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SineErgün’ünCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



SİNEERGÜN,1982’dedoğdu.Öykü,şiirvedenemeleridergiveder-
lemelerdeyeraldı.İlkkitabıBurası Tekin Değil’i(2010)Bazen Hayat 
(2012)izledi.Bazen HayatkitabıylaSaitFaikHikâyeArmağanı’nalayık
görüldü.Baştankara(2016)adlıkitabıylaiseAvrupaBirliğiEdebiyat
Ödülü’nüaldı.Baştankaraçeşitlidillereçevrildi.





küçük halama





unutmak (-i) 1 belleğinde kalmamış olmak, aklından çıkıp 
gitmek, anımsamamak. 2 bir şeyi dalgınlıkla bir yerde 

bırakmak ya da bir işi dalgınlık nedeniyle yapmamak. 3 bir 
şeyi uzun süre yapmadığı için artık yapamaz olmak. 4 bir 

şeyi yapamaz duruma gelmek. 5 bağışlamak. 6 üstünde 
durmamak, gereken önemi vermemek. 7 hatırdan, 

gönülden çıkarmak.

Türkçe Sözlük, Ali Püsküllüoğlu





“Bana neyi unuttuğunu söyle sana kim  
olduğunu söyleyeyim.”

Unutma Biçimleri, Marc Augé
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Arabayı kentin dışına bıraktı. Öyle söylenmişti. Ya-
nına yükte hafif eşyalarını aldı. Yine de ağırdılar. Uzun 
zamandır araba kullanıyordu. Gece gözlerini ağrıtmıştı. 
Bacakları uyuşmuştu. Yürümekte güçlük çekiyordu.

Kent uzaktan sokak lambalarının ışığı altında ada-
cıklardan ibaretti. Soluk ışıklar tek tük evleri, boş sokak-
ları, uzun gölgeler bırakan ağaçları ancak aydınlatıyordu. 

Önce dereyi geçecekti. Yokuşun başına gelince sol-
dan üçüncü evin kapısını çalacaktı. Önünde büyük bir 
ağaç olacaktı evin.

Suyun sesine yürüdü. Dere kenarına vardığında su-
yun karanlığın içinde ağır ağır akışını izledi. Cılızdı, tek 
sıçrayışta geçilir diye düşündü. Yorgun hissediyordu bu-
nun için. Geçti.

Yokuşa doğru ilerlediğinde evi seçmekte zorlanma-
dı. İki katlı, bakımsız bir evdi. Ağaç bütün evi gölgesinde 
bırakmış, handiyse dallarıyla üstünü örtmüştü. Sokak 
lambasının ışığı dalların arasından duvarlarına sızmıştı. 

Kapıyı yine bir o kadar bakımsız, genç denebilecek 
yaşların sonlarında biri açtı. Kısa, baktı. Geliyorum, dedi, 
kapıyı kapadı. İçeriden sesler duyuyordu. Bir şeylerin to-
parlanma, yer değiştirme sesleri. Az sonra kapı açıldı, 

— 1 —
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Gidelim, dedi. Sesinin telefondakinden tok olduğunu 
düşündü. Bedeniyleyse tamamen uyumsuzdu.

Uzun zaman yürüdüler. Birbirine benzer sayısız so-
kaktan geçtiler. Tek söz etmediler. 

Kent de bir o kadar sessizdi. Kulakları yokluğun 
içinde gecenin bilindik seslerini taradı. Köpek havlaması, 
gürültülü bir horultu, hiç yoksa yaprak hışırtısı. O ve 
yanındakinin ayak seslerinden başkaca şey duymuyordu.

Neden sonra, Neler oldu, bana özetleyebilir misiniz, 
diye sordu, gözleri gölgesindeydi. Özetlemek, diye tek-
rar etti beriki, omuz silkti. Yanıtı boşa beklediğini bir 
süre sonra anladı. O an geri dönmek, gitmek istedi. Adı 
sanı duyulmamış bu yerde ona bir şey anlatmak isteme-
yen biriyle yürüyordu. Ne biliyordu onun hakkında? Adı 
Z’ydi. En azından ona öyle söylenmişti. Başka. Hiçbir 
şey. Yine de bedeni Z’yle birlikte yola devam etmiş, geri 
dönme düşüncesi ayaklarına varmadan belleğinden sili-
nip gitmişti.

Olanları duyduğunda telefonunun çalacağını bili-
yordu. Kısa süre sonra aranmış, o gece yola çıkması söy-
lenmişti. Gelmeden önce Z’yle bir kez telefonda konuş-
muşlardı. Sizi arayabileceğimi söylediler, rehberlik et-
meniz için, demişti telefonda. Rehber değilim, diye yanıt 
vermişti Z. Bir an yanlış numarayı aradığını düşünmüş, 
Siz Z misiniz, diye sormuştu. Evet ama rehber değilim, 
demişti yeniden, sizinle yürürüm, hepsi bu. Tamam, de-
mişti, bu denli kısa sürede başkasını bulması olanaksızdı. 
Şimdiyse pişmandı. Biraz daha araştırıp kent merkezine 
varana dek ona ne olup bittiğini anlatacak, böylece za-
man kazandıracak birini pekâlâ bulabilirdi.

Niçin arabayla devam etmedik, diye sordu. Sesini 
tanımadı. Öfkeli. Sormadan önce bunu düşündüğünün, 
öfkeli olduğunun ayırdında değildi. Karanlıkta homur-
dandığını işitti Z’nin. Yanıt vermek, konuşmak onun için 
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sanki güçtü. Öteden beri böyle, dedi. Uzun zaman yeni-
den konuşmasını bekledi. Sonunda, sabırsız, Anlatır mı-
sınız, dedi. Z boğazını temizledi, ayak seslerinin eşliğin-
de yürümeye devam ettiler. Her adımda sorunun yanıtı-
na olan merakını yitiriyor, ulaşamamaksa onu öfkelendi-
riyordu. 

Eskiden, dedi Z sonunda, yol üstüymüş burası. Gö-
çenler, ticaret yapanlar, ipsiz sapsızlar, herkes buradan 
geçermiş. Kimin kim olduğu belli değilmiş. At sırtında 
kente girip yağmalayanlar, çocuk, kadın kaçıranlar olur-
muş. O yüzden, derler ki, karar alınmış. Kente at sırtında 
girenleri vurmaya başlamışlar. Bir, iki. Duyulmuş bu. 
Gelen atından inip yürüyerek geçmiş kenti. Araba için 
aynı kuralı uygulamasalarmış keşke, dedi, sıkkın. Evet, 
dedi Z, iç çekti, bir kababasın sen. Anlamadı, Anlama-
dım, dedi. Beriki yanıt vermedi.

Güneş o ara doğdu. Ağır ağır değil. Birden. Kent açı-
ğa çıktı. Dağınık evler birbirine benzemeyen sıralı apart-
manlara dönüşüyordu ileride. Yürüdükçe toz kalkan yol-
lar. Her şey, her yer, eskiden hangi renkteyse de artık 
grinin tonlarıydı. Çirkin, diye düşündü. Bir çirkin kent 
daha. Adını bile anımsamadığı birçoğunu görmüştü o 
güne dek.

Yanında yürüyen bedene kaydı bakışları. İrkildi. O 
ama gördüğü kimseye benzemiyordu. Yüz çizgileri de-
ğildi nedeni. Bakışları da olamazdı. Gözlerini görmüyor-
du. Belirgin bir yan aradı. Bir ben, yüzünde bir leke, ola-
ğanın dışında kambur bir sırt, herhangi bir şey. Yoktu. 
Yine de.

Fotoğrafını çekmek isterdi. Sorsa hayır diyecekti. 
Güneş arık bedenini sarıya boyamıştı. Sarıydı ya da. Işı-
ğın vuruşuna göre yer yer gölgeleniyor, yürüdükçe biçim 
değiştiriyordu.
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