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Evde yine kimse yok. Bu hafta böyle geçti. Cep telefonum-
da mesajlar buluyorum habire. Ya annemden ya babamdan.
Can›m çok s›kk›n.

Pazar günkü kavga öncekilere benzemiyordu. An-
nem kavgan›n bir yerinde koptu sanki. Elleriyle kulaklar›n›
kapatm›fl, oturdu¤u yerde öne arkaya sallan›yor ve sürekli,
“Yeter!” diyordu. Evin her yerini doldurdu sesi. Sanki bü-
tün bir geceyi onun “yeter” ç›¤l›klar›, inlemeleri içinde ya-
flad›k. Ne d›flarda ya¤an korkunç sa¤anak, ne içine gizlen-
di¤im yorgan ne de örtülü kap›lar engel oldu annemin se-
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sine. Sokak kap›s›n›n çarparak kapand›¤›n› duyduktan
sonra bir süre daha devam etti. Babam gitmifl olmal›yd›.
Yetmiflti demek... Uyudum.

Pazartesi sabah› kalkt›¤›mda annem salondaki ka-
nepede uyuyordu. Giysileri hâlâ üzerindeydi. Sadece ço-
raplar›n› s›y›r›p atm›flt› yere. Makyaj› da¤›lm›fl, topuzu bo-
zulmufl; her zamanki bak›ml›, güzel, fl›k iflkad›n›n›n yerini
berbat görünümlü biri alm›flt›. Sehpan›n üstünde duran
içki kadehi bofltu. fiarap içmiflti demek. Belki de babamla
kavgaya tutuflmadan önce birlikte içki içmifllerdi. Keyifli
bir pazar akflam› gibi bafllam›flt› ya da öyle olabilece¤ini
sanm›fllard›. Olmad›...

“Anne ç›k›yorum ben! Okula gidiyorum...”
...
“Kalkacak m›s›n?..”
...
“‹fle gitmeyecek misin bugün?”
“Ha... Ne var?..”
Annem, sonunda gözlerini aralamay› baflard›. Hay-

retler içinde bana bakt›. O¤lunu ilk kez görüyor gibiydi.
Ans›z›n gülmek geldi içimden. Tuttum kendimi.

“Saat yedi çeyrek. Servis gelmek üzere. Gidiyorum
ben, anne.”

“Ne diyorsun, Sinan?.. Sabah m› oldu?.. Tüh, ne bi-
çim uyuyakalm›fl›m... Tüh!”

Do¤rulmaya çal›flt›. Belli ki, bafl› kazan gibiydi. Ac›
çekermiflçesine iki eliyle tuttu bafl›n›, flakaklar›n› ovalad›.
Yine, “Yeter!” diye bafllayacak san›p çok korktum. Hemen
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ç›kmam gerekiyordu bu evden. “Hadi hoflça kal, anne!”
diye seslenirken, son h›zla mutfa¤a dald›m. Kopard›¤›m ek-
me¤in ucunu kemirerek d›flar› kaçt›m.

Mutfakta lavabonun içinde bir kadeh daha görmüfl-
tüm. Babam›n kadehi... Gece gitmeden önce, kendi barda-
¤›n› kald›rmay› ak›l etmiflti sevgili babam. Çok düzenlidir.
O her fleyi düzenli, programl› ister, öyle yapar. Annemi o
halde b›rak›p gitmeyi bilir, ama barda¤›n› da toplar!

Ya¤mur h›z›ndan hiç eksiltmemiflti. Apartman›n gi-
riflinde servisin gelmesini bekledim. Çantam a¤›r geldi ne-
dense. S›rt›mdan at›p yere b›rakt›m. 

Babam görse, “B›rakma çantan› flu pis yerlere!” der-
di flimdi. 

Annem de her zamanki gibi bana arka ç›kar, “Kar›fl-
ma çocu¤a!” diye ç›k›fl›rd› ona. “O külçeyi tafl›yan sen de¤il-
sin. Gel de sil çocu¤unun çantas›n› akflamlar›, ne olur yani!”

Bir araba laf sonras›nda... Yine kavga, yine kavga...
Akflam ikisi de eve dönmedi. ‹lk mesaj annemden

geldi. Gülçin Teyze’de kalacakm›fl, merak etmemeliymiflim.
Gece arayacakm›fl beni... Gülçin Teyze annemin okuldan
arkadafl›. Yaln›z yaflar ve çok zengindir. 

Babam ifl toplant›s›n›n uzad›¤›n›, Tar›k Abi’lerle ta-
k›laca¤›n› yazd›. Tar›k Abi babam›n orta¤›. Daha do¤rusu
babam›n küçük bir hissesi olan flirketin as›l sahibi. Ama
babam, “Ben olmasam batar bu firma. Ben kalbiyim bu
iflin,” der her zaman. ‹yi anlafl›rlar...

Sal› günü önce babam mesaj çekti. Gündüz eve u¤-
ray›p birkaç eflya alm›fl. Bakü’ye uçuyormufl bugün, üç dört
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güne gelirmifl, kendime iyi bakmal›ym›fl›m, mesajlafl›rm›fl›z,
falan filan...

Annem saat sekiz gibi telefon etti. Onun da sesi san-
ki baflka bir kentten gelir gibiydi. Buzdolab›ndaki yiyecek-
leri tarif etti. 

“Gerek yok, ben pizza istedim, yedim,” dedim. 
“‹fller kar›flt›, bu gece sabahlay›p projeyi tamamla-

mak zorunday›z,” dedi. 
“Keyfine bak, beni merak etme,” dedim. 
“Kap›y› iyi kilitle, üflürsen radyatörü odana götür,”

dedi. 
“Tamam, anne. Beni merak etme,” diye yineledim.
Bugün Perflembe... Annem bu gece de bir ifl baha-

ne edip gelmezse, bütün haftay› evde tek bafl›ma geçirmifl
olaca¤›m neredeyse. On yedi yafl›nday›m ve flimdiden yal-
n›z yafl›yor gibiyim. Önce biraz keyifli gelmiflti, ama flimdi
kendimi berbat hissediyorum. Geceleri karn›m a¤r›yor san-
ki. Yatakta dönüp duruyorum uyuyana dek... Fizik yaz›l›-
s›na da tek sayfa çevirmeden girdim dün. ‹ki al›rsam iyi.

Bu hafta sonu ne olacak bilmiyorum. Annemle ba-
bam birlikte olabilecekler mi bir daha? Ya da bu evde be-
nim de oldu¤umu hat›rlayacaklar m› acaba?..
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Osman, bir türlü ödeyemedi¤i borçlar›na karfl›l›k büyük
k›z› Pembe’yi kuma vermeyi kabul etti¤inde, Mahmut A¤a
ayran bulaflm›fl b›y›klar›n› s›vazlam›fl, “Bak, flimdi oldu iflte.
Sildim gitti ulan bütün borçlar›n›!” diye gevrek gevrek gül-
müfltü. 

Pembe a¤aya sat›ld›¤›nda, daha on iki yafl›ndayd›.
‹ki gözlü kerpiç damlar›nda yoksul ama mutlu bir çocuk-
luk geçirmiflti. Befl k›z kardefli vard› Pembe’nin. Yoldaki al-
t›nc› inflallah o¤lan olacakt›. K›zlar beflinci s›n›fa kadar güç
bela okuyordu; ama o¤lu olursa, uzaktaki yat›l› okula bile
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gönderece¤ini söylüyordu Osman.  
Anas› Zeliha, ›l›maz solumaz sessiz bir kad›nd›. Kar-

n› hiç bofl kalmazd›. Her y›l do¤um yapar; do¤an ya inatç›
ç›kar yaflar, ya da bafltan vazgeçer ölürdü. Zeliha, çocukla-
r›n› h›rpalamaz, a¤latmaz, komflular›yla iyi geçinirdi. Arada
s›rada a¤a evinden ça¤›rd›klar›nda, avluda kurulan çamafl›r
ifline kat›l›r, üç befl kurufl kazan›rd›. 

Babas› Osman, henüz otuzlar›n›n bafl›ndayd›; ama
bir so¤uktan bir s›caktan kavrulmufl yüzünü görenler onu en
az k›rk yafl›nda san›rd›. Ne k›zlar›na ne kar›s›na el kald›r›r,
sard›¤› tütünden baflka masraf etmezdi. Rençberlikten ka-
zand›¤› para ne afl yap›lacak k›fll›k bu¤day›, ne giyilecek po-
turu almaya yetiyordu. Bo¤az artt›kça masraf da art›yor,
aile büsbütün a¤an›n eline bak›yordu. 

Borç yükünü tutunca, Mahmut A¤a f›rsat› yakala-
m›flt›. “Sende k›z var, para yok; bende para var, çocuk yok.
Sen bana k›z ver, ben sana para vereyim. Ergenli¤e eriflince
büyük k›z›n› nikâh›ma alay›m, o¤ullar do¤ursun bana,” de-
miflti. 

Osman o gün a¤an›n evinden uzaklaflana dek bir da-
ha soluk alamayacak sanm›flt›. ‹lk göz a¤r›s› Pembe k›z› da-
ha fluncac›k çocuktu, biliyordu ama, yaflad›klar› da onu in-
sanl›¤›ndan bezdirmiflti. Sa¤ ç›kan üçüncü çocu¤u Döndü’
nün gözü iltihapland›¤›nda ebe kad›n, “Sa¤l›k oca¤›na gö-
türmek gerek,” dediydi. K›fl vakti ilçeye indiremediydi kar-
dan; Döndü’nün gözü kapand›, bir daha aç›lmad›yd›. Ya-
flayan beflinci çocu¤u Yaflar damdan düfltü¤ünde ç›k›kç› Zeh-
ra’ya koflturmufllard›. Ama, k›z›n›n aya¤›n›n yanl›fl kayna-
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d›¤›na m›, açgözlü Zehra’n›n elindeki son bulguru da ald›-
¤›na m› yans›n, flaflm›flt›. 

Osman iki gün düflündü. Doluya koydu almad›,
bofla koydu dolmad›. Yatt›¤› döflek diken tarlas›, gece uy-
kusu haram oldu. Sonunda karar›n› verdi, a¤ayla anlaflmaya
gitti. Döndü¤ünde Zeliha’y› çekti karfl›s›na, anlatt› duru-
mu. Biçare kad›n kocas›n›n, her derdinin yoldafl› büyük k›-
z›n› a¤a evine kuma verece¤ini ö¤renince sustu, bir daha
da tek laf etmedi. Eve de s›¤amad›, Pembe’yi katt› yan›na,
birlikte dere boyuna indiler. Kemerindeki tara¤› ç›kar›p de-
reye soktu, ›slatt›. K›z›n›n uzun saçlar›n› tarad› usul usul.
A¤lad›¤›n› göstermedi, saklad›.

Mahmut A¤a, Pembe’nin ergen olmas› için tam on
sekiz ay bekledi. Sonunda murad›na erece¤inin haberini
al›nca pek sevindi. Osman’a s›r›tt›, “Yafl k›rk› aflt›, ulan! Az
kals›n, toptan ifl geçiyordu bizden,” diye tak›ld›. 

On dördüne yeni basan Pembe’yi küçük bohças›y-
la birlikte a¤a evine kuflluk vakti babas› götürdü. Evden
ç›kmadan önce anas› Zeliha, k›z›n› öptü, sar›ld›. Kula¤›na,
“Güzel k›z›m, anas›n›n sütü k›z›m, bafl›n a¤r›r, can›n ya-
narsa kop gel bana. Sak›n korkma, k›z›m,” diye f›s›ldad›.
Bafl›na geleni az buçuk anlayan Pembe babas›n›n ard›nda
uzaklafl›rken, üst üste iki düflük yapan yorgun Zeliha arkala-
r›ndan a¤lamakl› bakt›. Bir daha da kocas›yla konuflmad›. 

Osman, a¤an›n evine kadar nas›l yürüdü, bileme-
di. Bundan sonra ne Pembe’nin ne Zeliha’n›n yüzüne ba-
kamayacakt›. Telli duvakl› gelin edemedi¤i k›z›n›n lastik
pabuçlar›ndan ç›kan ad›m sesleri kulaklar›n› ac›tt›, vicdan
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