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Amansız çaresizliklerine rağmen beni dünyaya getirme 
cesaretini buldukları için, anne ve babama.





Dünyanın kurtuluşu çok sayıda bilge 
insanın varlığına bağlıdır.

Bilgelik, 6:24
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İki gün boyunca aralıksız yağmur yağdı. Alçak, şişkin, 
kurşuni bulutlar denizin ötesine uzanan ufku örtmek 
için inmiş bir pelerini andırıyordu. Nemli ev, yorgun yü-
rek, şömine karşısındaki divana uzanıp kitap sayfalarını 
çevirmek beni umursamaz kılmıştı. 

Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde, telleri kırık 
eski şemsiyemizi alıp tavukları kümese kapatmaya git-
tim. Fazla uğraşmam gerekmedi çünkü dördü de içeri 
girmişler, tüneklerine tünemişlerdi bile. 

Ancak eve döndüğümde batıda, havanın açık olduğu 
günlerde Korsika’nın mavimsi siluetini seçebildiğimiz 
yönde gri duvarların açılmaya başladığını, iki bulut küme-
sinin birbirinden uzaklaştığını ve aralarındaki boşlukta 
önce ürkekçe, sonra daha cüretkârca güneş ışınlarının be-
lirdiğini fark ettim; ışık, usulca inat ederek gökyüzünde 
daha geniş katmanları ele geçiriyordu. Son birkaç şeyi to-
parlayıp kepenkleri kapattığım süre içinde bulutlar ağır 
bir tiyatro perdesi gibi kalkarak tatlı pembeliğin geriden 
belirmesine izin verdiler; bu, günbatımında havanın gü-
zelleşeceğinin müjdesini veren pembelikti. Bu umuda 
karşın, çalıların hâlâ kara ve çıplak olan dalları senin çö-
zümlemeye bayıldığın benim içinse son derece gizemli 
olan o dilin cümlelerini yansıtıyordu.

1

ÇOK UZUN ZAMANDAN BERİ
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Mutfağa girdim: Buz gibiydi, ocakta bir şey kayna-
mayalı çok olmuştu. Kendime bir çay yaptım, buzdola-
bında kalmış bir-iki parça şeyi kızarttığım ekmeğin üze-
rine koydum. Küçük bir tepsiye yerleştirip yeniden diva-
na döndüm, koca kütük neredeyse yanıp kül olmuştu. 
Bir odun daha attım, közleri canlandırmak için körükle 
hava üfledim sonra minderlerin üzerine serildim, tele-
vizyonu açtım, ben ekmeğimi dalgınlıkla yerken bir po-
litikacı sürüsünün tutarsız gevezeliği odamın sessizliğine 
yayıldı. 

Üzerimde sadece battaniyeyle uyuyakalmışım. 
Rüyaların gizemli karmaşasının bir noktasında senin 

sevgili kovanların beliriverdi. Ne bir arı giriyor ne bir arı 
çıkıyordu, içeride hayat yok gibiydi. Kim bilir kaç aydan 
beri kendi hallerine terk edilmişlerdi? Çok, belki de çok 
fazla. Anlık uyanmalarım sırasında ufaktan pişmanlık 
hissettim. Ben ilgilenmeliyim, en azından denemeliyim, 
dedim kendime. Yarın mesela, diye düşündüm, güneş 
açarsa, evet... Sonra mutsuzlara özgü aralıklı uyku, kart-
ları karıştırıp gecenin karanlığında bana uzattı. 

Ertesi sabah güneş pırıl pırıl parlıyordu. Yağmur 
ağaçlara ve otlara iyi gelmişti, kışın griliği gene baskındı 
ama ilkbahara özgü yeniden canlanmanın belirtileri şim-
diden hissediliyordu. Bir çiçeğin daha yeşil sapı, yakında 
yapraklanacak bir dalın üzerinde kendince kabaran bir 
tomurcuk. Seni defalarca gözlemlediğim üzere öğle ye-
meği saatini bekledim, en ufak bir esinti bile olmasın 
diye dikkatle kontrol ettim. Bir yandan da o tuhaf kutu-
ları, tehditkâr içeriklerini düşünüyordum endişeyle. 

Son yıllarda neredeyse takıntılı bir biçimde anlatı-
yordun onları. Aramızda konuklar varsa, senin zarkanat-
lılar dünyasına ilişkin bu coşkulu tanımlarından sıkıla-
cakları korkusuyla bir süre sonra araya giriyordum. Yal-
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nız olduğumuzda arada, “Dinliyor musun beni?” diye 
sorardın. Ben dalgın bakışlarımla seni onaylarken, sen 
tam bir hoca hanım edasıyla, “Son söylediğimi tekrar et 
o zaman!” derdin. İşte o noktada seni kandırmaya kalkar-
dım ama beceriksizliğim seni kahkahalara boğardı.

Ama şimdi pişmanım. 
Neden dinlemedim ki seni? 
Olasılıkla sık sık içinde salındığım dalgınlık dahilin-

de ve muhtemel tüm düşünceler arasında olmayan tek 
şey şuydu: Sen gidecektin ve ben burada, evimizde, se-
nin arılarının velisi olarak geriye kalacaktım.

Belleğimde bazı kırıntılar beliriyordu ama karmaka-
rışıktılar, onları bir anlam oluşturacak şekilde yan yana 
dizmem mümkün değildi. Net olan tek bir imge vardı: 
Alçak sesinle hafiften şarkı söyleyerek o kutulara yakla-
şıyordun ve uzun bir sopayla kapağı kaldırmadan önce 
sanki çocuk odasının kapısındaymışsın gibi tahta duvarı 
tıklatıyordun. 

“İzin var mı?” diye soruyordun ve ancak ondan son-
ra sükûnet içinde kovanın üzerini açıyordun. 

Bir gün, “Neden yapıyorsun bunu?” diye sormuştum 
sana. 

“Çünkü bunu yapmak nezakettir,” demiştin. 
“Neden gerekli nezaket?”
“Sen de karanlıkta yaşasaydın, yuvanın ışık seline 

boğulmasından önce uyarılmak istemez miydin?”
Kaç şekilde eser rüzgâr?
Tek tıkırtının kendi ayak sesin olduğu bir ev ne kadar 

sessiz olabilir? Denize açıldığında, rüzgâr tekneyi kırbaç-
larken, sadece yoğunluğu farklı olan uğultusu seni her an 
sararken ve kendi sesin dışında tek duyduğun hareket 
eden nesnelerin tıngırtısıysa, nasıl bir sessizlik olur bu? 
Şiddetli bir rüzgâr, evin duvarlarını döverken odalar dile 
gelir: kepenkler çarpar, pencere pervazları gıcırdar, gi-
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zemli köşelerden yaşanmış hayatın sesleri çıkar ve anıla-
rın ısrarcı sadakatiyle çevrende dans etmeye başlarlar. 
Nedir bu vızıltı? Acaba buzdolabından mı? Uzun zaman-
dan beri yağlaman gereken tavan arası kapısının menteşe-
si midir bu uğursuzca inleyen? Yoksa bir gece kuşunun 
tekdüze ötüşü veya yan odanın yer tahtaları mı? Sert bir 
edayla kapıyı ardına kadar açar ve seslenirsin: “Kim o?” 
Ama yanıt gene sadece rüzgârdan gelir sana. 

Ölüler evlerde oturmaya devam eder mi?
Yoksa burada oturan sadece bizim korkumuz mu-

dur? 
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Bu evi ilk gördüğümüzde neredeyse enkaz halindey-
di. İlk cep telefonlarının ortaya çıktığı günlerdi ve bu bi zi 
gelecek adına neşeyle umutlandırıyordu. İşte elimizdeki 
telefonla kapının üzerinde asılı ama rengi solmuş tabela-
daki emlakçının numarasını çevirdik. 

Daha uzaktan gördüğümüzde sen, bir kâhinin ke-
sinliğiyle şöyle dedin: “Evet. İşte bu, hiç şüphem yok.”

“Nasıl böyle emin olabiliyorsun? Belki bir hafta son-
ra âşık olacağımız bir başka ev bulacağız.”

Başını iki yana salladın. “Hayır, başkası olmayacak. 
Ne çok küçük ne çok büyük, yeterince arazisi var, kuzey 
rüzgârlarına kapalı, ufku açık, her daim güneş alır. İnsanı 
neşelendiren çalılara yakın bilge ağaçlar var.”

Başka kimsenin göremediği şeyleri görmek kendine 
özgü özelliklerinden biriydi. Emlakçıya şunu söyleme 
düşüncesi bile beni ürpertiyordu: “Evi alıyoruz çünkü 
bilge ağaçları var.” Sağduyumun verdiği güçle şunu söy-
lemeye cüret ettim: “Yapacak çok işi var gibi geliyor.”

Ama sen çoktan odaları belirlemeye başlamıştın bi-
le. Şurası çalışma odan olacaktı, yanı yatak odamız, sonra 
mutfak ve banyo. Günün birinde gelecek olan torunlar 
için kuracağımız salıncağın yeri bile bahçede belliydi. 

2

BAŞKASI OLMAYACAK
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