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Anneme, Simone’ye, 

Çünkü aşk gerçekten hayattaki en önemli şeydir.



Şunu asla unutmayın: önemli olan hayatınızı nası 
 yaşadığınız değildir. Önemli olan bunu kendinize ve 

özellikle de başkalarına nasıl anlatacağınızdır.  
İşte hatalara, acılara, ölüme bir anlam yüklemek 

sadece bu şekilde mümkün olur.

HAREM SUARE



Hava sıcak. Uçakta yerime oturuyor, kemerimi bağlıyorum. Ne-
den bu kadar sıcak ki? Uçağın içi serin olmalı. Belki de bu kımıltı-
sız ve ağır havayı dışarıdan getiren benim. Roma’da sıcak bir ak-
şam yaşanıyordu ama İs tan bul’un, beni serin bir esintiyle karşıla-
yacağını biliyorum. Eski evimiz orada bekliyor. İçinde büyüdüğüm, 
on sekizime gelmeden terk ettiğim, ev denince ilk aklıma gelen o 
beyaz ve eski evimiz. Çocukluk evleri terk edilir mi? Asla. Artık var 
olmasalar, greyderlerle, buldozerlerle yıkılsalar bile içimizde var 
olmayı sürdürürler. Aynen benim evim gibi. Gözlerimi kapatıyo-
rum. Yorgunum.

İstanbul’a dönmek için bunun gibi uçaklara kim bilir kaç kere 
bindim. Oysa bir zamanlar ufkum, içinde iki ıhlamur ağacı bulu-
nan bahçeyle sınırlıydı; İstanbul’un baharıyla çiçeğe duran bu ıh-
lamurların kokusu denizden gelen esintiyle karışır ve insanın başı-
nı döndürürdü. Gözlerimi yumunca hâlâ duyabiliyorum o kokuyu. 
Kalamış, o eski mahallem! Zamanda geri gidebilmek için bu ismi 
söylemem yetiyor. Bahçelerinde oynadığımız evlere; odamın pen-
ceresinden hâlâ denizin mavisinin görülebildiği güne kadar döne-
biliyorum. İnsanın deniz manzaralı bir odası olması güzeldir; hele 
de su uzaktan ışıl ışıl parlıyorsa...

Roma’daki evimde ne bahçe ne ıhlamur ağacı ne ufuk, yalnızca 
gazhaneler arasında bir terasım var. Tam bir şehir manzarası sun-
masa da, Roma’ya ait her şey gibi onu da bütün yüreğimle seviyo-
rum. Yine de kimi zaman çocukluk pencerem ansızın aklıma geli-
verir; Tokyo ya da New York’ta jet lag yüzünden gece yarısı ansızın 15
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uyanıverdiğimde, sadece gökdelenleri görebildiğim otel odasında 
gözümün önünde belirir. Pek yakında var olmayacak o beyaz ev 
artık çok uzaklarda. 

Hafif bir hışırtı. Koşan bir çocuk. Yuvarlanan bir top. Mümkün 
mü bu? Şöyle bir dönüp bakıyorum. Kimse yok. Sadece pistte iler-
leyen uçağın sesi duyuluyor. Sonra sessizlik ve neredeyse boş 
uçakta, kahve arabasını iten hostes. 

Gözlerimi kapatıyorum. Canım kahve çekmiyor, kimseyle ko-
nuşmak da istemiyorum, tek arzum bu sefer ev de beni neyin bek-
lediğini düşünmek. 

Yeniden bir hışırtı, çok hafif bir esinti hissediyorum. O çocuk 
şimdi koridor boyunca hızla koşarken gülüyor. Topunu alıyor ve 
bana bakıyor: doğrudan gözlerimin içine, sanki ben kendime ba-
kıyorum. Sanki doğrudan geçmişin derinliklerinden, doğrudan 
bahçeden, ağaçlardan, ıhlamurlardan bakar gibiyim.

Çocuk yalnız değil. Yanında sarışın, ona ciddi ve sert bir hava 
veren gri tayyörüne rağmen tatlı, baygın bakışlı bir kadın var. Bir 
de, elindeki Venedik gondolunu çok değerli bir şeymiş gibi taşıyan 
şık bir adam. Gondolu tanıyorum, büfelerin birinde dururdu, şim-
di kim bilir nerede... Bu, üfleme camdan yapılmış, yaldızlı, parlak 
gondolu yıllar boyunca sorguladım: Babam ortadan yok olmuştu 
ve bana seyahate, İtalya’ya gittiğini söylüyorlardı. Ben de onun 
uzakta, Venedik’te bir gondolla, evde dokunmama izin verilme-
yen o biblonun bir benzeriyle gezdiğini düşünürdüm. 

Sonra günün birinde babam gizemli bir şekilde döndü. Tıpkı 
ortadan kaybolduğu gibi, ansızın geri geldi.

Bir gün okuldan eve döndüğümde emektarımız Elmas Hanım 
beni eşikte bekliyordu. Sana bir müjde var, dedi gülümseyerek. 
Sonra taramak istercesine ya da belki okşarcasına, tatlı bir yürek-
lendirme edasıyla parmaklarını saçlarımın arasından geçirdi.



Elimden tuttu, salona doğru yürüdük. Aralık kapıdan annemin, 
ablamın ve ağabeyimin heyecanlı sesleri geliyordu. Sonra hepsini 
bastıran, tanımadığım bir erkek sesi. Babam. İşte oradaydı, yıllar 
süren yokluktan sonra üzerinde minik desenli, bordo, ipek bir 
ropdöşambrla koltukta oturuyordu. Sonraki yıllarda bu giysisin-
den hiç ayrılamayacaktı. 

Ürkek ve tereddütlü adımlarla salona girdim. Çok yıllar geçmiş-
ti, bırakıp gittiğinde daha yürüyemiyordum bile ve şimdi karşımda 
bir yabancı vardı. Ona sarılma cesareti bulamadım, annem kolları-
nın arasına itmeseydi bunu asla yapamazdım. 

Ya Venedik? Venedik’ten hiç söz edilmedi. Ne o zaman ne 
daha sonra. Ben de sormadım. Çocuklar içgüdüsel biçimde neyi 
sorup neyi sormamaları gerektiğini bilirler; karşılarındakilerin 
yanıt veremeyeceğini anlarlar. Gene de labirenti andıran, suyun 
üzerinde yüzer gibi duran Venedik’e ilk gidişimde direnemedim: 
o babanın, bir zamanlar olduğum o çocuğun anısına bir gondol 
gezisi yaptım. 

“Ne çok sır var,” diye düşünüyorum gülümseyerek. Hiç çözül-
memiş gizemler, asla açıklanmamış aile sırları. Gerçek suçlar, gö-
nül suçları. Belki de bu nedenle filmlerimde bu sırları anlatmayı; 
tatlı tatlı ortaya dökmeyi, çözümlemeyi ve nedenlerini açıklamayı 
seviyorum.

İşte belki de bu nedenle cüzdanımda ısrarla eski bir kartpostal 
taşıyorum. Siyah beyaz, kenarları tırtıklı bir İstanbul kartpostalı. 
Sultanahmet Camii, Ayasofya’nın kubbesi, Boğaz’ın kıvrımları ve 
uzakta, çok uzakta –sadece onu seven birinin tanıyabileceği– 
evim, eski beyaz ev görünüyor. Arkasında asla terk etmediği dol-
makalemiyle babamın zarif ve kendinden emin yazısı var. Sadece 
bir tarih: 1963.19
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Bu kartpostal onun kitap ayracıydı ve babam birkaç yıl önce öldü-
ğünde ben aldım. Başucunda duran kitaptan çekip çıkardım. O za-
mandan beri cüzdanlarımda ge ziyor. O sadece bir hatıra değil. Bir 
davet, bir vaat. Çünkü nerede olursam olayım, İstanbul beni bekli-
yor. Şu anda inmekte olduğum, benim İstanbul’um...




