bir ﬂiﬂe
mürekkep
bir ﬂiﬂe
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Mert, gün boyunca kitap okuyup televizyon izlemiﬂ, k›z kardeﬂi Eda’yla evcilik bile oynam›ﬂt›; ama boﬂuna. S›k›nt›dan patlamak üzereydi.
Her y›l böyle olurdu. Yaz tatilinin baﬂlad›¤› ilk
günler yapacak hiçbir ﬂey bulamaz, evin içinde dört dönerdi.
Balkona ç›kt›. Trafi¤in gürültüsü dayan›l›r
gibi de¤ildi. Kald›r›mlarda insanlar sa¤a sola
koﬂturuyorlard›. Karﬂ› s›radaki apartmanlar sanki bir sur gibi yükseliyor, önlerini kapat›yorGül Soka¤›’n›n Dikenleri
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du. Kendini bir kalede tutsak gibi hissetti. Tam
kaçma planlar› kurarken, içeriden Eda’n›n sesi geldi.
“Abi! Day›m geldi.”
Bir anda gözleri ›ﬂ›ldad›. ‹çeri koﬂup, day›s›n›n boynuna at›ld›.
“Gelece¤ini bilmiyordum, day›c›¤›m. Hadi,
sinemaya gidelim!”
Day›s› onun k›v›rc›k saçlar›n› okﬂarken,
“Bugün olmaz,” dedi. “Annenle bir kahve içip
gidece¤im. ‹ﬂim çok.” Elindeki paketi Mert’e
uzat›rken, devam etti. “Ama, bunu sana getirdim. Dikkat et, k›r›lmas›n.”
Eda durdu¤u yerde z›playarak, “Hadi aç,
abi!” diye ba¤›rd›. “Çabuk ol!”
Mert, heyecandan ç›lg›na dönen kardeﬂine
bakt›. ‘Amma da sab›rs›z,’ diye geçirdi içinden.
Gülerek, “Patlama! Aç›yorum iﬂte,” dedi.
“Masan›n üstünde açsayd›n,” diye uyard›
day›s›. Sonra da Eda’ya dönüp, “Ablam yok
mu?” diye sordu.
“Annem de büroya gidiyor art›k. Bir süre
babama yard›m etmesi gerekiyormuﬂ.”
Mert’in, renkli kurdelelerle bezenmiﬂ paketi açmas›yla, “Day››››!” diye ba¤›rmas› bir oldu. ‹ki küçük bal›k, yar›s›na kadar suyla dolu,

küre biçimli cam bir kab›n içinde, nazl› nazl›
kuyruklar›n› sallayarak dolan›yorlard›. Biri mor,
di¤eri turuncu renkliydi.
Aylard›r bunlar› say›klay›p duran Mert’in
sevincine diyecek yoktu. Küçük bal›klar, Eda’
n›n da çok hoﬂuna gitti ve onlara hemen birer
isim buldu: Hercai ile Portakal.
Art›k Mert’in can› s›k›lm›yordu. Çünkü günün büyük bir bölümünü bal›klar›na ay›r›yordu.
Onlar› besliyor, kirlenmesine f›rsat vermeden
kab›n suyunu de¤iﬂtiriyordu. Bu minik akvaryumun içindeki sessiz yaﬂam› izliyor; kitaplar›,
dergileri kar›ﬂt›r›p, bal›klar› hakk›nda bilgi ediniyordu.
Eda da a¤abeyi gibi, Hercai ile Portakal’›n
baﬂ›ndan neredeyse hiç ayr›lm›yordu. “Bak
bak, aﬂa¤› indiler! Yok yok, yukar› ç›kt›lar!” diyerek bal›klar›n her hareketini izliyor, arada bir
de onlara masal anlat›yordu. Olacak iﬂ miydi
bu?
Mert dayanamay›p, “Seni anlayamazlar. Çeneni boﬂuna yoruyorsun,” dedi¤inde de, öfkeleniyordu.
“Anl›yorlar iﬂte, anl›yorlar!” diyordu her seferinde. “Bak, Hercai gözünü k›rpt›. Portakal da
a¤z›n› açt›...”
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Günler geçtikçe, Eda sessizleﬂti. Yine bal›klar›n baﬂ›nda oturuyor, gözlerini onlardan
ay›rm›yordu, ama hiç konuﬂmuyordu.
O gün Mert, yata¤›na yüzükoyun uzanm›ﬂ,
kitap okuyordu. Yan gözle kardeﬂine bakt›. Eda
yine suskun, bal›klar›n kuyruk sallay›ﬂlar›n› izliyordu.
“Hayrola, Eda Han›m?” diye seslendi kardeﬂine. “Anlatacak masal›n›z kalmad› m›?”
Eda baﬂ›n› kald›rd›. “Biz haks›zl›k ediyoruz, abi,” dedi a¤lamakl› bir sesle. “Hercai ile
Portakal birer bal›k. Onlar›n yeri, deniz. Burada tutsak gibiler. Denizi özlediklerinden eminim.”
Mert yataktan kalkt›. Kardeﬂinin yan›na geldi. Yana¤›na küçücük bir öpücük kondurdu.
“Güzelim,” dedi. “Onlar›n denizi, ﬂu kab›n içindeki su. Ama hakl›s›n, yerleri çok dar. Onlara
bir akvaryum al›rsak, kendilerini tutsak gibi
hissetmezler.”
Mert, kitapl›¤›n üst raf›nda duran kumbaras›n› al›p açt›. Paralar›n› sayd›. “Yaﬂas›n!” diye
ba¤›rd› birden. “Pasajdaki dükkânda gördü¤ümüz akvaryumu hat›rlad›n m›, Eda?”
“Hani baloncuklar ç›k›yordu. Onu mu diyorsun?”

“Evet!” dedi Mert sevinçle. “ﬁimdi, onu almaya gidiyorum.”
“Yaﬂas›n!” Bu kez de Eda ba¤›r›yordu. “Baloncuklar suyu dalgaland›r›nca, t›pk› deniz gibi
oluyordu.”
“Evet, t›pk› deniz gibi,” diye onaylad› Mert
gülümseyerek.
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Mert pasaj›n içindeki dükkâna girdi¤inde, her
zaman oldu¤u gibi yine kendinden geçti. Büyük
akvaryumlarda birbirinden güzel o kadar çok
bal›k vard› ki, onlar› izlemeye doyam›yordu.
Siyah-beyaz çizgileriyle di¤erlerinden hemen ayr›lan bir grup bal›¤a hayranl›kla bakt›.
Bu bal›klardan da iki tane alsa, babas› kim bilir
ne yapard›? Sonra da gülümseyerek, ‘Odama
ad›m atmaz,’ diye geçirdi içinden. Hele ﬂu piranhalar? Annesi onlar› kesinlikle kap›dan içeri
sokmazd›. Ama ﬂu k›rm›z› renklileri Eda görse
bay›–
“Eyvah!” dedi birdenbire. “Geç kal›yorum.
Eda evde yaln›z.”
Alelacele, be¤endi¤i akvaryumu ald› ve
dükkândan ç›kt›.
Mert, kardeﬂinin daha apartman›n kap›s›nda kendisini karﬂ›layaca¤›n› ummuﬂtu. Oysa
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Eda yoktu. Zili çal›p biraz bekledi. Eda kap›y›
açm›yordu. Mert, dikkatli hareketlerle akvaryumu yere koydu. Anahtar›n› ç›kar›p kap›y› açt›.
“Edaaa!”
Hiç ses yoktu. Salona ﬂöyle bir göz gezdirdi. “Edaaa!”
Evde ç›t yoktu. Mutfa¤a girdi. Akvaryumu
tezgâha b›rak›p odas›na geçti. Eda orada da
yoktu. Mert iyiden iyiye meraklanm›ﬂt›. Yine
seslenecekti ki, dolab›n üstünde duran ve içinde Hercai ile Portakal’›n dans ettikleri kaba
iliﬂti gözü. Bir anda gözleri büyüdü, bo¤az›na
bir ﬂeyler dü¤ümlendi. Kab›n içindeki su masmavi olmuﬂtu.
Bir solukta sevgili bal›klar›n›n yan›na gitti.
Birbirinden güzel iki bal›¤›, mavi suyun üstünde k›p›rt›s›z yat›yorlard›. Yerde de boﬂ bir mürekkep ﬂiﬂesi duruyordu.
“Edaaaa!!!”
Mert’in ba¤›rt›s›ndan, koca apartman inledi.
Küçük k›zdan yine ses yoktu.
Mert, h›ﬂ›mla annesinin odas›na girdi. Öylesine öfkelenmiﬂti ki, kardeﬂini pataklamadan
asla rahat etmeyecekti.
Kararl› bir halde giysi dolab›n› açt›. Eda,
dolab›n içinde büzülmüﬂ oturuyordu. A¤lamak-

tan gözleri ﬂiﬂmiﬂ, dudaklar› sarkm›ﬂt›. Tir tir titriyordu.
“Zarar vermek istemedim...” diyordu h›çk›rarak. “Sular› deniz gibi olsun... istedim. Daha
mutlu olacaklar›n›... düﬂündüm.”
Küçük Eda öyle zavall›, öyle çaresiz görünüyordu ki, Mert içindeki öfkenin bir anda yok
olup gitti¤ini hissetti. “Hadi, ç›k d›ﬂar›. Olan oldu, hadi.”
“Ç›kmayaca¤›m iﬂte!” diyerek direndi Eda.
“Burada kalaca¤›m. Onlar› ben öldürdüm. Cezam› da çekece¤im.”
‹çinden, ‘Ya sab›r!’ çeken Mert, olabildi¤ince sakin bir tav›rla konuﬂmaya çal›ﬂt›. “D›ﬂar›
ç›k, Eda. Kendini cezaland›rarak, burada böyle t›k›l›p kalamazs›n. Hadi, ç›k d›ﬂar›. Gel, iﬂimiz var seninle.”
Eda boynunu büküp, “Ne iﬂimiz var?” diye
sordu.
“Onlar› gömmeliyiz,” dedi Mert. “Bunu onlara borçluyuz.”
Eda bir an düﬂündükten sonra, sessizce dolaptan ç›kt›.
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Aradan birkaç gün geçmiﬂti. Mert yaz tatilinin
o hoﬂ boﬂlu¤una iyice al›ﬂm›ﬂt›. Art›k can› da
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