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Dün gece rüyamda Meryem’i gördüm. Tekrar Amerika’ya götürüyorlardı. Sesi titriyordu: “Nasıl 
söylesem! Bu kez farklı, Puyan, Puyan...” 

Davudi, “Boşver Meryem, ben varım ya,” dedi. 

Tina, cipin arka metal çubuğunu tutuyordu “Mellem Tezze, Mellem Tezze, citme.” 

Merdivenlerin bitişiğindeki kiraz ağacına yapışmıştım. Farahruz, kapıyı kapatırken Meryem’e 
beyaz bir mendil fırlattı. Lale, Tina’nın yumruğunu çözdü. Nasıl da başsız bir kalabalık! Tina, Lale’nin 
yüzünü yumrukladı: “Kötü, kötüsün kötü maman! Söyle Mellem Tezze cötül mesinle, söle, hadi hadi, 
söle...” 

Kalabalık, birisi düdüğü çalsın diye ışıkta bekliyor, sonra dönüyor. Farahruz, Lale oldu, cipin önüne 
koşup dudaklarını gösterdi: “Temizle! Temizle!” 

Yere mıhlanmıştım. Sanki, birileri beni oraya dikmiş gibi. Lale, gözünü Tina’dan aldı, Tina’nın başını 
omzuna koydu, koştu. Tina’nın, altın rengine çalan saçları parlıyor ve havalanıyordu. 

 

* 

 

Ne demek yani? İnşallah... 

 

“Bayan! Son durak... İnmiyor musunuz?” 

“Evet! Dedim ya, Servi’de ineceğim.” 
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Servi’den yukarı tırmanıyoruz. Soğuk. Titriyorum. İnşallah Meryem gelmiştir. Adımlarım 
hızlanıyor. Alnımı tülbendimle kapatıyorum. 

 

Tina, kollarını Meryem’in boynuna doluyor. Yüzünü Meryem’in yüzüne yapıştırıyor. Meryem, 
Tina’nın bluzunun yakasını açıyor, başını Tina’nın bluzuna sokuyor, kokluyor, sonra, Tina’nın başını hafifçe 
arkaya çekip yüzüne dalıyor. Gözbebekleri ıslanıyor: “Lale! Bu Tina kime çekmiş? Bak bluzuna. Saçları ve 
gözleri tıpa tıp...” 

Lale gülüyor: “Meryem Teyzesine...” 

Meryem, Tina’yı kucağına bastırdı: “Tina, Tina, Tina’cık!” 

Farahruz, parmaklarını Tina’nın saçlarında gezdiriyor: “Gerçekten de bu elbiseler ona yakışıyor, 
yeşil ve sarı müthiş bir terkip,”  

 

Meryem’in mor mantosunun ucu cipten dışarı sarkmış, rüzgârda oynuyordu. 

 

Meryem fısıldadı: “Lale, insanın böyle güzel ve sağlıklı bir kızının olması ne kadar da keyifli bir 
şey!” 

“Ohoooo, artık senin bu kızın da olmuş bir...” 

 

Meryem ne demek istedi? Ne söyledi? İnsanın, rüyasındaki ya da rüyasında attığı çığlıkların neden 
sesi olmaz? 

 

Tina, Lale’nin omuzlarını sarsıyor: “Maman, ben Melyem Teyze’nin kızı olim mi? Mellem Tezze’nin 
kızı...” 

Meryem’in dudakları, Tina’nın konuşmasını kesiyor, birbirlerinin koynuna giriyorlar. Tina, 
Meryem’in saçlarını tülbendinin altından dışarı çıkarıp yüzüne döküyor. 

Lale gülüyor: “Görüyorsun değil mi nasıl gönül çeliyor! Bızdık!” 

 

Cip döndüğünde gözleri gözlerime takıldı, dudakları kıpırdadı. Ne demek istediğini anlamadım. Ne 
söyledi? 

 

Farahruz, öylece Meryem’i ve Tina’yı seyrederken, “Bakim! Senin Meryem’e benzeyeceğini 
biliyorlar mıydı yoksa tesadüfen mi Meryem koymuşlar adını?” diye soruyor. 
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Davudi, göğsünden bir haç çıkarıyor ve: “Ah, kutsal ana,” diyor, “Bakire Meryem, insanlık 
kurtulsun diye İsa’yı dünyaya ne zaman getireceksin?”   

Meryem gülüyor ve “İsa’nın babası, İsa’nın dölünü yeryüzüne ekmeden çarmıha gerildi,” diyor.  

Sonra, Meryem kendi içine çekiliyor ve gözleri dalıyor. Nereye? İbrahim? Herkes susuyor. 
Farahruz bana bakıyor, dudakları oynuyor. Bakışları “Bir şeyler söyle,” diyor, “bırakma kendi içine 
kapansın. Belki, ne düşündüğünü bildiğini söylüyor...” 

Biliyorum. 

Tina kapıyı çarpıyor. Bahçeye fırlıyor. Lale bağırıyor: “Tina gitme!” 

Meryem uykudan sıçramış gibi sanki. Omuzları hafifçe hareket ediyor. Bakışları Davudi’nin 
yüzünde dönüyor. Davudi elini göğsüne koyuyor ve eğiliyor: “Emrinizdeyim...” 

 

* 

 

Kapı görevlisi, Resul Bey’e, “İntihar, kebire günahlardan1 sayılır, ancak Allah bilir ya, rahatladı,” 
diyor. 

“İntihar mı? Kim?” 

İlan panosunu gösteriyor: “Hanım! Okumanız var ya.” 

İnna lillah ve inna ileyhi raceun2 

Safa Davudi’nin ani ölümünü büyük üzüntü ile  

........................................ 

............................................. 

İçimde bir şey yıkılıyor. Servi Caddesi’nden yokuş aşağı koşuyorum. Ansızın, kapı görevlisinin sesini 
duyuyorum “Bayan! Kartınızı kontrol makinesine sokmadınız...” 

Ve başka bir ses, daha yavaşça, “Bu zavallının da bir tahtası eksik,” diyor. 

“Taksi.” 

“Nereye?” 

“Piruzi.” 

“Piruzi’nin neresine?” 

 
1 Arapça. İslam dinindeki iki tür günahtan biri. 
2 Kuran’da bir ayet. Biz Tanrıdanız ve ona döneriz. 
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“Bilmiyorum.” 

Aynadan bana bakıyor: “Bilmiyorsunuz?!” 

Gırtlağıma bir çığlık takılıyor. Sahi evleri nerede? Piruzi’nin neresinde? 

“Affedersiniz ha! Hiç mi bilmiyorsunuz? Sadece sokağın adını mı unuttunuz?” 

“Efendim...?! Piruzi’ye daha çok var...” 

“Demek sokağın adını unuttunuz... olur bazen.” 

Teybin düğmesi tık diyor. Bir kadının ince sesi, arabanın içinde dönüyor: “Alo, rica ederim, seni bir 
ahu yavrusu gibi okşarım...” 

... Meryem onu neden yanına aldı? Şoför, Davudi değildi ki! Diğerleri kimdi? 

“Bayan, müziğe karşı değilsiniz ya?” 

“Müziğe mi? Hayır.” 

“Biliyordum. Müzikten kim hoşlanmaz ki. Kendimi methetmiş olmayayım ama arar, kasetlerin en 
bir numarasını bulurum. Sabahtan akşama bu namussuz gargaranın arkasında ...” 

Baba, ‘Araba merkeptir, merkep de son sefer,’ dedi ve okudu 

Ahşap merkebe bindiğinde 

yanına gelirim utanarak 

“Bu kaseti görüyor musun? Çıkalı yedi sekiz gün ya var ya yok. Kendisi de anam bir içim su. Gelir 
gelmez alacağım.” 

“Maman sölle Mellem Tezze’yi cötülmesiler, sölle, sölle, sölle maman, sölle Mellem Tezze’yi 
cötülmesiller.” 

“Siz gördünüz mü?” 

“Efendim?” 

 “Gördünüz mü?’ dedim. 

“Ha evet! Neyi?” 

“Televizyondaki şovunu.” 

Anne, – Rezil oldum, dedi. Baba, – Nen var, kadın uyuyor, hem Yusuf’un rüyası kırkında 
yorumlandı, dedi. Anne, - Ya Yusuf peygamber, dedi. 
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Şoför, Davudi olmasın sakın? Ya Davudi ise? Cipin rengi neden siyahtı? 

 

“Sen söz verdin teyze, söz verdin evimize gelecektin.” 

“Tamam Davudi, gelirim.” 

“Mutlaka!” 

“Mutlaka...” 

“Yemin et, ölümü gör, Allah’a yemin et.” 

Davudi’nin telefonunu arıyorum, sesi yankılanıyor: “Dövüyorlar beni, bağırıyorlar. Teyze, söz 
verdin anne ile konuşacaksın.” 

“Davudi, kim dövüyor seni?” 

“Vefa, Vefa.” 

Yaslanıyorum. Yanağım kor yanıyor. Neden gitmedim?... Neden? 

“Teyze, Allah’ını seversen bırakma anlasın, neden ölmedim ha... Neden? Bu kör gözle, bu şişmiş 
karınla...” 

Suratına bir şamar indiriyor: “Platin dolu! Dünyanın işine bak, morga gidersin, kalabalık hazır, 
mezarın kazılı, gassal hazır bekliyor, aniden dirilmeye heveslenirsin!”  

Meryem, başını kitap sıraları arkasından yükseltiyor. Davudi’nin ellerini takip ediyor. Parmağını 
kitabın arasından çıkarıyor. Kitabı masanın üzerine vuruyor ve salona geçiyor. Farahruz kitabı alıyor. Bana 
bakıyor, takvimin üzerine yazıyor. Mahmudi Bey’e, Davudi’yi buradan almasını söylemeliyiz. Böyle giderse 
sonunda Meryem... 

“Ne okuyor?” diye soruyorum. 

Farahruz, daha kitabın başlığını okumadan Davudi kapı tokmağını yakalıyor: “Tamam teyze, açık 
açık defolup gitmemi söyle. Sizi rahatsız ediyorum, biliyorum, biliyorum.” 

Davudi’nin elini çekiyorum: “Nereye? Aptal olma!” 

“Aptalım. Yedi neslim de aptal. Çok yediğimi söyle teyze… Çok konuştuğumu… Meryem Hanım’ı 
rahatsız ettiğimi… Değil mi?” 

 

Akarsu nerde? İyisi, kulübeden ofise bir telefon edeyim. Ya Meryem gelmemişse! Hayır, şoför, 
Davudi değildi ki. 
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Bir araba vın diye geçiyor, şoför başını taksiden dışarı çıkarıyor: “Eşek Tur.” 

Ona bakıyorum. Nasıl da koca göbekli! Düğmelerini neden açık bırakmış? Hızlı gidiyor. Cadde ne 
kadar tenha! 

Dikiz aynasını yüzüme göre ayarlıyor: “Hızlı gidiyorsam söyleyin. Gecikirsiniz diye düşündüm.” 

“Zaten geç olmuş... hem de çok...” 

“Heee, neden baştan söylemediniz ki?” 

Neden gitmedim ha! Neden gitmedim? 

 

“Teyze bak, senin başına yemin ki kendimi delik deşik ederim, ölünü göreyim ki doğru söylüyorum 
teyze.” 

 

Titriyorum. Baba ‘Titretme,’ diyor, baba öldüğünde onu görmedim. Ölümü gözlerinde gördüm. 

 

.... neden kalmadım? Kalabilirdim ama kalmadım... Öldüğünü telefonda söylediler. 
Tahran’daydım. Kulaklarım yandı. Ahize titredi. Baba, titrediğimi görmedi. 

 

Sesi titreyerek, “Puyan, Puyan,” dedi. 

 

... nereye not aldım? Nerde? ‘S’ harfinde, ‘D’ harfinde...  

Çantamı, mantomun eteğine boşaltıyorum. Kağıtların altını üstüne getiriyorum. Yok. Kadının sesi 
takside yankılanıyor: “İçimde bir kaygı var, kötü bir kaygı...” 

“Affedersiniz ama... yani bayan bir maksadım yok... siz hep, her gün bu saatlerde...” 
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... Keşke önce daireye gitseymişim. Belki de, Meryem adresi biliyordur. İnsan Kaynakları... Bay... 
başka çocuklar... yedi, yetmiş iki ile başlıyor! 

“Teyzeciğim, Allahını seversen doğru söyle, Meryem benden hoşlanmıyor mu?” 

“Hayır, Meryem seni seviyor, hepimiz seni seviyoruz.” 

“Seviyor beni, hem de nasıl! Hepiniz beni seviyorsunuz, anne seviyor, evet seviyor, ‘Oğlum, sana 
gelecek kaza bela bana gelsin, zavallı eşim yandı,’ diyor.” 

Davudi, masayla ritim tutturuyor ve söylüyor: 

 

Buğday gülü, buğday ay aman 

İşi benim, aşı babanın ay aman 

Buğday gülü, buğday ay aman 

Rezilliği benim, keyfi babamın ay aman 

Buğday gülü, buğday ay aman 

“Teyze! Sence ben çok mu yiyorum? Söyle! Çok mu yiyorum? O deyyus beni doktora götürdü, 
‘Çok yiyor,’ diyor, binbaşıyı diyorum. Şerefsiz doktor da bir avuç hap vermiş. Aha işte bunlardan... ‘Yirmi 
kilo fazlası var, zayıflamalı,’ diyor... Ben fazla mı yiyorum teyze? Allahını seversen doğrusunu söyle, şayet 
Meryem beni seviyorsa neden ben konuşurken hep kaşlarını çatıyor? Ha?” 

“Dinliyor işte.” 

“Dinliyor muydu ki çekip gitti!” 

“Ohooo tuvalete gitti.” 

“Anladım. Ben ne zaman konuşsam, o tuvalete gidiyor hep.” 

Davudi, dizine vurarak gülüyor: “Bayanlar, baylar, dinleyin. Tıp âleminin yeni keşfi. Her çeşit M, M, 
İ, İ’nin giderilmesi için, yani bayanlar baylar, hepiniz sayın Davudi’nin konuşmasının ortasına... tamam, 
anladık, hiç, aha sustum... Mmm...” 

 

Amaaan, çok aptalım. O başsağlığı ilanında adres vardı işte... Daireye dönsem mi? Hayır, geç 
olur! Piruzi’den telefon ederim. 

 

“Alacağın olsun teyze, gelmedin.” 
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“Gelirim, fırsat olmadı.” 

“Böyle söyleme teyze, yapma! Aptal değilim ben.” 

 

“Affedersiniz bayan!” 

“Hayır.” 

“Öğretmen misiniz, şu, yukarıdaki okulda?” 

“Hayır.” 

“Amma suratsız, tanrı kocana acısın.” 

 

‘Tebrikler,’ dedi, ‘iyice kafaya takmışsın. Yani Tahran’ın bu ucundan kalkıyorsun gidiyorsun taaa 
Piruz’inin öbür ucuna kadar; kendinden daha salak bir heyulayı görüp dönmek için. Ofis değil ki salakhâne, 
salakhâne. Şeytan diyor, yaz bir şey, içinden geçen her şeyi yükle yükleyeceğin kadar, ver o boklar 
idarenizin kahpe reisine. 

 

“Ne kadar acı! Tanrım, paramız pulumuz da yok ki... ah talihin gözü kör olsun!... Kadın milleti 
insandan ne ister?... Bütün karı kocalar kavga ediyor. Kavgaları da para yüzünden. Aslına bakarsan hanım, 
âlemin fitnesi bu lanet el kirindedir... İnsanın az bir mangırı oldu mu, babası onun yerine doktor mühendis 
oldu mu ve lokum fıstık bir mersedes de attı mı ayağının altına, her şey tamamdır, tastamam. Yeryüzünün 
bütün kadınları onun vurgunu olur. 

Ama, kadın milletinin insandan ne istediğini daha söylemediniz. Bütün masraflarını karşılayınca, 
ayaklarının altına oluk gibi para dökünce iş biter. Siz daha iyi bilirsiniz, bütün kadınlar altın sevdalısı, 
mücevher vurgunu. Satın bir tanesini, boş vur gerisine... fakat nerdeee!” 

 

“Hangi parayla? Artık para yok teyze, ben hapı yuttum. İnme inecek zavallıya... Anneyi diyorum. 
Gül gibi oğluna elbise dikmiş, gidecek kız istemeye. Nah! Hem binbaşıya nasıl söyleyecek. Binbaşı, 
gerdanını soluğuyla şişirip ‘Dikkatli ol Safa! Bu gideceğimiz üçüncü ev, buradan da atarlarsa bu evden de 
gitmiş say kendini,’ dedi. Ona, ‘Nereye gideceğim?’ dedim. O, ‘Mezara! Canının istediği yere. Bende para 
mara yok…’ dedi.   

Davudi elini cebine sokuyor ve bir avuç beyaz pembe hapı havaya serpiyor: “Halt etmişler, 
yutacağımı sanıyorlar,” diyor ve şekerlikteki son kesme şekeri de ağzına atıyor. Şeker, dişlerinin altından 
kıtırdayıp dağılıyor. Elini karnına çekiyor: “Teyze, boş, Bağdat harap.”  

Ekmekle peynirden artanı Davudi’nin önüne koyuyorum. Boş plastik torbayı kırıştırıyor: “Öğlen 
yemeğinde ne var biliyor musun?” 

“Hayır!” 
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“Ciddi mi? Teyze, öğlen yemeğine bize gelecekmişsin. Teyze, söz verdin geleceksin ve anne ile 
konuşacaksın. Annesinin bir tanesidir o. Benden beş yaş daha küçük. ‘Çocuğum okulludur, çocuğum 
güzeldir, çocuğum doğru söylüyor. Sen kardeşinin lafını dinlemelisin. Anlıyor musun? Vefa doğru söylüyor. 
Sen çok yiyorsun. Obursun.’  ‘Teyze, okuldan atılmak ne demek? Atılmak yani Beheşt Zehra.”  

 

“Beheşt Zehra mı dediniz?” 

“Efendim?” 

“Beheşt Zehra dediniz.” 

“Bir şey söylemedim.” 

“Dediniz, Beheşt Zehra dediniz. Yoksa bu ufak frenden... korktunuz...” 

 

Anne inledi: “Evimin direği gitti, başsız kaldım.”  

“Baba Hazret Muhammed’in sayesi yok muydu? Tanrının sayesi çok mu büyük?  

Neden kalmadım? Gitmedim. Neden satın almadım? Seni görmedim.  

“Anlamsız, boynuzsuz heyula, hem de yabancı,” dedi. Anne, “Doğru söylüyor. O, akraba değil ki... 
ne de olsa, akraba dediğin etini yese de kemiğini atmaz,” dedi. “Baba, Davudi’yi orada görüyor musun? 
Gözleri, o geceki gök yüzü gibi kızardı.” 

 

“Affedersiniz bayan,” 

“Efendim.” 

“Bir şey mi unuttunuz da eve bu kadar erken dönüyorsunuz?” 

“Hayır.” 

İçim bulanıyor. Gözlerimi kapatıyorum. Koltuğa yaslanıyorum. “Her halde gececisiniz,” diyor 

“Hayır.” 

“Lanet bu şansa.” 

Gözlerimi açıyorum. Aynanın içindeki bakışları yüzümde ağırlık yapıyor. Gözleri fal taşı gibi açılmış. 
Yüzüm, gözlerin içine giriyor. Gözlerimi kapatıyorum. Bir el, tülbendimi çekip atıyor. Şakaklarıma 
bastırıyorum. Kalbimin atışlarını duyuyorum. Bedenim sarsılıyor. Kadının sesi, kulaklarımda kıyameti 
koparıyor: “Gözlerin bal renginde...” Bir el, düğmelerimi hızla çözüyor. Aman tanrım ne yaparım? Baba, 
korkuyorum. Ya dönerse... çöle, şayet... çığlık atmasam, şayet... duymasa, baba, baba, anneye söyle beni 
saklasın! karnında... durmasını mı söylesem? Hayır, inat eder. Evli olduğumu söylesem belki acır bana. 
Hayır, en iyisi abime benzediğini söyleyeyim. Allah kahretsin, dönmek üzere, döndü. 
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Elim şakağımı bırakıyor, kapıya uzanıyor. Haysiyetsizliktense, ölürüm daha iyi. 

“İçiniz mi bulandı? Durmamı ister misiniz? O cam açılmaz.” 

Gözlerimi açıyorum. Dönmemiş daha... Kapının kolunu bırakıyorum. “Teyze! Amma korkaksın ha, 
hem de bir gözden...” 

Bagajı gösteriyor: “Çekinmeyin, orada her bir şey var, kuş sütünden tutun da insan canına kadar.” 

‘İnsan canını’ bastırarak söylüyor, gülümsüyor... Başımı eğiyorum. Kadın tekrarlıyor: “Gözlerin bal 
renginde, dudakların bal tadında, babana söyle adını bal koysun...” 

Şoför, parmakları ile şıkıdım yaparak, “Bal da güzel bir isim ha, değil mi?” diyor. 

“Reçel daha iyi.” 

“Şaka mı ediyorsunuz? Yanılmıyorsam Tahran’dan da değilsiniz.” 

“Bir sakıncası mı var?” 

“Sinirlenmeyin. Biz de taşra çocuğuyuz. Samimiyet, varsa da yoksa da köyde. Hem memleket 
neresi?” 

“Mezarlık.” 

 

 

Davudi geliyor; şen şakrak... Şaşırıyorum: “Davudi! Nasıl geldin?” 

“Teyze, sen bu Davudi’yi pek hafife alıyorsun. Tepeden, sonra da Yurt’un duvarından aşağı atladım 
ve James Bond gibi attım kendimi kütüphaneye.” 

 

Meryem: “Bir gün gidelim,” dedi. Gitmedim. Neden? Allah bu hayatı kahretsin? Gitmeliydim, 
daireden çıkınca. Neden kalmadım? Kanları gördüm. “Doktora gidelim,” dedim. “İstemez üşüttüm,” dedi. 

Onun haberini telefonla verdiler. Arada bir kendisine mektup yazarım. Yumruğunu duvara 
çarparak, “Birisi beni anlasın,” dedi. “Ama nasıl?” Elimde kalakalmış. Gözleri korkuyordu. Ne olurdu param 
olsaydı? Sınıfım! Parmağı ne kadar yumuşaktı. Farahruz, “Yardıma ihtiyacı var,” dedi. “Mektupları postacı 
götürmüyor, sadece başlangıcını görüyorum, taşın üzerinde yazılmış başlangıç...... son.....” Bacaklarının 
üzerine oturuyorum, çocuk oluyorum, konuşuyorum ona: “Baba doğru mu söylüyor? Kafayı mı 
üşütüyorum?” diye soruyorum. Sonra, baba dışarı çıkıyor ve “Sen yokken öldüm,” diyor, “Ağlıyorum. 
Hayır, sen ölmedin. Kendi evine geldin, ev sahibi falan da yok. Senin kendi evin. Kocam, ‘Ha, sen kafayı 
yedin artık, kitaplardaki saçmalıklardandır, saçma. Sonunda hikayen bitti mi senin? Sahi... Şehrazad, 
padişahı kandırdı mı? Babacığım, kaderin taşı Çin saneme çarptı mı? Rüstem neden Sohrap’ı öldürdü ha?’ 
diyor” Anne, “Hayatını zehir etme, canı cehenneme, akraba değil ki, namahrem ister deli ister akıllı,” diyor. 
“Baba, gözleri! Gözleri yaşamın ta kendisiydi. Korkuyordu. Şayet yemin etmemiş olsaydı, şayet anne......  
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* 

 

“Gelme üstüme üstüme... İnme indi kalbime nene... kalbim, git... hangi kahrolası... git gör...” 

“Bir şeycikler olmaz ona... Kırağı çalmaz...” 

“Yine kavga mı ediyorsunuz?” 

“Kavga mı?! Gece yarılarına kadar bir keçi gibi başı kitaplarında, sonra da kafayı atar taş gibi 
zıbarır, hep kendim yaptım... Kadın milletinin kapasitesi olmaz. ‘Ayağı üniversiteye açılmasın sakın,’ 
dediler. ‘Bırak okusun! Okuryazar olur,’ dedim, Annem, ‘Kadın milletinin niyeti pak olmaz,’ derdi. Kandım. 
‘Bu başka,’ dedim. 

“Bu lafların zamanı değil şimdi, bak bakalım nereye gitmiş?” 

“Mezarlığa! Nereye gittiği besbelli... Yine fingirdemeye gitmiş... Daireye gidiyorum diye... Benim 
hatam. Kadın kısmı, erkeğin dişlerinin akını gördü mü tamam...” 

“Yeter artık! Sabah erken nereye gidebilir. İşi çıkmıştır besbelli, trafik...” 

“Kes sesini it eniği seni. Sen de pislik annenin kopyasısın zaten...” 

“Dua et ki... babamsın.” 

“Kes sesini! Kendin de az öncesine kadar homurdanmıyor muydun?” 

“Kaygılanıyordum. Annemdir.” 

“Benim de karım.” 

“Laf, karın olmayabilir, ama benim annem.” 

“Bak! Hesabını eline vermeden defol gözümün önünden. O kuyruksuzun aynısısın. İt sütü 
emmişsin.” 

“Anne, nene, babanla laf yarıştırma. Yavrum... Nereye gitmiş olabilir? Ya bab-el-havâic!” 

“Yeter anneanne! Neresi var ki nereye gitsin? Bir yere takılmıştır mutlaka. Beyefendi sabahın 
köründe gelecek diye kayıptan haber almış değildi ya.” 

 

“Nereye? Alagarson süslenmişsin yine. Pııır. Git bak bakalım nerde kaldı annen. Kaza, falan 
geçirmiş olmasın.” 

“Gidiyorum işte, görüyorsun ya...” 

 

* 
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Şayet anne daha az hasta olsaydı! Şayet gitseydim! Şayet kalsaydım! Ölüm haktır deme, neden 
hak olsun ki? Hayır hak değil. Senin yanında kalsam iyi olurdu. Her gece birkaç damla kan mı geliyor 
boğazından? Gırtlağından kan gelen herkes ölür mü? Davudi haklıydı ya gitmedim. Boğazından kan sıçradı 
göğe, gök kana bulandı. Silme, yer gürledi, kulaklarını oynattı. Kavga etti. Toprak, gözlerini doldurdu. Seher 
kuşunun evi nerede? “Kuyruğunu makaslarım senin, ayağını kırarım,” dedi. Akraba değil ki. “Bir parça 
kemik. Baba, yirmi tuman çok mu para?” Sanki, parmağından elimin sırtında bir şeyler kalmış... Babanın eli 
edebiyatta değil miydi? Evet. Neden satın almadım? Geç oluyordu. Canım... baba. 

 

“Yeni mi öldü?” 

“Kim?” 

“Babanız?” 

“Evet.” 

“Allah rahmet eylesin. Kara giydiğinizi gördüm de... ne zaman öldü?” 

“Dört yıl... hayır altı... beş yıl oluyor...” 

“Kurtulmuş.” 

 

Meryem: “Evet! Renkli giyindim, itirazınız mı var?” dedi, “Beni delirttiniz siz. Sabahtan akşama dek 
homurdanıyorsunuz. Yok efendim ayakkabılarım beyazmış, yok çorabım renkliymiş, mantom mormuş, 
doğru gidip eğri geliyormuşum, dikkat edecekmişim... Ne zamana kadar siyahlar? Çürüdüm... duman 
oldum.” 

 

Meryem’in mor mantosunun eteği, rüzgârda oynuyor. 

Lale, Meryem’in başını göğsüne bastırıyor: “Ne kadar yaramaz olduğunu unutmuştum 
Meryem’im!” 

Meryem, Lale’nin kucağından ayrılıyor. Bardakları alıp dışarı çıkıyor. 

“Meryem’i önceden tanıyor muydun?” diye soruyorum. 

Başını yaklaştırıyor: “Tamam, ben de Amerika’daydım. Şu Meryem’in nasıl yaramaz olduğunu bir 
bilsen! Diplomasını oradan aldı. Bizden daha küçüktü.” 

Bardakların çin çin sesi yaklaşıyor, Meryem gülüyor: “Sizi gidi sizi, ne kaynatıyordunuz bakiyim?” 

Ona bakıyorum. Tıpkı Meryem. Açık kahverengi gözleri, çekik yüzü, düz, pürüzsüz burnu ve 
yüzünün ayva gülü pembesi üzerinde tülbendinin hafif kıvrımı, anneliğinin gösterişi gibi... Elini omzuma 
koyuyor: “Haydi, haydi söyle. Ne diyordunuz?” 
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“Ne bileyim ne konuşuyorduk... Hiiiç!” 

“Hayır, gördüm. Fiskos fiskos yapıyordunuz.” 

“Lale’ye diyordum ki, erkekler Meryem’e ne zaman, ‘Bayan! Siz ne kadar güzelsiniz!’ diyecek 
olsalar heyecanlanarak, ‘Bayan! Bayan, siz ne kadar annesiniz diyorlar.” 

Davudi geliyor. Farahruz’un masasına doğru gidiyor: “Gelmemiş mi?” 

Başımı önüme eğiyorum. Farahruz’un çekmecesine bir şey koyuyor. Biliyorum, yalnız yakalasa: 
“Lezzetlidir, sadece kendin ye, tamam, kakaolu.” 

Dönüyor, başını kitabımın üzerine eğiyor: “Teyze, Kelebekleri mi okuyorsun sinekleri mi? Ben, 
kelebeklerin rüyasını görüyorum her gece. Sen sineklerin rüyasını görmezsin, görür müsün?” 

Yalnız kalınca, “Gelmez mi?” diye soruyor. 

“Tabii gelir; ama önce hastaneye gitmeli.” 

“Psikolog mu olmak istiyor? Oho! Beni delirtti. Teyze, kendisine söyleme sakın ha. Tamam! Her 
gece her gece rüyasını görüyorum. Biliyor musun neden benim karım olmadı?” 

“Evet biliyorum.” 

“Ölümü gör söyle, söyle teyze.” 

“Nişanlı.” 

“Yok ya. Ciddi mi, yapma! Neden bana rastlayanlarının hepsinin de kocası var, hepsi de evli, 
nişanlı... Ya ben?” 

Ellerini çenesini altından alıyor. Masanın üzerinde ritim tutuyor, okuyor:  

 

Farahruz sen belasın  Güzelsin dilrübasın 

Seni çok özlüyorum  Bilmem ki nerdesin 

Gözlerin pek güzel, eladır Tıpkı bir sinemadır 

Ama, herkes ile pek iyi  Benimle sanki alacadır 

Gel güzel Farahruz  Söyle...... 

 

Cam kapıdan salona bakıyor. Ritim tutmayı kesiyor. Parmağını burnuna tutuyor: “Şşşş, murat 
pervanesi geldi. Teyze, sus!” 

Farahruz kapının kolunu çeviriyor. Davudi kalkıyor, elini göğsüne koyarak eğiliyor: “Saygılar Doktor 
Hanım.” 
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Farahruz, klasörünü masanın üzerine fırlatıyor ve kendini sandalyeye bırakıyor. Davudi klasörü 
alıyor. Çeviriyor. Köşelerine bakıyor, sonra da Farahruz’un ve benim göremeyeceğim şekilde onu göğsüne 
bastırıyor. Farahruz alttan alttan bakıyor. Gülüyor ve: “Sahi! Doktor Cihan seni arıyordu. – Bir gün buraya 
gelecekti nasıl oldu dedi,” diyor.  

 

 

 

Bir kamyon, korna çalarak taksinin yanından geçip gidiyor. Şoför, bunalmış bir şekilde 
homurdanıyor: “Herkeslere bir şeylere oluyor.”  

Gözlerini öndeki arabaya dikmiş. Öndeki arabanın çamurluğundaki İngilizce yazıyı okuyorum. 

Eğer gördünüz bir genç dayanmış bir ağaca  bilin ki âşık olmuş ağlamıştır. 

Gülesim geliyor. Şoför, gözlerimin içine gülüyor: “İşiniz çabuk bitecekse bekleyebilirim.” 

 

 

Yüksek sesle gülüyor: “Evleneyim mi? Ben!” 

“Bir kadın almak istemiyor musun?” 

“İstiyorum. Yani, yani kör Allah’tan ne ister, fakat hiçbir kadın benim karım olmaz, olur mu?” 

“Neden olmasın?” 

“Kim olur?” 

“Birçokları.” 

“Farahruz olur mu? Ya Meryem? Bayan Momeni olur mu? Ya Lale? Ha? Ölümü gör, olur mu?” 

“Meryem ile Lale evliler.” 

“Ah! Keşke Meryem’in kocası olmasaymış.” 

Başını kulağıma yaklaştırıyor: “Teyze, Meryem kocasını seviyor mu?” 

“Tabi ki seviyor. Hem de çok.” 

“Hayır, ben hayır diyorum, sen onun kocasını gördün mü?” 

“Evet, neden sordun?” 

“Hiiiç... Teyze! Diyorum ki, şayet Meryem kocasını seviyorsa...” 
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“Eeee?” 

“Ama öyle bakma bana! Aha ağzımı kapattım. Teyze, bak işte... aha! Kim gelir bana, karım olur 
söylemedin daha.” 

“Sonuçta biri çıkar. Herkesin bir eşi, bir çifti var.” 

“Davudi’nin çiftini kurtlar yemiş. Baksana teyze, senin kızın olsaydı bana verir miydin?” 

“Tabii ki verirdim, neden vermeyeyim ki?” 

Davudi, alnına vurup gülerek, “Kendinsin teyze,” diyor ve sonra susarak kapıya dalıyor: “Çok 
zekisin. Çay ister misin? Kitaplarını yerleştireyim mi?” 

“Hayır, çay istemem.” 

“Öğlen yemeğine bize gelir misin?” 

“Annen hasta, başka bir güne kalsın.” 

“Yok, öyle söylediğim kadar da değil. Sayın Binbaşıya nasıl nazlanıp işvelendiğini bilmiyorsun. 
Yemekleri teyze, yemekleri müthiş lezzetli. Fakat o Allahsız bırakmaz ki doyasıya yiyeyim. Daha ikinci 
tabağı bitirmeden Binbaşıya bakıyor. Binbaşı da lokmasını yutar yutmaz diyor ki: - Safa yeter! Bu defa bir 
şey söylerse karşı koyacağım. Para veriyorum teyze, verdiğin kadar yersin değil mi? Şaka değil ya bu, ayın 
başında aldıklarımı trink sayıyorum avuçlarına. “Oğlum, başımın tacı, gönlümün gülü, bu kolyeyi annen için 
al, başımın tacı, o annendir. Çileni çekmiş.”  

“Teyze, o it eniğinin bilmiyorsun göğsü üzerindeki kolye nasıl da parlıyor.”  

“Evet sevgili oğlum al, ahmak ol, al!”  

 

Şoför, zank diye basıyor frene: “Şimdi de kırmızı ışıkta on dakikamız telef olacak.” 

 

Amma kalabalık! Bekliyorlar... yeşili... birisi düdük çalsın diye. Belki, ‘Puyan,’ der, ‘belki der ki...’ 

 

Tina gitmiyor. Meryem, Tina’yı bağrına basıyor, gözlerini kapatıyor: “Tina, Tina, kurbanın olayım 
Tina.” 

Tina başını geriye çekiyor, Meryem’in yüzünü Lale’ye doğru çeviriyor: “Maman, maman, bak, bak, 
Mellem Tezze ne kaday cüzel!” 

Lale gülüyor: “Meryem Teyze diye diye anamızı ağlattın yahu. Evet, biliyorum. Teyzen güzel, 
güzeller güzeli... Meryem, Puyan kime çekmiş, sana mı babasına mı?” 

“Daha çok babamın ailesine çekmiş.” 
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“Bir gün onu getir.” 

“Ben de çok istiyorum ama olmuyor.” 

“Neden olmuyor?” 

“Zaptedilmiyor... zor.” 

“Mellem Tezze, cetil, Maman, be Puyan’a bakim? Olul mu maman?” 

“Meryem Teyze, Davudi ölmedi ya, getir.” 

 

 

Davudi, Puyan’ı sırtına bindirmiş, mahzenin bölmeli rafları arasında dört ayak yürüyor. Puyan’ın, 
küçük beyaz elleri, Davudi’yi kulaklarından yakalamak istiyor. Davudi, şaha kalkar gibi, yukarı hoplayıp 
kişniyor. Meryem’in kolları Puyan’ı kendi korumasına alıyor. Tina koşuyor. Davudi’nin kulaklarını çekiyor: 
“Şimdi be... Pulan yetey…”  

Davudi, kolunu kaldırarak, “Şşşşş,” diyor, “annen sana öğretmedi mi su küçüğün, binmek 
büyüğündür diye. Hadi bakayım git su iç.” 

Meryem, “Yaşam kimindir Davudi Bey?” diye soruyor. 

“Yaşam, yaşam Ferhat Bey’indir işte Meryem Hanım.” 

“Zavallı Ferhat, sabahtan akşama...” 

Tina bağırıyor: “Mellem Tezze, be binim.” 

Salonda, masaya çarpan kalemlerin itiraz sesi yükseliyor. Lale, Davudi’ye yaklaşıyor: “Davudi Bey, 
Allah aşkına biraz sessiz olun! Bugün yarın uyarı yazısı çıkar çocuk getirmeyin diye.” 

Bayan Temeddün, Lale’ye ters ters bakıyor ve ayakkabısının ucuyla Davudi’nin dizine vuruyor: 
“Kalk topla sen de! Burası kütüphane... Kamber kahvehane değil...” 

 

 

Farahruz, Meryem’in masasının arkasındaki bölmelere bakıyor. Elini kitapların üzerinde gezdiriyor. 
Raftan iki üç kitap alıp masanın üzerine atıyor. Sonra, kafasını raflara dayıyor. Ağlama sesi odada 
yankılanıyor. Lale, anahtarı kilitte çeviriyor: “Ne oldu Farahruz?” 

“Bilmiyorum... Hiç... Meryem’in düşüncesi yakamı bırakmıyor, korkuyorum. Sonunda histerik 
olacak. Sabahtan akşama kadar ya Davudi’ye dalıp ağlıyor ya da bu kitapları okuyor.” 

“Mahmudi Bey’e söylesek de Davudi’yi başka bir bölüme verse. İyi olmaz mı?” 

“Bugün Davudi, yarın bir başkası. Puyan’ın ne sıkıntısı var? Biliyor musun?” diyorum. 
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Lale ellerini oynatıyor. Farahruz, “Bazen, saklı genler görünen genlerden daha güçlü davranırlar,” 
diyor.  

Meryem gülüyor ve cam kapıya vuruyor. Farahruz, kitapları hızlıca raflara yerleştiriyor. Lale kapıyı 
açıyor. 

“Aaa! Kapıyı niye kapattınız?” 

“Farahruz azıcık makyaj yapmaya heves etti.” 

Meryem, Farahruz’a bakıyor: “Hani nerde? Yalancı! Gözlerin neden kızarmış?” 

“Senin gözlerin daha kırmızı. Mutlaka yine ağlamışsındır?” 

“Değil canım... Görmedin mi? Sabahtan beri dünya kadar sayfa düzenlemesi yaptım. Hocamız, 
‘Kütüphanecinin gözlerinin ömrü yedi yıl,’ derdi...” 

“Hocanız, mazoşist kütüphanecininki kaç yıl demedi mi?” 

Meryem yüzünü çeviriyor. Parmağıyla gözlerinin altına dokunuyor ve odadan çıkıyor. Masaya 
vuruyor, “Allah kahretsin o Sokrates yeminini,” diyorum. 

 

 

Lale, “Seni gidi seni... Puyan ne kadar da İbrahim’e benziyor?” diyor.  

Meryem göz kırpıyor. Yanakları kızarıyor: “Ihımm. Herkes öyle diyor.”  

“Lale! Sen İbrahim’i görmüş müydün?” diye soruyorum. 

“Evet ya, yaptığı son toplantı bizim fakültedeydi. Onun konuşması sırasında Meryem nasıl 
zevklenmişti tahmin edemezsin. Hatırlıyorsun değil mi Meryem? Sesi, insanı nasıl da sarsıyordu!” 

Meryem soluğunu boşaltıyor ve ellerini ovuşturuyor. 

“Meryem, sahi neden İbrahim’le evlenmedin?” 

İç çekiyor: “Genetik danışmanlığa gittik, ‘Çocuğunuzun kör olma olasılığı çok yüksek’, dediler.” 

Farahruz, su bardağını Meryem’in eline yakın bırakıyor. Başını Meryem’in başına yaslıyor: “Boş ver 
düşünme. Geçmişe mazi denir. Peki şimdi Ferhat...” 

Meryem bardağı alıyor ve suyu kafasına dikiyor: “Yanıyorum. Yapamam. Neler çektiğimi 
bilemezsiniz. Neden böyle oldu?” 

Lale soruyor: “Ya İbrahim?” 

“Onu bilirsin. ‘Her taraf, başıboş, avare, depremzede çocuk dolu. İstediğin kadar alır büyütürüz,’ 
derdi. O, anne olmanın ne demek olduğunu nereden bilebilirdi! O kadın değildi ki, değil mi? Erkekler bu 
şeylerden anlamazlar ki.” Bana bakıyor: “Anlarlar mı?” 
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Ağzım zorla açılıyor: “Bilmem.” 

“İbrahim asla anlamadı.” 

Lale kaşlarını çattı: “Meryem! Rica ederim İbrahim hakkında böyle konuşma.” 

“Yok ya Lale, sadece İbrahim değil, hiçbir erkek hiçbir zaman anlamaz... senin içinde başka bir 
canlının büyüdüğünü, bütün dünyayla ilişkisinin seninle, sadece seninle olduğu ne bilirler! İbrahim hiçbir 
zaman anlamadı. Lale birçok şeyi anlardı. Fakat bu şeyleri erkekler anlayamazlar ki... Anlarlar mı? İbrahim 
de anlamadı... hiçbir zaman... Çünkü, memelerinin damarları hiçbir zaman kabarmadı. Minik, yumuşacık 
bir elin ve yüzünde dünyayı tanımak için açılan gözlerin hazzını hissetmedi, etti mi? Maman küçük abime 
hamileyken, füze gibi bir şeyi görürdüm. Yumrulaşır, tııırt karnının bir yanından diğer yanına geçerdi. 
Koşardım. Annenin gömleğini kaldırırdım. Kendi gömleğimi de. Karnımı annemin karnına yapıştırırdım ve 
‘Maman, azıcık da benim karnıma koy,’ derdim.” 

Lale gülüyor: “Bunları İbrahim’e de söyledin mi?” 

“Söyledim tabii. Elini kalbimin üzerine koydu ve ‘Meryem, dedi, cesaretimi alacağından 
korkuyorum,’ dedi. Ne söylesem, hep bunu derdi... kocam olmasa da bir çocuk doğurmak isterdim...” 

Lale gülüyor: “Nasıl?” 

“Ne bileyim ben nasıl. Nasılsa öyle...” 

“Yaaa, gözümüz aydın, daha neler?” 

“İşte böyle... Öyle değil...” 

“Nasıl öyleyse?” 

“Nasıl mı?... Peki, belki de bir kelebeğin kozasını ekerdim rahmime. Belki de bir çiçeğin tanesini... 
mesela mor bir boru çiçeğinin dölünü, mor nilüferin, hayır, kırmızı bir menekşenin dölünü. Belki de bir 
sarmaşık ya da nergis. Lale, Amerika’dayken neler görürdüm rüyamda biliyor musun?” 

“Belli, İbrahim’i.” 

“Değil ya!” 

“İyi, ben kendim çoğu kez İbrahim’in rüyasını görürdüm. Sakın sen kırmızı menekşe ya...” 

“Saçmalama Lale! Sen de tıpkı İbrahim gibisin. O da, ‘Tabii, beni görüyordun rüyanda,’ derdi ve 
çıldırtırdı beni. ‘Hiç de bile, rüya görüyordum, birisi rahmimde sürgün veriyor,’ derdim. Bunu söyler 
söylemez kollarını boynuma dolayarak, ‘Meryem, cesaretimi alma!’ dedi.” 

Meryem yine ağlamaklı oluyor: “Bu, ondan duyduğum son sözdü.” 

Farahruz gözlerini siliyor: “Öyleyse Meryemciğim, ya Ferhat ve nasıl?...” 

“İşte, Ferhat bir sığınak oldu.” 

‘Aman tanrım! Daha neler!’ dedi. Telefonu kapattı. 
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“Teyze biliyorum, anne seni üzmüş. İnsan değil ki. Evimize gelme. Biliyor musun? Haydi, öğlen 
yemeğinde dışarı çıkalım. İkimiz... Sen nereye istersen, tamam? Bendensin. Vallahi bırakmam... hayatta 
sana ödetmem. İstersen Farahruz’u da getir. Ne zaman gidelim teyze?” 

“Bir gün gideriz işte.” 

“Diyorum ki, iyisi mi bir gün bize gel, sonra çıkalım. Mesela bir sandviççiye gidelim.” 

“Eviniz nerede?” 

“Aha! Bunca zamandan sonra evin nerede olduğunu mu soruyorsun? Piruzi’de tabii ki. Biliyor 
musun orayı? Biliyorum de.” 

“Evet biliyorum.” 

“Gerçekten... ölümü gör, biliyor musun?” 

“Biliyorum yahu, bırak.” 

“İyi, Piruzi’ye gelince devam eder, dooooğru, gelirsin Kokakola Dörtyolu’na, oradan sağa dönersin, 
dört sokak pas geçersin, 5. Sokak Şehit Razdaran’dır. Belki de adı değişmiştir... Tamam, adı değişse bile ne 
olur ki? Olur Şehit Razdaran!” 

 

“Ferhat, sabahtan akşama dek didiniyor. Diyor – öte tarafa postalayalım. Belki Puyan için bir 
şeyler yapılabilir. Böyle giderse senin iflahını keser.” 

“Ya sen Meryem?” diye soruyorum. 

“Ben istemem. Yapamam. Köklerim burada benim. Ferhat diyor ki, bitki bitkiyse kökleri ıslandı mı 
yeşerir. Ama ben bitki değilim ki. Etim, kemiğim, kanım... ben insanım. Ben insanım baba. Ayaklarım suda 
kök salmaz ki. Su, beni serinletir sadece. Köklerim burada benim. Beheşt Zehra’da, sizin bakışlarınızda, 
başımdaki başörtüsünde, Lale sen....” 

 

* 

 

“Bayan, nihayet hatırladınız mı sokağın adını?” 

“Unutmamıştım ki.” 

“Aha, demek unutmamıştınız. Peki neresiydi?” 

“Pepsikola Dörtyol’u!” 

“İyi. Umutlandım. Allahtan Pepsikola’dayım, Kokakola’da değilim.” 
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Caddenin kalabalığı yüreklendiriyor. ‘Nasıl yani?’ diye soruyorum. Gözleri fal taşı gibi açılmamış, 
teyzenin gözü, göz. Ne korkarsın bir gözden! ‘Davudi! Gözleri! Gözleri değil...’ diyorum, ‘Olsa, seni 
anlatırdım ona... Meryem’den, ürperen yüreğimden, babadan ki ölüm haberini telefonda verdiler. 
Gecelerden ki uykusu var kendisi yok. Davudi değil!... Artık takatim kalmadı...’ Davudi, ‘Keşke kör olsaydı, 
kör... Gözlerini gördün mü? Ölümü gör, gördün mü? Göz değil ki, tıpkı kömür. Teyze, tahminen ne kadar 
sürdü dersin. Bir dakika, hayır ne diyorum ben, bir saniye bile değil. Keşke kör olsaydım teyze, kör. Aaah 
teyze, sen bilmezsin ki! Bilir misin teyze?...’ diyor. Meryem, ‘Farahruz, Davudi bey meslektaşımız, teyze 
keşke...’ dedi.  

* 

 

“Affedersiniz aa, ya çok meşgul olmalısınız, ya da affedersiniz aa, ya da sevdalı.” 

“Neden böyle düşünüyorsunuz?” 

“Nasıl söylesem bayan... Bir adam şöyle derdi: ‘Siz taksi şoförlerinin sosyoloji lisansınız var.’ 
Bendeniz diyorum ki o baba iyi dememiş. Değil sosyoloji, biz insan bilimcisiyiz, insan... Bir bakışta anlarız 
adamı. Valla, gerçek şu ki, ta sizi ilk gördüğümde çaktım manzarayı. Bir durum var dedim. Söyleyeyim 
dedim. Ama insan evladı bu, dedim bakarsın yanlış anlar, rahatsız olur. Ama o ilk anda, taksinin önüne 
fırlayınca ve Piruzi deyince ve az kalsın sizi ezecekken anladım, bir durum var... Sonra da Pepsikola dediniz, 
anladım. Adresi unuttuğunuzu o ilk dakikada anladım. Önce Kokakola Dörtyol’u demek istedim ama sonra 
da boş ver, neresi derse oraya gideriz, dedim.” 

 

* 

‘Nereye gideyim?’ dedim. ‘Mezarlığa,’ dedi, ‘canının istediği yere... Yoğumdur işte... Sadece sen 
değilsin ki, diri kalman için bir dünya harcadım. Şimdi de varımı yoğumu satıp savurup senin o geberesiye 
karnına dökmeliyim.’ ‘Atılmak demek ne demek anladın mı? Atılmak, yani Beheşt Zehra! Hem, kim 
yaşamak istiyor ki! Harcamasaydı. Keşke ölseydim. Hayır ölseydim, ne olurdu biliyor musun? Koca bir taş 
dikerlerdi göğsüme... yazarlardı: “Nâkâm1 genç...” Hayır hayır, şöyle yazarlar: “Şehit Birader Safa Davudi” 
Sen sanıyor musun ki Safa için harcamış? Hayır, başın hakkın için ki hayır, eşek değilim ya! Hepsi anne 
içindi. Dayı diyordu ki ‘Kendisi de beyaz çadırası da hastanenin orta yerinde göbek atıp, sevinç çığlığı 
atıyormuş; ‘Büyük oğlumun düğünüdür,’ diye. Hiç de şaka değil. 

Davudi, odanın ortasına yatıyor ve inliyor: “İnna lillah ve inna ileyhe raceun.2” 

Meryem, başını öne eğiyor ve elini alnına siper ediyor. Farahruz yutkunuyor: “Bir şey yapılamaz mı 
ona?” 

Davudi kalkıyor. Elbisemin kolunu çekiyor: “Allah aşkına bırakma! İşten atmasınlar beni. Allahını 
seversen teyze, çocuklarının üzerine...” 

Meryem’in ağlayışı duyuluyor. Farahruz yavaşça: “Belki Mehmudi Bey..,” diyor. 

Elbisemin kolunu elinden kurtarıyorum ve Mahmudi Bey’in odasına yöneliyorum. 

 
1 Farsça. Muradına ermemiş. Bedbaht. 
2 Arapça. Kuran’da bir ayet. ‘Biz Allah’tanız ve ona geri döneriz’ 
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“Bir şey yapılamaz. Çok uğraştım.” 

“Biliyorum, bahane işte. Diyorlar ki –Şeriatın haddine hududuna dikkat etmiyor. Nazarı pak değil. 
Bunlar hepsi tamam. İnsafsız, gitmiş Bayan Momeni’ye evlenme teklif etmiş. Başka şeyler de var... 
bırakalım.” 

“Momeni mi?” 

“Evet. Hacı Emini Bey’in sekreteri.” 

“Bunun nesi ayıp ki, evlenmek istiyor işte. Şeriata aykırı değil ya...” 

“Ya!”  

 

 

Davudi’yi görüyorum; merdivenlerde: “Teyze bir saat, Allah aşkına, sadece bir saat teyze, yüreğim 
patlayacak.” 

“Olmaz Davudi. Kapı görevlisine tembihlemişler...” 

“Cinayet işlemedim ya. Gazi değilse, değilim...” 

“Diyorlar, Bayan Momeni’ye...” 

Aşağı atlıyor. Soluk soluğa. Ağzı köpürmüş. 

“Zehra’nın haysiyetine yemin ki yalan söylüyorlar. Senin başına değil, kendimi kefene sokayım ki 
yalan. Ya sen? İnanmıyorsun değil mi teyze, inanıyor musun? Ama nasıl? Çadıranın üzerinden, manto... 
benim, el... Muhammed’in göğsündeki Kuran’a yemin ki yalan söylüyorlar... Benim bu elim... İnanmıyorsun 
değil mi? Ben, ben sadece ittim onu. Girişteki kontrol noktasında...” 

Tekrar merdivenlerde. Kafasını uzatıyor: “Söyle kitap almak istiyor.” 

“Olmaz Davudi, evimize gel.” 

“Hayır, hayır! Senin oğlanlar nereye diye sorarlarsa?” 

“Teyzemi görmeye geldim, de!” 

“Ya nüfus cüzdanın nerede diye sorarlarsa?” 

“Sormazlar.” 

“Kitapları özledim. Kütüphaneyi, Farahruz’u, Meryem’i.” 

Hacı Emini Bey arabadan iniyor ve merdivene doğru yürüyor. 

Davudi hemen aşağı atlıyor ve caddeye doğru koşuyor. Hacı Bey’in bakışının ağırlığını üzerimde 
hissediyorum. Başımı öne eğiyorum. Kısa siyah sakalı ve açık düğmeleri zihnimi... 
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“Selamun aleyküm!” 

 Başımı kaldırdığımda, yarım ağızla güldüğünü görüyorum: “Sizin şanınızda değil.” 

Başka yöne sapıyorum. 

 

* 

 

 

Fotoğrafçı Beyin elinde bir sürü kravat vardı. Kırmızı, mavi, siyah... Beyaz bile... Fotoğrafçı Bey, 
“Kravatla fotoğraf çektirmek ister misin?” dedi. Önce kaşlarını çattın. Sonra kızardın. Kızardığında, yeşil 
gözlerin mavileşti. Abi, “Tamam takma! Niye bozuluyorsun ki? Ben takarım, olurum bir beyefendi,” dedi. 
Yahu ağabey, ne kadar şımarık ya, kendi fotoğrafını makasladı. “Yapma! Yazık, baba var ortada,” dedim. 
“Sen karışma, haysiyetimiz beş paralık,” dedi. Ağabeyimin kravatı siyahtı. Bıyıkları azıcıktı. 

Küçük hanım: “Beyaz elbise resimde iyi görünmez, biraz gölgede oturun.” 

“Baba! Resmim neden güzel olmadı? Ben hep gölgedeydim ya!” 

 * 

Şoför direksiyonu yumrukluyor: “Dinini seveyim tanrım... Bu da iş miydi bana kısmet ettin?” 

Masamın üzerini yumrukluyor: “Bitti?” 

“Ne bitti?” 

“Her şey... Her şey bitti.” 

Başını kulağıma yaklaştırdı: “Aramızda kalsın attılar... Attılar.” 

Gülüyor. Yüksek sesle. Ona bakıyorum. Gülüşleri dudaklarından uçuyor. Ne yapacağını bilmezlik 
gözlerinde dalgalanıyor. Bir şey sormadan inliyor: “Bana, sen savaş gazisi değilsin dediler. Dalaverecisin. 
Dalavereci, yani ben dalavereci miyim?” 

Koca gövdesi ve iri göbeği ile dönüyor ve yineliyor “Keleğim, dalavereci.” 

Az öncesine kadar Davudi’yi izleyen gözler yüzüme dalıyor. Duvarı yumrukluyor ve küfrediyor. 
İtirazla masaya vurulan tükenmez kalemlerin sesi salonu dolduruyor. Meryem’in eli, beyaz bir mendili 
Davudi’ye uzatıyor: “Ağzınızı silin.” 

Davudi ona bakıyor. Sonra başını öne eğiyor. Alnının terini alıyor ve hıçkırık sesleri yükseliyor. Ona 
bakıyorum. Yine ağlamadan.  

Elini tutuyorum: “Ağlama. Belki de gözdağı vermek istemişlerdir.” 



 25 

Ağlaması kesiliyor “Haklısın ya, evet. Korkutmak istemişlerdir beni. Hayır, sen söyle! Kötü mü 
çalışıyorum, işim mi birikmiş. Doğrusunu söyle. Çocuklarının ölüsünü gör...” 

Fırlıyor, cebinden renkli resmini alıyor ve masamın üzerine vuruyor.  

“Yirmi yaşındalığım. Askerlikten önce.” 

Fotoğrafı çeviriyorum. Yüzünün çizgileri parlıyor, gözünün misketi rengini kaybetmiş. 

 

Görüyorum, karşımda oturmuş. Soruyorum: “Siz kütüphanecilik mezunu muzunuz?” 

Bakışlarını kaçırıyor. Susuyor. Sonra aniden: “Okumadım, nasıl söyleyeyim?” dedi. 

Mahmudi Bey, “Okulun kütüphanesi çok büyüktü,” dedi. 

Ve kalkıyor. Mahmudi Bey’e bakıyorum. Mahmudi Bey’de kalkıyor. Elini Davudi’ye uzatarak, 
“Yarından itibaren işe gelebilirsiniz,” diyor. Davudi, elini hızla Mahmudi Bey’in elinden çekiyor. Kapıyı 
kapatınca: “Gazi olduğu için mi korktular? Yoksa sizin psikolojiye olan eğiliminizden...” 

Davudi, fotoğrafını masamdan alıyor. Fotoğrafı geri alıyorum. Ona bir kez daha bakıyorum. 
Fotoğraf, Davudi’nin yüzüne oturuyor. Hıçkırığımı yutuyorum: “Önemli değil Davudi Bey. Burası olmazsa 
başka bir yer, dünyanın sonu değil ya. Kocaman Tahran’da...” 

Lale: “Evet Davudi Bey, tanrı şayet hikmetinden…” diyor. 

Davudi, Lale’nin sözünü kesiyor: “Rahmetle vurur yetmiş batmanlık kilidi... Değil mi?” diyor ve 
yumruğunu masaya vuruyor: “Hayır, hayır. Sen de anlamıyorsun. Hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Hayır! Artık 
hiçbiriniz anlamıyorsunuz, atılmak ne demek. Atılmak demek, Beheşt Zehra demek. Atılmak; yani Davudi 
öldü demek. Bitti. Evet sayın Eşek Davudi Bey, buradan atılmak, yani bir-nokta-on dörtten atılmak. Anladın 
mı?” 

Tülbendimi çekiyor: “Atılmama izin verme Allah aşkına, tamam mı?” 

“Ben de senin gibiyim. Ne malum yarın beni de atmayacakları?” 

“Yalan söylüyorsun, yapabilirsin! İstediğin her şeyi yaparım. Onlara da söyledim.” 

“Kime?” 

“Onlara! Kimlere olduğunu biliyorsun. İstediğiniz her şeyi yaparım dedim. Dahası, şimdi bile az mı 
çalışıyorum? Bir kamyon kitap boşaltmadım mı dün? Oğlunun ölüsünü gör söyle, kim Safa Davudi kadar 
çalışabilir eşekler gibi? Onu benim külahıma anlatsın... Sayın Binbaşı da sanıyor ki oğlu elektrik ve 
elektronik yüksek okul diplomalı.”  

Ona, “İnat etme! Bırak edebiyat okusun,” dedim. “Hayır!” dedi. Bırak bir zanaat edinsin, atılırsa... 
“Üç ay sonra gitmeli. Tırman derler direğe yine! Dayanamam. Diploma olduğunu söylememeli... Ya ölürse 
ya rüyam gerçek olursa, hayır, kan gelmişti bozuldu. İyisi, şoförüm desin... Şoförlük? Hayır, iyi değil. 
Rüyada, kaza geçirmişti. En iyisi kendisini aptallığa vurmalı. Hayır, çocuğumun üzerinde kalır. İyisi mi 
aşçıyım desin, ya kazana düşerse! Adak adamalıyım. Hayır olmaz! Tanrı biliyor bunu, kabul eder mi? Nasıl? 
Ne zamanki her gece... İyisi, anneme söyleyeyim de bir aşure adasın ona. Ya annem, bir adamın rüyasını 
görmüşse ki yavaşça, soluk gibi gözkapağını... bakışı bakışıma takılınca başım önüme eğildi. Sonra geldi, 
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kayalardan, uzaklardan, çok uzaklardan, dudakları gözlerimi kapadı. Yavaşça, soluk gibi, yüzümü sakladım. 
Korktum. Şayet rüzgâr öpücüklerini götürseydi, rüzgar gözlerimi açsaydı şayet... Elimi itti. Güldüm: Bir 
öpücükle kimse ölmez ki. Sonra uykuya daldım. Uyanmak istemiyordum. Yüzümü yıkayınca öpücükleri göz 
kapaklarımdan silinmedi. Yüzümü usulca yıkadım. Ya öpücükleri akıp gitseydi, dökülürdü aşağı. 
Unutmayayım; göz kapaklarıma makyaj yapmayayım. Ya dudaklarının izleri göz kapaklarımdan silinirse. Ya 
gözlerini göremezsem. 

 

Davudi: “Bir tuhaf olmuşsun teyze,” dedi. 

Farahruz: “Doğru söylüyor, neredeydin? Misafirlikte mi?” dedi. 

“Evet,” dedim, “Güneşin evinde.” 

Meryem, “Gözün aydın. Telefon numaran kaç?” dedi. 

Lale, “Doğum gününde güneş gözlüğü alsak?” dedi. 

“Hayır, güneşi rötuşsuz isterim,” dedim.  

Demiyorsun güneş neden... Korkuyorsun. Neden? ‘Aşkın haysiyeti yoktur,’ demedi mi? Seni bencil 
seni, düne kadar öpücüklerinin rüyasını görmeden önce. Yerin nedir? Ne yeri? 

Hem neden bu kadar erken –o, kayanın üzerinde ve ben aşağıdayken- dünyaya gelmiş? Hah, ne 
bileyim, belki de çok geç, benden sonra. Unutmayayım, doğum gününü sorayım. Belki, belki daha 
doğmamıştır. Belki güneşi bekliyordur... bana ne... ukalalığı bana kalmamış. Önemli olan kendi doğumum. 
Doğum günümü kutlamak istiyorum. İnsanın, kendi doğum gününün kutlamasının bir sakıncası mı var? 
Sadece kendisi için, yalnızca. Aklımda olsun mum alayım. Kaç tane alsam? Kaç yaşımdayım? Ne kadar zor. 
Doğduğumda kaç yaşımdaydım? Hayır, mum istemem. Bütün mumları üflerim. Güneşin ta kendisini davet 
eder çağırırım. 

 

Baba, “Neden hacı yatmaz gibi kıvranıp duruyorsun!” dedi. 

“Ben ve yastığım güneşi arıyoruz,” dedim. 

“Yeter artık, yeter. Bulutlar toplanıyor,” dedi. 

“Üzülme baba,” dedim, “güneş daha güçlü.” 

“Seni güneşe tapan1 seni!” diye bağırdı.  

“Baksana baba, bulutun arkasındaki ışığa,” dedim. 

“Görmüyorum,” dedi. 

“Kolay. Bulutları bir kenara it, görürsün. Böyle, elinle,” dedim. 

 
1 Farsça. Güneşe tapan aynı zamanda, renklere ve ışığa göre renk değiştiren bukalemun anlamına da gelir. 
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“Kız dikkat et,” dedi, “yüreğin yanmasın, ateş bu, kebap eder.” 

 

* 

Şoför “Yağmurdan sonraki güneş parlaktır,” dedi. 

“Yıkamış,” dedim. 

“Efendim?” dedi. 

“Hiiç. Havayı yıkamış,” dedim. 

“Doğrusunu istersen ablacığım, önce bir şey söylemeye cesaret edemedim. Sana bakınca... Kardeş 
gözüyle... Kendi kendine konuşuyordun... düşündüm ki bir sorununuz var. Belki de gönül işi. Ah ki gönül 
işinin evi yansın!” 

Gözleri ıslanıyor. Konuşuyor. Nefes darlığından, gömleğinin düğmelerini açık bırakmış, saçları 
erken ağarmış, yaşı kırktan fazla değil. Direksiyon, ellerinde titriyor. 

 

* 

Davudi, elini kanat çarpar gibi yapıp uzatıyor: “Al, bak!” 

Titriyorum. Ellerim buz kesilmiş. Yığılıyorum ve sandalyemle birlikte geri çekiliyorum. 

Davudi gülerek yaklaşıyor: “Alsana. Ne kadar korkaksın, al senin olsun. Ver çocuklar oynasın.” 

Çığlık atıyorum. Tükenmez kalemler masanın üzerine vuruluyor. Davudi geri koşuyor. 

“Ne kadar korkaksın teyze. Aha göz. Kaldı ki göz de değil. Miskettir, misket.” Elini geri çekiyor. 
Gözünü elinde çeviriyor. Sırtını bana dönüyor: “Sen de çok korkaksın ha, o gün orada olsaydın ne yapardın, 
kim bilir! Morgda...” 

Bacaklarım titriyor. Dönüyor. Yüz yüze duruyoruz: “Bugün bize geliyor musun?” 

“Hayır, gelemem... misafirim var.” 

Gidiyor, sandalyesine oturuyor, başını masaya koyuyor. Omuzları titriyor. Elimi omzuna 
koyuyorum. 

“Annenle telefonda konuşmamı ister misin?” 

“Ha, aferin sana teyze, çok akıllısın. Nefis bir fikir, telefonla daha iyi hem. Hayır hayır, bekle, 
bakayım. Ne söylemek istiyorsun? ‘Attılar!’ deme sakın.”  

“Ne söyleyeyim peki?” 

“De! de ki cezalandırmak istediler. Ne bileyim, bir şeyler uydur işte.” 
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“Davudi Bey’in evi mi?” 

“Efendim?” 

“Onun, savaş gazisi olmadığını söylüyorlar.” 

“... yemişler. Nesi gazi değil. Başının on bir yerinde dikiş var. Kör oldu... gözü. Aklı yok... Aklını 
yitirdi... hayatımız mahvoldu. Şimdi de yok efendim gazi değilmiş! Nasıl değilmiş!... Diğerleri gazi de... 
çocuğum paramparça...” 

“Safa, cephede yaralanmamış diyorlar.” 

“Kışlada yaralanmış ya... Gönderselerdi. Kim hayır dedi onlara. Yerine tırmandırdılar üç metrelik 
direğe.” 

“Aylık alıyor diyorlar.” 

“Onun taksi parası bile değil. Sizin okumuşluğunuz var, ayıptır, sizden beklenmez.” 

“Ben de sizin gibi... telefon edip sadece demek istedim ki...” 

“Siz de hoş haberli kuş olsaydınız canım! Hayır bayan, boş laflar bunlar. Madem öyle, yarın 
binbaşıyı gönderirim oraya. Ne demek yani!” 

 

“Binbaşıyı bunlarla besliyor ki o da böyle vurulmuş ona. Teyze, görmelisin o endamı! Reçel değil 
bal!” 

 

* 

... Cemiyeti. Kahrolsun Amerika, mahvolsun Amerika. 

Bir adam megafonu çeviriyor: “Biz, sömürünün köklerini ve ...” 

Köklerim Beheşt Zehra’dadır. 

İki genç çocuk koşarak geliyor: “Dön birader!” 

“Piruzi’ye gideceğim.” 

“Olmaz. Ya kestirmeden git ya da kenara çek ve bekle.” 

Kenara çekiyor. İki genç kalabalığa karışıyor. Kollarını kaldırıp haykırıyorlar: “Kahrolsun Amerika.” 

“Çoluk çocuğun ekmeğini böyle çıkarmak mümkün mü? Sabahtan akşama kadar, beş paraya 
direksiyon sallıyoruz. Sonunda da sıfıra sıfır, elde var sıfır... eve gidince, uyku gelir mi? Gelmez işte! 
Hanımın göz süzmeleri... Lailahe illellah... Hepsi birer kabus.” 
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Doktor Cihan: “İlginç,” diyor, “çok ilginç! Senin görüşünü kabul ediyorum. Şimdi git bir enjektör 
getir.” 

“Ben mi?” 

“Evet Hanım, sen.” 

“Enjektör! Nereden?” 

“Bilmem. Bu bölümün hemşiresi siz değil misiniz?” 

Kendime göz atıyorum. Evet, ben hemşireyim. Elbiselerim beyaz. Hemşire ayakkabısı da giymişim. 
Enjektör, elimde titriyor. 

Doktor Cihan: “Merak etme ben seni savunurum,” diyor ve kapıyı açıyor: “Seçim senin. Puyan 
nasıl?” 

Damarlarım atıyor. Enjektörü fırlatıyorum. Koşuyorum. Doktor, bir sıçramayla elimi yakalıyor. Geri 
çeviriyor beni. Enjektörü yerden alıyor ve elime koyuyor: “Al, Davudi’den başla. Kolay, bir anlık. 
Yumruğunu sıkmasını söyle.” 

İki yeşil misket yüzümde fır fır dönüyor: “Haydi önce ben,” Kızın eli, elimden kayıyor. Doktor, elini 
önlüğünün cebine götürüyor: “Al bunu, kolunu bağla. Zayıftır, damarı hemen bulunur,” Titriyorum. Belimin 
çukuruna soğuk terler oturuyor. Kulaklarım yanıyor. Başım dönüyor. Elini yakalıyorum. Soğuk... Doktora 
taraf dönüyorum. Gözlerinin içine dalıyorum: “Yapamıyorum.” 

Gülüyor: “Hayır yaparsın, ırkların ıslahını istemiyor muydun? İnsanoğlunun selametini? İnsanın 
rahatlığını? Kolay, sadece bir an.” 

“Hayır, hayır, yapamıyorum. Rica ederim. Böyle değil, her iş sadece...” 

“Yaparsın, sözünün arkasında olmalısın. Buna mecbursun. Sana emrediyorum.” 

İki yeşil misket gülümsüyor. Parmağını, sağ kolunun damarı üzerine koyuyor: “Doktor Hanım, bir 
şeysi yok, kolay! Yap! Öğrenirsin... Benim annem de iğne yapardı.” 

Doktor, elimi kızın eline doğru itiyor. Şimdi enjektör boş. Kız yok. Yer, ayağımın altından kayıyor. 
Dönüyorum. 

 

Doktor, elini alnıma koyuyor: “Nasılsın? kaygılandırdın. Ne zamandan beri komada olduğunu 
biliyor musun? Bak! Yeni bir tıp mecmuası aldım, sevdiğin konular var içinde. Ayılman için çok bekledim.” 

Mecmuayı gösteriyor: “Ne var? İçin mı bayılıyor? Okumamı ister misin?” 

Sesi kulaklarımda dönüyor: “... Doktorları yeni bir ilaç bulmuşlar... Kaynaklanan... Bütün ruhsal ve 
fiziksel rahatsızlık... ları... sağıl... tabilirler.” 

Doktor Cihan tepetakla oluyor. Tıp mecmuası uçuyor. Hastanenin pencereleri koşuyor. 
Çırpınıyorum. Kendimi yatağın altından dışarıya çekmeliyim. Çığlık atıyorum. Doktor, eliyle ağzımı 
kapatıyor: “Dikkat et! Hastalar uyuyor.” 
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Bağırıyorum: “Deprem!” Ve yatağın üzerinde oturuyorum. 

“Neyin var, çıldırdın mı? Ne depremi?” 

 

* 

 

 

Binbaşı ve doktorlar panikliyor. Dayı, “bir hengameydi!” diyordu, “Bir alem, hemşire koridorun 
ortasında... çığlıklar atıyor. Çığlık babam çığlık... Anası üç defa ‘Safa... Safa... Safa...’ demiş ve binbaşının 
kucağına düşmüş. Binbaşı da ‘Üzülme canım. Yaşar. Bem patlıcanını kırağı çalmaz.1 İşsiz kalır, beleşçi,’ 
demiş.” Keşke orada olsaydın teyze, Safa bir alemdi! Annesi, ‘Gebenin eteğinden tuttum. İçersinin dört 
kapısı vardı,’ diyordu. Ona dedim ki: ‘Dua et... yavrumu Fadime Zehra’dan iste. Dua et, Allah aşkına! 
Ağrılarının ortasında...’ Hemşire de morga koşmuştu. Gebeyi ameliyathaneden çıkarttıklarında. ‘Dirildi, 
dirildi!’ demişti. Teyze... durmadan ameliyat yaptılar. Ha bire ameliyat. Bu suratı görüyor musun? Döküp 
dağıttılar, sonra da toplayıp içini doldurdular. Platinle, geniş. Genişini çıkarıp satsam, yemin ki bir dünya 
sayarlar. 

 

Dilencilik işte... Koyarlar avcuna bir yirmilik... yarım saatin uçtu. Beleşine. İşin yoksa git yedek 
parça al, yolcu milleti de her çeşit para harcar, ama taksiye geldi mi bir alem! Biz de adamız ya bu işimizle 
kesbimizle. Şaka değil ki, kız baht evine girecek. Oğlansa, bir kâğıt parçasını aldı mı.... 

 

* 

Bir tomar kağıt, gri bluz, pantolonla öyle durmuş ki sanki kalabalığa önemli bir konu hakkında söz 
edecekmiş gibi. 

Meryem, belgeleri birer birer masadan alıyor. Bakıyor. Sonra belgeliğe koyuyor. Davudi 
öksürüyor, göğsünü temizliyor. Bakışını Meryem’den alarak Farahruz’a çeviriyor: “Dikkat! Bugünkü 
konuşmamızın konusu Kelebeklere2’dir.” 

Lale gülüyor. 

“Gülme bayan! Bu meseleye dikkat et; yüce tanrı, sineklerden sonra kelebekleri yaratmış. Dikkat 
et, yani güzelliği yarattı,” Davudi beyaz kağıtları takip ediyor. Meryem, belgeliği bir kenara itiyor. Kalkıp 
usulca Davudi’ye doğru yürüyor. Kağıdı çeviriyor. Meryem, Davudi ile karşı karşıya duruyor. Ellerini 
Davudi’ye doğru uzatıyor. Davudi’nin rengi kaçıyor. Geri geri gidiyor. Duvara yaslanıyor. Elleri titriyor. Ter, 
Davudi’nin yüzünün oluklarından akıyor. Farahruz ayağa kalkıyor. Çıkmak istiyor. Kapının koluna bastırıyor. 
Kapıya yaslanıyor ve gözlerini Davudi’nin yüzüne dikiyor. Meryem, Davudi’nin ellerini bırakıyor. 
Sandalyeye yığılıyor. Başını masaya koyuyor ve yüksek sesle ağlıyor. Farahruz, kapının önünden çekiliyor. 
Davudi, kol ağzı ile gözlerini siliyor ve bana doğru geliyor: “Neden ağlıyor, ne yaptım ki ona? O konuşmayı 
yapmamalı mıydım? Teyze sineklerden hoşlanmaz mı, yoksa kelebeklere mı acıyor?” 

 
1 Farsça bir deyim. Bem, İran’da bir şehir ismi. 
2 “Kelebeklere” Rıza Beraheni’nin son toplu şiir kitabıdır. Haşim Hüsrevşahi tarafından Türkçeye çevrildi. 
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Farahruz, su bardağını Meryem’in yanına bırakıyor. 

Lale, Meryem’i kucaklayarak, “Meryemciğim ağlama! Nasıl istersen,” diyor. Sonra, tülbendinin 
ucuyla Meryem’in gözyaşlarını siliyor: “Unut Meryem, ne yararı var ki.” 

Meryem, Lale’nin göğsünü yumrukluyor: “Yapamıyorum, yapamıyorum. Hâlâ önümde salınıp 
duruyor Lale! Salınıyor. Onu gördüm; kendi gözlerimle... Ayakkabıları çıkmıştı. Ayaklarında değildi. 
Sallanıyordu Lale, sallanma... Cesaretini ondan alamadım... Lale, gözleri o gün anlatıyordu... anlatıyordu...” 

Davudi, alnına vuruyor: “Aha man kafa Davudi, yine berbat ettin!” 

Meryem, Lale’nin kollarından ayrılıyor. Gözlerini siliyor. “Özür dilerim,” diyor ve odadan çıkıyor. 
Davudi de Meryem’in peşinden sürükleniyor. 

Lale, “Pozları da aynı İbrahim’inki, öyle dik durunca, bir an İbrahim’dir sandım,” diyor. 

Davudi kitabı alıyor. Sağ elinin iki parmağını, kitabın sırtına koyuyor. Etiketi parmağından az 
yukarıya yapıştırıyor. Ona bakıyorum. Gülüyor: “Tamamdır Teyze, tastamam,” Ve sonra, elini başı 
arkasındaki kitaplara sürüyor: “Hoşuna gitti mi?... Aynı boyda, hep. Kendin... Davudi’dir işte.” 

Kaşlarını çatıyor: “Siz kütüphanecilik mi okudunuz? Hangi kütüphanede? İhtisasınız var mı?” 

Meryem gülüyor: “Bırak Davudi Bey, ne kadar çok yakınıyorsun?” 

Masanın üzerinde ritim tutuyor: “Hile bırak sevdalılar, pervane ol, pervane ol,” Ve sonra, dirseğini 
masaya dayıyor ve parmağı ile şakağına bastırıyor ve alnına ufak darbeler indiriyor. Söyle Teyze, ne 
söylüyor? 

“Kim ne söylüyor?” 

“Oooho! O herif işte, şiir!” 

“Hangi şiir? Mevlâna mı?” 

Eliyle masaya vuruyor: “Hayır ya... onu biliyorum. Öteki? Amaaan söyle hadi ya, kimdi? Hâce.” 

“Hafız.” 

“Aha, evet, diyor ki... “Pervaneye rahat ver sen ey mum gecemizde... önünde. Hayır hayır, bir 
dakika... Kalbin alevinden yanarım mum dek önünde.” 

Meryem soruyor: “Davudi Bey, elektronik okumayı kendin mi istedin?” 

Davudi kalkıyor. Odanın ortasında elini kaldırıyor. Topuklarını birbirine vuruyor: “Binbaşının emri 
ile efendim!” 

Bayan Temeddün kapıyı açıyor ve oradan bir kitabı Davudi’nin masasına fırlatıyor: “Onlara gerekli, 
hemen hazırla!” 

Davudi elini indiriyor: “Baş üstüne!”  
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“Hayret! Bitti, ötede bir grup daha... bizimkisi şoförlük değil eşekçilik!” 

 

* 

“Allahtan kitaptı. Gübre değildi. Demedim mi? Gübreden karton yapmazlar yahu. Neden 
yapmazlar. Kimyasal gübre... Ohooo bunlarda bir şey mi ki. Elektrik ve elektronik yüksek diplomamı 
alayım, her şeyi yapmaya hazırım. Çay bardaklarını yıkayayım mı? İyi ve temiz, kar beyazlığı için Kar Bulaşık 
Tozu. Gideyim mi yıkamaya? Çay getireyim? Ciddi söylüyorum. Ölümü görün.” 

“Hayır Davudi, çay istemiyorum.” 

Bakışı, Farahruz’a ve diğer sandalyelere dönüyor: “Ya siz? Siz? Siz?” 

Başım dönüyor: “Yeter Davudi, bırakır mısın!” 

Kahırlanıyor ve çocuklar gibi yanıma oturuyor. Birkaç dakika sonra çekinerek sesleniyor: “Teyze.” 

Yüreğim ürperiyor. Gözlerim yanıyor. Başımı tavana çeviriyorum. 

 

Danışmadan arıyorum: “Davudi Bey buradalar, iki kitap getirmişler. Kütüphanenin... Birini 
gönderin gelip alsın.” 

“Lütfen yukarı gönderin, muhasebeye.” 

“Seni kelek seni, bu kitaplar nerdeydi?” 

“Anne okusun diye almıştık. Bu, Hiliyet’ul Muttakin’dir. Bu da “Güzelliğin ve Cildin Tazeliğinin 
Sırrı” Dedik ki, cildini sayın binbaşı için taze tutsun!” 

“Demek bu kitabı sen almıştın Davudi. Biz bu kadar aradık durduk.” 

“Selam Bayan Temeddün, Teyze vermişti.” 

 

“Özür diliyorum Teyze, rahatsız ettim seni. Bırak, bırak elini öpeyim. Allah şeytanı kahretsin, nasıl 
öpeyim?... Teyze, Meryem nerede?” 

“Meryem! Farahruz, sahi Meryem nerede? Yine kayıplara karışmış.” 

“Yine o çocuk için not tutuyor, hani o...” 

 

* 

Kokakola Dörtyol’u. Yüreğimden bir şey kopuyor. Davudi! İnanamıyorum. Fakat, hıçkırıklarım 
arabaya yayılıyor. 
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“Bir şey mi oldu abla? Durayım mı? ... Bir işiniz...” 

“Hayır... ne bileyim. Akrabalarımızdan bir vefat etmiş.” 

“Hay Allah! Genç değildi ya?” 

“Yirmi beşindeydi.” 

Öne doğru fırlıyorum. Taksi duruyor: “Tüh dünya! Senin içine...” Teybi kapatıyor: “Neden ilk 
baştan söylemediniz? Halinizin iyi olmadığını gördümdü de. Hay Allah. Kaza falan mı?” 

 

* 

Bir kadının çığlığı: “Neden şimdi Bayan Musevi? Hoş geldiniz, Safa’nın düğününe geldiniz. Neden 
şimdi? Oğlum kaç aydır yolunuzu gözlüyordu.” 

Teyze, söz verdin öğlen yemeğine bize geleceksin. Teyze hayır, bugün değil. Telefon etmedin 
teyze? Teyze. Artık telefon etme. Ana seni rahatsız etti. Ahizeyi koydu. Evet? Dedi ki- Git o genç 
teyzeciğine söyle, – şeran doğru değil hanım- Teyze söyle bakalım elimin altındaki ne? Cep! Hayır ya teyze, 
doğru düzgün okuman yazman da yok. Cüzdandır, cüzdan. Söyle bakalım içinde ne var? Para! Para nedir 
teyze? Resimdir, resim. İki tane güzel resim. Teyze, şışşş kimseye söyleme. Ölümü gör ki. Kütüphaneye 
gelmemi istemiyor muydun Teyze? Teyze neden gelmedin, teyze? 

 

Neden gitmedim? Neden kalmadım? Satın almadım? Yirmi Tumanım vardı ya... Parmağı elime 
dokundu. Gözleri korkuyordu. Satın almadım. Altı üstü yirmi Tuman. Baba, Davudi’yi görüyor musun? 
Ölüler misafirliğe gider mi? Nekir Münkir1 sorar; Rabbin, Rabbin kimdir? Baba, seni özledim. Olmaz ki hep 
ben geleyim senin yanına. Birinde de sen gel bana baba, göğsünden kan mı geldi? Göğsün kurudu mu? 
Gel! Sana çorba yapmak istiyorum. O sırlı kâsede, hani mavi olanda. Bergamot çiçeği alırım, beyaz minik 
çiçekler... suyun üzerine dökerim. Dev, karanlık kalede! Korkuyorum baba, senin yanında yatmaya geleyim 
mi? ‘Hayır,’ deme, kendi yerimde yatayım diye. Baba, benim yerim neresi? Ne kadar soğuk. İçim ürperiyor. 
Güneşin yüreğinde yatabilir miyim? Yatayım ki bahar gelince yeşereyim. Sen kendin dedin yaz diye: 
“Ağaçlar, kışın ağır uykusundan uyanırlar. Yeşil kaftan giyerler, gonca gül şapkası takarlar.”  Baba, yirmi 
Tuman çok para mı? Kutuyu ileri itince parmağı elime dokundu. Sakızı almadım. Kursuma geç kalıyordum. 
Baba, onun gözleri yaşamın ta kendisiydi. Korkuyordu. Seni gidi yalancı seni, bana –güneşe tapan- dedin. 
Nüfus cüzdanımda yazıyor... eskiden, insanların tanrısı güneşti. Baba, Tahran’da kışları da çiçek olur. 
Sadece nergis değil, her ne istersen var. Nergis, kendisine âşık oldu da mı öldü? Züleyha yine gençleşti mi? 
İnsanın tanrısının güneş olması kötü mü? Şeyh Sen’an... Baba, serçeler çok mu küçükler? Büyüdün diye 
seviniyor musun? Büyüyen herkes ölür mü? “Islah edilmiş tohum serptim,” dedin. Evimiz Tahran’da. 
Tahran’da ay olmaz. Baharı da bahar değil. Anne, “Dikkat et kumaşı İngiliz tergalı. Bu üzerindeki de kupa 
as,” dedi. Fotoğrafçı Bey kupa aslarını kararttı. Baba, ay neden konuşmaz? Yerle kavga ettiğinden beri mi? 
Gözleri kızardı. Bir kâse kan. Baba, korkuyorum. Geleyim de senin yanında yatayım. Baba, durmadan ‘Kız 
dediğin kendi yerinde yatar,’ deme! O zaman senin kızın olmam. Yalnız kalasın diye. Sonra çarşıya gider, 
kendime bir baba alırım. İyi bir baba. Canımın çektiği bir çeşidini. Uzun baba, kısa baba, yeşil gözlü baba, 
siyah gözlü... Beni üzersen, gidip kravatlısını alırım ha. Filmlerde vardı ya. Her gün vedalaştığında kızına 
“bay bay” derdi. Baba, yaşamı polise şikâyet etmek mümkün mü? Nasrettin Hoca, babasını çarşıda 
satmaya götürdü mü? Senin öykün bitti mi? Kamçılanan at yaban mı olur? Külünü toplamadım. Madem 
küçüğüm, hayatı ne yapayım? Abime söyledim su verdiler kendisine. Baba seni satmam. Serçeden yapılan 

 
1 İnsanın, toprağa verildiği ilk gece mezara gelerek kişinin inançları hakkında soru sorduğuna inanılan iki meleğin adı. 
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boz başı1 sevmem. Ekmekle koruğu yeğlerim. Abim, ‘Herkes susuz ölür,’ dedi. İçimde ne kadar... itler ne 
kadar insandırlar. Serçeler ne kadar pişerler. Ne kadar ıslah edilmemiş bombalar... Şoför ne kadar hızlı 
gidiyor. Gözkapağım nasıl da seğiriyor. Ben neden küçüğüm de abim değil? Neden işportacı var? Neden 
abim huysuz değil? Neden sen ölürken ben yoktum? Davudi ölünce sen gördün mü? Neden serçeler bu 
kadar küçük? Ne kadar çok günahım var! Herkesinki kadar... Baba, ben tanrı mıyım? Ne kadar çok mağaza 
tabelası ne kadar çok boz baş, içimde ne kadar çok sancıyor, ne kadar çok tepe taklak araba, ne kadar çok 
içim ağzım..., ne ka... r, ne ka... çı, çı... Çıkarıyorum. 

“Aşağı inin, hava alın. Bagajda su var.” 

Anne de ki – iyi ki rüyamı ilkin akarsuya anlattım.- 

“Bu da mendil, bu kadar düşünme. Gidenle gidilme, ölenle ölünmez. Allah rahmet eylesin.” 

 

Yüreğimin içi boşalıyor. Gözlerimi kapatıyorum. Çiçek demetini elimde çeviriyorum. Kızıl gül... 
Davudi sever. 

“Teyze! Çiçek katilisin ha!” 

“Ya kendin?” 

“Ben her gün bir tane koparıyorum. O da sarı bir gül. Sen kimin için deriyorsun?” 

“Ben, ben de birisi için işte.” 

“Ciddi mi? Kim için Teyze? Davudi’nin ölüsü gör!” 

“Tanımazsın” 

“Aha! Ne sanıyorsun! Ben burada herkesi bilirim.” 

“Burada değil ki!” 

“Nerede? Neden vermiyorsun öyleyse?” 

“Olmaz.” 

“Teyzeye bak! Neye yarar, görmüyor ki.” 

“Niye, görür.” 

“Teyze!” 

“Ben neredeysem o da orada.” 

“Ne? Yani?” 

“Şu anda da burada. Buracıkta, bu yanımdaki koltukta.” 

 
1 İran’da, et, nohut ve patatesle yapılan geleneksel bir yemek. 
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Davudi geriliyor: “Bismillah!” 

Gülüyorum. Sıçrıyor. 

“Affedersiniz düğün...” 

“Buyurun içeri, bahçenin sonunda…” 

“Teyze, bu sefer gelmezsen bak karışmam. Düğünümdür, şakası yok. Görmelisin teyze, görmeli. 
Bir endam! Bir vücut! Karşı komşunun kızı... Anne gayret etti. Göğsündeki kolye öyle parlıyordu ki...” 
Meryem’e dönüyor, “Çocukken evimize gelirdi. Oynardık. Çiçekleri görecektin.”  

Farahruz ona bakıyor. Gözleri, “Ya biz? Sadece teyze mi?” diyor. 

Gelin tülünün altına, kızın yanına oturuyor. Kuran, sofrada açık duruyor1. Beyaz tül kıvrılıyor ve 
Meryem’in ayva pembesi cildine değiyor. Davudi başını kaldırıyor. Gelin, gözlerini kapatıyor. Davudi, 
çiçeğin adını söylemiyor! Yüzünün çizgileri kımıldıyor. Çiçeğin adı ağzından çıksın diye bekliyorum. 
Söylemiyor. Gülün adı! 

İyi oldu geldim. Davudi sevinir. Ne kadar güzel bir buket. Geline mi versem? Hayır. Vermem... 
versem... ya birinde... hayır, Davudi’ye getirdim. 

“Bir kadın, bir bahttır, ileri çıksa görürüm. Bahtı açık olsun.” 

Duruyorum. Yanımdaki kadın yanındakinin sırtına vuruyor: “Sudi Hanım! Kim senden daha bahtlı. 
Git.” 

“Hayır, siz buyurun. Bilirsiniz ben böyle şeyleri pek bilmem.” 

Kadın kalkıyor ve kalabalığın içinden geçiyor. Yüzümü Sudi Hanım’a doğru çeviriyorum. Bir an 
bakışlarımız düğümleniyor. Yüzü kırışıyor. Başını kaldırıyor. Dönüyorum, görmeyeyim diye... 

İki yeşil, küçük kelle şeker: “Ovarım, ovarım, sevgi muhabbet ovarım.” 

Başka bir kadın iğneyi yukarı çekiyor: “Dikerim, dikerim, kaynananın dili dikerim.” 

“Ovarım, ovarım...” 

“Dikerim, dikerim...” 

Sudi Hanım gidiyor. Davudi kalkıyor. Kız, Davudi’nin kolundan çekiştiriyor: “Otur.” 

Kadın, iğneyi tüle geçiriyor: “dikerim, dikerim...” 

Davudi yüksek sesle: “Teyze!” diyor, “Teyze! Teyzenin dilini dik!” sonra sesi inceliyor: “siz 
kütüphanecilik mi okudunuz?” Gelin, ayağa kalkıyor. Buketi eline veriyorum. Öpüyorum. Davudi’ye 
dönüyorum. Başını ileri çıkarıyor: “Teyze,” Ona bakıyorum. Başını öne eğiyor: “Eeeh! Böyle bakma bana. 
Hooop Teyze, hop!” 

Müzik bahçede dönüyor. Gelin, Davudi’nin kollarında bahçede dönüyor. Davudi söylüyor: 
“Kelebek ol, kelebek ol.” 

 
1 İran geleneğinde, gelinin önünde bir sofra açılır, içine altın, gümüş sikke, ekmek, ayna, mum, tatlılar ve Kuran konur. 
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Dişlerim birbirine çarpıyor. Baba diyor ki – Neden kendinle? İnat etme kız. Titriyorsun. Bir şey 
giysene.- Ona diyorum ki – Baba, biliyorsun ki dünyanın gömleğini giysem de güneş olmadı mı titrerim. 
Sadece güneşin kalbinde, güneşin gözünde ısınırım. Üşüyorum baba, güneş nerede? Söyle kalsın, 
yapamazsın, yapamazsın. Evet, sen bir Yuşa’ değilsin. Yuşa’ olsaydın yapabilirdin, ne mutlu Musa’ya. Yuşa’ 
onun yari, yaveri idi. Güneşe dedi ki: ... Şayet babam Yuş’a olsaydı şöyle derdi: ‘Kızım bir balıktır, sen 
olmasan yine ölür, su yüzüne çıkar, donar. Yuş’a, baba, baba. 

 

“Tanrı, hiçbir çocuğun başından baba sayesini esirgemesin. Sonraki sokak Razdaran’dır. Sokağa 
gireyim mi?” 

“Hayır, teşekkürler.” 

“Abla, mesele değil çekinme, şunun şurasında biz de adamız yani. Bir işin varsa kalayım.” 

“Hayır, teşekkürler.” 

“Mümkünatı yok! Başınız hakkı için olmaz, o kadar da yoksun değiliz.” 

“Lütfen... ama böyle...” 

 

Sokağa yaklaşınca, Davudi’nin fotoğrafı, hiclenin1 tepesinde, sarı, yeşil ve kırmızı ampullerin 
ortasında gülüyor. Sardunya saksıları, başsağlığı mesajları, beyaz ve kırmızı glayöller... Çerçeveden çıkıp 
zihnime giriyor. 

“Kendimi paramparça yaparım. Bırak rahat olsun anne. Telefon etmedin teyze, Farahruz benim 
karım olur mu? Meryem kocasını seviyor mu? Ya beni? Kadın olsun, ellisinde de olsa fark etmez. Söyle, 
yine Puyan’ı getirsin.” 

Bir çift siyah göz, kıvrımsız yüzde. Fotoğrafı masamın üzerine fırlatıyor: “Bak ona teyze! Ölümü gör 
ki bak! Namussuz binbaşı hem yürüyor, hem söyleniyordu: ‘Bu kadar iyi ve güzel bir oğlan kendi damadım 
olur ancak.’ Deyyus, sonunda da kimseyi bulamayınca: ‘Damat Bey, atla, gidelim. Bu işte uzmanlığın var. 
Haydi atla!’ dedi. Teyze, şayet elektrik çarpmasaydı, fırlamasaydım, ne olurdu. Güzel, yakışıklı Safa, elini 
hangi kızın üstüne koysa, iki etmezlerdi. Kahpelik, bu devran kahpedir teyze. O günleri görmüş olsaydım. 
Şimdi dünyanın haline bak. Ekşimiş Momeni bile Safa için nazlanıyor. Bir şey olsa bari. Üç yıl önce olsa 
bakar mıydım yüzüne? Asla, Teyze, gözlere bak gözlere! Çocukken, babam olacak sayın binbaşıyı diyorum. 
Birinden duydum, anneye diyordu ki ‘Gözleri tıpa tıp senin gözlerin.’ 

 

“Abla döndüm. Bak çekinmeyin. İşiniz varsa beklerim.” 

 

Telefon çalıyor: “Gel, Davudi! Sana.” 

 
1 Arapça. Ölen kişi için yakınları tarafından evinin önüne yapılan; silindir biçiminde ve kubbeli, yüksek, dışı renkli boncuklarla, 
çeşitli işlemelerle süslenen, içine ölenin değerli eşyalarının konduğu, renkli ampullerle ışıklandırılan bir tür anıt. 
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“Merhaba Davudi, nasıl oldu da bizi hatırladın.” 

“Telefonumuz yok.” 

“A! Telefonunuza ne oldu?” 

“Teyzemlerin de telefonu yok.” 

“Teyzenler mi?” 

“Dışarı attı. Dün gece camide uyudum. Kahrolasıca karnım da boştu. Teyzemin evine gideli bir 
hafta oldu. Bir gün kalk da gel buraya. Fakat istemez, gelme! Şimdi de teyzem der ki –Safa git, 
korkuyorum. Boşar beni, çocuğum var.- “İki genç fotoğrafa bakıyor: “Bu da sonunda kendi işini bitirdi!” 

“Bunu bir yerden görmüştüm.” 

“Yahu Binbaşı Davudi’nin oğlu işte, yan sokaktaki. Hani askerlik yaparken elektrik direğinden 
düştü ya. Paramparça oldu.” 

“Hani, arada bir salona gelirdi.” 

“İşte.” 

Çığlık atıyorum. Tirim tirim titriyorum. Yüreğim koptu kopacak. Annesi şişman bir kadın; siyah 
elbise, beyaz çadıra ile. Gözleri iri, aynı Davudi’ninki... Başımı omzuna koyuyorum. Seslerimiz birbirine 
karışarak ağlıyoruz. 

Vefa Davudi’nin gözleriyle: “Safa sizden ne kadar söz ederdi,” diyor ve kapüşonunun cebinden iki 
fotoğraf çıkarıyor: “Buyurun, birisi sizin fotoğrafınız, öteki de...” 

Fotoğrafları yırtıp cebime koyuyorum. 

 

Davudi, şimdi evlerinin avlusunda... hayır! Beheşt Zehra’ya götürmüşler. Belki de hastanenin 
morgundadır, getiriyorlar. Vedalaşmak için... ne vedalaşması? O üç yıl önce vedalaştı. Keşke 
görebilseydim. Bir kez daha, mutlaka, mutlaka gözü elindedir. Görürüm onu. Yolunu bulur. Görürüm onu. 
Yüzünün oluklarını... 

 

Koşuyorum. Ambulansın arka kapısı açık. Misketi elinde mi gözünde mi? Elindeyse, gözüne 
koyarım. Ya gözündeyse ne yaparım? O zaman, o zaman da kendim için alırım misketi  

 

Siyah kumaşı kenara çekiyorum. Bir kadın elimi yakalıyor: “Neyi oluyorsun?” 

“İş arkadaşıyım.” 

“Allah belamı versin! O, sana namahrem!” 
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Kadının elini itiyorum: “Namahrem de ne demek?” 

“Aaaa! Ne demek namahrem ne demek! Çekil bakim kenara. Zaten yükü ağır1.”  

 

 

Meryem, “Davudi Bey ağır,” diyor, “yere bırakın.” 

Davudi, Farahruz’a bakıyor: “Onlardan iki tane getir kendisine. Biri sade biri kakaolu.” 

Farahruz, elini Puyan’a doğru uzatıyor. 

“Kızmadın değil mi? Ölümü gör!” 

 

* 

Rengi solmuş, kitaplığa yaslanmış ve bir mendil tutmuş burnun altına. Omuzları titriyor. 

“Ne oldu? Haydi, söylesene, nazlanma güzel Farah.” 

“Artık bu kadarı da fazla. Bütün vücudum titriyor. Burası tımarhane mi kütüphane mi? Tuvaletin 
kapısını açık bırakıp oturmuş...” 

Gülüyorum: “Eee?” 

Gülüyor: “Hiiç, içeri girdim. Rahat rahat oturuyor. Gülüyor. Diyor ki –girmeyin, girmeyin-” 

 

Avlunun ortasında, kara bir çadıra çekmişler üzerine. Bir el beni dürtüyor: “Sen de kimsin?” 

Bir ses, “El çeksin, gönül koparsın...” diyor. 

Kendi kendime, “Gönül koparmasaydı gitmezdi,” diyorum. 

Annesi merdivenlerden aşağı iniyor. Kadınlar çığlık atıyor. Siyah kumaş kenara itiliyor. Gülüyor... 
Dudaklarının kenarındaki çizgiler derinleşiyor. Yüzüne dalıyorum. Görmeliyim; misketi elinde mi gözünde 
mi? 

Davudi ritim tutuyor ve söylüyor: “Gençliğim, gençliğim, ümidi hayatımın. Farahcan, Farahcan. 
Ben giderim yalnız kalırsın. 

 

Kadının eli beni yine kenara itiyor: “Allah kahretsin, yaptın yapacağını. Eeee! Çekil artık şimdi, 
anası görecek.” 

 
1 ‘Günahı çok’ anlamında kullanılan bir deyim. 
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Bir el tülbendimi çekiyor: Allah rahmet eylesin. Yetimim var, depremzede. 

Sokakta dönüyorum. Bir taksim on dörtte duruyorum. Kapı neden kapalı? Sokak ne kadar tenha, 
sanki kimse ölmemiş! Neden ağlama sesi yok? Demek, demek kimse Davudi için ağlamıyor? 

 

Ayağımı atar atmaz gözyaşları aktı. Baba, yemin ki doğru söylüyorum. Kendim gördüm 
gözyaşlarını. Sonra başını göğsüme aldım. Birlikte ağladık. Uluduk. Anne dedi ki – öldüğü gün yorganını 
çekti. Kokladı. Uludu- gelince ayaklarımı kokladı. Ellerini kaldırdı. Koydu göğsüme. Bana baktı. Ben de ona. 
Gözyaşları aktı. Baba, köpek ölmedi, onu öldürdüler. –kızım çevre sağlığı için.- 

“Vallaha kuduz değil, bakın gözlerine,” dedim. 

“Hanım, çocuk olma. Bu yaşınla başınla,” dediler. 

Abime “Bir çukur kazın, kirazın altında gömelim. Sonra da hatım tutarız,” dedim. 

Abim: “Emir var, yakmalıyız,” dedi. 

Irmağın kenarına götürdük. Küllerini rüzgâr alıp götürdü ve ırmağa döktü. 

“Bu da Ganj Nehri,” dedim. 

Abim, kafama bir şamar indirdi: “Salakom, büyümeyecek misin?” dedi. 

“Su verdiler mi?” diye sordum. 

Abim güldü. Çok kötü güldü. Sonra beni kolları arasına aldı. Birlikte ağladık. 

 

Ha, neden kimse ağlamıyor? Beheşt Zehra’ya götürmüş olmasınlar sakın? Trafikte kalmamış 
olsaydık... Kahretsin! İçim neden bulandı? Yürüyüş. Beheşt Zehra’ya nasıl gideceğim şimdi? Keşke, taksiye 
beklemesini söyleseydim. Yani kimse yok! Belki de elektrikleri kesiktir. Davudi, elektrikle intihar etmiş 
olmasın sakın? 

Yüreğim dökülüyor. Etimi kemiklerimden koparıyor sanki. Yanaklarım yanıyor. Bay Mahmude’nin 
sesini duyuyorum –Bayan Musevi, itirazınız hep de burada sonlanır- Farahruz diyor ki: “Doktor Cihan en iyi 
hocamız. Aynı zamanda bu hastanenin de başhekimi.” 

Bir ayak sesi merdivenleri geçiyor. Gözyaşlarım akıyor. Ses kesiliyor. Kapının derzinden bakıyorum. 
Bir şey görülmüyor. Tükenmez kalemimi çıkarıp birkaç kez kapıya vuruyorum. Bir serçe elektrik direğinden 
düşüyor ve bir ses: “Yaşasın, yaşasın,” diyor. 

Davudi kahkahayla gülüyor: “Selam teyzeciğim.” 

Çığlığım sokakta dönüyor. Bacaklarım uyuşuyor ve hava ağırlaşıyor. Karıncalar kafamın derisi 
altında yürüyorlar. Dişlerim kilitleniyor. Soluğum hapsoluyor. Uzaktan, Davudi’nin sesine benzer bir ses 
duyuyorum. Çığlık atmak istiyorum. Dilim dönmüyor. Ses geliyor: 
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* 

Kapıyı kapatmalıyım. Yukarılardan görürler. Ayıp olur. Ya anne çıkagelirse! Donmuş! Enfarktüs 
olmasın? Korkak. Bir göz değmesinden korkardı. Sıçtık yine! Gidip su getireyim. Şimdi başını nereye 
yaslayayım? Çocuklarına ne söyleyeceğim? İyisi mi kucağıma alayım, annemin yatağına bırakayım. 
Düğmelerini çözsem mi? Tülbendini açmalıyım. Üşütmesin. Ya anne çıkagelirse? Elleri soğuk. Teyze, 
teyzeciğim! Ellerin çok soğuk. Ölmüş olmayasın sakın. Fakat hayır, gözlerinden yaşlar akıyor. Gözyaşların 
da sıcacık. Bakayım kalbin çarpıyor mu? Ne kadar yavaş. Suni solunum, bacaklarını yukarı kaldırayım mı? 
Allah belamı versin teyze... yine her şeyi bok ettim. 

 

* 

Tuzluluğu dudaklarımda duyumsuyorum. Bir damla kulağımı gıdıklıyor. Ses kesilmiyor. Ağzım açık 
kalıyor. Taze hava, üşüyorum. Gözlerim açık kalıyor. Çığlık atıyorum. Yarı kalkıyorum. 

“Allah aşkına korkma Teyze. Diriyim. Dipdiri, bak bu da misketim. Görüyor musun? Sana şarkı 
söyleyeyim ister misin? Söyle Teyze, ne söyleyeyim? Özür diliyorum. Korkuttum seni. Bırak elini... 
bozuldun mu? Dedim, Teyze korkar diye... fakat inan çok keyif verdi. İhtiyar kadına ne kadar verdin? O 
çocuğu gördün mü? Hani o çok kıvrak olanı. Senin canın için, birinde salonda güreşirken bir doladım ki 
görmeliydin. O yukarıdan gördüm sizi. Ne konuşuyordunuz Teyze? İkinci kata çıkmıştım, seni 
seyrediyordum. Davudi’yi küçümseme. Nasıl haber aldın? İlan parasını cebimden verdim. Sonuna kadar 
okudun mu? Üniversiteye de asmışlar mıydı? Farahruz Teyze de gelecek mi? Ya Meryem? Annem ile 
Binbaşı dönünce ne olacak! Annem hemen bayılır ve Binbaşının kucağına düşer. Fakat sonra, Safa’yı 
görünce keyiflenir. Hem de ne keyif! Teyze, seni üzdüm mü? Öğlen yemeğine kalırsın değil mi? Fakat hayır, 
annem dönünce. İnan çok keyifliydi. Komşular mı, sabahın köründen başladılar kapıyı çalmaya. Karşı 
komşuluğumuzdaki güzel kız da vardı. Açmadım. Ne bok yemeğe. Onlar Teyze değiller ki. Teyze, gül. 
Gülsene. Ne kadar korkaksın Teyze. Hem de bir tane gözden. 

“Gözleri, gözleri Davudi, avare etti beni.” 

“Sen de Teyze?” 

 

 

 

 

Son 
 

 


