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Rabia Hanım, Çamurluçeşme Sokağı’nın kör delisi. 
Bir ekim akşamı Boğaz’ın lodosuyla başına ağan ışıklı 
reklam tabelası, ferini aldığından beri gözlerinin, elinde 
hep bir torbası Haseki’den Kocamustafapaşa’ya kadar 
bütün sokakları gergef gibi dokur, gerisingeri dönerdi 
günbatımına yakın. Ama bir gün anlatılana bakılırsa –tı-
marhaneden geri getirildiği günün ertesi olacak– denize 
yürümüş. Çamurluçeşme’den aşağı, Samatya Meydanı’nı 
atlayıp üzerinden geçen tren yolunun betonlarının neye 
benzediğini düşleyerek, elinde ne bir değnek ne bir el, 
sadece o bez torba, karın sisin içinde aşmış onca yolu, 
yürümüş dalgakıranlara vuran sulara doğru. Dün bulup 
getirdiler cesedi. Torbasını, ayakkabılarını, saatini ve kü-
pelerini deniz almış. Bugün gömdük. Çocuklarının yü-
zünde işlenmiş büyük bir günahın çirkinliği vardı hü-
zünden çok. Eve varıldığında kimse birbirine bakmaya 
cesaret edemiyordu. Ağlayan yoktu. Birden, “Yok,” dedi 
büyük oğlu –böyle durumlarda konuşmalar birden baş-
lar ya zaten hep– “suya kayıp düşmüş, yürümemiş.” 
Bunu söylerken sesinde bir haberdarlıktan çok, temenni 
vardı. Kimse konuşmadı bu sözlerin ardından cenaze 
evinin kalabalık ve geniş salonunda. Hatta öyle bir ses-
sizlik ki kimse nefes alamadı bir süre. Ne ki sonra koca 

GELSENİZ
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maviş gözleri, çilli yüzü ve sıska gövdesiyle bir kızcağız 
daldı içeri koşarak, gözlerini kırpıştırıp tül gibi gerili za-
manı yırtarak, “Babaannem bana bunu yazdırdı,” deyip 
elindeki kâğıdı salladı, kalabalık merak ve heyecan için-
de kıpırdayarak ve hep birden çocuğun gözlerine baka-
rak tek laf etmeden oku dedi. Kızcağız bir ilkokul sınıfı-
nın önünde hayat bilgisi ödevini okur gibi duraksız, dü-
zensiz, tek nefeste ve dümdüz bir tonda okudu:

“Küçüktüm, kapı kapandığında uyku başlamazdı. Ka
ranlıkta çok beşiği vardı zamanın sallanırdım. Küçüktüm 
ya aldırmaz sanılırdım. Acıyı biçimsiz bir nesne, karan-
lıkta yitip dönen bir sis anlardım sezemezdim hiç gün-
düzleri.

Ta ki bir gece kırmızı bagajına bir arabanın, torba 
torba salyangoz, torba torba kurbağayla beraber koydu-
lar beni. Vardığımızda sabah olmuştu, döküldüklerini 
gördüm orta yere, süründüklerini gördüm. Birbirlerine 
sarıldıklarını, birbirlerinin üzerinde gezindiklerini. O pa-
zaryerinde insan sesinin acıyı ezdiğini, hakikatli acıların 
sessizliğini ve aydınlıkta belirdiğini.

Narın dağıldığını öğrenmiştim, otun yandığını da. 
Lakin Allah’ın çoğumuzun üvey annesi olduğunu, duy-
mayan babası olduğunu orda öğrendim. Cehennemin 
soğumuş bir ocak, cennetin ayrık sarmış bir bahçe oldu-
ğunu orda gördüm. 

Küçüktüm kapı açıldığında bilmezdim neresinden 
başlayacağını dünyanın. O gün bıraktım zamanın ipleri-
ni, durmadan suya düşen mürekkebe öykündüm. Karın-
canın güleceğine, kelebeğin tren yolculuğuna –hani ge-
çerken yulaf tarlalarının içinden aynı kokuları getiren 
yel tesadüfüne– karpuza kavuna bürünmüş yaza.

Lakin bu sefer de beni öylece aldılar. Bir kapıdan boz 
duvarlı o odaya soktular. Elleriyle kendini derleyen kızlar 
vardı, derlenip toplanmaktı oynadıkları. Oturdum or da 
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birkaç harfi iç içe yazdım. Karıncanın incelttiği toprak 
için bir daha yazdım, aldım cebime koydum sonra hiç 
kullanmadım. Öğrendim, hiç kaybetmezmiş anlamsızlık.

Şimdi ordan kalma beni, her şeyi toplayıp götüren 
traktör seslerini, akşam vakti bağrışmalarını, pencerede 
evlerini omuzlamış kadınları çağırsalar o dut ağacının al-
tına da yeşerene dek kuruyan dallarımız, ağlasak. Gel-
mezler mi?”

 Çocuk; yazdığında da okuduğunda da hiçbir şey an-
lamadığı bu mektubu bitirdiğinde, kıvılcım gözlerine 
uğrayan bütün bakışları savuşturmak içindi belki, tavana 
dikti bakışlarını. Artık ağızdan çıkacak tek kelimenin da
hi bir göçük gürültüsü yaratacağı salondaki diğer herkes-
se yere indirdi. Bu üstesinden gelinmez ânı bölense Ça-
murluçeşme Sokağı’nın kör delisi Rabia Hanım’ın oğlan 
torunu oldu. Akülü arabasının üzerinde cızırtılı şarkılar 
çalan müzik kitabı kucağında salona daldığında herkes 
içine doğru bir oh çekti ve çocuğun yarattığı bu ele geç-
mez fırsatı kaçırmadan, kimisi cenaze evi sakinlerine son 
bir söz dahi söylemeden kaçarak uzaklaştı salondan. 
Akülü araba salonda ikinci turunu atarken, ölü evinin 
salonuna birikmiş ne varsa nesneyi zorlayan, hepsinin 
üzerini örtmüştü bile cızırtılı şarkı sesleri. 
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