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1

An ne ni ilk kez böyle gördün. Kır saçlı. El le ri nin üs
tün de kah ve ren gi be nek ler oluş muş. Artık iyi ce ağır işi
ti yor. Çan tanı bırakıp sarıldığında tit re  di. İçin bur kul du, 
keş  ke gel me sey dim, di ye dü şün  dün. Ama bu böyle. Bu
nu enin  de so nun da ya şa   ya caksın. Nasıl yo rul muş tun; 
bit  kin din, ayak ta du   ra cak ha lin yok tu. Tit re me, se nin di 
bel  ki. Böy le umut et tin. Gözle rin se ği ri yor du. Kaç za
man ol  du, bil mi yor sun. Dok to ra git mek ten kork tun, 
sor dun bir iki ar ka daşına. Yor gun luk tan, de di ler, din  len
me li sin bi raz. Din len me liy miş sin. Pe ki, ya pa  caksın bu
nu, bu ra da. Kah  valtı et mek is te me din. Sa na ya tağını 
göster di an nen, oda nın ka pı sı nı açtı. İna na madın; güneş, 
kris tal bir bar da ğı dol   du rur gi bi dol dur muş odayı. Uzan
dın pa muk su ya ta ğa, uyu mak is te din. Gözle rin can çe ki
şi yor  du. Gözka pak la rının altında sıkışıp kalmış bir gü
ver cin vardı. İçe ri de de çıt yok tu, dışarıda da. Ya  tağın 
ko ku su nu içi ne çe ke rek uyu  dun.

2

Rüya gördün. Es ki bir or man vardı rüyan da. Yu  suf’un 
ara   basındaydınız. Yu suf, yanında sen, ar  ka da Ha luk; ba cak
  larını açmış yi ne, diz le ri ni ön de ki iki kol tu ğa yas lamış. 

GÖZ
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Böy  ley di hep; ağzında bir si ga ra, görünen yüzü asık, gö
rün  me ye ni ise kıs kıs gülmek te: Dağ başına ge tir din bi zi, 
de   di. Kar yağınca ağaç lar kılık de ğiş tir miş. Or man bü tü 
nüy  le don muş san ki. Buz kes miş ge yik ler. Ha re  ket siz cey
lan   lar. Ka rarmış ha va; ışılda yan kar da ol ma sa... Ne bi le
yim, de di Yu suf, her za man ki yol. Bu ra da, de din, böyle 
ya kın bir or man ol du ğu nu bil mi yor dum. Son ra ayak ses le
ri işit   tin. Cam lar bu ğu lanmış, Yu suf uzanıp bu ğu yu sil di. 
Şu    na ba kın, de di son ra. Baktınız. Yol da be yaz bir ge yik var
   dı. Si ze bakıyor du ge yik. Bu har püskürüyor du bur  nun    dan. 
Si ga rasını ya kar ken, bu da ne, de di Ha  luk. Se si tit   ri yor du. 
Son ra ge yik dönüp yü rü me  ye baş ladı. Şu nu iz le  ye lim, de
din. Yu suf mo to ru çalıştırdı. Ge ri si ni ha tır la mı yor  sun.

3

Ak şamüze riy di uyandığında. Gözle ri ni ovuş tur  dun, 
oda nın için de ki ışık azalmıştı. Kaç sa at uyu  muş ola bi le
ce ği  ni düşündün. Uy kun bölünmüş müydü? Ses siz di ev. 
Doğ  ru lup kapıya yönel din. Taş ların ko ku su nu aldın. An
nen ikin di na ma zı nı kılıyor du. Çıkıp evin ge niş bal ko
nun da  ki se di  re otur dun. Si ga ranı yaktın. Bal kon, evin 
ar ka sın  da ki bah çe ye bakıyor du. Çar dağı gördün, gü lüm
se din. Uzak  ta ki su ku yu su na baktın; bir çift ışıl ışıl göz 
gördün ora  da. Me rak la açılmış ipi ri iki göz. Ço cuk luk 
günle ri nin se si ni duy dun: Su yun öbür ucu ne re de? Su yun 
ucu mu olur, de din.

Yo lu nun üze rin de upu zun tar la lar var
dı. So ru lar sor dun, in san ni çin bir pen
ce  re den dışarıya ba  kar, de din. Çünkü 
ken  di ışıltısını görür ora da. Yüzde boy 
at mış tar la ları. Otobüs, bozkırda yol 
alı yor du. Tar la ların için de ço cuk lar var
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 dı. Bi sik let li ço cuk lar; ba şak ların ara 
sında iler  li yor lardı. Yüzünün üze rin 
dey    di ler. Ge ri de kal dıkları za man, yü
zün ço cuk suz kalmıştı.

Son ra ku yu nun ku ru muş ola bi le ce ği ni dü şün  d ün. 
Çev  re si ni ot lar sarmıştı. Si ga ranın du ma   nını bah çe ye 
üfle din. Olu şan bi çim le ri iz  le din. To  pu ğa çar pan ter  li ğin 
se si ni duy dun bir de.

“İyi uyu dun  mu?” di ye sor du an nen.

4

Geç mi şin evi ne git mek is te din hep. Bah çe kü  çük; 
göz le ri nin önünde uzayıp gi der di oy sa. Ya lan söyle me
miş tin ama oğ lu na an lattığın bah çe bu bah çe de ğil, gö
rüyor sun. Atların evimivardı?Ka  rını hatırladın, onun 
küçük, ıs lak ağzını. Ayak ta du ru yor du, om zu nu kapıya 
yas    la mış tı. Evet, sabahları dalgın olurlardı. Okşayarak
uyandırır,sırtlarınaeyerlerinivururdum.Yanılmışsın. Ço
cuk el le ri ni çırpar, ba basını yağız at ların sırtında ha  y al 
eder di. Evi ni  z in önünde ge niş, mey ve ağaç la rıyla be ze li 
bir bah çe açı lırdı. Mey ve ko ku ları ge  lir di.

“Çok de ğiş miş bu ra lar,” de din an ne ne, “bah çe kü  çül
müş bi raz.”

Güldü an nen.
“Ye mek hazır,” de di son ra, “bir ara Mehmet sor  du 

se ni, uyu  yor, de dim. Ge le ce ği ni bi li yor du. Ye  mek ten 
önce yı kan  mak is ter mi sin?”

Mehmet’i düşündün. Nasıl da unut muş tun onu. Bu 
sa na ger çekdışı gel di; unut tu ğun şey le rin öldüğünü sa nı
yor  dun. Oy sa in san uzun ömürlüdür. Son ra gözle ri nin 
önün de can landığını his set  tin. Es ki günle ri hatırladın, 
ama ol madı. Bir an için.
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“Zah met et tin,” de din an ne ne.
“Ne zah me ti,” de di an nen.
Bir lik te kalkıp sa lo na geç ti niz, ko ku yu aldın: zey  tin

yağ  lı pıra sa. Unut mamış, di ye ge çir din için den. Bu ola
cak, bu nu bek li yor dun, ko nu şa cak sı nız. Bi raz ne şe len
me liy   din.

“Mehmet,” di ye sor dun, “ev len miş tir her hal de?”
“Çok tan,” de di an nen, “iki oğ lu var.”
Bu na en gel olamıyor sun; gözle ri nin önünde par  layıp 

sönen bir şey ler var. Bölük pörçük. Bu, baş  ka bi ri nin ha
yatından san ki, yok sa nasıl unu tur  sun? Sa la tayı se vi yor
sun. Ma sa da gözle rin par la dı, güldü an nen. Son ra bir ol
ta be lir di: ır ma ğa uzan mış, bir ırmak süsü gi bi, ışıltılar 
için de. Ge ce  yi hüzünle, kaldırımı, için de yu nus ların çı
karıp bu  run larını ge ri çe kiş le ri. Pi rinç ta ne le ri var için de, 
öte den be ri bu nu pıra sa ya dam latılmış sa yı yor  sun. Kek
rem si, katılaşmış dam la lar. Ha va gü zel, ses ler görüyor
sun, iki ya da dört ki şi ol ma lı sı nız. Ir mak ge niş ve kırmı
zı. Bir va kit ler bu kırmı zı su yun, es ki ka vim le rin kanını 
taşıdığını düşünmüştün. Bu nu unut madın; acı ver miş ti 
sa na, rü ya  larına gir miş ti.

Yo la çıktığında yağ mur yağıyor du, su 
ip  lik le ri vardı pen ce re de. Epey bir za
man sürdü yağ mur; ev le ri gördün, sa
çak alt larına sığınmışları. Ağaç ların ha 
re ke te ge çi şi ni. Son ra, obur otobüs, yi 
yip bi tir di yağ mu ru, bozkıra ulaş tı nız. 
Uç suz bu caksız buğ day tar la ları var dı, 
iri li ufaklı te pe ler. Cam da dam la cıklar 
kalmıştı. Sav ru lup gi di yor, di ye düşün
müştün, kalmıyor hiç. Bir ara ço  cuk la ra 
iliş ti gözün. Bi sik let le ri ni ye  re usul ca 
yatırıp si ne rek iler le miş ler  di. Der ken 



15

öte de bir kuş sürüsü ha va  lanmıştı. Gö-
rülen ka nat ses le ri. Ço cuk  ların öfkey le 
doğ ru lu şu.

5

Ba banı hatırlayınca gözün se ğir me ye baş ladı. Du 
var da bir genç lik fo toğ rafı var; yanında his set tin onu. 
Bun ca za man geç ti, di ye ge çir din için den, hâlâ. Me
zarlığa gi de cek tin, yapıla cak ilk iş buy  du. Ye mek te, an
nen le ko nu şur ken düşündün bun  ları. Ken di ni ele ge çi ril
miş his set tin. Görüldüğünü an ladın. Se nin için zor du 
böyle du rum lar da ko  nuş mak. Ama bu nu bek li yor dun, 
an ne ne söyle ye  cek le ri ni hazırlamıştın: Ay sun’dan mem
nun muy  du, to run larından, da madından. Bek li yor lar se 
ni, de miş ti an nen, is ter sen ge çe lim. Ge çe riz, di ye  bil miş
tin, el le ri ne sağlık. Fo toğ ra fa baktığını an  la masın is te din, 
üzülme sin. Oy sa fo toğ raf ora day dı. Göz önünde.

Ağaç ları gördün, ağaç ları hay ranlıkla sey ret tin hep. 
Top  ra ğa uzandığını an ladın, ışık sızıyor du yap rak ların 
ara sından. Tülsü ışık; yüzünde bir yer göste ri ci, bir ki li me 
dö nüştün: Işık çu buk ları kas  vet li oda lar da. Son ra bir genç 
kı zın be li rip yi ten yüzü. Bu nu, Ar zu’nun varlığını bi li yor
sun. Be     yaz yüz, kir pik le rin usul ca ini şi, du dak ların ara   la
nı şı, pi rinç diş ler. Görmek is te din Ar zu’yu, bun   ca yıl son
ra. Se ni tanıyıp tanıya ma ya cağını dü   şündün. Ço cuk larını, 
ko casını, işi ni. Saç larını ge   tir din gözle ri nin önüne, ağaç
ların ışıltısını, saç la   rının için den süzülen ışık de me ti ni.

Bir kış günüydü. El le ri ni pal to nun ce bi ne sok   muş 
yürüyor dun. Bir ye re gi di yor dun ama ne re  ye git ti ği ni 
hatırlamıyor sun şim di. Üşümüştün. Kar yağıyor du, omuz
    larını yu karı kaldırmış, boy nu   nu içe ri çek miş tin. Kar bü
tün ge ce yağmıştı, buz yol ları oluş muş tu. Bir bi ri ne tu tu
na rak yü rü yen   ler vardı. Bu nu iyi ce hatırlıyor sun. Ar zu o 
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bem   be yaz yüzüyle gülümse ye rek eği lip se ni yer den kal
dırmış, son ra ko lu na gir miş ti. Böyle ta nı mış  tın onu. Yaz 
günle ri ni, Meh met ler le balığa çı kıp ol ta lar sa vur du ğu
nuz ırmağı, ağaçlıkta uzanıp yap   rak ları iz le yi şi ni zi. Ar zu 
uzanıp se ni ace mi ce öp  me ye çalışır, saç lar yüzüne uza
nır, ışıltı baş lar. Şim   di bun ları ha yal edi yor sun el bet te. 
Oy sa bu ol  madı hiç. Pe ki ne ol du? Bil mi yor sun bu nu.

6

Son ra çıkıp Ay sunla ra in di niz. Ay sun, kar de şin se
nin, uyan manı bek le di bütün gün, ço cuk ları dı  şarı çıkar
dı, gürültü yapsınlar is te me di. Ger çi sen du varın için de 
ses ler duy dun, ho mur tu lar. Ço   c uk ların er ken uyandıkla
rını düşündün. Za man nasıl da akıp gi di yor. Bu nu dü
şünme ye li çok ol   du; hiç de ğiş me di ği ni zan ne di yor sun. 
Saç ları ağar  mış, ama bu nu ona söyle me ye cek sin el bet te. 
Ço    cu ğu ku cağına aldın. Bir yaşını dol dur muş; ya kış   t ığını 
söyle di ler. Yakıştığından de ğil, de din. Ko    nu bu. Bu bi
çim de ko nu şa caksın. On gün, hep si hep si. Ço cuk tan, ye
mek ler den.

“İyi,” de di Ha lil, “almışsın uy ku nu.”
“Aldım ya,” de din.
“Ak şamüze ri bah çe ye ine ce ğiz,” di ye de vam et ti, 

“içe riz, bırak madın ya?”
“İçe riz,” de din, “ama önce me zarlığa gi de ce ğim ben.”

7

Bu nu söyle di ğim za man, in san, di ye ge çir dim içim  
den, otu rup ken di ni sey re de bil se. Geç mi şin ev   le rin den 
bi rin de, bir bu ğu lu pen ce re de. Ken di ha  li ni görse. Son ra 
ço cu ğu Ay sun’a ver dim; böyle da  ha iyi, de dim, ağ lar 
şim di. Sa na ben ze ye cek. Gül dü Ay sun. Ha lil de güldü.
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“Gördün mü,” de di, “hiç de ğiş me miş, de ğil mi?”
“Evet,” de dim, “he pi miz den iyi du ru yor.”
“Ne iyi si,” de di an nem.
Gülümse di mi, an la ya madım.
Böyle ce be ni bir sıkıntı bastı. Kalkıp git mek is   te dim, 

ak şamı düşündüm. Odanın se rin li ği ni, göz le rim de sıkış
mış güver ci ni, du var ların için de ki uğul tu yu son ra. Uy ku
nun adımlarını. Her şey çok ya vaş. Ken di mi ha va da asılı 
kalmış bir toz... Işık azalıyor, ka ranlık bastırma dan, sıkın
tı böyle za  man lar da başlıyor.

“Pe ki,” de di an nem, “Ha lil de gel sin.”
“Hayır,” de dim, “ge rek yok.”
Çıkıp böyle ce ba bamın me zarına git tim.
Yol ların es ki miş li ği ni gördüm. Es ki pa ti ka la rın se

rin li ği için de, nasıl sığmışım bu ra la ra, de dim. Ev ler ço
ğal mamış. Ak si ne, terk edil miş ço ğu.

Ar zu’dan bir da ha ha ber ala mamıştım. Unut muş 
tum da onu. Ne ola cak; kızın ak si mi ak si bir ba  bası var
dı. An ne si de ses siz, zayıf bir kadındı. Ev l en dir mek is ter
di kızını. Ol muş tur bu, he men. Bel  ki Ar zu, li se yi bi le 
bi tir me miş tir. Rüzgâr vardı. Ne hoş rüzgâr, di ye düşün
düm, es me ye baş la madı da san ki, pey da ol du. Ko ku lar 
gel di çam ağaç la rın dan. Ser vi le rin ucu dal ga landı, yap
rak lar uçuş tu. Yaş lar be lir di gözle rim de.

Böyle ce ço cuk lar ken di le ri ni ele ver
miş  ler di ta bii. Kuş lar ansızın ha va lan
mış tı. Bu nu bi li yor dun, kuş sürüsü ha
va  da bir za man iz le ne cek, son ra bi sik
let  le re dönüle cek ti. Ama bu son sah ne
yi görme din; otobüs tar la ların için de. 
Se  rin, sa rarmış tar la ların. Pen ce re den, 
ken  di tar la larına baktın.
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8

Ya ta ğa uzandığımda va kit ge ce yarısını çok tan geç
miş  ti. Gözle rim se ği ri yor du yi ne. Bir ara doğ  ru lup du va
ra el  le rim le do kun dum. San ki du va  rı el le rim le du ya
caktım. Bu  ra da çırpınan bir şey vardı, bel ki güçsüz bir 
kuş ya da va  kit siz bir sin  cap. Bu nu bi le mez dim. Bel li be
lir siz du yu yor  dum se si. Son ra an nem oda ya ansızın gi re
cek de be  ni öy le du varı ok şar ken göre cek kor ku suy la 
çek  tim par mak la rımı. Uzandım sağ yanıma, uy kum gel
sin is te dim, ama ol  madı bu. Hatırımdan gün geç tik çe si
li nen ba bamı dü şün me ye baş la dım. Yi ne le nen uğul tu yu. 
Ço cuk lu ğu mun kı rını. Ses  siz lik ne iyi, de dim, dışarıda 
böcek le rin ötüşü, ne   re dey se ayın se si du yu la cak. Böyle
ce bir bıyık ha  le si nin süzülüşü. Ka ranlıkta si sin tu haf 
varlığı; bu  nu kim bi le  bi lir? Ak şamüzer le ri nin eş siz ko ku
su, gölge le rin çö zül me  ye baş layışı. Za man ge çi yor, di ye 
ge çir dim içim den, an nem nöbe ti bıraktı çok  tan, artık, 
söyle ye cek bir şe yi olan la ra ben ze mi  yor. Ge ce. Gözle rim 
se ğir di; uy ku nun bastır dı  ğı sa at ler de bu artık acı ver mi
yor du. Bu nu bi li yor  dum.

Uy ku ya dal ma dan önce, yüzümde bir böce ğin do 
laş ma ya baş ladığını an ladım. Böcek alnımda an sızın be
lir di ve gözka pak larımın üstünde ka şı dı ba cak larını.

9

Rüya gördüm yi ne. Yalnızdım. Ku yu ya doğ ru yü  rü
yor  dum, ot ların üze rin de. Rüzgâr vardı, ku yu  nun uğul
tu su  nu işi ti yor dum. Ku yu nun öğü dü nü din li yor dum. 
Bu nun la bir lik te, gözle ri min önün de ke der li bir boy nuz 
be lir  miş ti. Bir sal yan goz. Ne ya na dönsem bu sal yan go zu 
ta şı yor dum. Bir şey ler de ği şi yor du, ye ni le nen bir şey var
dı. Der   ken, gözle görünür rüzgâr, ku yu nun başında bur 
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gaç lan  ma ya baş ladı. Bir ağıta ben zi yor du, diz le  ri ni dö
ven bir ka dına. Ku yu nun esin tiy le sar ma la nışı, uğul tu
nun yükse li  şi, sıçra yan su. Böyle ce ben ayak ses le ri mi de 
işi ti yor dum el bet te; ot ların hı şırtısını, çıtırda yan karın
cayı. Ama iler  le me, yü rü yüşün har cadığı za man, var 
mıydı, bil mi yor  dum bu nu. Çünkü iki gözümle iki ayrı 
şey gö rü yor  dum. İkin ci sin de, ku yu nun başına çok tan 
gel miş  tim. Rüz gârın sal yan go zu te pem de dönüyor du, 
ben de ku yu ya ba kı yor dum. Kay na yan su, ka bar cıklar 
oluş tur muş tu. Dam la lardı, ha va da asılı kal mış. Hep sin de 
su re ti mi görüyor dum. Ezi len, çü rüyen su re ti mi.

10

Son ra gözle ri mi usul ca açtım; gözka pak la rı mın kır
mızı ışıltısını gördüm. Ardından Si bel’in gü lümse yen 
yüzünü seç tim. Kapıyı ses siz ce aç mış, bir süre den be ri 
bel li ki be ni sey re di yor du. Ya  nak ları al aldı. İri ağzı, 
ışılda yan diş le riy le ba na ba kıyor, öyle ce gülümsüyor du.

“Dayı,” de di, “an ne an nem, kalksın artık, di yor, öğlen 
ol du, kal ka cak mısın?”

“Ge li yo rum,” de dim.
Kapıyı açık bıra ka rak an ne min yanına koş tu. Rad  yo

nun se si ge li yor du. An nem çok se ver di rad yo  yu. Sa bah
ları ilk iş rad yo nun başına ge çer, “ka fa sına göre” bir is tas
yon bu  lun ca ya dek uğ raşırdı. Yor  ganı çe ne me çek tim: iki 
da ki  ka da ha. Sa at do kuz bu çu ğu bu lun ca, öğlen ol du, 
di yor lar, di ye ge çir  dim içim den. Der ken içer den Si bel’in 
se si gel di:

“Kalkıyor, açayım mı bi raz?”
“Aç,” de di an nem.
Böyle ce yüksel di rad yo nun se si.
Çok sürme di, kalkıp yüzümü yıkadım. Sa lo na ge 

çin ce Ay sun’u gördüm, el le ri ıslaktı.
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