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EMİRÇUBUKÇU, 1988’de İstanbul’da doğdu. İtalyan Lisesi veMimar
Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi.
2012’dekonservatuvardanikiarkadaşıylabirlikteTiyatroD22’yikurdu.
Meslekhayatınabukurumdaoyuncuveyönetmenolarakdevamediyor.
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Reyhan Yıldırım  ve Nalan Barbarosoğlu’na.
Onlar olmasaydı bu öyküler olmazdı.

Babama, her şey için…
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 “Beni en çok suçtan arınmışlığım tedirgin ediyor.”

Hasan Ali Toptaş

 “Ellerimle koparıp aldığım, sahip olduğum ışık.
Bir odada azıcık.”

Turgut Uyar
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Bu öyküyü asla okuyamayacak olan dedeme. 

Yağmur. Belenmiş toprak. Çipil çipil atıyor. Alaca bir 
hava. Söndü sönecek. İkisinin de göğsünde ihtiyar trak-
törler. Hırıltılar, yağmurun sessizliğinde. İki çift göz, fo-
kurdayarak saniye saniye yumuşayan toprağa düşüyor.

“Burası mı?” 
“Evet. Beğenmedin mi?”
“Üşür kızım burada. Baksana nasıl esiyor. Sapa da 

hem.”
Adamın sesi, rüzgârın yıkıcı iniltisine karışıp buhar-

laşıyor.
“Yok yok, iyidir burası.”
“Koca şehir!”
“Toprak mı kaldı şehirde Sema?”
Sorduğu anda geri almak istiyor soruyu. Nereden bil-

sin Sema, yıllar var ki... ta o günden beri... yutkunuyor 
adam. Sema ağzını açıp bir şey söyleyecek gibi oluyor. 
Korkuyor mu, sonra vazgeçip önüne bakıyor. Fakat öylece 
yok olup gitmiyor bu vazgeçiş. Kocaman bir bulut olup 
aralarında çoğalıyor, çoğalıyor. İyice çoğalıp genişledikten 
sonra bu iki ihtiyarı aşarak şehrin uzak köşelerine doğru 

KELEBEKLER
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yola çıkıyor. Geçtiği her yerde bir anıyı, elli yıllık bir evli-
liğin bütün anılarını, sözcüklerini, sevinçlerini, hüzünleri-
ni, acılarını –o en büyük acıyı dahi– hatta sevişmelerini, 
artık tamamen dönüşmüş, başkalaşmış eski zaman sokak-
larını, kendi elleriyle kurdukları, sıfırdan yarattıkları kırk 
beş yıllık dükkânlarını, o dükkânın içinde sararıp tozlan-
mış sahibini bekleyen bütün kitapları, en arka sol rafın 
tam ortasında yıllardır kımıldanmadan duran kurşun de-
liğini... hepsini, hepsini kendine katıp varlığını daha da 
çoğaltarak büyüyüp yayılıyor bu vazgeçiş. Kısa bir zaman
da tüm şehri kat ettikten sonra yanına aldıklarını dönüş 
yolunda usul bir dikkatle aldığı yerlere bırakıp bu kelle-
şen yeşilliğin ortasında duran iki ihtiyarın arasında bitiri-
yor yolculuğunu. Yok olup gidiyor sonunda. İşte ancak o 
zaman konuşacak gücü bulabiliyor Sema.

“Didiklemesin köpekler gelip?”
“Didiklemez.”
Yetmiş yaş. Arayışın sızısı. Adam, handiyse panikle 

elindeki torbayı Sema’nın iskemlesine asıyor. 
“Bir dakika dursun burada. Yoruldum taşımaktan.”
Cevap vermiyor Sema. İskemlesinin tekerleklerinde-

ki suyu sıvazlıyor buruşuk, damarlı elleriyle. Alışık olma-
dığı, yıllar yılı sadece pencere kenarında gördüğü bu ıs-
laklıkla ne yapacağını bilemiyor. Adam, yükünden kurtul-
muş olmanın hafifliğinde. Kendi etrafında titrekçe. Dönü-
yor, dönüyor. Elini zorlukla uzatıp iskemlesine asılı torba-
ya dokunuyor Sema. Beyaz. Okşuyor. Yanına geliyor ko-
cası, torbayı alıp uzaklaşıyor. Bir noktada durup ardına, 
karısına bakıyor. Sonra aralarına toprağa vuran suyun se-
sini sokarak, uzaklığı çoğaltıp biraz daha yürüyor. Duru-
yor sonra, açıyor torbayı. Sema sesleniyor var gücüyle:

“Belli olmaz ne yapacakları, didiklerler!”
“Bulandırma aklımı gözünü seveyim. Şuraya göme-

ceğim işte.”
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Sema iskemlesinin tekerlerine asılıyor alışkanlıkla. 
İlerlemeye çalışıyor. İzin vermiyor toprak. Tekerlekler 
itildikçe yumuşamış toprağa saplanıyor. 

“Kaldım burada.”
Kocası zorlanarak, bata çıka yanına geliyor. Paçaları 

çamur, ıslak. Beyaz torba elinde. 
“Ne oldu?”
“Saplandım buraya.”
“Ah Sema! Ne oldu? Ne istedin?”
“Burası olmaz. Çok uzak. Yalnız başıma gelemem 

ben buraya.”
“Zaten gelme... neyse Sema. Beraber geliriz.”
“Gelmezsin sen.”
Artıyor yağmur. Vuruyor toprağa, insana. Adam, te-

kerleklere bakıyor. Nefes nefese. İhtiyar. Sırılsıklam. Be-
yaz seyrek saçları birbirinden ayrılıp, kopup sanki başı-
nın dört yanına dağılmış, yapışmış. Kaşlarının çıkıntısın-
dan sular damlıyor toprağa. Saklamakta zorlandığı bir 
bıkkınlıkla konuşuyor:

“Ali’ye söyleriz, getirir seni istediğin zaman.”
“Hah! Buldun adamını.”
“Ben neden gelmeyecekmişim zaten, gelirim.”
“Tuvalete götürmüyor beni Ali sen yokken. Yap altı-

na kadın temizler diyor. Alacak da buraya getirecek.”
“Ben konuşurum, getirir.”
“Konuşma istemez.”
“On yedi sene ben baktım bu hayvana. Her şeyini, 

mamasını suyunu hep ben almadım mı? Neden gelme-
yecekmişim?”

“Boş ver,” diyor Sema. “Tamam.”
“Ne zaman dedi sana onu?”
“Kim?”
“Ali. Sen yap altına kadın temizler diye ne zaman 

dedi?”
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“Hatırlamıyorum yoktun sen. Dergiler gelecekti ga-
liba dükkândaydın. Aman neyse. Ali getirmez yani beni.”

“Kokacak.”
“Ne?”
“Kokacak hayvan, gömmek lazım.”
“Çok ıslandık ama. Üşüteceğiz.”
“Evet. Hadi gömüp gidelim,” diyerek arkasını dönü-

yor adam. Biraz önce belirlediği mezar yerine doğru yü-
rüyor. Kararıyor hava. Yağmur gri bir çölü ayaklarında 
biriktiriyor. Birden duruyor sonra. Tekrar. Dönüyor. Bü-
tün o zorlanmasıyla, bacakları titreyerek sanki, ıslak, 
dermansız Sema’nın yanından geçip arabaya gidiyor, ba-
gajı açıyor. Geri dönüyor sonra. Elinde bir şemsiye.

“Kafa bırakmadın insanda.”
Şemsiyeyi açıp iskemlenin kolçağındaki iki demirin 

arasına tutturuyor. Yağmurdan koruyor karısını, uzak bir 
gururla bir adım geri atarak şimdi şemsiyenin altında 
oturan yaşlı kadını izliyor bir süre, sonra ilerliyor. Karar 
verdiği yere geldiğinde duruyor. Beyaz torbayı yere ko-
yuyor. Bomboş gözlerle bakıyor toprağa. 

“Hay Allah kahretsin!” diye bağırıyor sonra. O koca 
sesin kendisinden nasıl çıktığına şaşkın, bu yorgunlukta. 
Yılgınlıkta hatta. Sema, uzakta, iskemlesinde kımıldanı-
yor. Huzursuz.

“Ne oldu?” diye sesleniyor kocasına. 
“Neyle gömeceğiz?”
“Almadın mı yanına bir şey?”
Yağmur, uğultusunu artırıyor. 
“Dur, duymuyorum.”
Koşar adım Sema’nın yanına geliyor. Dizleri iyice 

dermansız. Duyabilecek mesafeye geldiğinde, “Ne de-
din?” diye soruyor karısına. 

“Yanına bir şey almadın mı?”
“Unutmuşum.”
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