıran bıyık, iki kaşının arasındaki 
kılların üstünde patlamaya hazır yanardağ benzeri bir 
sivilce. Geçilip gidilen şehirlerden, kasabalardan, köyler-
den birinde bir yavuklusu vardır belki. Beyaz tenli, yüzü 
yerde bir kız. Onunla evlenebilmek için başlık parası bi-
riktirmek zorunda. Kızın babası, “Benim senin gibi fakire 
verecek kızım yok,” demiş, bizimki de o hırsla, o küskün-
lükle ve o gönül yarasıyla kendini yollara vurmuş. Kafa-
sında hep kendi otobüsüyle kız evinin kapısına dayan-
mak fikri var. Acımasız baba, koca otobüsü ve kaytan 
bıyıklı şoförünü görünce, “Ah benim aslan oğlum, nasıl 
da kurulmuş koca otobüsün direksiyonuna, hadi bir an 
ön ce bas nikâhı,” diyecek ama bizim oğlan tek kelime 
etmeden basacak gaza, uzaklaşacak. Perdenin aralığın-
dan sevdalısına bakan kız, otobüsün uzaklaştığını görün-
ce elindeki aynayı düşürecek, aynadaki yüzü bin parçaya 
bölünecek. Ama hani kızı seviyordu, yanıyordu onun aş-
kından? Yok, böyle olmadı, yanlış yaptım, oysa yeterince 
kitap okusaydım... Sırf oğlan, babaya hava atacak diye 
kızcağız harcandı. Öyle bir şey yapmalı ki, hem kızla 
evlenmeli hem de mal düşkünü babaya bir ders vermeli. 
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Neyse işin o kısmını kendisi düşünmüştür herhalde. 
Onca kilometre, onca yolculuk boyunca başka ne düşü-
necek? Peki ya bu ilk yolculuğuysa? İlk yolculuğunda 
karşısına çıkan ilk yolcu bensem. Tabii ya, kasabanın, kö-
yün, mahallenin en serseri delikanlısıydı bu. Babası bir 
baltaya sap olamayacağını anlayınca otobüs şoförlüğü 
yapan amcasının yanına verip, “Eti de senin, kemiği de,” 
dedi. Bu gece ilk seferine çıkıyor. Babasını, amcasını, onu 
çalışmak zorunda bırakan herkesi öldürmek istiyor. Der-
ken orta yaşlı bir müşteri biniyor otobüse. Yerine otur-
madan önce, koridoru tıkamak pahasına koltukta insan 
sıcaklığı kalıp kalmadığını kontrol ediyor önce. Muavin, 
“Geçebilir miyim?” diye izin istiyor ama müşterinin 
umurunda bile değil, adamın derdi başka. “Bu koltuk 
başlarına koyduğunuz kılıfları her seferden önce değişti-
riyor musunuz?” diye soruyor sertçe. Geveliyor, mırın 
kırın ediyor. Ukala yolcu, ceketini ters çevirip koltuğa 
geçirmekle uğraşırken otobüsün dar koridoru iyice tıka-
nıyor, arkadan gelenler homurdanmaya başlıyor. “Çanta-
nızı bagaja koyalım mı abi,” dediğinde katlanılmaz müş-
terinin, “Bir daha sakın bana abi deme,” diyen bakışlarıy-
la karşılaşıyor. Vermiyor çantasını gıcık herif, koltuğunun 
altına iteleyip yerine oturunca ondan kurtulduğunu dü-
şünüyor ama yanılıyor. Seyahat şirketinin ofisinde çalı-
şan sarışın kız, son anda bilet alan bir müşteriyi, adamın 
yanındaki boş koltuğa oturtmasını söylüyor. Muavin 
yeni yolcuyu peşine takıp adamın başına dikiliyor. “Bura-
ya oturun abi,” diyor. Adam yavaşça kafasını kaldırıyor... 
Kafamı kaldırıyorum. Ben boş boş bakınca bir açıklama 
yapma gereksinimi duyuyor: “Bu abi... bu beyefendi son 
anda bilet almış, bir tek sizin yanınız boş, o yüzden...” 
Kesik kesik solumasından son dakika biletini almak için 
koştuğu belli olan adamın meraklı gözleri olmasaydı, 
muavin bunu fısıltıyla sormuş olsaydı, hiçbir açıklama 
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yapmadan, “Hayır!” der, camdan dışarıyı seyretmeye ko-
yulurdum. Ama artık bunu yapamazdım. Otobüstekiler 
bana bakıyordu. Bir sınav veriyordum: “Ne huysuz 
adammış be, neden adamcağızın oturmasına izin vermi-
yor?” İzin vermeyecektim. Veremezdim. Bilirsin beni 
baba –Bilir misin?– bunalırım, terlemeye başlarım, daya-
namam bir yabancıyla yolculuk etmeye. Sinemada, ti-
yatroda önümde, arkamda, yanımda oturanın koltuğu 
gıcırdadığında bile içim bir hoş olur. Gevezelik edenleri, 
yorum yapanları, mısır yiyenleri boğmak isterim. İnsan 
sıcağı olan yere oturamam, her yeri kolonyalı mendille 
silmek gelir içimden, deli derler diye yapamam. Dışarıda 
yemek yerken iyi temizlenmemişlerine denk gelirim 
diye yanımda plastik çatal bıçak taşımak isterim ama 
Candan izin vermez. Candan benim karımın adı baba. 
Annemin senden gizli görüştüğü karım. Bu yolculuğa 
onunla çıkmış olsaydık hâlâ onunla yolculuğa çıkmak-
tan söz ediyorum, kızma, ne diyeceğimi bilemiyorum 
böyle sorunlar olmazdı. Bizim arabamız var baba, 
Candan’ın arabası. Yola arabamızla çıksaydık muavinin o 
sözlerini duymama gerek kalmazdı. Yalan söylemek zo-
runda kalmazdım. Evet, yalan söyledim baba, ben çok 
yalan söyler oldum. Yalan söyledim çünkü yanımda biri-
nin oturması benim için yolculuğun faciaya dönüşmesi 
anlamına gelirdi. Bitmek bilmez konuşmalar, sorular, 
cama doğru sıkıştırmalar, kıtırdatarak yenilen naneşekeri 
ya da şapırtılarla çiğnenen sakız, daracık koltukta yerleş-
meye çalışırken sürtünen bir bacak, uyurken omzuma 
düşen bir baş... Bütün bunları düşünerek iki kişilik bilet 
almıştım. Yasal olarak haklıydım ama muavinin sorusu 
karşısında söyleyeceğim şey yasaların üstündeydi; kamu 
vicdanı beni gözlüyordu: “Burası boş değil... (Çattık bela-
ya diyor içinden.) Yani ben... (Son dakika yolcusunun su-
ratı ekşidi.) Ben iki kişilik bilet almıştım çünkü... (İyi bir 
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neden bulmalıyım.) Şey... (Buldum!) Bu bacağım ameli-
yatlı. (Neydi o ameliyatın adı?) Menüsküs ameliyatı. 
(Hâlâ anlamamış gibi bakıyor, daha net olmalıyım.) Dizi-
mi kırmadan oturmam gerekiyor, uzatarak yani... (Çak-
tırmadan sol bacağımı uzatıyorum.) Böyle durmazsa ağrı 
yapıyor. (Ya bizi dinleyen yolcuların arasında bir doktor 
varsa...) Zaten fazla kıramıyorum da... (Otobüse geç ka-
lırım korkusuyla koşarak geldiğimi gören olmamıştır uma-
rım.) Yani o yüzden... (Galiba anlar gibi oldu.) Yanımın 
boş olması gerekiyor yani... (Anladı ama memnun olma-
dı, benden nefret ediyor, dönüp diğer yolcuların bakışını 
kontrol edemiyorum, sınavdan geçtim mi acaba?) Bileti 
alırken söylemiştim... (Artık susmam gerekiyor, otobüste-
kilerin gözüne girebilmek için iyice abartmaya başladım, 
yalanlarıma bir son vermeliyim.) Şey...”

2. Yoğurtlu kereviz salatası 

(Sabah)

Saat beşte işler bitmiş olacak. Hanımefendi öyle bu-
yurdu. “Saat beşe kadar bütün işlerini bitirmiş ol, sakın 
gecikme, Vedatlar yemeğe gelecek, her şeyi tek başıma 
hazırlayamam.” Hazırlarsın karıcığım, her şeyi tek başına 
hazırlayabilirsin. Vedatları tek başına ağırlayabilirsin. 
Güzel evimizin senin zevkinle döşenmiş salonunda nefis 
bir gece geçirirsiniz. Bakın bunu yeni aldık, bunu kuze-
nim dışarıdan getirdi, bu da benim kocam, yoğurtlu ke-
reviz salatasını o yaptı, her mutlu ailede olduğu gibi bi-
zim ailede de işbölümü vardır, salata yapmak, yoğurt ve 
rendelenmiş kerevizle ilgilenmek, her şeyi birbirine kat-
mak bu adamın görevidir. Evet Vedat Bey, ben çok güzel 
salata yaparım, bir sonraki gelişinizde size mükemmel 
bir beyin salatası yapmak isterim. Malzeme hazır; senin 
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beynin, karının maydanozluğu ve Candan’ın limon sık-
ma yeteneği. Ne oldu karıcığım, bu fikirlerim seni rahat-
sız mı etti? Artık karşında dünkü kocan yok. Bu sabah-
tan başlayarak yeni bir adamla evli olduğunu bilmelisin. 
İşim ne zaman biterse o zaman gelirim, sen de ne halin 
varsa gör. O saçma hazırlıklarını tek başına yap. Kerevizi 
kendin rendele, peçeteleri o saçma yuvarlakların içinden 
sen geçir. Ben mi davet ettim o hımbıl Vedat’la dirsekli 
soba borusu gibi karısını yemeğe? Hem biz bu salaklarla 
daha on gün önce görüşmedik mi? Herif bir bütün gece 
yerel yönetimler konusundaki dahiyane fikirleriyle kafa-
mı ütülemişti. “Ben ne diyorum kardeşim, merkezin bü-
tün yetkileri demiyorum ki, yerel yönetimlerle ilgili yet-
kiler devredilsin yeter, diyorum. Ama diyorum ki, sadece 
kanalizasyonuydu, doğalgazıydı değil, asayiş bile yerel 
yönetimin kontrolünde olsun diyorum. Bir de diyorum 
ki, bunların özel bir statüsü olsun, bak göreceksin o za-
man hizmet nasıl olurmuş, bir yıla kalmaz düze çıkarız 
diyorum.” Diyorum, diyorum... Deme be, deme! Kafana 
saksı düşsün, hafızanı kaybet de hiçbir şey diyeme. Yerel 
yönetimlerin sokağa attığı zehirli etleri ye, ağzın köpür-
sün, dilin damağına yapışsın da sus!.. Bu “diyorum”ların 
bir nedeni var tabii, aklınca beni pasif, düşüncesiz biri 
olmakla suçluyor: “Bak kardeşim ben bunları bunları gö-
zümü bile kırpmadan, bir kelimemi bile sakınmadan di-
yorum. Ya sen ne diyorsun?” Hiçbir şey demiyorum ben, 
demeyeceğim, susacağım. Ben ne diyeceğini bilemeyen 
insanlardanım. Bildiklerimi de seninle paylaşmayaca-
ğım. Sen istersen bundan sonra derdini, orta sehpasının 
üstündeki şu büyükten küçüğe dizilmiş fil biblolarına 
anlat. Yeni video kameranın özelliklerini dinlemek iste-
miyorum. “Video değil bu kardeşim, sen seksenlerde kal-
dın. Alooo, renkli televizyon diye bir şey icat edildi, bili-
yor musun? Hah, hah, hah! Oğlum bu video değil diyo-
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rum, dijital. Çektiğin her şeyi ânında bilgisayara aktara-
biliyorsun. Dur bak bana, peki durma kıpırda, istediğin 
kadar kıpırda, bu çektiklerimden seni maymun edecek 
bir görüntü bulamaz mıyım sanıyorsun? İstersem res-
min üstünde oynayıp seni kadın bile yaparım be! Sonra 
da internetten bütün âleme yayarım. Ne diyorum duy-
dun mu? Sen bittin artık, bittin.” Bitir beni, yok et, tü-
ket. Tek başına yapamayacaksan söyle Candan sana yar-
dım etsin. Oturun rahat koltuklara ve kendimi rendele-
yişimi seyredin. Karıcığım bak ne kadar rahat rendeleni-
yorum, kereviz rendelemekten daha az yoruluyor insan, 
sol elimin işi bitti bile, küçücük parçalara ayrıldı, yoğur-
du uzatabilir misin? Özür dilerim Vedat’ın yeni sakal 
modeline güldüğünüzü fark edemedim, tabii ki yoğurdu 
kendim alabilirim. Keçi sakal nasıl da yakışmış aile dos-
tumuza. Bu kadar olur yani, tam bir keçiye benzemiş. 
Keçi Vedat. Böyle olacağını bilseydik salonun bir köşesi-
ne tuzdan bir kaya koyardık, hem rahatça tırmanırdı 
hem de çubuk makarna paketi kılıklı karısının haşlama 
suyuna istediği kadar tuz koyardı. O karısını tuzlardı, 
sen de beni tuzlardın Candan. Benden salamura yapar-
dın, konuktan konuğa çıkarırdın. Ah, nasıl da unuttum, 
bir de sevgili kayınbabam ve kaynanam var; yazlığımızı, 
kışlığımızı, arabamızı alan, bize bu mükemmel yaşamı 
sunan değerli ailen. Onlara da sun salamura kocanı; ama 
sofraya getirmeden şöyle bir suya tut da fazla tuzlu gel-
meyeyim, tansiyonlarını oynatırım. İstersen bir de yalan-
cı dolma ikram et, sen yorulma ben hallederim, dolma-
lara teker teker öğretirim yalan söylemeyi, hepsi yalancı 
olur, annenle babanın sahici midelerine tıkarız küçük 
yaramazları, midelerine fesat girer. Ailenden söz ederken 
daha dikkatli olmalıyım öyle mi? Tabii ya, senin ailen 
onlar, ben sadece kocanım. Üniversite yıllarında evlen-
meye karar verdiğin, babasının tüm karşı çıkmalarına 
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rağmen evlilik teklifini kabul eden kocan. Neden beni 
seçtin Candan? Benden çok daha yakışıklıları, zenginle-
ri, esprilileri, gösterişlileri dururken neden beni seçtin? 
Yoğurtlu kereviz salatasını iyi yapacağımı o zamandan 
mı anlamıştın? Ne kadar da öngörülü, ne kadar da iyi 
niyetlisin karıcığım. Bütün bunları düşündüğüm için 
özür dilerim. Merak etme, tabii ki gecikmem. Saat beşte 
bütün işler bitmiş olacak.

3. Budala

(Öğlen)

Oğlum,

Bu sana yazdığım ikinci ya da üçüncü mektup. Ortaokul-
da izci kampına gittiğinde bir tane yazmıştım, onu hatırladım 
da, askerdeyken mektup yollayıp yollamadığımı çıkaramadım. 
Yaşlılığıma ver. Yazım da eskisi gibi okunaklı değil, o yüzden 
mektubumu daktilo ediyorum. Aslında bilirsin daktiloyla ya-
zılmasını sevmem, mektup emek ister, yazarının elyazısıyla 
bütünleşmesi gerekir. Duygular ancak öyle yansır. Sağlığım izin 
verseydi de elyazısıyla yazabilseydim bu mektubu, özlem dolu 
olduğumu daha rahat görürdün belki. 

İnsan, oğluna mektup yazarken nasıl da zorlanıyormuş. 
Önceki bir-iki taneyi sayma, o zamanlar benim evimin çatısı 
altında yaşayan bir çocuğa yazıyordum. Bu mektup ise kosko-
ca bir adama, bir aile reisine gidiyor. Meraklanmaman için he-
men konuya gireyim. Öncelikle annende de bende de ciddi 
bir sağlık sorunu olmadığını söyleyeyim de rahatla. Son gün-
lerde bronşlarım fena doldu, öksürüp duruyorum. Annenin 
göz tansiyonu da bir kötülüyor, bir düzeliyor. Anlayacağın bil-
diğin hastalıklarla yaşayıp gitmeyi başarıyoruz, zaten bunların 
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ayrıntılarını annenden alıyorsundur. Zorlanınca saçmalamaya, 
bildiklerini tekrar etmeye başladım. Binbir zorlukla başına 
oturduğum mektup, arzuhalcilere yazdırılan mektuplara, “Ev-
vela selam eder, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözle-
rinden...” diye başlayan asker mektuplarına döndü. Bilirsin 
sevmem böyle zevzeklikleri, yaşlılık bana bunu da yaptırdı. 
Yaşın arkasına sığınıp af dilemek de başka zevzekliktir aslında. 
Nasıl da kızardım sana, “Benim daha yaşım kaç, okusam da 
anlamam ki bu kitapları,” dediğinde. Okumanı çok istedim 
oğlum. Sağ olasın okullarını sorunsuz bitirdin, iyi bir üniversi-
teden mezun oldun ama benim okumak dediğim o değil bili-
yorsun. Cilt cilt romanlar, hikâye kitapları, şiir kitapları aldım 
sana, hepsini yalayıp yutmanı istedim. Ben seninle oturup 
Budala’yı konuşmak istedim, sen bisikletti oyuncaktı dururken 
bu kadar kitap aldığım için beni bir budala gibi gördün. Diğer 
çocuklar gibi olmanı istemiyordum. Annen seni daha çocuk 
yaştan sağ sol olaylarından uzak tutmak için sokağa salmadığı-
mı düşünüyor, evde oturduğunda akranların gibi top oynar-
ken bir kör kurşuna hedef olmayacağına inandığından rahat 
ediyordu. Zaten onun tek derdi etliye sütlüye bulaşılmaması-
dır. Benim derdim başkaydı; ben ne yapacaksan bilinçli yap-
manı istedim. Siyaset mi, ona da peki ama bilerek, anlayarak. 
Bilirsin siyaset benim kanımda var, tek parti döneminde da-
yım mebus adayı olduğunda sülalece nasıl gururlandığımızı 
kim bilir kaç kere anlatmışımdır. Siyasete atılsaydın inan itiraz 
etmez, aksine memnun olurdum. “Oğlan dayıya, kız halaya 
çekermiş,” diye zevzek bir söz vardır ya, doğruymuş meğer. 
Ben nasıl kendi dayıma benzemeye çalıştıysam, sen de gözü 
sadece malı mülkü gören dayına benzedin. Evliliğini de, sana 
uygun olmayan bir eşi sadece bu mal mülk düşkünlüğü sebe-
biyle seçtiğine olan inancımdan ötürü bir türlü sindiremedim. 
Bu sözlerim canını acıtmasın lütfen oğlum, şunu bil ki bütün 
bunları zamanında söylemediğim için canı acıması gereken 
benim. Temel atarken farkında olmadan deniz kumu mu katı-
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yorum ne, içinde olduğum hiçbir yapı ayakta duramıyor. İşin 
kötüsü artık benim de ayakta duracak halim yok, içim dışım 
deprem yerine döndü.

Bütün bunlar iki-üç satırda tartışılacak, çözülecek mev-
zular değil tabii. Belki sen köprüleri atan tavrım yüzünden 
çoktan umudu kestin ama ben hâlâ bir gün oturup konuşarak 
sorunlarımızı çözebileceğimize inanıyorum. En azından böyle 
davranmamın kendimce haklı olan sebeplerini bilmelisin. Yıl-
başlarında, bayramlarda yaptığımız o bir-iki dakikalık telefon 
konuşmaları, dalları kesilmiş bir ağaca çeviriyor beni. Ama 
sonrasında sana olan kırgınlığım, kızgınlığım daha güçlü sür-
günler verip yeniden yeşeriyor. Oturup böyle bir mektup yaz-
dığıma göre beni budamak da kâr etmeyecek artık, ağaç içten 
kuruyor evladım.

Evliliğine itiraz ettim, beni dinlemedin. Galiba asıl derdim 
bağırmalarımın arasında yok oldu gitti. Annen de sen de bu 
evliliğe itirazımın tek sebebi olarak maddiyatı gördünüz. Belki 
o zamanlar lafı ağzımda eveleyip geveledim, şimdi yekten iti-
raf edeyim: Bu evlilik, istediğim gibi bir evlat yetiştirememiş 
olmanın ispatı oldu, bunu sindiremedim. Okuyan, düşünen, 
tuttuğunu koparan bir evlat ve onunla kader birliği edecek bir 
gelindi hayalim. Kendisiyle ilgili hayalleri gerçekleştirememiş 
bir adamdım ve evladımda da sukutuhayale uğramıştım. İşin 
maddi yanını kafama kakıp durdunuz da manevi yanını hiç 
anlamadınız. Hepiniz sinirimden dem vurdunuz. O kavgaları 
yaşamış olmayı istemezdim, sonrasında da gururum beni kı-
ran oğlumun karşısında başımı yere eğmeme izin vermedi. 
Eski defterleri açacak, bunlarla başını ütüleyecek değilim. Ay-
rıca yıllar geçtikçe bu yaptıklarımın sana değil, kendime itiraz 
olduğunu anlıyorum. Hayallerim üstüne inşa ettiğim hayatının, 
başka bir hakikati olduğunu göremedim. Kendi başarısızlıkla-
rımı, seninle başarıya döndürmek isterken bir çuval inciri ber-
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bat ettim. Hıncımı çıkarmak, hem seni hem kendimi cezalan-
dırmak için bir bahaneydi evliliğin. Bedelini hepinizden çok 
benim ödediğim bir ceza.

Bu mektubu yazmayı günlerdir, hayır, ne yalan söyleye-
yim, aylardır düşünüyorum. Lafa nasıl gireceğimi bilemiyor-
dum. Hatta sırf bu yüzden, en sevdiğim kitapların bana yar-
dım edeceğine inandığım cümlelerini bir kâğıda not ettim. 
Onların manalarının arkasına saklanırsam rahat edeceğime 
inanıyordum. Sonra fark ettim ki bu dürüstlük olmayacak. Ka-
famın bir kenarında hâlâ senin kitaplar dünyasında gezinen 
suretin var demek ki. Neler okuduğumu, okuduklarımın bana 
neler düşündürdüğünü anlaman için o kâğıdı da kendi satırla-
rıma iliştiririm belki, bilemiyorum. Ama bu mektupta kendi 
satırlarımdan, kendi fikirlerimden, kendi hissiyatımdan ötesi 
yok oğlum. İçimden ne geliyorsa nasıl geliyorsa yazdım. Sözle-
rim dağınık olduysa kusuruma bakma.

Sana hiç anlatmadığım bir vaka vardır: Annenle evlenmek 
istediğimi söylediğimde büyükbabanlar pek sevinmişlerdi de, 
dayım homurdanmıştı. Ben önceleri bu homurdanmayı yaşı-
mın küçüklüğüne, askerliğimi yapmamış olmama bağlamıştım 
ama sonradan anladım ki dayımın başka fikirleri var. Ne ben 
onun karşısına dikilip sorabildim ne de o beni bir kenara çekip 
derdini anlattı. Geçen zaman, içimdeki bu yaranın kabuk bağ-
lamasına sebep olmuş da haberim yokmuş. İki-üç gün önce 
annen, “Dayının bana çektirdiklerini sen de gelinimize çektiri-
yorsun ama sen dayından betermişsin ki oğluna da işkence 
ediyorsun,” deyince hatırladım. Hafıza nasıl da hatırlamak iste-
mediklerini bir sis perdesi arkasında bırakmayı başarıyor. Şim-
di sen, annenin bana böyle diklenmesine şaşmışsındır herhal-
de. Son zamanlarda pek sık söylenir oldu. Sudan sebeplerle 
yıllar öncesinden bir olayı getirip önüme koyuyor. İnanır mısın, 
geçenlerde sana hamile olduğu günlerde bayram yerine gider-
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ken onun değil de annemin koluna girdiğimi hatırlatarak küsüp 
sofraya oturmadı. Çoğu gün, sabahın erken saatlerinde kom-
şularına gidip ancak akşam yemeği saatinde dönüyor. Belli ki 
yüzümü görmeye bile dayanamaz olmuş. Konuşmuşsunuzdur, 
haberin vardır, geçen yaz akrabalarının yanına gidip bir ay ora-
da kaldı. Belki bunları söylemiyordur ya da başka türlü anlatı-
yordur sana, üzülmeni istemez. Belki ikinize de hayatı zehir 
eden bir adamın düştüğü durumları duydukça mesut oluyor-
sundur. Görüyor musun, yaşlandıkça nasıl da hissileştim. Yaz-
dıklarımı okuyunca annenin bu hallerinden şi kâ yet ettiğimi 
düşünebilirsin. Hayır evladım, ne annenden ne de senden şi-
kâyet ediyorum. Benim tüm şikâyetim kendimedir.

Şu anda annen yine evde değil. Hafta sonunda da teyze-
ne yatıya gideceğini söylüyor. Beni kitaplarımla baş başa bıra-
kacakmış. Keşke böyle çekilmez bir adam olmayaydım da ara-
da bir karını alıp buraya gelseydiniz, dördümüz güle oynaya 
bir-iki gün geçirseydik. İşlerinin nasıl gittiğini anlatsaydın bana, 
karınla tanışsaydım. Annen size elleriyle yaprak sarma yedir-
menin mutluluğuyla beni, çektirdiklerimi unutsaydı. Geç değil-
dir belki evladım, istendikten sonra her hedefe varılır. Artık 
elim değdikçe yazacağım sana. Annenin defterinde iş yerinin 
adresini buldum, mektuplarımı oraya yollarım evinizde huzur-
suzluk olmasın diye. Sen de yaz. İki satırcık olsun yaz. Ne ka-
dar kırgın, ne kadar kızgın olsan da yaz. Mektuplarımızla, yazı-
larımızla yeniden baba oğul olalım. Sonra sıra sözlere gelir 
belki. “Ki bazı sözlerin anlamı / O sözlerin söylenişindedir,” demiş 
ya şair, bil ki ben de sana dolu dolu oğlum, demeyi özledim.

Hasretle yanaklarından öperim.
Baban
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