“Ne bu gürültü Allah aﬂk›na?” diye söylendi anneannem.
T›pk› benim gibi, o da yüksek seslerden ve gürültüden çok rahats›z olur.
Mutfaktan annemin yan›t›n› iﬂittim: “Yeni komﬂular›m›z eﬂya boﬂalt›yor. Telaﬂlanma...”
Hemen pencereye koﬂtum. Karﬂ›mda c›v›l c›v›l sokak.
Evimiz giriﬂ kat›nda. Sokakla ayn› seviyede olmay› seviyorum. Bir gün annemle misafirli¤e gitmiﬂtik. Çok yüksek bir
apartman kat›yd›. Bir bakt›m, arabalar küçücük; güneﬂ, tepelerinde parl›yor. Sonra insanlar›n yaln›zca tepedeki saçlar› ya da kelleri görülüyor. Hoﬂuma gitmedi. Ben insanlar›
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tam karﬂ›mda görmeyi, sonra da aﬂa¤›dan yukar› bakmay›,

r›n›, ünlü y›ld›zlar›n ﬂark›lar›n›, bir de sevdiklerini. Eh, çocuk-

uzun uzun gökyüzünü seyretmeyi seviyorum.

ken daha kolay istedi¤ini yapmak. ﬁimdi günlük tuttu¤umu

Odamdaki pencereler küçük bir bahçeye aç›l›yor. As-

bile söylemem herkese. Alay ederler.

l›nda dikdörtgen bir toprak parças›, boﬂ bir arsa. Kendi ken-

Eskiden tatillerde sabahtan akﬂama kadar çocuklarla

dine boy vermiﬂ çimenleri ve mutlu ortancalar› var. Ortan-

oynard›m. Bütün ders aralar›nda okulun avlusunda arka-

ca mutlu olur mu, demeyin. Bunlar kahkahayla gülüyor.

daﬂlar›mla koﬂuﬂtururdum. Kaç kere düﬂtüm; dizlerim ya-

Bahçenin ötesinde di¤er evin arsas› baﬂl›yor. Orada

r›ld›, yüzüm ﬂiﬂti.

kocaman bir a¤aç var. Evin ikinci kat›ndaki geniﬂ balkondan

Sonra bir k›ﬂ ateﬂlendim. Doktor, “K›zam›k,” dedi.

uzan›nca, sanki dokunabilir insan a¤ac›n yeﬂil yapraklar›-

Hem de en berbat›ndan... Aynaya bak›nca k›pk›rm›z› bir yüz

na. A¤açlar›n yapraklar›n›, parmaklar gibi düﬂünürüm hep

gördüm. Bir süre sonra aynaya bakamaz oldum. Hep ya-

okﬂarken. Gövdelerine sar›lmak bir insanla kucaklaﬂmak

taktayd›m. Ne zaman gündüz, ne zaman gece oldu¤unu

gibidir. Sonbaharda yapraklar dökülünce, daha tam kuru-

anlayam›yordum. Hep ›ﬂ›k yan›yordu. Arada babam› görü-

mam›ﬂ olanlar› toplar, kitaplar›m›n aras›nda saklar›m. En çok

yordum. Elinde bir palyaço, yata¤›n kenar›na oturuyordu.

da koyu k›rm›z› olanlar›n› severim. K›ﬂ›n dallar ç›plakken,

Palyaço konuﬂmaya baﬂlay›nca gülüyordum. Gülünce yine

benim odamda bir bahçe yaﬂar.

öksürük tutuyordu. Çok fazla öksürünce de kusmaya baﬂ-

Daha birkaç y›l önce mahallenin bütün çocuklar› o

l›yordum. Kardeﬂim geliyordu, yan›ma yaklaﬂt›rm›yorlard›

a¤ac›n çevresinde toplaﬂ›r, oyundan oyuna geçerdik. Ön-

pek. A¤l›yordu, bütün bilyelerini yast›¤›m›n kenar›na ko-

ce saklambaç oynard›k. Sonra ayr› ayr› oyunlara dalard›k.

yuyordu. “Hepsi senin olsun,” diyordu. Anneannem de hep

Biz k›zlar bir kenarda seksek oynar, ip atlard›k. Erkekler de

saç›m› okﬂuyordu. Dünyadaki tek serin yer, annemin ku-

o küçücük yerde ayn› anda top oynamaya kalkard›. En so-

ca¤›yd›. Bana hep iyileﬂince birlikte yapaca¤›m›z ﬂeyleri an-

nunda hep birlikte yakartop oynamaya karar verirdik. Çok

lat›yordu. Sesi su gibiydi. Onun gö¤sünden daha huzurlu bir

e¤lenceli günlerdi. Sonralar› komﬂu evler ç›¤l›klardan ve

yer yoktu benim için. Sonra bir gün o da benim yüzümden

top sesinden rahats›z oldu. Bir süre sonra da herkes da¤›l-

ateﬂlenip hastaland›; her yer ateﬂ oldu.

d›. A¤ac›m ve ben baﬂ baﬂa kald›k. Büyümüﬂ olduk.

K›zam›k yüzünden çok zay›f düﬂtüm. Doktor i¤ne ver-

ﬁu karﬂ›daki evi de çok seviyorum. Duvarlar›na ço-

di. Babam kitap okudu durmadan. Uzak ülkelerin ﬂatola-

cuklar bir ﬂeyler yazm›ﬂ hep: Kendi adlar›n›, futbol tak›mla-

r›n› gördüm, sokak aralar›nda de¤iﬂik adl› çocuklarla oy-
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nad›m, da¤larda çimenlere uzand›m, mis gibi toprak koku-

lunda annemin beni s›raya oturttu¤u ve s›n›ftan ç›kt›¤› an;

sunu içime çektim... Sonra annemin öksürükleri baﬂlad› yi-

ellerimi üzerine koyunca terden bu¤ulanm›ﬂt› masan›n üs-

ne. Çok uzundu günler, çok çok uzun...

tü... Birinci s›n›fta alt›m› ›slatt›¤›m an; tahta s›rada koyu bir

Ama geçti iﬂte. ‹yileﬂince hemen kitaplara koﬂtum;

leke görmüﬂtüm, çantam› üzerine koymuﬂtum hemen...

çünkü o gündüzle gecenin birbirine geçti¤i günlerde tek

Kardeﬂimi ilk gördü¤üm an; ablayd›m ben ve o bana gülüm-

›ﬂ›k babam›n okudu¤u kitaplard›. Onun sesiyle görebilmiﬂ-

seyen küçük bir bebekti... Tu¤çe’nin beni k›skand›¤›n› ve

tim uzak ülkeleri, masal diyarlar›n›. Böylece kitaplardaki

arkamdan dedikodu yapt›¤›n› ö¤rendi¤im an; inanmazd›m

kara sat›rlarda resimler gördüm ve içlerine girmeye baﬂla-

kolay kolay ama bana yaz›s›n› gösterdiler...

d›m. Oturdu¤um yerden gözlerimle dünyay› dolaﬂt›m. Hiç
de söylendi¤i kadar büyük de¤ilmiﬂ. Bizim eve s›¤d›.
Baz› öykülerde, masallarda iki iyi arkadaﬂ olur. Birbirlerine her ﬂeyi anlat›rlar. Birlikte olmaktan mutludurlar ve

Tu¤çe’nin o çok sevdi¤im el yaz›s›yla yaz›lm›ﬂ alayl›
sözler: “Bildi¤in inek iﬂte, çal›ﬂmaktan baﬂka ﬂey bildi¤i yok...
Çatlak da resmen. Geceleri ayla konuﬂuyormuﬂ. Ölen teyzesinin kendisini duydu¤unu san›yor, salak...”

kendilerini böyle zamanlarda çok güçlü hissederler. Çün-

Salak, tabii; seni de arkadaﬂ›m sanm›ﬂ›m! Teyzemi an-

kü kimse onlara bir ﬂey yapamaz. Böyle bir arkadaﬂ›m›n

latacak kadar arkadaﬂ›m sanm›ﬂ›m. Sat›rlar kendili¤inden

olmas›n› ben de çok isterdim. ‹lkokuldayken çok yak›n bir

Tu¤çe’nin sesini al›yordu sanki, ne tuhaf. ‹çim a¤r›yordu

arkadaﬂ›m vard›. Her y›l ayn› s›rada oturmak için okulun ilk

hep, elimi yumruk yap›p gö¤süme bast›r›rd›m. Sonra geç-

günü nas›l koﬂtururduk. Kalemleri, el yaz›s›, defter kaplar›,

ti ama. Tu¤çe her ﬂeyi anlad›. Ben bir ﬂey demeden anlad›.

çantas›, gülüﬂü, her ﬂeyi benim de bir parçamd›. Ad›n› kim

Ona yaln›zca bakt›m. O, gözlerimin içine bakamad›. Me-

bilir kaç kez söylemiﬂimdir: Tu¤çe... Odamda oyuncaklar›m›

zun olduk. Büyüdüm.

ve düﬂlerimi paylaﬂt›m onunla. Evinde pasta yedim; koﬂtuk,
güldük, a¤lad›k, ders çal›ﬂt›k...

ﬁimdi yeni okulumda üçüncü y›l›m. Arkadaﬂlar›m beni seviyor. Ama hangisi gerçek arkadaﬂ›m, bunu anlamak

Her y›l do¤um günü pastama bir mum daha ekleniyor.

için daha çok y›l geçmesi gerek. Hepimiz bu koca ﬂehrin

Büyümek bu de¤il ama. Her y›l bir yaﬂ büyüdü¤üme inan-

farkl› yerlerinde yaﬂ›yoruz. Bir tek okulda ya da do¤um gün-

m›yorum. Belli anlar var, bir ﬂeyler yaﬂanan anlar; bence bü-

lerinde yan yana geliyoruz. Bu da yeterli de¤il. Tu¤çe’yle

yüten onlar. Ben böyle anlarda büyüdüm, yaﬂ›m› gösteren

her ﬂeyi y›llarca paylaﬂt›m, yetmedi zaman onu tan›maya.

on üç y›lda de¤il. ﬁimdi bu anlar› sayabiliyorum: Anaoku-

ﬁimdi sadece bekliyorum.
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Kardeﬂim evin küçük reisi. ﬁ›mar›k bir çocuk. Ne yapsa o hakl›, çünkü küçük. Bazen düﬂünüyorum: Beni mi seviyor, yoksa beni k›zd›rmay› m›?
“... K›z›m, duymuyor musun beni?” Ancak fark ettim
annemin sesini. “Üﬂüyeceksin camda, gel içeri.”
Dalm›ﬂ›m. Yeni komﬂular›m›z› bile göremedim. Bir ﬂeyler yaparken gözüm böyle dal›nca, anneannem, “Zeliha’
ma çekti bu çocuk. O da böyle uzaklara bakard›,” der. Daha fazlas›n› demez. Annemle göz göze gelir, susarlar.
Zeliha, hiç görmedi¤im teyzem; ben do¤madan hemen önce ölmüﬂ. Annem “kötü hastal›ktan” demiﬂti. Ne
garip laf. Hastal›¤›n iyisi mi var? Kanser onun ad›. Sanki
böyle denince daha m› az korkutucu oluyor. Bazen büyükleri anlamak zor...
“Ama çok genç de¤il miydi, anne?” diye sormuﬂtum
bir keresinde. “Çok hassast›, her ﬂeyi içine atard›,” diye yan›tlam›ﬂt› annem. Onu tan›may› çok isterdim. Geçenlerde
aile foto¤raflar›na bakarken teyzemin siyah-beyaz bir genç
k›zl›k resmini buldum. Gözleri ve gülüﬂü bana çok yak›n
geldi. Aynan›n önünde kendime gülümseyince, benzerli¤i
fark ettim. O resmi ald›m, çekmeceme koydum. Baz› geceler bak›p yüzünü okﬂuyorum. Bir de anneannemin dedi¤ine
göre, Zeliha Teyze’m geceleri aya bakmaktan çok hoﬂlan›rm›ﬂ. Ben de ay göründükçe, penceremden teyzem için
seyrediyorum ve dua ediyorum.
Bence o her ﬂeyi hissediyor.
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S›cak bir bahar günüydü. Beyaz arabadan, önce genç
kad›n indi ve yeni yuvas› olacak eve nefesini tutarak bakt›.
“Söyleyin bakal›m, ‹dil Han›m, en çok neresini
be¤endiniz evimizin?” diye sordu genç adam gülerek.
“Arka taraftaki geniﬂ balkonu... En çok oray› sevdim, Cihan. Ailemin evini biliyorsun. Bizim hiç ferah
bir balkonumuz olmad›. En büyük iste¤im, orada
seninle çay›m›z› yudumlamak,” dedi ‹dil. Bir yandan
da sevgiyle eﬂinin yana¤›n› okﬂad›.
Yeni Komﬂular
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