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Deniz Kavukçuoðlu, 1943’te Ýstanbul’da doðdu. Ýlk ve ortaöð
re
ni
mini Ýstanbul’da yaptý. 1963 yýlýnda Almanya’ya gitti.
Tübingen, Heidelberg ve Nürnberg’de felsefe, tarih, ekonomi
okudu. 1970 yýlýndan sonra Almanya’nýn çeþitli kentlerinde,
özel kuruluþlarda yönetici olarak çalýþtý. Hamburg’da üç yýl
öðretim görevlisi/proje yönetmeni olarak görev yaptý. Sýkýyö
netimli dönemlerde yirmi iki yýlý “zorunlu” olmak üzere, top
lam otuz yýl Almanya’da yaþadý. 1960’lý yýllarýn sonundan iti
baren Ant Dergisi, Aydýnlýk Dergisi ve Yeni Ortam Gazete
si’nde yazýlarý yayýnlandý. 1990’lý yýllarýn baþýnda Milliyet
Gazetesi’nin yurtdýþý baskýsýnda, bir yýl da günlük Aydýnlýk
Gazetesi’nde köþe yazýlarý yazdý. Þiddetten Demokrasiye/ Sos
yal Demokrasi ve Milliyetçilik’i (Ercan Karakaþ, Günay Özdo
ðan ve Murat Belge ile) 1996’da, Karl Marx’tan Günümüze
Alman
ya’da Sosyal Demokrasi’yi 1997’de, Deniz Bitti’yi ve
Sosyal Demokraside Temel Eðilimler’i 1998’de, Alageyik Soka
ðý Bir Liman mýydý’yý 2002’de, Sen Vatan Haini misin Baba’yý
ve Zarife’yi 2003’te, Kedi Gülüþü’nü 2004’te, Bir Yolculuk
Öykü
sü/TÜYAP Ýstanbul Kitap Fuarý’nýn 25 Yýlý’ný 2006’da
yayýnladý. 1992 yýlý sonunda Türkiye’ye dönen Deniz Kavuk
çuoðlu, 1993 yýlýndan bu yana TÜYAP A.Þ.’de genel koordi
natör olarak görev yapýyor ve 1997 yýlýndan beri Cumhuriyet
Gazetesi’nde yazýyor.
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CEVRÝYE HANIM
Ütülediði son fanilayý da önü alta gelecek þekil
de ütü masasýnýn yaný baþýndaki yataða serdi, kenar
larýný dörder parmak, eteðini de bir karýþ içe doðru
katladýktan sonra ters çevirerek öbürlerinin üzerine
koydu. Böyle isterdi Mümtaz Bey; titiz bir insandý.
Ýlk gün ona evi gezdirmiþ, mutfaktaki, yatak odasýn
daki tüm dolaplarý açýp içlerini göstermiþ, tabaklarý,
tencereleri, bardaklarý, yatak çarþaflarýný, iç çama
þýrlarýný, çoraplarýný nasýl yerleþtirmesi gerektiðini
tek tek anlatmýþtý.
“Dolaplarýn içindeki her þey mum gibi olmalý,”
demiþti.
Ýlk kez bir bekâr evinde çalýþýyordu. Ýki yýldýr
gündeliðe gittiði Hümeyra Haným,
“Çekinecek bir þey yok, korkma, Mümtaz Bey
efendi insandýr, ben kefilim,” deyince,
“Olur,” demiþti, “bir deneyeyim.”
Gündelikçi kadýnlarýn bekâr evlerine gitmeleri
iyi karþýlanmazdý. Özellikle kocalarý buna izin ver
mezdi. Cevriye Haným da evliydi, Kartal, Kurtköy’de
kocasý, kýzý ve oðluyla bir gecekonduda yaþýyorlardý.
Kocasý kundura onarýmcýsýydý, beþ yýl öncesine
kadar Kartal’da kendi iþinin sahibiyken, iþler azalýp
da kirasýný ödemekte zorlanýnca dükkânýný kapat
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mýþ, Yakacýk’ta bir ayakkabý fabrikasýnda vardiya
baþý olarak iþe baþlamýþtý Mustafa Usta. Üç yýl
boyunca eve düzenli giren parayla eskisinden daha
rahat bir yaþam sürmüþler, oturduklarý eve yakýn bir
yerde inþaata baþlayan bir kooperatife üye olmuþlar
dý. Her ay pek de azýmsanmayacak bir ödenti ödü
yorlardý. Cevriye Haným o zaman baþlamýþtý evlere
gündeliðe gitmeye. Bu, baþlarda ona da, ailesine de
aðýr gelmiþ, ama amaç, baþlarýný sokacak doðru
dürüst bir ev sahibi olmak olunca çaresiz kabullen
miþlerdi. Her þey yolunda giderken kocasý iki yýl
önce bir öksürük illetine yakalanmýþtý. Uzunca bir
süre doktora görünmekten kaçýnmýþtý. Ne var ki
öksürüðü fabrikadaki yöneticilerin dikkatine taký
lýnca Kartal Devlet Hastanesi’ne gitmek zorunda
kalmýþtý.
“Bir þeyim yokmuþ,” demiþti karýsýna. “Tiner
boðazýmý tahriþ etmiþ.”
Ýyi bir ustaydý Mustafa. Fabrika yönetimi hasta
lýðýnýn nedenini bilse de onu iþten çýkartmamýþtý.
Cevriye Haným ise kocasýnýn gýrtlak kanserine yaka
landýðýný onun ölümünden beþ ay önce öðrenmiþ,
yýkýlmýþtý.
O kötü günlerinde çok iyiliðini görmüþtü Müm
taz Bey’in. Kim bilir kaç kez çalýþmaya gelememiþ,
ama adamýn aðzýndan tek bir ters sözcük çýkmamýþ
tý. Tam tersine, yerini baþka kadýnlarýn aldýðý o gün
lerde bile onun parasýný aksatmadan ödemiþti.
“Ýnsanlýk halidir, hepimizin baþýna gelebilir, sen
canýný sýkma Cevriye Haným,” derdi.
Lisenin birinci sýnýfýna giden kýzýnýn okul mas
raflarýný da beþ yýldýr Mümtaz Bey karþýlýyordu.
Gebze-Haydarpaþa arasý iþleyen sabah trenleri
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týka basa gündelikçi kadýnlarla dolu olurdu. Kadýn
lar öbekler halinde ara istasyonlarda inerler, her biri
bir yana daðýlýrdý. Baþlarýndaki eþarplardan, üzerle
rindeki mantolardan, topuklarý aþýnmýþ ayakkabýla
rýndan bir bakýþta anlaþýlýrdý gündelikçi olduklarý.
Cevriye Haným, üzerindeki giysileriyle, ayaðýndaki
ayakkabýlarýyla çok farklýydý öbür kadýnlardan.
Kýzýnýn etkisiyle uzunca bir süre önce kurtulmuþtu
o eski, güllü dallý entarilerinden. Topuðu aþýnmýþ
ayakkabýlar ise zaten yakýþmazdý bir kunduracýnýn
karýsýna. Davranýþlarý, konuþmalarý da farklýydý.
Öbür kadýnlar gittikleri evlerin hanýmlarýný, beyleri
ni çekiþtirirken o aðzýný açmazdý. Kadýnlar Cevriye
Haným’ýn bir bekâr evine gittiðini biliyorlardý. Hatta
bir ara trende onun Mümtaz Bey’le arasýnda bir iliþ
ki olduðu sözü dolaþmaya baþlamýþ, Cevriye Haným
nasýl davranacaðýný, ne söyleyeceðini bilememiþti.
En iyisi susmak, hiç oralý olmamak, diye düþünmüþ,
kadýnlar da bekledikleri tepkiyi alamayýnca dediko
dular bir süre sonra kesilmiþti. Gerçekten de gittik
leri evlerin beyleriyle, yetiþkin oðullarýyla iliþkiler
yaþayan kadýnlar vardý aralarýnda. Kendileri anlatýr
lardý kadýnlarýn; nasýl olup da utanmadýklarýna, yüz
lerinin kýzarmadýðýna þaþýrýrdý Cevriye Haným.
Ütülediði fanilalarý þifoniyere yerleþtirirken bir
kadýn çorabý iliþti gözüne. Aldý, kimin olduðunu anla
mak istercesine dikkatle baktý, sonra yeniden eski
yerine koydu. Kim bilir bu yatak odasýnýn duvarlarý
nelere tanýk olmuþtur, diye geçirdi aklýndan. Bekâr
adamdý, olgun yaþýna karþýn çok da saðlýklýydý. Ada
mýn yatak odasýnda neler yaptýðý beni neden böyle
ilgilendiriyor, diye düþündü. Garipti, ama Mümtaz
Bey’i o kadýnlardan kýskanýyordu sanki. Nasýl bir
duyguydu bu? Ýçinden kovmak istiyor, fakat kovamý
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yordu. Bana ne elin adamýndan, ne isterse yapsýn,
diyemiyordu. Kocasýnýn ölümünün üzerinden iki yýl
geçmiþti, iki yýl da o öksürüklü dönemi; dört yýldýr
bedenine erkek eli deðmemiþti. Bu muydu içindeki o
bir türlü kovamadýðý kýskançlýk duygularýný yeþer
ten?
Eli saçlarýna gitti; Mümtaz Bey’in olmadýðý saat
lerde baþý açýk çalýþýrdý. O gün üzerinde beyaz bir
tiþört, altýnda da her zaman giydiði kot pantolonu var
dý. Yalnýz olduðu zamanlar terlik giymezdi. Saatine
baktý, Mümtaz Bey’in gelme saati yaklaþmýþtý, cumar
tesi günleri öðleden sonra çalýþmazdý. Ýþten çýktýktan
sonra Kadýköy çarþýsýna gider, alýþveriþ yapardý. Eve
geldiðinde getirdiklerini mutfaða býrakýr, Cevriye
Haným’a arzu ettiði bir yemeði yapmasýný söylerdi.
“Bana bir karnýyarýk yapabilir misin?” derdi, söz
gelimi.
Ne kadar tatlý dilli, gönül alýcý bir insandý.
Cevriye Haným salt karnýyarýkla kalmaz, yanýn
da mutlaka pilav da piþirirdi. Bir sonra geldiðinde
Mümtaz Bey’in kendisine,
“Yemekler gerçekten nefisti,” diyerek övgüler
düzeceðini bilirdi.
Zil çaldýðýnda ayaklarýna terliklerini geçirip
kapýya koþtu. Öngördüðü gibi, gelen Mümtaz Bey’
di, her iki eli de þiþkin poþetlerle doluydu.
“Alayým, Mümtaz Bey...”
“Yok, sen zahmet etme, ben götürürüm mutfa
ða.”
Mümtaz Bey ellerindekileri mutfakta yere býrak
tý. Kapýdan çýkmak için döndüðünde Cevriye Haným’
la göðüs göðüse geldi. O anda þaþkýn bir anlatým belir
miþti yüzünde. Þaþkýnlýðýnýn nedeni Cevriye Haným’
la çarpýþmasý deðildi, onu ilk kez baþý açýk görüyordu.
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Nasýl da kara saçlarý vardý kadýnýn? Cevriye Haným,
Mümtaz Bey’in bakýþlarýndan ortada bir tuhaflýk
olduðunu anladý. Ellerini onun baktýðý yere, baþýna
götürünce sarsýldý bir an. Hayatýnda ilk kez yabancý
bir adamýn karþýsýna baþýný örtmeden çýkmýþtý. Ani
den geri döndü; nedenini anlayan Mümtaz Bey,
“Niçin böyle býrakmýyorsun?” diye sordu.
Hiçbir yanýt gelmedi Cevriye Haným’ýn aklýna,
dondu kaldý. Sonra düþündü. Bir “yabancý” mýydý
Mümtaz Bey? Yýllar içinde onca iyiliðini gördüðü bu
adam onun yabancýsý olabilir miydi?
“Nasýl isterseniz, Mümtaz Bey,” dedi.
Mutfakta poþetleri boþaltýp içindekileri dolapla
ra yerleþtirirken, sormaktan kendini alamadý:
“Niçin istemiþti baþýnýn açýk kalmasýný?”
Bunlarý düþünürken içerden sesi geldi Mümtaz
Bey’in.
“Cevriye Haným, ben biraz uzanacaðým yatak
odasýnda, sen rahatýna bak. Bu arada bana bir Ýzmir
köftesi yaparsan sevinirim...”
Mümtaz Bey’in yatak odasýna uzanmaya gitmesi
Cevriye Haným’ýn o gün yaþadýðý ikinci “ilk”ti. Bir
rastlantý mýydý bunlar, yoksa bir çaðrý mý? Baþýný aç,
yanýma gel mi demek istemiþti? Þifoniyerdeki o fileli
ipek çorabý Cevriye Haným’ýn göreceðini bilerek ora
ya koymuþ olabilir miydi? Kafasý allak bullaktý. Ken
dini iþine veremiyordu. Ýzmir köftesi için soðan doð
rarken býçaðý kaydýrdý, parmaðý kesildi, kâðýt havlu
dan bir parça kopartarak kesiðin üzerine yapýþtýrdý.
Neler oluyordu bugün? Aklýna gene o çorap geldi;
nasýl bir kadýndý sahibi? Güzel, alýmlý bir kadýn olma
lýydý, çünkü o tür çoraplarý ancak öyle kadýnlar giyer
lerdi. Kim bilir kendi bacaklarýnda nasýl dururdu?
Keþke bir giyip baksaydý. Ardýndan, “Neler düþünü
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yorum ben?” diye söylendi. Kafasýndan geçenlerden
utanýyordu, ama yatak odasýndaki Mümtaz Bey’i de
aklýndan çýkaramýyordu. Köfteleri, patatesleri yerleþ
tirdiði tepsiyi fýrýna sürdü, ellerini yýkayýp kuruladý.
Çýktý mutfaktan. Yatak odasý mutfak kapýsýnýn da
açýldýðý koridorun sonundaydý. Kalbi göðüs kafesini
çatlatacak ölçüde hýzlý atýyordu. Yatak odasýna doðru
iki-üç adým attý. Odanýn kapýsý aralýktý. “Beni bekli
yor,” diye düþündü. Ýçinde o odada yatan adama karþý
hiçbir kýzgýnlýk, öfke yoktu. Yoksa o odada Mümtaz
Bey’le birlikte olan kadýnlar gibi olmayý isteyen asýl
kendisi miydi? Niçin yürüyordu oraya doðru, kendi
sini nelerin beklediðini bile bile. Bir an kocasý geldi
gözlerinin önüne, boðazýna bir yumru oturdu.
“Baðýþla beni Mustafa,” dedi. “Kolsuz kanatsýz
býrakýp gittin beni.”
Kapýya yaklaþtý, ileriye doðru itti usulca. Mümtaz
Bey yorganýnýn altýna girmiþ, uyuyordu. Geri çekildi.
Ne anlama geliyordu bu? Döndü, mutfaða uðrayýp
fýrýna baktý, sonra salona geçip bir koltuða oturdu.
Artýk hiçbir þey düþünmek istemiyordu. On dakika
sonra kalktý, mutfaða gidip fýrýný söndürdü. Mümtaz
Bey, o salondayken kalkmýþ, yatak odasýnýn kapýsýný
kapatmýþtý. Ýçine olaðanüstü bir rahatlýk yayýldý; aðýr
bir yükün altýndan kurtulmuþ gibiydi. Portmantoya
gitti, eþarbýný baþýna baðladý, kocasýndan kalan mon
tunu geçirdi sýrtýna. Ayakkabýlarýný giyerken, topuk
larýna baktý, aþýnmýþlardý. Ýç geçirdi. Sonra portman
tonun çekmecesini açýp Mümtaz Bey’in býraktýðý
parasýný aldý, kapýyý açýp çýktý. Kapatýrken,
“Sen sa
hi
den iyi adam
sýn Müm
taz Bey,”diye
mýrýldandý, “Allah tuttuðunu altýn etsin.”
Moda, Ekim 2006
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