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Hızla apartmana giren sağlık görevlileri, asansörü bekle-
meden merdivenlere doğru yöneldiler ve koşar adım kat-
ları çıkmaya başladılar. Merdiven boşluğunda yankılanan 
ayak sesleri apartmanı doldurdu.

Önden giden sağlık görevlisi soluk soluğa tekrarlı-
yordu:

“14 yaşında, kız çocuğu ! Nefes alıyormuş, bilinç 
yokmuş, baygın... Anne başında ! Dördüncü kat, sekiz 
numaralı daire !”

Dairenin kapısı sonuna kadar açıktı. Karşı kapıda 
kucağında bebeğiyle duran beti benzi atmış genç kadının 
işaretiyle görevliler paldır küldür içeri daldılar.

“Bahar Apartmanı, kat dört, daire sekiz... Genç kız 
bulundu, ilk girişim...”

İçerden gelen sesler duyulmaz oldu.

Hareket halindeyken bütün mahallelinin kalp atışlarını 
hızlandıran ambulans, artık yalnızca önünde durduğu 
apartmanın sakinlerinin tüylerini diken diken ediyordu. 
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Sokağın yaşlıları, sanki her ambulans onlara gelirmiş ve 
perdenin arkasına saklanarak ondan kurtulabilirlermiş 
gibi, kime ne olduğunu herkesten çok merak ediyor, tül 
perdeleri aralayarak kaygıyla dışarıyı izliyorlardı. Gençler 
daha cesur ve korkusuzlardı. Çoğu henüz ne ambulansa 
ne de onun simgelediklerine yakın hissediyordu belki 
kendini. Rahatça balkonlara çıkıp seyrediyorlardı olanı 
biteni. Mahallenin çocuklarıysa ilk anda koşturarak gel-
miş, ambulansın çevresini sarmışlardı. Sonra aynı hızla 
oyuna, topa dalmışlardı. Ambulans, sirenini susturduğu 
an, çocuklar için çekiciliğini kaybetmişti.

Ambulans şoförü, aracının başında bekliyordu. Çağ-
rıldıkları adrese varana dek, yol boyunca önlerinden çe-
kilme gereği duymayan yüzlerce taşıtı siren sesiyle püs-
kürtmüştü. Ona göre her telefon acil, her yola çıkış 
önemliydi. Ama hasta, çocuk ya da gençse, ambulansının 
sireni bile daha acı çığlıklar atıyor, kalbi bir başka çarpı-
yordu sanki. Böyle durumlarda direksiyona da başka tür-
lü yapışıyordu.

Ekibin sedyeyle birlikte apartman kapısından yıldı-
rım gibi çıktığını görünce hızla harekete geçti.

Az sonra sirenin acı acı çığlıkları doldurdu yine so-
kakları. Yol vermeye nedense bir türlü gönüllü olmayan 
araçlar arasında hızla ilerlemeye çalışan ambulans hasta-
neye vardı.

Sedyede baygın yatan Defne, birkaç saniye içinde 
acil servisteydi.
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Ambulansın sireni duyulmadan kısa bir süre önce, Def-
ne’nin annesi Emel, en sevdiği yeşil berjer koltuğuna 
oturmuş çayını yudumluyor, evi, onca eşyayı nasıl topla-
yacağını düşünüyordu. “Taşıma şirketleri gelip her şeyi 
kutuluyor,” diye anlatıp durmuştu iş arkadaşları. Ama 
Emel eşyasına başkalarının el sürmesine dayanamayacak 
kadar takıntılıydı. ‘Belki büyük parçaları bırakır, küçük-
leri kendim hallederim,’ diye geçiriyordu aklından. Ta-
şınmayı düşünmek bile heyecanlandırıyordu Emel’i. Yıl-
lar sonra bu evden kurtulacağı için mutluydu.

Demli çayını ağır ağır yudumlarken, gül desenli in-
ce porselen fincanını hayranlıkla inceliyordu. Hayattan 
zevk almayı unuttuğunu düşündüğü böyle anlarda, ince 
porselenlerle çay içip müzik dinlerdi. Zevk aldığı şeylere 
çok ender zaman ayırırdı. Anca arada bir.

Başkalarına güvenemez, her işini kendi yapmak is-
terdi o. Bu yüzden fincanlarını da tehlikeye atmayacaktı. 
Taşınmadan önce tek tek ince kâğıtlara sarıp, ayrı bir ku-
tuya yerleştirecek ve yeni eve kendi götürecekti onları.

Bu ev... Dile kolay, tam yirmi yıldır burada yaşıyor-
du Emel. Defne’nin babası Selim’inse kırk dokuz yıllık 
eviydi. “İnsan bir evde kırk dokuz yıl yaşar mı ? Ağaç de-
ğiliz ki biz, insanız neticede; kök salmak niye ?” diye isyan 
ettiği çok olmuştu Emel’in. Yine de yıllardır bu evdeler-
di işte.

Yeni bir ev için kocasını ikna etmesi zor olmuştu. 
İnatçıydı Selim. Hatıralarına da pek bağlıydı; sokağını, 
oturduğu mahalleyi çok severdi. Ne de olsa annesinin ai-
le eviydi; rahmetli de çok severmiş bu sokağı.
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“Oysa hayat, anılara bağlı kalmak için çok hızlı ge-
çiyor,” diye mırıldandı Emel. Ona kalsa, şimdiye dek yir-
mi ev değiştirmiş, her yıl yeni bir ev, yeni bir hayat kur-
muştu ailesine. Tamam, belki yirmi de çok yorucu olurdu; 
ama on evi kesin görürlerdi.

Defne epeydir odasındaydı. “Ne yapıyor acaba ?” diye me-
raklandı Emel.

Kızının giderayak apartmanı seveceği tutmuştu. Alt 
kattaki yaşlı kadını ve karşı dairedeki genç anneyi ziyaret 
edip odasına kapatmıştı kendini. ‘Sanki yıllardır ev de-
ğiştirmeye gönüllü olan kendi değilmiş gibi, apartmanı 
bırakmakta zorlanıyor Defne,’ diye düşündü. “Ne de ol-
sa babasının kızı,” diye mırıldanarak gülümsedi sonra. 
“Hep biraz içine kapanık, hep kök salma peşinde.” Emel’in 
keyfi yerindeydi.

Düşünceleri kocasına kaydı. ‘Selim de bir türlü eve 
dönemedi. Sokağın kedileriyle, kaldırım taşlarıyla, trafik 
tabelalarıyla falan vedalaşıyor herhalde,’ diye aklından 
geçirdi. Kocasını, evi kiraya vermeye öyle zor ikna etmiş-
ti ki, son anda vazgeçmesin diye günlerdir suyuna gidiyor, 
tek sözüne itiraz etmiyordu.

Emel’e bir de sürpriz vardı. Köhne bellediği ev, umu-
landan daha fazla kira getirecekti. “Eski, ama yeri çok 
merkezi,” diye açıklamıştı emlakçı. Emel’e kalırsa, dara-
cık sokaklara sıra sıra dizilmiş binalara bunca para, ina-
nılmazdı doğrusu. Hele bir yeni eve geçsinler, sitenin 
bahçesindeki çardağın altına oturup kahvelerini içtikle-
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rinde, Selim de sevecekti çim bahçeyi, sitenin güvenli or-
tamını. Biliyordu Emel. “Sitelerin ruhu yok,” diye yıllar-
ca direten kocasına, son ciddi tartışmalarından birinde, 
“Bu binanın ruhu var deyip duruyorsun. Ama o ‘vazge-
çilmez’ ruh beni boğuyor artık, anlasana ! Bir cansızın ru-
hunu, benim ruhuma nasıl tercih edersin ?” demişti.

Ona hep karşı çıkan, gözlerinin önünde sürekli sa-
yılar uçuşurken mimarinin ruhundan anlamasını bekle-
mediğini söyleyen kocası sonunda pes etmişti.

Oysa, böyle rahat yaşamalarını sağlayan, Emel’in 
“gözünün önünde uçuşan” sayılardı aslında. Ama kocası 
bunu dile getirmekten hep kaçınırdı.

Defne’nin odasından ses geliyor mu diye kulak kesildi 
Emel. Tek bir tıkırtı bile yoktu. Endişelendi.

“Defne, Defne !..”
Cevap yok.
‘Kesin iPod kulağında, kitaplara dalmıştır,’ diye ge-

çirdi aklından. IPod, aralarındaki en büyük engeldi. Def-
ne’nin dış dünyaya kapılarını kapatması için harika bir 
bahaneydi. Müzik, kızının tutkusuydu. Ama annesinin 
istediği gibi, çok çalışarak gerçek bir piyanist olamayaca-
ğı da çoktan ortaya çıkmıştı. ‘Çinli çocuklar da bildiğin 
çocuk işte. Ama nasıl dolaşıyor parmakları tuşlarda...’ di-
ye bambaşka düşüncelere dalıverdi.

Emel, ‘Neyse,’ diyerek içinden, susturdu düşünce-
lerini, toparlandı. Hızlanan kalp atışlarını yavaşlatmaya 
çalışarak kalktı, kızının odasına doğru ilerledi.
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‘Bu aralar çok kitap okuyor Defne, hem de çok,’ de-
di içinden. Eskiden de böyle okuyor muydu acaba ? Oku-
yordu da Emel mi dikkat etmemişti ? Mimi gittiğinden 
beri kızıyla daha çok zaman geçirmeye çalışıyordu. Ama 
işte... Ah şu iş güç !

“Defne, Defne ! Kızım, içeri girebilir miyim ?”
Yavaşça kapıyı araladı. Defne uyuyakalmıştı galiba, 

yatağında yatıyordu. Elinin altında açık bir defter vardı. 
Kalemiyse yerdeydi.

“Defne ! Defne, kızım ! Defne, uyan kızım ! Uyansa-
na Defne ! DEFNEEEEEE !!!”

Ambulansın dar sokaklarda yankılanan sirenini duydu-
ğunda, Emel için zaman çoktan durmuştu. Donup kal-
mışçasına, hareketsiz yatan Defne’ye bakıyordu. Kızına 
dokunmaya korkuyor gibiydi. İçindeki bir ses, ‘Ya yanlış 
bir şey yaparsan !’ diyordu sanki. Geçirdiği şokla irileşmiş 
gözlerini kızına dikmiş, bekliyordu. Neden geç kalmıştı 
şu ambulans ?

Sirenin ürkütücü tiz sesi sustuğunda, Defne ve an-
nesi için değişen bir şey olmadı. Biri yatakta baygın, di-
ğeri ayakta, ama kendinden geçmiş bir halde, odada baş 
başaydılar. Sağlık ekibinin apartman boşluğundan hızla 
yaklaşan seslerini ikisi de duymadı.

“Çekilin ! Kenara çekilin, lütfen !.. Uzakta durun !.. 
Bize bırakın !.. Kalp atışı, nabız istiyorum ! Arkadaşlar, ça-
buk !.. Yaş 14, doğru mu ?”

“Tam 14... Dolu dolu...”
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“Nabız zayıf, solunum güçlüğü. Kalp atışı ve solu-
numu rahatlatmalıyız. Bir doz adrenalin ve sedyeye alı-
yoruz. Arkadaşlar, acili arayalım, giriş için hazırlık yapıl-
sın. Solunum düzelmezse, destek için hazırda bekleyelim. 
Evet, hazır, alıyoruz sedyeye ! Bir iki üç !”

Defne’yi sedyeye koyup ambulansa götürürlerken, 
Emel de merdivenlerden neredeyse yuvarlanarak aşağı 
inerek kızının yanında bitti.

“Anneyi arkaya alalım... Evet, çabuk, hareket !”
“Kimse yol vermiyor ambulansa, inanılmaz !.. Sağır 

mı bu sürücüler ? Hiç mi hastaları olmadı, hiç mi hasta-
lanmadılar ?.. Soluk alıyor mu, Defne ?.. İyi olacak mı kı-
zım ?..” Emel bir rüyadan ayılmış gibi, ya da daha çok, o 
rüyanın içinde hapsolmuş gibi hiç durmadan konuşuyor, 
konuşuyordu.

Hastanenin acil kapısından girerlerken Selim’i gören Emel 
çok şaşırdı. Ambulans zar zor yol alırken, kocası hastane-
ye nasıl bu kadar çabuk ulaşabilmişti, anlayamadı.

Selim, “Sana ulaşamayınca tekrar Esra’yla konuştum. 
O söyledi hastaneyi...” sıkıca sarıldı karısına. “Sakin ol ! 
İyi olacak, iyi olacak kızımız...”

Görevli, acilin girişinde duramayacaklarını söyleyin-
ce, karı koca isteksizce bekleme salonuna yöneldiler. Ama 
Emel, “Kızım içerdeyken ben nasıl orada dururum ?” di-
ye itiraz etti. Koluna giren bir hemşire sakin olmasını, 
acildekilerin işlerini iyi bilen doktorlar olduğunu yineleye-
rek bekleme koltuklarına doğru neredeyse sürükledi onu.


