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bir

 Ben okuldan geldiğimde, dedem pencerede 

yoktu.

 

 Çoğu zaman, dedem beni orada bekliyor olur. 

Alt katta, dış kapının sırasındaki büyük pencere-

de. Yüzünde hafiften bir gülücük vardır. Şöyle 

çek perdeyi sonuna kadar! Yok. Olmaz. Her şey 

gibi, onun da bir ölçüsü olacak... Perdeyi yeterin-

ce aralamıştır şöyle ve sakin sakin bakar oradan. 

Öyle çocuk karşılarmış gibi değil, ama hep şöyle 

şöyle el eder.

 Sonra, beni bırakıp giden okul servisine de 

uzun uzun el sallar. Yağmur yağıyorsa daha ça-
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buk çabuktur –elbet, servisin de acelesi var ya!..

 Benim arkadaşlar, onun için “Arda’nın dede-

si” demezler, “Eşref Bey” derler. Aygül’den öyle 

öğrenmişlerdir. Doğrusu, sevdikleri için böyle bir 

FM radyo gibi çalışır Aygül. Ama bunda bir kötü-

lük yok, çünkü dedemden söz ederken annem de 

hep “Eşref Bey” diye anar onu.

 Ve işte, Arda’nın penceredeki dedesi, tüm ser-

visin de dedesidir demek hiç de yanlış olmaz. Evet, 

güneşli günlerde kızların ona öpücük gönderdiği 

de olur. Erkan da artık söylenmeden edemez: 

 “Dejavu!”

 Ben okuldan geldiğimde, dedem pencerede 

yoktu.

 Servisin kapısı açılınca hemen atlamıştım yere. 

Çantayı omuzumda şöyle yerleştireyim diyordum 

ki, Erkan yine tutamamıştı çenesini, bağırmıştı:

 “Kuyruğuna dikkat et!”

 Durdum...

 “Salak, işte...”

 Dönüp ona bakmadan söylendim böyle.

 Sesli sesli söylendim.

 Önceleri, Erkan bu kuyruk şakasını, bu aman 

aman şakayı yeni yapmaya başladığında, bir an 
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boş bulunarak dönüp Erkan’a baktığım da oldu, 

ama can sıkıyordu artık. Üstelik, yol boyunca inen 

başkaları da oluyordu, ama onlara bu şakayı hiç 

yapmıyordu Erkan.

 E, Arda’dan başkasının kuyruğu yok ya!

 Aman, tadı falan kalmamıştı şakasının...

 Elimi kafama götürüp işaretparmağımı daya-

dım şakağıma, çektim tetiği.

 Ben kendime öyle sessizce ateş ettiğimde, 

Erkan’ı vurmuş oluyordum gerçekte.

 O da rolünün tam hakkını veriyor, öyle vurulun-

ca kendini yanında oturduğu Oya’nın kollarına bı-

rakıyordu güzelce.

 Oya da, fare görmüş gibi basıyordu çığlığı ve 

kucağından Erkan’ı itmeye çalışıyordu. O sırada 

servis de gaz verip gidiyordu.

 Tuhaf.

 Dedemin pencerede olmayışı değil tuhaf olan. 

Yok, ona da elbet şaşmak gerekir ama, asıl tuhaf 

olan şu...

 Parmaklığı açıp girdim bahçeye. Sonra hiç de 

önemli olmayan bir alışkanlıkla, örttüm parmaklı-

ğı, demirin çınlayan sesini duydum yeniden ve...

 Bahçe duvarı ile dış kapı arası üç metre en çok. 
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Ama niçinse, renkli parke döşeli o daracık yoldan 

kapıya varmam dakikalar sürdü sanki.

 Aklım bir şeye takılmıştı…

 Takılmak ne demek, saplanıp kalmıştı!

 “Sen beni sevmiyorsun, efendim!..”

 “Bu da şimdi nerden çıktı, Aygül?..”

 Günde üç öğün değilse de, üç günde bir bu:

 “Sen beni hiç sevmiyorsun, efendim!..”

 Sonra sessizlik.

 Sonra surat.

 Saatlerce surat. Günlerce surat.

 Peki, ne var?.. Bu Arda şimdi dış kapının önün-

de niçin dikiliyor böyle?..

 “Kapı kilitli akıllım, çıkarsana anahtarını!..”

 Öyle ya, dedem evde olsa kapı kilitli olmazdı.

 “Sizin bu evin her şeyi de bir antika!”

 “Aman Aygül, dedem duymasın!”

 “Duyarsa duysun efendim, evin kapısı böyle 

dışarı açılır mı?.. Garaj mı burası?..”

 “İyi bildin!.. Sence ne sakıncası var kapının 

böyle...”

 “Hiç olur mu, Arda?.. Şu Tosun Sokak’tan ge-

çenlere ayıp olmuyor mu?..”

 Aman neyse, atıyorum evden içeri kendimi. 

Dedem bir yerden dönünce, “İnsanın evi gibi 

yok!” der ya hep, öyle işte.

Arda’nın derdi ne?
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 Çantayı da... kendimi de atıyorum içeri, oh!

 Dedemin yerinde durup dışarıya bir baktım. 

 Tosun Sokak’tan bir toz bulutu döne döne hız-

la geçiyordu. Daha çok tekel bayilerinin kullandığı 

türden kapkara küçük bir naylon torba –içi esin-

tiyle dolmuş– öyle yüksele yüksele, hiç alışılmadık 

bir uçurtma gibi gidiyordu.

 Bir türlü yağmayan yağmurun sıkıntısı arttıkça 

artıyordu. Şöyle bir yağsa... şimşekler çaksa... gök 

gürüldese... bardaktan boşanırcasına bir indirse, 

yağmur sıkıntısı silinecek, sıkıntının yerini bir ra-

hatlama alacaktı.

 Dedem böyle yapar: Düşünürken, eli çenesin-

de, iki parmağı dudaklarında durur öylece.

 Sessizdir, sakindir, ama kararlıdır da...

 Yok, onun gibi durmanın yağmuru başlatmaya 

bir yararı olmuyor.

 İyi de, dedem nerde peki?.. 

 Eve gelince, sanki telaşla ayakkabılarımı çı-
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kartıp doğru odama koşmuştum. Niyetim, hemen 

bilgisayarı açmak...

 Bakayım, Aygül bir şey yazmış mı?..

 Ne yazmış –yazmışsa!..

 Sonra durdum.

 “E ama, bu Aygül de!..”

 Sonra kendime söz verdim: İyice akşam ola-

na kadar bilgisayarı açmak yok!

 İşte, cep telefonunu da bıraktım yanına, öyle 

sırtüstü attım kendimi yatağa, kapadım gözlerimi...

 “Hele beklesin dursun şimdi Arda ne diyor di-

ye!..”

 Benim oda alt katta. Hemen dedemin odasıyla 

bitişik. Sonra mutfak var. Sonra da banyo...

 Salondan yukarıya bir merdivenle çıkılır. On ye-

di basamaktır. (Yok, korkuluktan kayma merakını 

bıraktım artık.) Eskiden, o merdivenin karşısında-

ki küçük odada kalıyordum ben. Yandaki büyük 

oda annemle babamındır. Bir oda daha var orada. 

Kapalı durur. Yatıya gelen olursa kullanılır.

 Kardeşim Ece doğunca, bu büyük odayı ver-

diler bana. Ninemin dikiş odasıymış. Annem, “Ne-

zihe Hanım” der. Evin her şeyini ninem kendisi di-

kermiş. Dikiş makinesi benim kapının arkasındaki 
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köşede –üstü örtülü olarak– hâlâ durur. Kullanıl-

maz. Yılda bir kez dedem yine de yağlar onu.

 Sonra işte, bana bu odayı verdiler. “Sen koca 

adam oldun...” dediler. O zaman ilkokul ikideydim 

daha, ben de inandım.

 Odamın penceresi arka bahçeye bakar. Yani, 

doğuya!.. Bunun iyi yanı şu: Gün doğdu mu, he-

men belli olur. Sanki çalar saat gibidir. Sessiz bir 

çalar saat –beni yataktan fırlatmaz ama uyarır. Bu 

da okul zamanı çok işe yarar. Perdeyi de hep ya-

rım çekerim şöyle, ışık daha çok gelir. 

 Arka bahçemizde, öyle çok fazla bir şey yok-

tur. Ağaçlar da meyve vermez. Eskiden çok ba-

kımlıymış –annem anlatır. Orta yerde, çiçeklerle 

süslü kocaman bir öbek varmış. Sonra dedem 

hiç ilgilenmez olmuş. “Nezihe Hanım ölünce, Eş-

ref Bey bahçeyi boşladı...” der annem. Bahçeyle 

biz de ilgilenmeyiz. Babam şöyle bir süpürmeye 

falan kalkıştıydı, annem engel oldu: “Aman kalsın 

Caner, Eşref Bey’e ayıp olur!”

 Demek ki, bir durum var. Bahçe ile ninem... 

dedem ile bahçe arasında. 

 Yok, bunu ben de sormadım dedeme. Oysa, 

her şeyi sorarım ona. Çünkü, beni kendisi alıştır-

dı böyle. Küçük bir çocuktum daha, alır beni kar-

şısına, konuşurdu benimle. Ama, bahçenin niçin 


