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ÖYKÜ
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FATMANURKAPTANOĞLU,1993’teMarmaris’tedoğdu.Eskişehir
OsmangaziÜniversitesi TürkDili ve Edebiyatı bölümündenmezun
oldu.BahçeşehirÜniversitesi’ndeKısaFilmYönetmenliğieğitimialdı.
Birçokdergideyazarlık veeditörlükyaptı. 2017’deKaplumbağaların 
Ölümü,2019’daHomologlar Eviisimliöykükitaplarınıyayımladı.Ateşten 
Atlamakyazarınüçüncüöykükitabıdır.





Üç yıldır bitmeyen kışa.





Her ateş şiddetine göre bir uzaklık gerektirir.





Yaklaşmadan anlayamıyorsun.
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Ayaklarımı denize sokmuş taş topluyorum, annem 
duayla toplamamı söylüyor, arkamda. Ben, şarkı mırılda-
nıyorum, içimden. Umutlu bir şarkı. Utanmasam dışım-
dan söyleyeceğim. Annemden değil, insanlardan utanıyo-
rum. Annem dua yerine şarkıyı seçtiğim için asla kızmaz.

Sular henüz ısınmamış, ayaklarım suyun içinde bi-
raz daha kalırsa regl dönemim çok sancılı geçer. Yanımda 
yaşlı bir kadın var. Boyu benden oldukça kısa. Saçları in-
cecik, sarışınlığı ile yaşlılığı birbirine karışmış, tel tel 
omuzlarına dökülüyor. Saç diplerini göremiyorum. Şap-
kası alnını sıkıştırıyor. Altmış yaşında var mıdır? Anne-
annemden daha zayıf, babaannemden daha genç. Gör-
düğüm her yaşlıyı tanıdığım yaşlılarla karşılaştırmak gibi 
tuhaf bir huyum var. Evet, bu kadın bizimkilerden daha 
dinç. Bu dinçliği neye borçlu acaba? Uzun yürüyüşlere 
mi yoksa düzenli yapılan egzersizlere mi? Pantolonunun 
paçalarını dizlerinde toparlamış, gülümseyerek taşları 
seçiyor. O bile üşümekten korkmuyorsa benim kork-
mam anlamsız. Babaannem üşümekten korkardı. Anne-
annem ile bu konuları hiç konuşmazdık.

Pantolonumun sağ paçası hafifçe çözülüyor, suyun 
içinde kaldı bile, daha fazla ıslanmaması için hızlıca çe-
kiştiriyorum, elimi kaldırdığımda damlalar kolumdan 

Üşümekten Korkmak
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aşağı küçülerek akıyor. Hafif bir ürperti tuzlu suyun ya-
kıcılığıyla karışıyor, içimde bir kalabalık ayaklanıyor su 
damlasıyla bir, o an sahilden geçen bir grup gence takılı-
yor gözüm, çoğu çocuk yaşta, ellerinde kocaman pamuk 
şekerleri, kimilerinde dondurma. Onlar için yaz gelmiş 
bile, oysa havaların ısınmasına daha var. İçimdeki kalaba-
lığın adımlarıyla gençlerin heyecanı birleşiyor, yüksek 
konuşmalarla, tam önümüzde, içlerinden biri bana sesle-
nip el sallıyor coşkuyla. 

Üzerime alınmak için gözlerimi kısarak bakıyorum, 
haftanın üç günü birlikte şehre yolculuk yaptığımız Def-
ne bu. Defne, hafta arası her gün, kazandığı lisede eğitim 
alabilmek için bir saatten fazla yol gidip şehre iniyor. 
Ben de haftanın üç günü üniversitedeki öğrencilere ders 
vermek için bu yolculukta ona katılıyorum. Heyecanları
na karşılık veremesem de onlara el sallıyorum. Bütün 
kalabalık havaya öpücükler göndererek selamlıyor ve ya-
naklarıma yerleşen sıcaklık, havanın kararmaya yüz tut-
tuğu bir akşamüzeri saatinde iyi ki ele vermiyor beni.
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Yüzümüzdeki Renklerin Binlerce Nedeni

Sonya ile utanma konusunda uzun uzun konuşmuş-
tuk. O, bunun hiç de kötü bir özellik olmadığını düşünü-
yor. “Utanmak,” diyor telefonda “artık insanlarda nere-
deyse hiç görmediğimiz bir şey, bunu hissedebildiğin 
için şanslısın.” Karşımdaymış gibi omuzlarımı silkerek 
yanıt veriyorum ona, “Bana kalırsa övünülecek bir tarafı 
yok” diye ekliyorum, “sadece fizyolojik ve kontrolsüz bir 
sonuç utanmak.”

“Ne kadar mantıklı düşünmeye çalışsan da,” diye de-
vam ediyor, “duygularını da görmezden gelmiyorsun, bu 
çok belli.” Oturduğum sandalyede rahatsızca doğruluyo-
rum, bu kadar şeffaf olmak beni geriyor, kaşımın üzerinde 
giderek belirginleşen ince bir damar, rengini griden yeşile 
bırakıyor. “Ama” diyor Sonya, “yüzümüzdeki renklerin 
binlerce nedeni var ve sen en insani olanına sahipsin.”

Baz istasyonlarını aşan bir heyecan koşup oturuyor 
içime. Alnımdaki damardan bir iz kalmamış, parmak uç-
larım uyuşuyor. Heyecanlandığımı hissediyor Sonya ve 
adeta kıkırdayarak, “Eminim,” diyor, “yanakların yine 
pespembe olmuştur.”

Hiçbir şey söyleyemiyorum. Gülümsediğimin far-
kında mı acaba? Farkında olacak ki, “Seni görmeye gele-
ceğim,” diyor. “Artık yüz yüze tanışma zamanı geldi.”
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Kalbimin atışını benim dışımda biri duyuyor mu 
diye etrafa bakıyorum. Elimin serinliği yüzümün sıcaklı-
ğında hafifliyor, gülümsemem kilometreleri geçiyor, ki-
lometreler içimde bir sayaç, dönüp duruyor.
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