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SERAY ŞAHİNER, 1984’te Bursa’da doğdu, İstanbul’da büyüdü. İlköğ-
reniminiOruçGazi İlköğretimOkulu’nda,ortaöğreniminiPertevniyal
Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2007’de İstanbul Üniversitesi, İletişim
Fakültesi, Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 2011’de Marmara
Üniversitesi,SinemaAnabilimDalı’ndayükseklisansınıtamamladı.Hay
van dergisi veBirGün gazetesinde çalıştı.Dönemsel olarak garsonluk,
konfeksiyondaelişçiliğivemakinecilikyaptı.2006’daYaşarNabiNayır
GençlikÖdülleri’ndeGelin Başıadlıöyküdosyası“dikkatedeğer”bu-
lundu.2007’deGelin Başı,2011’deHanımların Dikkatine adlıöykükitap-
ları, 2014’teAntabus romanı, 2016’daReklamı Atla adlı denemekitabı,
2017’deKul adlıromanı,CanYayınları’ncayayımlandı.Ha nım ların Dik ka
tinekitabıyla2012YunusNadiÖyküÖdülü’nüaldı.Gelin Başıkitabında
yeralanöykülerİstanbulŞehirTiyatrolarıveTiyatroBoyalıKuştarafın-
dan sahnelendi.Aynı adlaTatbikat Sahnesi’nce sahnelenenAntabus ile 
2016AfifeTiyatroÖdülleri’ndeCevat Fehmi BaşkutÖzelÖdülü’nü
aldı.YazılarınıOTdergisiveBirGüngazetesindesürdürmektedir.
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Genç, çok genç bir öy kü cü Se ray Şa hi ner. 
Sait Faik yaş ke ma le er miş ken bi le ken di si ne “genç hi kâ

ye ci” di yen le re öf ke le nir miş. Bun da bir “sen da ha toy sun” tav rı 
gör dü ğü için.

Se ray Şa hi ner, da ha ilk ki ta bın da öz’el ve bi çem sel bir ki
şi lik ge ti ri yor. Ben ce, genç öy kü cü de ğil öy kü cü ola rak sıç rı yor; 
ilk ki ta bıy la kim böy le sıç ra mış tı? Ley la Er bil. “İs yan gra me ri” 
de miş tim onun ge tir di ği ne. 

Se ray için de doğ ru bu, ya za rın adı nı ka pa tın, oku yun, “bu 
Se ray Şa hi ner öy kü sü” der si niz.

Öy kü le rin oda ğı, ter mi na li “Ge lin Ba şı”. Ama da ha ilk öy
kü de (So rum lu ile So run lu) ne bü yük/ne kü çük/neay dın lık/ne
ka ran lık bir dün ya ya gi ri yo ruz.

Se ray Şa hi ner, ki şi le ri nin ru hun dan sü zü le rek oku run ru
hu na gi ri yor... A cı ma sız ama hü zün lü ol ma yı ba şa rı yor... A cı 
gö lün acı öy kü sü bu... Bu öy kü yü bir er kek ya za maz dı.

İkin ci ba şa rı, ya za ran la tı ile be nan la tı’yı us ta ca ev len dir
me sin de: Ya zar dim dik ko nu şu yor (Se ray Şa hi ner mi dir o?), 
ki şi ler ita lik, eğik dün ya lar da.

ÇAĞI NA TA NIK OL MAK

1968 olmalı. Ye ni Der gi’ye 7 öy kü yol lu yo rum, Me  met 
Fuat ya nıt lı yor: Ça ğı na Ta nık Ol mak... A ma be ni dem len dir
mek için bek le ti yor. Ce mal Sü re ya’nın gö zü ka ra: “Bi ça re He
rif ya da Su la rın Kü re di ği Ta lan”ı he men ya yın lı yor Pa pi rüs’te 

“Bir SE RAY ŞA Hİ NER öy kü sü”
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(1969)... Me met Fuat, ba na gü ce ni yor. 40 yıl ol muş, Ye ni Der
gi’nin aka de mik, be yaz ka pak la rın da şim di de arı yo rum adı mı; 
de rin bir hü zün.

YEDİ AĞLI DON

İş te ta nık du ra cak, ka la cak öy kü: Ül ke miz en ka ran lık dö 
ne mi ni ya şar ken, he pi mi ze da ya tı lan ka ran lık: Çar şam ba Cum 
hu ri ye ti.

Ta nık, ta nık ola rak yar gıç iş le vi ne sıç rı yor.
Üs te lik bu de li do lu öy kü, kla sik yor dam da.

TAN GA DON HİS Sİ

Ge ce kon du sos yo lo ji si! Ay nı ka ran lık la ek lem len di ri li yor.
Es me “tel siz du vak sız” ge lin olur.
Za ten Es ma ile Es me, İs tik lal Cad de si ile Bah çe li ev  lerSo

ğan lı ara sın da ya rıl mış tır. 2000’le rin “Fa tihHar    bi ye”sin de ya
şa mak ta dır.

Bu öy kü nün ola ğa nüs tü bir yö nü, Ale vi lik so ru nu nu “a lev 
gi bi” yan sıt ma sı. Fi nal de çar pı cı.

İLK ÖPÜŞ TE AŞK

Ye şil çam sos yo lo ji si! 
Değ me si ne ma (Ye şil çam!) ta rih çi si nin, eleş tir me ni nin 

üs te sin den zor ge le ce ği bir çö züm le me var bu ra da... İ na nıl
maz gü zel lik te bir Tür kân Şo rayMüj de Ar çö züm le me si var.

Em pa ti’yi san ki oku ra sin di ri yor. Gü nü müz de Tür kân 
Sul tan ve Müj de Ar üze ri ne mo nog ra fi yaz ma ya, ne hir söy le şi 
yap ma ya gi ri şen ler, bu öy kü yü ders ki ta bı gi bi oku ya bi lir.

Bir em pa ti kı vıl cı mı var bu öy kü de.

TEH Lİ KE Lİ US TA LIK

İlk ya pıt ta ba şa rı sağ la mak, tu zak tır ki mi le ri ne. Tur gut 
Uyar, “teh li ke li us ta lık” der di sa nı rım du ru ma. Ba  şar dım, de
mek iyi yim, ye ni den ay nı öy küy le gel dim!

Ke mal Ta hir de ya kı cı bir us ta lık la şöy le der: “Her ro ma na 
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çı rak ola rak baş lar sın, kal fa ola rak ya rı lar sın, müm kün olur sa 
ye ni bir us ta ola cak sın.”

Da ha da bü yük mey dan oku ma: “Ger çek çi lik bir kez el de 
edi lip sür git kul la nı la maz, her ye ni ger çek kar şı sın da ye ni den 
el de edil me li dir!”

Do ğan Hız lan yö ne ti min de ki “Ye ni Ede bi yat” der gi si, 
genç ya zar lar dan ge len öy kü dos ya la rı nı Ke mal Ta  hir’e ve ri yor. 
Kırk öy kü için de “Ya zı la ma mış Bir Gün lük”ü se çi yor... ve not 
edi yor: “Öy kü tu tu mu nu be nim se me mek le bir lik te!”

Son ra ta nı şa ca ğız... İlk so ru su: “Siz bu di li ne re den ge ti
ri yor su nuz?” Ve da ha da so rum lu luk kır ba cı: “Dün ya ve Türk 
öy kü cü lü ğün de na sıl bir ek sik gör dü nüz ki onu ta mam la ma yı 
dü şün dü nüz?” 

Ya man so ru, ya kı cı so ru, “Bir Çağ Yan gı nı”na gö tü ren so
ru!

Se ray Şa hi ner’in çı kı şı, bir us ta nın çı kı şı. 
Ba na Ley la Er bil’i anım sa tı yor... “Hal laç”...
İki söz cük le “is yan gra me ri” de dim... İ çiy le dı şıy la is yan.

Se ray, yo lun açık ol sun!

HUL Kİ AK TUNÇ
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Ya ka kar tı nı Ma jör Araş tır ma Şir ke ti’nin gi ri şin de ki 
ci ha za oku tup bi rin ci ka ta, boy dan bo ya uzun ma sa la
rın da on lar ca bil gi sa ya rın di zi li ol du ğu an ke tör ler bö lü
mü ne çı kıp do kuz nu ma ra lı bil gi sa ya ra otur du Zey nep. 
An ke tör le rin için de işye ri ne en er ken ge le ni oy du. Gö
zü nün önü ne dü şen bir tu tam sa çın için den be yaz be yaz 
par la yan te li “çıt” di ye çe kip ko par dı. İlk be yaz saç, otu
zun cu yaş gü nü nün ilk he di ye si. Tu va le te gi dip ay na ya 
bak tı “baş ka be yaz saç var mı?” di ye. Yok tu. 

Sa bah, kır mı zı dar ka za ğı nı, be li ka lın laş tı ğın dan 
do la yı düğ me le ri güç ka pa nan kot pan to lo nu nu gi yi nip 
çı kar ken –işye ri ne kot pan to lon la ge le me ye cek ka dar iyi 
bir mev ki ye yük se le me miş ti he nüz– şim di kin den da ha 
iyi his se di yor du ken di si ni. Oto büs du ra ğın da or tao kul 
ar ka da şı Cenk’i gör müş tü. Kel mi kal mış bu? Evet, kel 
kal mış. Or tao kul ar ka daş la rı mın saç la rı nın dö kül dü ğü nü 
gö re cek ka dar ya şa ma dım ki ben!

Şir ke te gi rer gir mez te le fo nun “dı ııt” se si çın la ma ya 
baş la mış tı ku lak la rın da. “La” se siy miş te le fo nun “dıt” se si. 
Üni ver si te nin mü zik ku lü bün de gi tar der si ve ren ho ca 
söy le miş ti yıl lar ön ce. O za man lar gi ta rı nı akort et mek 
için te le fo nun ahi ze si ni ku la ğı na da ya yıp din le di ği bu 
“la” to nun da “dıt” se si, şim di ken di akor du nu bo zu yor du. 

SO RUM LU İLE SO RUN LU
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Her gün sa bah do kuz, ak şam al tı ara sı; şir ke tin, bil gi sa ya
rı na yük le di ği lis te de ki te le fon nu ma ra la rı nı ara yıp o haf
ta ki an ke tin kri ter le ri ne uy gun şart lar da olan in san lar la 
te le fon an ke ti ya pı yor, al dı ğı ve ri le ri bil gi sa ya ra yük lü
yor du. Te le fon lar ikin ci kat ta ki gö rev li ler ce din len di ğin
den ka fa sı na gö re dol dur ma şan sı da yok tu form la rı.

An ke tör ler bö lü mü ne tek rar git ti ğin de öbür ça lı şan
lar da gel miş ti. Ço ğu ken di sin den genç ti. Bu işi ge çi ci 
ola rak ya pan öğ ren ci ler var dı iç le rin de. On la rın şa ka laş
ma la rı nı, atış ma la rı nı gö rün ce ya ban cı his set ti ken di ni. 
Otuz ya şın da ol mak suç mu? Bel ki baş ka şey ler ya pa bi lir
dim, evet, otuz ya şın day ken de “genç ye te nek” di ye bah se de
bi lir ler di ben den, hat ta otuz be şi ne ka dar “genç ye te nek” 
ola bi lir in san; ama önem li sa yı lan bir şey ler yap tıy sa. Te le
fon la an ket ya pan bi ri için – bir de be kâr sa, otuz yaş; “ar tık 
çok geç”, “biz den geç ti” gi bi cüm le le rin il ham kay na ğı ola bi
li yor an cak. Te le fo nu aç tı, lis te de ki ilk nu ma ra yı çe vir di. 
Bir sü re çal dık tan son ra “a lo” di yen in ce bir ka dın se si 
gel di ku la ğı na. Zey nep, ez ber le di ği met ni oku ma ya baş
la dı hat tın öbür ucun da ki ka dı na.

— İ yi gün ler ha nı me fen di. Ma jör Araş tır ma Şir ke
ti’n den arı yo rum. Ah met Çe lik’le gö rü şe bi lir mi yim aca
ba?.. Ha nı me fen di, biz ban ka lar için müş te ri mem nu ni
ye ti araş tır ma sı ya pı yo ruz... Ha yır ha nı me fen di, ko ca nı
zı si maen ta nı mı yo rum... Evi ni zin te le fon nu ma ra sı nı 
ko ca nı zın he sa bı nın ol du ğu ban ka dan al dık... Yan lış an
lı yor su nuz ha nı me fen di, ko ca nı zın sev gi li si fa lan de ği
lim, yal nız ca an ke tö rüm ben.

Ah met Çe lik’in ka rı sı sö vüp sa yıp, “şıl lık” di ye hi tap 
et ti ği Zey nep’in yü zü ne te le fo nu ka pa tın ca, ku la ğın da 
te le fo nun ahi ze siy le ka la kal dı Zey nep. 

Ka dın, ka dın, be kâ rım ben. Bun ca yıl bek le dim, ev li 
adam lar la kı rış tı ra cak ol say dım... Bu Ah met Çe lik de 
önü ne ge len le al da tı yor her hal de ka rı sı nı. Yok sa ni ye he
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men en di şe len sin ka dın? Böy le adam lar yü zün den ev len
me dim za ten. Se çi ci lik ten be kâ rım gü ya, ev de kal ma dım 
ya ni. Onun için ne za man ye ni bir adam la ta nış sam, sa çı
mı elim le dü zel tir ken bu lu yo rum ken di mi. Ben ce bir ada mı 
be ğen me nin ilk ala me ti dir onu gö rün ce sa çı nı dü zelt mek. 
Bi zim so rum lu mü dü rü gö rün ce sa çı mı dü zelt mek de ğil, di
rekt ber be re gi dip saç la rı mı yap tır mak is ti yo rum.

Bi zim so rum lu mü dü rü müz, uzun boy lu, ka fa sı her 
za man da ğı nık gi bi gö rü nen, resmî, ge rek me dik çe ko nuş
ma yan ve çok gü zel öpü şen bir adam. Bi zim so rum lu mü
dü rü müz ba na hiç bir şey vaat et me di. Ben onun la ta nış tı
ğım da bu ra nın en uç, en ne şe li kı zıy dım. Yir mi ye di ya şın
day dım ve hâlâ “genç” di ye ni te len di ri li yor dum. Gün için
de en çok an ke ti ben ya pı yor dum, “ya kın da etek ce ke te ta
lim ede ce ğim, fır sat bu fır sat” dü şün ce siy le en renk li ben 
gi yi ni yor dum. He nüz ev de kal ma mış tım. So rum lu mü dü
rü mü zün ev len me si ne ise “da ha” birkaç ay var dı. Bü tün 
me sai le re bir lik te ka lı yor duk, çok hız lı iler li yor dum işye rin
de, her kes be nim bir kaç aya kal maz ikin ci ka ta çı ka ca ğı mı 
söy lü yor du.

İ kin ci kat, bi zim şir ket te ter fi edi lin ce çı kı lan yer. Ora
ya çık mak için çok da yük sel mek ge rek mi yor za ten. Bi zim 
iş ye rin de iki grup var; an ke tör ler ve ikin ci ka ta çı kan lar. 
Bi zim so rum lu mü dü rü müz ba na çok gü zel ba kar dı. Ben 
dün ya nın en kıy met li var lı ğıy mı şım gi bi. Ba na âşık mış 
ama be ni sev me ye vak ti ol ma mış, kı za da söz ver miş, öy le 
de di... 

Bel ki de bi raz ön ce te le fon da ko nuş tu ğum ka dın, bi zim 
so rum lu mü dü rün ka rı sıy dı. Ah met de ğil ki bi zim so rum lu 
mü dü rün adı. Ol sun, so rum lu mü dü rün de ka rı sı be ni 
böy le bir şey le suç la sa, ve re ce ğim ce vap ay nı: “Yan lış an lı
yor su nuz ha nı me fen di, ko ca nı zın sev gi li si fa lan de ği lim 
yal nız ca an ke tö rüm ben.” An ket ya par ken, ko nuş tu ğum 
in san la rın ne ler yap tık la rı nı, te le fo nu na sıl tut tuk la rı nı, 
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bu lun duk la rı or ta mın de ko ru nu, ses ton la rı na gö re fi zik sel 
gö rü nüm le ri ni ha yal ede rek ha ya tı mı ka la ba lık laş tır ma ya 
ça lı şı rım. Çün kü sev gi li si, ko ca sı ol ma yan bir ka dın, dai
ma tek ba şı na dır. “E şi ol mak” bir sos yal sta tü me se le si dir. 
Ar ka daş lar da za man la, yal nız, ge cik miş ha ya tı nız için de
ki bu na lım lı hal le ri ni zi din le ye ce ği ne, eşi olan ar ka daş la
rıy la gö rü şüp “a dam la rı nı” çe kiş tir me yi ya da du ru ma gö
re grup ha lin de bir yer le re git me yi ter cih eder ha le ge lir. Siz 
de git ti ği niz bar lar da, ay lak ay lak yü rü dü ğü nüz so kak lar
da “ta nı dık bi riy le kar şı laş sam da iki la fın be li ni bük sek” 
di ye sü rek li et ra fı nı za ba kı nır sı nız.

Ba zen bar da ya nı nı za hoş bir adam otu rur, onu ke ser
si niz. Bir ko şu tu va le te gi der, mak ya jı nı zı ta ze ler, sa çı nı zı 
ba şı nı zı dü zel tir, tek rar es ki ye ri ni zi alır, san ki çok rağ bet 
gö ren bi riy miş si niz gi bi, cep te le fo nu nu zu çı ka rıp ge len sa
yı sız me sa jı oku yor muş su nuz ha va la rı na gi rer si niz. Ba zen 
be ğen di ği niz adam dö nüp, “Ar ka daş ola bi lir mi yiz?” di ye 
so rar, e onu ters ler si niz. “Bar da tav la na cak ka dın de ği lim 
ben!” aya ğı na. Ey adam! Gel miş sin kaç ya şı na, hâlâ böy le 
ar ka daş edi nil me ye ce ği ni öğ re ne me din mi? Bir te sa düfi ya
rat, ne bi le yim çak mak is te gü ya ya da bi ra mı ka zay la 
üze ri me dö küp, “Bor cu mu öde ye yim,” de yip bir bi ra ıs mar
la ba na da, si mül ta ne ge liş sin olay. Ben de bu te sa dü fi ar
ka daş lı ğın ila hî kuv vet ler ce ba na gön de ril miş, bel ki aş ka 
dö nü şe bi le cek bir mu ci ze ol du ğu nu dü şü ne yim. 

Son ra ada mı da red de dip eve gi din ce mak ya jı nı te
miz le di ğin pa muk elin de öy le ce ay na ya ba kıp ne ka dar 
yal nız ol du ğu nu, ka bul et mek is te me sen de dı şa rı çık ma nın 
asıl ne de ni ol ma sı na rağ men, bu ge ce de ken di ne bir sev gi li 
bu la ma dı ğı nı anış tı rır sın. Ken di ne de ol sa imay la. Ar ka
daş lar la ko nu şu lan za man lar dan kal ma alış kan lık lar. 

Son ra gün lük tut ma ya baş la ma lar, İn gi liz ce ya da bil
gi sa yar ge liş tir me kurs la rı... Ye ni baş lan gıç lar ve bu baş
lan gıç lar da kar şı na çık ma ih ti ma li olan in ce ruh lu, ka riz
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ma tik adam lar... “Bugün ha ya tı mın ge ri ye ka la nı nın ilk 
gü nü” di ye baş la yan sa tır lar... On dan son ra da “Vay efen
dim ‘B rid get Jo nes’un Gün lü ğü’ ne den bu ka dar tu tu yor?” 
Se nin gi bi ev de kal mış kız la ra ken di si için kav ga eden bir 
Hugh Grant, bir ta ne de –ney di ada mın adı– o ya kı şık lı, 
ha ni se viş me den ön ce don la rı nı kat la yan avu kat lar dan 
vaat edi yor da on dan.

Cep te le fo nu çal dı, aç tı, baş ka bir şe hir de üni ver si
te de oku yan kız kar de şi do ğum gü nü nü kut lu yor du, haf
ta ya zi ya ret le ri ne ge le cek miş, ni şan lı sıy la. Bi zim so rum lu 
mü dür le be ra ber ken be nim en bü yük ha ya lim, onun la el 
ele so kak ta yü rü mek ti. Ama iki ay son ra ev le ne cek bir 
adam, gay ri meş ru sev gi li siy le so kak ta gö rül me ris ki ni gö ze 
ala mı yor. Ga li ba ben bi zim so rum lu mü dü rün be kâr lı ğa 
ve da par ti siy dim.

Dört bin dört yüz kırk dört ta ne sa la va tı tef ri ci ye oku
dum bi zim so rum lu mü dür ev len mek ten vaz geç sin di ye. Bir 
dua ki ta bın da gör müş tüm. “Bu sa la va tı şe ri fe’yi dört bin 
dört yüz kırk dört ke re oku ya nın her is te di ği olur” ya zı
yor du. “El ham dü lil la hi rab bi la le min...” Bir sa la va tı tef ri ci
ye ya rım say fa, on gün hiç uyu ma dım onu oku ya ca ğım 
di ye. Sa la va tı tef ri ci ye ler bit tik ten bir haf ta son ra ev len di 
so rum lu mü dü rü müz. Ev len di ği gün sa çı mı ba şı mı yol
dum. Gün de on ta ne sa kin leş ti ri ci içip ge ne de uyu ya mı
yor dum. Ba zen ağ la mak tan baş ka ya pa cak bir şey ol mu
yor. 

İ kin ci kat tan Se rap Ha nım in di. Yir mi beş ya şın day
dı, şir ke tin hız la yük se len ele man la rın dan bi riy di Se rap 
Ha nım. Si yah mi ni etek ce ket ta kı mı, –Bak mil let da ha 
bu ya şın da işye rin de etek ce ket ta kım gi yi ne cek ka dar yük
se li yor– fön çe ki lip omuz la rı na bı ra kıl mış kes ta ne ren gi 
üze ri ne si yah göl ge atıl mış saç la rı –di rekt si ya ha bo ya yın
ca İb ra him Tat  lı ses gi bi olu yor muş–, in ce to puk lu ayak ka
bı la rı ile cam ka pı nın ar ka sın da du rup içe ri bak tı. 
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Ayaküs tü tef tiş bu da. Zey nep, bi raz ön ce su ra tı na ka pa
nan te le fo nun ahi ze si hâlâ ku la ğın da, “dıt dıt” öter ken, 
Se rap Ha nım’a gö züy le mo ni tö rü gös te re rek ya pay bir 
gü lü cük le, “Bü tün nu ma ra lar meş gul dü şü yor,” der gi bi 
bak ma ya ça lış tı. Se rap Ha nım tek rar yu ka rı çık tı.

İş ten ay rıl ma dım. O za man, “İş bu la mam baş ka,” di
yor dum. Ama bu ba sit lik te bir işi her yer de bu lur in san. 
Ga li ba onu bir da ha gör me me yi gö ze ala ma dım. De min te
le fon da ko nuş tu ğum ka dın ba na kız mak ta hak lıy dı bel ki de, 
bo şu na kız dım “ev li adam lar la kı rış tı ra cak ol sam bun ca yıl 
yal nız gez mez dim” di ye. İs mi ne “kı rış tır mak” mı der dim, du
ru ma gö re gu ru ru mu in cit me ye cek baş ka bir isim mi bu lur
dum bil mi yo rum ama bir şe kil de be ra ber olur dum onun la. 
Eğer o is te sey di. Dü ğün da ve ti ye si ni pa no ya as mış tı. “Bü tün 
ar ka daş la rı bek li yo rum,” di ye de not yaz mış al tı na.

Üç yıl geç ti, so rum lu mü dür le bu ko nu da bir da ha hiç 
ko nuş ma dık. Ama ka rı sıy la işye rin den bir ar ka da şı mı zın 
dü ğü nün de oy na dık kar şı lık lı. “Ha yat de vam edi yor,” di
yor lar ya, ben ce ya lan. Ha yat bir yer den son ra du ru yor. 
Ben hâlâ onun ba na ben en kıy met li var lı ğıy mı şım gi bi 
bak tı ğı kah ve de yim. Böy le, son suz lu ğa ba kar gi bi ba kı yor
du. Ne bi le yim ben ta rif ede mi yo rum. Bel ki onun ka rı sı, bu 
ba kı şı da ha gü zel ta rif ede bi lir di. İş kar şı laş tır ma ya vu
run ca, “Han gi miz da ha iyi dol ma sa ra rız aca ba?”ya ka
dar gi di yor za ten. “Her şey yo lu na gi re cek,” de miş ti so rum
lu mü dü rü müz. “Bu işi çö ze ce ğim, çok mut lu ola ca ğız.” Biz 
kah ve ye gi der dik ama hiç kah ve iç mez dik. Söy le di ği miz 
kah ve ler, do ku nul ma dan ma sa da so ğur gi der di. Öy le ce 
du rur ba kar dık bir bi ri mi ze; kah ve yi kim dü şü nür, sırf 
onun ba na bir da ha öy le bak ma sı için Ker be la çöl le rin de 
su suz luk tan şe hit düş me ye ra zı yım. Bir son ra ki bu luş ma
mız da ar tık ba na öy le bak mı yor du. Ka rı sı ol sa na sıl ta rif 
eder di bu ba kı şı bil mi yo rum ama ba na boş ba kı yor gi bi 
gel di. On yıl lık iliş ki öy le pat di ye bi ti ril mez miş nikâha bir 
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ay ka la, öy le de di. Ma sa dan kal kar ken ben ge ne kah ve me 
do kun ma mış tım. O so nu na ka dar iç miş ti. Bi zim so rum lu 
mü dür Te ra zi bur cu. Alış kan lık la rı ve ko lay lık la rıy la ha re
ket edi yor. Çok ses yap ma ya yım ki dü ze ni bo zul ma sın.

Ev len dik ten son ra bir kez be ni kah ve içer ken gör dü so
rum lu mü dür, “Bir gün be ra ber içe lim,” de di. Son ra birkaç 
ke re sor dum, “Ne za man içi yo ruz kah ve yi?” di ye, “İlk fır
sat ta,” de di. Ar tık sor mu yo rum. Bi li yo rum, ben o fır sa tı 
onu ta nı ma dan çok ön ce, da ha o ka rı sıy la ta nış tı ğı gün ka
çır dım. O da be nim le kah ve iç me yi “zi na” zan ne di yor. Teh
li ke li ol du ğu ma ina nı yor. Be nim teh li ke ge ti re cek me ca lim 
mi kal mış? Gi der ka rı sı na an la tır dım her şe yi nikâh tan 
ön ce öy le bir ni ye tim ol sa, ya hut as ker lik şu be si ne ih bar 
eder dim “Bu as ker ka ça ğı dır,” di ye. Yap mam ki... Ev len me
se ler ne ola cak tı? O be ni seç me dik ten son ra...

Ka rı sı kan ser ol du. Ben çok dua et miş tim dü ğü ne ya
kın, “Al lahım üçü müz den bi ri nin ca nı nı al!” di ye. Ka dı nın 
has ta lan dı ğı nı öğ re nin ce “i yi leş sin” di ye de dua et tim ama, 
“Al lah dua la rı ka bul et sey di, be nim sa la va tı tef ri ci ye ler bo
şa git mez di,” dü şün ce siy le et ti ğim den ola cak, dua la rım ka
bul ol ma dı.

Za ten ka dı nı te da vi et ti ri yor ko ca sı. Onun la ev len se 
in san ölür mü ki hiç? Ba zen di yo rum ki keş ke bi zim so rum
lu mü dür le ev le nen ben ol say dım da, var sın kan ser ol say
dım. Bi li yo rum, bit me di o iş. Ba zen ona, “Ne ka dar mut lu
yum, bak se ni unut tum,” eda la rın da dav ra nı yo rum ama 
ara da sa çı mı dü zel tir ken an lı yo rum ki bit me miş. Şim di 
de sem ki, “Ka rı sı ölür se so rum lu mü dür ba na ka lır,” çok 
mu gü na ha gi re rim? Aşk me lek le rin işi de ğil ki za ten, ben ce 
her aş kın için de bir Nu ran Dev res se nar yo su var. Biz so
rum lu mü dür ve so run lu ele ma nıy dık. Şim di o ter fi et ti, 
ikin ci kat ta ar tık. Saç la rım hep dar ma da ğı nık.  
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