




POLAT ÖZLÜOĞLU

PERİ KIZI  
AF BUYRUN



CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
HayriyeCaddesiNo:2,34430Galatasaray,İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com/9789750740664
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:43514

CanÇağdaş

Peri Kızı Af Buyrun,PolatÖzlüoğlu
©2019,CanSanatYayınlarıA.Ş.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:2019
2.basım:Nisan2020,İstanbul
Bukitabın2.baskısı500adetyapılmıştır.

Dizieditörü:CemAlpan
Düzelti:AylinSamancıElmasdağ
Mizanpaj:AtahanSıralar

Sanatyönetmeni:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)
Kapaktasarımı:SedaYüksel

Baskıvecilt:ArıMatbaası
DavutpaşaCad.EmintaşKâzımDinçolSan.Sit.No:81/39,
Topkapı,İstanbul
SertifikaNo:44009

ISBN978-975-07-4066-4

http://canyayinlari.com


ÖYKÜ

POLAT ÖZLÜOĞLU

PERİ KIZI 
AF BUYRUN





POLATÖZLÜOĞLU,1974’teİzmir’dedoğdu.EgeÜniversitesiİleti-
şimFakültesi,GazetecilikBölümü’ndeokudu.Çeşitlidergivegazete-
lerdeöyküleriyayımlandı.2015yılındailköykükitabıGünlerden Kır-
mızıve2017yılındaikincikitabıHevesi Kirpiğindeçıktı.





Anakızhala ......................................................................... 13

Anneler Bilir ...................................................................... 23

Çalı Süpürgesi .................................................................... 37

Gül Kurusu ........................................................................ 49

Bir Kanatsız Kuş İdi ............................................................ 63

Peri Kızı Af Buyrun ............................................................ 69

Ecel Masalı ......................................................................... 83

Tanrı Misafiri ...................................................................... 91

Ceylan Gözleri ................................................................. 115

Hep Aynı Güz Veyahut Son Dem .................................... 125

Masal Ölüsü ..................................................................... 135

Susku ............................................................................... 145

İÇİNDEKİLER





Annem Ayşe Pür Cihan ve anneannem Zahide için





13

Yüzüme niye öyle baktın, tanımaz gibi? 
Çok mu değişmişim? 
Biliyorum solgunum biraz, kireç gibi mi? 
O kadar da değil. Soranlara krem sürdüm diyorum. 

Saçlarım çıkacakmış. Öyle dedi hemşire. Çıktığını görür 
müyüm bilmem! Sen hep aynısın valla Anakızhala. Ben 
ihtiyarladım, sen ufaldın. Ne geldi aklıma bak! Çocuklu-
ğunu hayal etmeye çalıştım geçen gece, ama becereme-
dim. Sanki küçükken de böyle buruş buruştu suratın, 
kafan da kepçe kadar. Gözlerin patlamış ampuller gibi 
dışarı taşmış. İçindeki ışık loş, ha söndü ha sönecek. Ço-
cukken de böyle mi bakardın acaba hayata, karla karışık 
bir kederle? Latife ediyorum Anakızhala. Çok şey düşün-
düm sen yokken bu ufacık odada. Niye deme. Tek başına 
yapacak bir şey yok ki yatıp kalkıp eskileri eşelemekten 
başka. Burada zaman geçmiyor Anakızhala, yat yat gün 
bitmiyor. Gece desen sünmüş don lastiği gibi çektikçe 
uzuyor, çektikçe uzuyor, gerim gerim geriliyorum. Sen 
yanımda olsan böyle olmazdı belki. Özledim. Özlemem 
mi? O nasıl söz Anakızhala. 

Kız hep incecik miydi bacakların böyle değnek gibi? 
Üzerindeki damarlar mavi, yeşil, cılız akarsular gibi ini-
yor aşağıya. Arada bir örümcek büyüklüğünde bir yumru 

ANAKIZHALA
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toplanıyor, sonra yeniden ince bileklerine ulaşıyor, yamuk 
parmaklarına varmadan son buluyor. Tırnakların var mı 
yok mu, naylon mu yoksa jilet mi belli değil! Hâlâ öy le 
mi? Göster bakayım. Aynı işte. Bir de içe doğru basıyor-
sun yürürken. Çocukken de böyle yampiri yampiri mi 
yürürdün, diye geçirdim aklımdan. Bilemedim. Kimselere 
benzemezdin Anakızhala. Ne anneme ne babama ne si-
yah beyaz fotoğraflardaki hısım akrabalara. İncecik bir 
kadındın, bir avuç, bizim gibi iri kemikli değildin. Ellerin 
bir gül ağacının cılız dallarına benziyordu, gül kokardın 
hep, gören seni her gün gül suyuna yatıyor sanırdı, bir sa-
rıldın mı günlerce gül kokardık. Biz hepimiz kar beyazdık 
sen çifte kavrulmuş kahve kıvamında, kemiklerin et tut-
madığı için derin toz bezleri gibi sallanıyordu. Gül dedim 
ya, dikenlerin de vardı. Arada batırırdın, ama hiç acıtmaz-
dı, hâlâ acıtmazsın. Kıyamazdın ki ne bana ne anneme!

Daha dün gibi şu hastaneye gelişimiz. Birlikte gel-
miştik. Hatırladın mı? Senin kontrollerin vardı. Gelmiş-
ken ben de kolumun altındaki şişliğe baktırayım, demiş-
tim. Kime niyet kime kısmet! Anakızhala, tanıdın değil 
mi beni? Tanımadın mı yoksa? Aynı değil miyim? Bırak-
tığın gibi. Son birkaç ayda ben de yıprandım az biraz. 
Senin aklın yine gidip gidip geliyor mu? Hoş annemi 
gömdükten sonra ikimizin de aklı az biraz uçmuştu. Sen 
kimseyi tanımaz olmuştun, ben de sana uymuştum, ço-
cuk sayılırdım seni taklit ederdim, hatırladın mı? Sendeki 
akıl tutulması, alaca kara bir gecede başlamıştı, annemi 
toprağa verip geldiğimizin gecesi. Bendeki de annemi, 
balkondan uçup yere bir çuval gibi düştüğünü gördüğüm 
sabah aslında. Yıldızsızdı, hem gece hem sabah. İkimiz de 
tutulmuştuk. O zamanlar bilmiyorduk, nasıl bir travma 
yaşadığımızı, bu kadar yaygın değildi depresyon, ruhsal 
çöküntü, ne psikolog vardı doğru dürüst ne ilaçlar. Deli 
doktoruna gidecek halimiz yoktu ya! Delirdik mi kız, 
Anakızhala? 
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Ben daha çocuktum. Önlük giydiğimi hatırlıyorum 
siyah, yakası beyaz, dantel, sen işlemiştin, kolalı. Sonra 
giymedim bir daha, annemden sonra yani. Daha meme-
lerim fısırmamıştı. Tomurcuk vardı sadece, dokununca 
sızlıyordu. Bir de sancı giriyordu içimde bir yerlere, bir 
bıçak saplanıyordu kasıklarıma, sürtününce geceleri yas-
tığa bir tuhaf oluyordum. Ayaklanıyordu tüylerim, cey-
rana kapılıyordum. Ama o geceden sonra yani annem-
den sonra olmadı bir daha, yoklamadı beni hiçbir şey 
uzun süre. Ne rüyalarımı ne düşlerimi ziyaret etti öyle 
şeyler. Senle ben kesildik. Sen zaten asırlar önce kesil-
miştin de ben o gece. Öyle demişti, Şefika Hanım Teyze. 
“Kız üzüntüden, kederden kesilmiş.” Neye üzülmüştüm 
de öyle olmuştum! Annemin kendini balkondan atması-
na mı? Onu düşerken gördüğüme mi? Atlamakla kalma-
yıp asfaltın üzerinde beyaz geceliğiyle yarı çıplak kıpkır-
mızı bir kucak gül gibi yatmasına mı? Babamın cenazeye 
teşrif etmemesine mi? Kendinden yirmi yaş küçük bir 
kızla –ki sen aşüfte derdin– gitmesine mi? İki başımıza 
kalmamıza mı? Mahallenin diline aylarca sakız olmamı-
za mı? Arkamdan deli karının kızı demelerine mi? Of 
Anakızhala bilemedim valla! Anlayacağın senlen ben ke-
sildik. Aynen böyle oldu. Sen zaten duldun da ben ufa-
cık halimle kurumuştum serilip serpilmeden. 

Sabah akşam yoklayan o ağlama krizleri olmasa, ha-
lim darmaduman olurdu belki de. Şefika Hanım Teyze, 
“Ağla kızım,” derdi. “Ağla açılırsın.” Sen susardın. Ağzın 
yüzün seğirirdi, beni öyle görünce. Acıdan kasılırdın. Ko-
nuşamadım bir müddet hatırladın mı? Tat kaldım san-
mıştın. Dilim çözülsün diye nerelere götürmüştünüz iki 
kocakarı. Susuzdedeler, Telli Babalar, kınalı kızlar ne fay-
da. Kimse çözememişti ağzımdaki düğümü. Şefika Ha-
nım Teyze ile sen kurşun bile dökmüştünüz. Göz göz 
ol muştu çarşafın üstünde bakışlar. Koca koca çukurlar 
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açılmıştı da benim ağzım ile bacak aramdaki delik ka-
panmıştı, açılmamıştı epey bir zaman. Ne sana diyebil-
miştim ne Şefika Hanım Teyze’ye. Ne günlerdi. Ağda 
gibi uzardı geceler, çek çek bitmez. Yapışkan, sıcak, tadı 
geçmiş bir meyve gibiydi, saatler süner dururdu. Yıldırır-
dı, seni de beni de. Hiç geçmeyecek sanırdım. Hiç büyü-
meyeceğim, sen hep gidecekmişsin sanırdım. Korkar-
dım... Annem gibi kuş olup havalanmandan, gözümün 
önünde düşmenden. Beni yalnız bırakmandan ürkerdim. 

Kaç yıl kaldık bu evde? Kaç yıl bekledik? Neyi bek-
ledik onu da bilmiyorum ya! Sen ölmeyi, ben seni, sen 
beni, ben... Ah Anakızhala unuttum valla. Babam olacak 
o adam –şerefsiz derdin sen– ne aradı ne sordu! Öldü-
ğünden aylar sonra haberimiz olmuştu. Kalpten gitmiş. 
Sen, “Kalp var mıydı ki kart zamparada kalpten ölsün?” 
demiştin. Bize yoktu belki de. Başkasına vardı. Allahtan 
üç kuruş aylığını bağlamışlardı da bana biraz rahatlamış-
tık. Senin de nerden geldiği belli olmayan emekli aylığın 
vardı. Gül gibi geçindik kıt kanaat. Şu apartmanda kor-
kuluk gibi kaldık iki başımıza. Sen iyice yaşlandın, ben 
düşüp dalımdan daha olmadan çürüdüm, koktum. Her 
şey koktu. Evimiz, eşyalar, kapılar, perdeler, duvar kâğıt
ları rutubet bağladı, küflendi bizle beraber. Hep ölü evi 
gibi oldu evimiz. Ekşidik. Ölülerin gölgeleri, kederleri, iç 
çekişleri eksik olmadı evimizden, üstümüzden, başımız-
dan. Hep bir kekremsi tat ağzımızda. Yaslı geldik yaslı 
gittik be Anakızhala.

Evden dışarı çıkamazdım tek başıma, hatırlıyon mu? 
İkimiz de eve kapanmıştık. Annemin intiharından sonra 
balkonu da aldırmıştık evin içine, camlardan bir oda ol-
muştu, pek adım atmadığımız. O günden sonra bir daha 
balkona çıkamamış, pencerelerinden aşağı bakamamış-
tım, bakamamıştık. Balkon hayatımızdan çıkmıştı anla-
yacağın, annemle yıkılıp gitmişti. Çamaşırları bile içeri-
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de kurutur, çiçekleri de evin odalarında büyütür olmuş-
tuk. Her yere beraber giderdik. Sokağa, çarşıya, pazara, 
bakkala, kolun kolumda yürürdük. Ben boylandıkça sen 
kısalırdın, kamburun çıkardı, ben genişledikçe senin elin 
ayağın eğilir bükülürdü, ama bana mısın demezdin. Ma-
şallah. İnat eder, gelirdin hep benimle. Niyeyse!

Ben büyüdüm, sen ölmedin. İyi ki ölmedin. Sensiz 
ne yapardım ben. Yaşayabilir miydim bir başıma? San-
mam. Kafayı üşütürdüm herhalde. Hoş, üşütmedik mi? 
Hangi ara büyüdüm ben anımsamıyorum! Ne o sene ne 
daha sonra okula gidemedim. Annemin ölümü, babamın 
yokluğu bahane oldu. Sen de ben de korktuk her şeyden, 
günden geceden o zamanlar, daha bir sıkı sarıldık birbi-
rimize. Bir gün genç kız diyeceğim ama dilim varmıyor, 
kadın oldum hatırlıyon mu? On dört müydüm, yirmi 
dört mü bilemedim! Dışım öyleydi, belki de içim daha 
bir ihtiyardı. Âdet olmuştum da sen nasıl sevinmiştin. O 
buruşuk yüzünde güller açmıştı. Bir tokat atmıştın yana-
ğıma, yüzüme de kan gelsinmiş diye. Şefika Hanım Tey-
ze bile kına yakmıştı, hatırlıyon mu ellerime, ayaklarıma. 
Ama çok sürmemişti bu bayram. Ertesi gün ateşler için-
de şuursuz yanmış, terler boşalmış, günlerce yatmıştım 
puslu puslu. Sonra bir daha hiç kanamamıştım. Çiçek 
açmadan tohuma kaçmıştım yani. Sen ne ağlamıştın be 
Anakızhala. Kuyu gibi gözlerinden yaşlar boşalmıştı sa-
bahlara kadar. Korkmuştum, kör olcan diye. Meğer ba-
zen olurmuş öyle, binde bir de olsa travma yaşayan kü-
çük kızlar âdetten kesilebilirmiş. Ne bilelim! “İçi kuru-
du,” demişti Şefika Hanım Teyze, dişlerini tıkırdatarak. 
Allah iyiliğini versin. Fahri doktor gibiydi, yüzüne bakar, 
pıt diye teşhisi koyardı.

Fırıncı Yusuf’la işi pişirdiğimi de ilk Şefika Hanım 
Teyze anlamıştı. “Kız senin yürüyüşün değişmiş. Yalancı 
baharlar yoklamış seni. Yoksa koklattın mı birine kuku-
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nu,” demişti de senin betin benzin atmıştı. Terliği yapış-
tırmıştın kıçıma. Zor kaçmıştım elinden. Sonra sevin-
miştin, hoşuna da gitmişti. Bir umut bir heyecan gelmiş-
ti üstüne. Telaşlanmıştın yeni gelinler gibi. İstemeye ge-
lecekler diye boşuna beklemiştin günlerce. Ne gelen ol-
muştu ne soran. Kim ne yapsındı ki beni! Deli kadının 
evde kalmış kızını, kız kurusunu. Sonra biriki kırığım 
daha olmuştu. Öyle derdin öfkelenince. Kırık. Başka da 
olmamıştı zaten. Ne kırık ne çıkık. Her şeyin bir mevsi-
mi oluyormuş be Anakızhala, gençliğin de, aşkın da, ölü-
mün de. Biz hep mevsimleri karıştırdık galiba.

Bir de Şule vardı hatırlıyon mu Anakızhala? Bir gece 
karşı daireye taşınmıştı apar topar. Hemen kaynaşmıştık. 
Tuhaf bir kızdı. Ne çok gelir gider olmuştum evine. İlk 
birayı onunla içmiştim, sigarayı da. İlk balkona da onunla 
beraber çıkmıştım yıllar sonra korka korka. Elimi tut-
muştu, sıcacıktı. İçimi dışımı ona açmıştım ilk. Şimdi dü-
şünüyorum da ne çok ilki onunla yaşamışım. Acayip bir 
kızdı. Erkek gibi kısa, patlıcan moru saçları, zayıfçacık 
elleri, kolları, ağzından hiç düşmeyen sigarasıyla. Meme-
lerimi ilk ellediğinde bir gece kalbim yerinden çıkacak 
sanmıştım. Merak demiştim. Sarhoşuz demiştim. Sus-
muştum. Meraktandı. Meraktan öpmüştüm ben de. Me-
raktan dilini içime sokmuştu. Kaygandı. Kadife gibi. Me-
raktan yatmıştık. Meraktandı yani. Sen anlamamıştın. 
Şe fika Hanım Teyze sezer gibi olmuştu. “Kız ne bu Şu
le’nin evinden çıkmaz oldun. Ne yapıyonuz sabahlara ka
dar siz kız kıza?” demişti de gerisini getirmemişti. Kızlı-
ğım mı kalmıştı. Kıpkırmızı olmuştum. O, börülce tanesi 
gibi minik gözlerini devirip bakınca suratıma. Belki kon-
duramamıştı. Ben bile konduramamıştım Anakızhala. 
Bana ne olduğunu bilememiştim, ne olduğumu. Zaten 
alelacele geldiği gibi bir gün apansız gitmişti. Sessiz seda-
sız, vedasız. Bir sarılmadan, öpmeden. Kapıyı çalmıştım 
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sabah kahvesi için, açan olmamıştı. Akşam bir daha uğra-
mıştım, kapı yine duvar. Ertesi gün de ses seda çıkmamış-
tı, daha ertesi günlerde... Sır olmuştu sanki. Balkondaki 
sandalyeleri örümcek ağları bağlamış, penceredeki çiçek-
ler birer ikişer kurumuştu. Sonra bir sabah birisi geldi 
eve, bıyıklı, gençten, uzun saçlı bir adam. Çok durmadı 
içeride. Elinde küçük bir bavulla çıktı. Giderken bizim 
kapıyı çaldı. Tetikteydim, gözüm kapı deliğinde. Ben bir 
korktum önce niyeyse. Tedirgin oldum, ama açtım. Bana 
anahtarı uzatıp yüzüme baktı. Bir tuhaf oldum. Konuş-
madı hiç. Adımı bile sormadı biliyon mu? Ben de sora-
madım, Şule iyi mi diye. Boğazımda düğümlü kaldı her 
şey. Adam gider gitmez koştum eve. Onu arandım oda-
larda; kokusunu, soluğunu, gölgesini, kırçıllı sesini. Yata-
ğına uzandım, çarşaflara sarındım, yastıkları kucakladım. 
Uyumak, hiç uyanmamak istedim düşlerimden. Nasıl bir 
şeyse? Saçma değil mi? Napayım Anakızhala? Oyalan-
dım içeride. Birkaç fotoğrafını buldum, utanmadan aldım, 
neden utanacakmışım ki. Biriki bluz, bir çift terlik, hep 
giydiği şortlardan bir tane, bir de ikimizin kahve içtiği 
fincan takımını... O zaman kafama dank etmişti içine 
düştüğüm çaresizlik. O zaman anlamıştım meraktan ol-
madığını hiçbir şeyin. Aşktan yandığımı, kül olup kavrul-
duğumu o zaman aymıştım ama nafile. Yine de beklemiş-
tim gelmesini aylarca, döner sanmıştım ama dönmemişti. 
Bir elimde bira bir elimde tuzlu fıstık, ağzımda sigara, 
yüreğimde bir boşluk. Ne günlerdi ama!

Sonra kaldık mı baş başa? Birlikte yaşlandık be Ana-
kızhala. Ben yaş aldıkça sen sanki çocuklaştın, mızmız-
landın. Yani böyle değildin henüz, ben de değildim. Ara-
da dalıp gidiyordun. Kal geliyordu, şimdilerin deyişiyle. 
Donup duruyordun, öyle içi boş vazolar gibi. İçinde ne 
çiçekler açıp soluyordu, bilmiyordum. Neler oluyor ne-
ler bitiyordu kim bilir? Annemin nesi oluyordun, neden 
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kimimiz kimsemiz yoktu, bilmiyordum. Sen de söylemi-
yordun. Soramıyordum da. Senden başka niye kimsem 
yoktu? Niye senin başına kalmıştım, babam neden gözü 
kapalı sana emanet etmişti beni? Bir de neden sana Ana-
kızhala diyordum? Senin bir adın yok muydu? Kimdin 
sen? Bir gece çaydan sonra sen dalmışken Şefika Hanım 
Teyze çıtlatmasa hiç bilmeyecektim belki de kim oldu-
ğunu. Uzaktan akrabaymışsın. Ninem sanırdım değilmiş
sin. Annemin babasının kardeşine âşıkmışsın. Nişanlan-
mışsınız da. Çok sevmişsin. Askere gidip de dönmeyince 
–ne haberi gelmiş ne ölüsü uzun süre– seni dedemle 
evlendirmeye kalkmışlar, sen istememişsin. Kıyametleri 
koparmış, beklemişsin. Gelecek demişsin de başka şey 
dememişsin. Aylar sonra nişanlının cenazesi gelince de 
öyle bir şey istemişsin ki köydeki kimsenin aklı ermemiş 
lakin yüreği evermiş seni. Yavuklunla evlenmişsin. Erkek
ler müstakbel kocanın yani meftanın cenaze namazını 
kılarken kadınlar bir yandan ölünün helvasını kavurmuş-
lar, bir yandan gelinin, yani senin kınanı yakmışlar. Deli 
kızın düğünü deyip susmuşlar. Yedi gece ayrılmamışsın 
mezarının başından. Orada uyumuş, orada uyanmışsın 
toprağa sarılarak. Aklını kaçırdı demişler, kırklara karıştı, 
elini eteğini dünyadan çekti zavallı demişler. Lakin sen 
bir kelam etmemişsin. Her gün mezarlıkta almışsın solu-
ğu. Sonra dedemler büyükşehre taşınırken ailecek seni 
de almışlar yanlarına. Karşı durmamışsın. Her şeyi bıra-
kıp geride gelmişsin onlarla. Ailenin bütün çocuklarını 
sen büyütmüşsün, sen analık etmişsin. O yüzden Ana de-
mişler sana. Kızoğlankızmışsın ya, o yüzden Kız demişler, 
uzaktan akrabaymışsın bir de o yüzden Hala demişler. 
Anakızhala olmuş adın bu yüzden. Öyle seslenmiş her-
kes, öyle sevmiş, bellemiş seni. Kimsenin adını bilmeme-
si, benim bile ninem sanmam bundandır zaar.

Ne dedin Anakızhala? Yoruldun mu? Ben de yorul-
dum. Bakma böyle yattığıma, nefes alıp verdiğime, kolay 
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mı hastane odalarında ölümü beklemek? Dökme yüzü-
nü hemen. Bozulma. Ne severdin annemi. Ninem doğu-
rurken ölünce sen büyütmüşsün, gözlerini sana açmış. 
Kızım diye almışsın kucağına. Hâlâ gözlerimin önüne 
gelir bazen, “Evladım,” deyişin anneme. Öyle dolu dolu 
çıkardı ki o büzgülü ağzından kelimeler, hepimiz evladın 
olurduk bir anda. Mahalledeki, sokaktaki, şehirdeki, yer-
yüzündeki bütün annesiz çocuklar, kediler, köpekler ev-
ladın olurdu o vakit. O bıyıklı kırışık dudaklarının kena-
rında asılı kalırdı özlemin, doğuramamışlığın, kadınlığın, 
kızlığın, analığın, acın, ıstırabın. Ah be Anakızhala. An-
nem de, “Anam,” derdi sana. Bu ailenin anasız kalan ço-
cuklarına sen analık ettin, az mı? Bizim makus talihimiz 
de böyle yazılmış; anasız büyümek ve erken ecele var-
mak. Bir sen ölmedin bir ben. İkimiz de kazık çaktık şu 
dünyaya. İhtiyarladık ama ölmedik. Yendik mi dersin şu 
kaderi, erken ölümleri? Bekledik. Bekledin. Sen gömer-
sin beni derdin ya, yine olmadı be Anakızhala. Yine sen 
gömeceksin. Ben de gidiyorum işte. Merak etme düş-
mek, atlamak yok. Ecel alacak canımı içimden. Hastalık 
bu. Sen yine sıranı savdın Anakızhala. Şefika Hanım 
Teyze, “Allah sıralı ölüm versin,” derdi hep. Onu da göm-
müşsün. En son ziyarete geldiğinde bir durgunluk vardı 
kadının üstünde; bir gözü yerdeydi, bir gözü gökte. Fark 
etmiştim de diyememiştim. Uykusunda gitmiş demek. 
Ne güzel. Çekmemiş. Kısık börülce tanesi gözleriyle gü-
lüşü hâlâ hatırımda. Elektrik çarpmış gibi olurdu, her 
yanı titrerdi hop hop. Bir de takma dişleri. Çamaşır su-
yuyla yıkardı arada. Hatırladın mı? Dişlerini sen mi al-
dın? Gül bakayım. Allah iyiliğini versin Anakızhala. Bu 
halimle güldürdün ya beni. Sen çok yaşa. Ne diyom ben?

Bakma öyle endişeli. İyiyim. “Ağlama,” diyom. Bak 
doktorlar kaç ay yaşar demişti, yıl oldu be Anakızhala. 
Az mı? Ölmek de zormuş. Beni de annemin yanına gö-
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mersin. Artık darılmaca yok, senden önce gidiyorum ya-
nına diye. Biliyorum annemin mezarının yanını kendine 
ayırmıştın, ama ne yapalım kısmet banaymış. O da sıkıl-
mıştır, tek başına yat yat nereye kadar! Bırak da biraz 
hasret giderelim annemle. Sen zaten arkamdan gelirsin. 
Bilirim duramazsın bir başına. Senden başka kimse de 
kalmadı zaten bu sülalede. Ellerin ne güzel Anakızhala. 
Gül kokuyor hâlâ. Bahar gülü müydü? 

Kuruduk kız. Susuz kaldık, yapraksız, güneşsiz, döl-
süz kaldık, ama kök saldık ya şu fani dünyaya her şeye 
inat. Ah be Anakızhala. Bakma öyle gözlerini ıslata ısla-
ta. Beni yalnız bırakma oralarda. Bak gelmemezlik yap-
ma sakın. 

Gelirsin di mi Anakızhala?
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