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Çekirdek Ailemizin Son On Beş Yılı

	Orada	Bir	Oğul	Var	Uzakta	 2006 53 46 24 21 17 6

  2007 54 47 25 22 18 7

	 Biz	Kardeştik	 2008 55 48 26 23 19 8

 Dünyada Ben 2009 56 49 27 24 20 9

 The End 2010 57 50 28 25 21 10

  2011 58 51 29 26 22 11
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  2017 — 57 35 — — 17
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Bu oda benim odam değil. Üstelik, hastane odası gi
bi de değil.

Bir dakika, hastanede ne işim olabilir, nereden aklı
ma geldi?

Hatırlamaya çalışıyorum; beynim birkaç saniye son
ra pes ediveriyor, her taraf kararıyor. 

Kaç dakika şuursuz yattığımı kestiremiyorum. Tekrar 
gözlerimi açtığımda dilimle ağzımın içini yoklayıp kuru
luk derecesini ölçmeye çalışıyorum. Garip, hiç susamamı
şım. Hasta olan insan uyanınca hemen su istemez mi?

Yine aynı sorular: Ne kadardır buradayım? Burası 
neresi?

Hay Allah, beynimi zorlayınca sigortayı attırdım yi
ne. King Kong’un elini yumruk yapmasıyla tombul par
makları arasında kayboluyorum, kim bilir kaçıncı kez.

Görüntüler gece treninin hızla akan ışıklı pencerele
ri gibi, kopuk kopuk, bulanık, apar topar geçip gidiyorlar.

Sırtüstüyüm, zor nefes alıyorum, çevremde en az 
on kişi. Birisi kalabalığı zapt ederken bir diğeri elime ya
pışmış, bir şeyler söylüyor. Bir üçüncüsü ıslak mendille 
alnımı siliyor, mendilin kanlandığını görüyorum hayal 
meyal. Hemen öncesi, hemen sonrası yok.

CİVAN
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İkinci karede, karga tulumba taşınıyorum. Yüzümde 
güneş, yüzümde gülümseme (galiba). Koşarak bir köp
rüden geçiyoruz; çoğunluk ters yöne yürüyor.

Üç: Kafamı kapının camına tosluyorum. “Arkadaşlar,” 
diyor birisi, “polisin Gezi’de öldüremediği adamı bu rada 
halletmeyelim. Biraz dikkat, biraz ciddiyet.” Kıkırdıyor 
bir ikincisi. Şakalaşabiliyorlar, demek ki durum çok ciddi 
değil. Ölmeyeceğim. Ben de gülüyorum (galiba).

Dört: Papyonlu bir kadın, bir erkek, başımda, bana 
bakmadan konuşuyorlar. “Lobideki hayhuyda kaynar 
bu.” “437 boş, küvet tıkalı ya.” “Tamam, oraya yerleştir, 
ben doktoru göndertiyorum.” “Ambulans çağırsak...” “Şu 
sol kolu kırık kız için iki saat önce çağırdım, hâlâ yok. 
Doktor baksın, öyle derse bizim servis arabasıyla ikisini 
de götürürüz.”

Beş: Birisinin sırtındayım. Başımı yan çevirip ensesi
ne yaslıyorum. Briyantin kokusu. İp kopuyor. Çok derin
lerden gelen bir çın sesi. Asansör herhalde, kilise çanı 
olacak değil ya.

Halının kokusu geliyor bu kez burnuma. Yanağım 
halıya yapışmış, zor ayrılıyor başımı tavana doğru çevi
rirken. Tavan uzak, çok uzak. Solumda duvar, odanın ka
pısı, elimi uzatabilsem dokunacağım. Ama elimi kolumu 
oynatamıyorum. Belki de kırıktır diye korktuğumdan. 
Sağ tarafımda da yar gibi yatak yükseliyor. Üzerine yatı
racaklarına yanına koymuşlar beni. Çarşafı şunu bunu 
kana bularım diye olacak.

Oda yavaş çekim netleşirken sesler duymaya başlı
yorum. Kanyon duvarının hemen ötesinde, belki de ya
tağın ayakucundalar, ama kafamı kaldırmaya çalışmak 
gibi bir akılsızlığa girişmeyeceğim. 

“Sen dolandıkça benim başım dönüyor,” diyor bir 
kadın sesi.

“Çoraplarımı aranıyorum deminden beri dedim ya.” 
Bu da bir erkek.
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“Yatağın üstündekiler değil mi?”
“Onlar siyah; füme lazım.”
“Onu da koymuştum, yatağın öbür tarafına bir bak, 

belki battaniyeyi silkince düşmüştür... İlla yatağını ken
disi yapacak.” Havaya söylenmiş bir cümle bu sonuncu
su. Cevap yerine pat pat bana doğru yaklaşan ayak sesle
ri. Somurtan cinsten adımlar, böylesi bir yerlerden bana 
tanıdık. Ama ne kadar zorlasam hiçbir ayrıntı gelmiyor 
aklıma. Birilerinin oğlu, öğrencisi, erkek arkadaşı olmalı
yım ben, ama kimlerin?

“Aa!” diyor çıplak ayakların sahibi. “Gözünü açmış 
bu; bize geldi demektir.” O da ne demekse.

Gri pantolon. Beyaz gömlek, yakası, kol düğmeleri 
iliklenmemiş. Saçlar biraz dağınık, bembeyaz. Gülümse
yerek bana doğru eğiliyor. “Evlat, nasılsın? Kafan ağrıyor 
mu çok? Seni getirenler aralarında konuşurken duyduk, 
gaz bombasının kapsülünü tam alnının ortasına yemişsin.”

“Hiçbir şey hatırlamıyorum,” diyorum. “Ama şimdi 
ağrım filan pek yok.”

“Adını hatırlıyor musun peki?”
Zor soru. Gözlerimi yumuyorum; nerelerdesin 

adım? Çık kafamdaki kuyudan, göster kendini. Ve geli
yor aniden aklıma, dua etmişim de kabul olmuş gibi. 
“Civan,” diyorum. “Adım Civan!” Sevinçten neredeyse 
ağlayacağım. Ötesi hâlâ kapkara bir uzay, ama adımı ha
tırladım ya, gerisi gelir elbet.

Çorapsız adam benim kadar sevinçli görünmüyor. 
“Aşağıda girerken bir an kendine gelip kocaman yazıyı 
görmüş olmayasın?” diyor ağır ağır.

“Ne yazısı?”
Uzanıp sehpadan bir not defteri alıyor, yüzüme 

doğru yaklaştırıyor. Anteti okuyorum. Hımh.
“Civan Oteli’ndeyim, öyle mi? Ne tesadüf...”
“Biraz öyle. Neyse, adın Civan diyelim. Benimki Ta
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vit.” Göremediğim sese doğru başını çeviriyor. “Bu da 
eşim, Sırpuhi.”

Gözleri kocasına şaşılacak kadar benzeyen bir kadın 
yüzü beliriveriyor yatağın tepesinde. Mavi röfleler var 
beyaz saçında; tıpkı büyük nineminki gibi. Karbon kâğıdı, 
savaş kuşağının saç boyası. “Ne kadar da genç, yavrum,” 
diyor kadın, sonra da birden kocasına, “hadi siyah miyah 
giyiver şunları, geç kalacağız.” 

Davetsiz misafir olduğuma ayıyorum aniden. “Bu 
oda boş demişlerdi, kusura bakmayın,” diyorum. “Sizi ra
hatsız ettim. Beni yanlışlıkla buraya getirmiş olacaklar.”

Gülümseme sırası bu kez mavi saçlı kadında. “Yan
lışlık yok, çocuğum. Bu oda boş, ama biz hep buradayız.”

“Yan yana yattığımız yer,” diyor Tavit Bey. Yatağın 
köşesine yanaştırdığı minik bir pufun üzerine oturmuş, 
çoraplarını giymekle meşgul.

“Bir tarihte yani.”
“Ne zaman toparladılar mezarlarımızı anuşig?”1

“Bin dokuz yüz otuz dokuz. Buncağız daha dünyada 
yoktu, ne bilsin bunları.”

“Öğrenir; bundan sonra vakti bol nasıl olsa.” Sıra ayak
kabılarda şimdi; başını sallıyor bağcıklarını bağlarken.

Kafamdaki yüzlerce soruyu sormak için ağzımı tam 
açıyorum ki kapı aralanıyor. İki kişi: Biri lobide benim ba
şımda müdür ya da konsiyerjle konuşan kız, öbürü uzun 
saçını topuz yapmış beyaz gömlekli bir hanım, belli ki 
doktor. Üçümüz de yeni gelenlere bakıyoruz. Kimse bir 
şey söylemiyor. Doktorun ağzı ince, düz bir çizgi; elleri 
cebinde, başını öne doğru eğip bana bakıyor önce, çöme
lip birkaç saniye nabzımı dinledikten sonra da aniden 
kalkıp gidiyor. Otel görevlisi kızın eli ağzında şimdi, 

1.(Erm.)Tatlım.
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ayaklarından yere çakılı gibi. Sonunda o da çıkıyor oda
dan, kapıyı kapatmayı unuttuğundan doktorun ardından 
koşturduğunu duyabiliyorum. 

Bütün bunlar topu topu onyirmi saniye içinde ol
duğundan ben de bu halimle çabucak reaksiyon göstere
miyorum.

Neden sonra odadakilere dönüp, “Hadi beni kendi 
halime bırakmalarını anladım da,” diyorum, “sizi görme
di mi bunlar? Yol geçen hanı mı burası?”

“Ben hazırım,” diyor Tavit Bey, beni duymamış gibi. 
Bakıyorum düğmeler ilikli, ceket de giyilip saça başa çe
kidüzen verilmiş.

“Dur,” diyor, adını söylemeyi beceremeyeceğim ka
dın, “çıkarız şimdi.”

Yatağın çevresinden dolaşıp yanıma çömeliyor. Tay
yörün eteğinin ince kumaşı çıplak göğsümü okşuyor bir 
an; üzerimde ne gömlek ne de fanila olduğunu ilk kez o 
an fark ediyorum. Ellerim de böğrümde kavuşmuş, ne 
zaman yaptım hatırlamıyorum. Sır... Sırpuhi Hanım iki 
elimi birden kavrıyor. Sanki parktayım tekrar. Tutunacak 
bir şey bulunca artık titremiyor eli. Ben de bir anda gev
şediğimi hissediyorum; büyük bir kavganın sonunda ge
len bir barışmışlık duygusu, bir acayip sükûnet kanat 
geriyor üzerime. Kocasına bakıyor şimdi, ama onun gözü 
pencerede, tavanda, halıda, benden başka her yerde.

“Civan,” diyor mavi saçlı kadın, “Civan. Sana söyle
memiz gereken bir şey var.”
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