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Farklı, Hayal Zengini Kardeşim

Tatilden geçen hafta döndük. Babaannemin yazlığın-
dan iki kilo eksik ayrılmışım. Lami cimi yok, nedeni 
Göksu. Kardeşimin peşinden koşturmak dünyanın en 
ağır sporu. Kızı ağaç dallarından toplamaktan, denizin 
derinliklerine kayarken çekelemekten, mızraklar üs-
tünde titremekten bitkinim!

Göksu’nun ayaklarında doğal paten saklı. Duyu-
ları yaşıtlarından başka türlü çalışıyor. Bana kıraç, küf-
lü, ürkütücü gelen, beton kaplı yerler, kardeşime buz 
pisti. Çalılıklar, bilinmedik hayvan türlerinin, şaklaban 
giysileriyle dans ettiği bir sirk. Çatılar, assolistlik kav-
gası eden şamatacı kuşların yolgeçen hanı. Ağaç te-
peleri, gökyüzüne tırmanan sırık fasulyesinin dalları. 
Kardeşim için olanaksız bir şey yok. O, bir bakarsın, 
gölde yüzüyordur; ikinci bakışında, suskun bir hey-
kelin kucağından; üçüncüsünde, rüzgâra kapılmış bir 
bayrağın direğinden nanik yapıyordur. Yanılır da şa-
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şırmış gözükürsen, yüzüne tükürür. Eee... delidolu bu 
kızı anlamayanı, sakız kokulu bir duş kendine getirir. 
Sakızı nane kokar. Hem de, yakıcısından.

Annem dün evde çalıştı. Bugün işyerine gitti. Bir 
gün iş, bir gün ev. Parmaklarım gün hesabına iyice 
uyum sağladı artık. Annem çeviri bürosunda haftada 
üç gün çalışmasa, işim bitik. Evde kalınca, vıdı vıdısı 
başımı ağrıtıyor, midemi kasıyor, soğuk ter döktürü-
yor. Biten çaya, silgiye, süte, kayıp kitaba, terliğe söy-
lenmesine bile alıştım. Odasının kapısına on beş da-
kikada bir çıkıp, “Göksu ne cehennemde?” diye beni 
sorguya çekmesi yok mu? İşte, bu sese illet oluyorum.

Kızın bir ânını gözetleyemez de kaçırırsam, “şu-
rada” diyemezsem, vay halime! Dört yaşından beri 
Göksu’yu gölgesi gibi izlemedim sanki! On bir yıllık 
ömrümün dört yılı, kardeş bekçiliğiyle geçti.

“Annen,” dediler mi, çuf çuf trenler gibi oflama 
sesi dolar kulağıma. Oflamadığı zaman da, sigarası-
nı puflatır. Duman altı eder bizi.

“Off, dünyanın zorlukları beni buluyor... ne çok 
sorunum var!” demediği, sızlanmadığı günü hatırla-
mıyorum.

Göksu, onun evde çalıştığı zamanlar da, dört saat-
liğine özel eğitim okuluna gidiyor. İki cambazın aynı 
ipte değil, aynı sahnede bile rol alamayacağını saye-
lerinde öğrendim. Kardeşim yarı otistik. Farklı çocuk 
yani. Özel eğitim alırsa, bizim gibi düşünmeyi öğre-
necekmiş. Ben umutlu değilim ama doktorlar umutlu. 
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Annemle babama kalsa, bir şeyciği yok, hayalperest 
bir şımarık o yalnızca.

Annemin eve iş getirmediği günler sayılıdır. Kah-
valtıdan sabahlığıyla kalkar; elinde çayı, dosdoğru ça-
lışma odasına girer. Bilgisayar başında, ha babam de 
babam yazar. Kapısının altından buram buram duman 
sızdı mı, işleri yolunda derim; gönül rahatlığıyla en-
se yapabilirim.

Annem, şalvar pantolonunu, salaş tişörtünü, par-
mak arası terliğini giydi mi, öğlen gelmiş demektir. 
Giysi tipini ve saç modelini değiştirmekten hoşlan-
maz. İşe giderken boru pantolon, dizaltı kalem etek 
giyer; evdeyse rengi kaçmış, sigara ateşiyle delinmiş 
eski şalvar. Cimri demeyin, kızar; tutucu diyebilirsi-
niz ama. Sokağa her çıkışında iki üç parça giysi satın 
almadan gelmez. Paketini uluorta açmaktan kaçınır. 
Çabuk adımlarla odasına geçer; elindekini elbise do-
labının kıyısına köşesine tıkıştırır. Çekmecelerinden 
biri, açılmamış paketlerle ağzına kadar doludur. An-
nemin gizli paketlerine bakmak, macera filmi izlemek-
ten daha heyecan vericidir. Dantelden, siklamen rengi 
mini elbise; askılı, pullu, mor bluz; burnu taşlı, sivri 
topuklu ayakkabı; papağan desenli hippi gömleği... 
Her paketi kahkahalarla açarım. Annem bu giysilerin 
birini bile giymez. Tarzına uymaz çünkü. Hediye mi 
alır, büyüdüğümüzde giymemiz için bize mi saklar 
ya da şimdiki yaşamına taban tabana zıt gelecek ha-
yalleri mi kurar, bilemem.
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Her sırtüstü yatışımda tavandaki örümcekler, siv-
risinekler takılır gözüme. Göksu, kara gözlükler takar, 
tavana bakarken. Önceleri saftım, örümcek korkusuna 
bağlardım. Babaannemin bahçesinde, bir örümcekle 
dokuma atölyesi açacak kadar samimiyet kurduğunu 
görünce, şaştım. Kadıncağıza ördürdüğü tırnak çiçek-
lerini benimle paylaşmamıştı oysa. Aklına esmiş, ağ 
saran örümceğe şakasına fırlatmış. Örümcek bizimkiy-
le aynı kafadanmış; yabancı cisimleri kendinden uzak-
lara fırlatmak yerine, sahiplenmiş. Pembe, mor, yeşil 
örgü çiçekleri, kendi ördüğü ipeksi dokumasına kat-
mış. Görene kahkaha attıran, komik bir şemsiye ortaya 
çıkarmış. Köy evine gelen ziyaretçiler, sıradışı örümcek 
ağının karşısında bir kahve höpürdetmeden ayrılmaz-
dı. Kıskançlıktan delirsem ne yazar! Kız, dedemin ya-
kıştırmasıyla, tam bir aklıevvel! Uçuk kaçık! Delidolu! 
Esintili!

Bu sabah erkenden, annemle babam birlikte çık-
mışlar. Kahvaltı masasını bize hazır bırakmışlar. Üşen-
memişler, çaydanlığa –çay soğumasın diye– anaç tavuk 
kılıfını bile geçirmişler. Babaannem, yazlıkta artık yün-
lerden örmüştü. Gövdesi turuncu, ibikleri ebruli, ga-
gası mavi sarı. Mutfağa girince, gözümü tavuğun par-
lak mor düğmeden gözbebekleri aldı.

Bizimkiler iyi ki bir hata edip, şafak zamanı oda-
mıza girmediler! Uyandığımdan beri, Göksu’nun ya-
nımdaki yatakta neden yatmadığını keşfetmenin hu-
zursuzluğuyla boğuşuyorum. Sabaha karşı nereye 
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kaybolur bu uyduruk peri! En son, tek gözüm açık 
baktığımda, saat üçtü, o da melekler gibi uyuyordu.

Odamızın kapısı bir parmak aralık kalmış; anne-
min her akşam bıraktığından fazla değil ama. Dışa-
rı çıkmadıysa, onu şıp diye enselerdim. Yatak altına, 
perde arkasına bakınır, bulurdum; ama yok işte!

Mutfakta, bir tabağın köşesini çatalla çınlattım. 
Sandalyeleri çekip itip gürültü çıkardım. Musluğu, bo-
ru sesi duyulacak ayarda açtım. Mutfak zilini dur du-
raksız çaldım. Makarna tenceresini devirdim. İçeriden 
tık yok! Ses fırtınası, Göksu’nun kılını kıpırdatmadıy-
sa, sorun derin mi derin demektir.

Yatak odasına geri dönmekten başka çarem kal-
madı. Gözlerimi kapadım, kardeşimin gizlenebilece-
ği köşeleri hayal etmeye çalıştım. Koltuk arkası, kitap 
kolisi içi, dolap üstü... Derken, aklıma mikroçip geldi. 
Evet, evet... Bu kıza bir mikroçip takmalıyız! Kuman-
dası kimin elindeyse, düğmesine o basacak; bi-bip se-
si nereden geliyorsa, oraya koşacak. Babama söylesem, 
alay eder. Bir yolunu bulup, dayımın veteriner arkada-
şı Uğur’a sorsam.

Hah işte!.. Bir çıtırtıya kulaklarım dimdik kesildi.
Amaniiin! Elbise dolabının kapağı canlanmış san-

ki. Göğüs kafesimiz gibi, inip kalkıyor. Soluk alıyor 
apaçık. Ani bir zıplayışla dolabın yanında bittim. Ka-
pıyı bütün gücümle kendime çektim.

Aaa! Kapak soluk almayı bıraktı. Aklımı tüketme-
dim ya! Soluyordu biri, kesin...
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Giysilerle tıka basa doludur dolabımız. Ben, de-
linmiş, lekelenmiş giysi istemem. Oysa Göksu, bir el-
bisem lekelense de çürüğe çıksa diye dört gözle bek-
ler. Lekenin üstüne resim çizmeye bayılır. Delikleri 
düğmelerle, yapıştırma süslerle, mercimek, nohut ta-
neleriyle, kuru çiçeklerle kapatır. Sokakta yürürken, 
“Şu geçen üşütük mü?” dedirtecek kadar süsü püsü 
abartır. Onun yenileriyle eskileri, küçülmüşleri aynı 
dolabı paylaşır bu yüzden.

Tek çöpü, Göksu’nun izni olmadan atamam. Fa-
sulye tanelerine şapka takar, taç giydirir o. Pelerinli, 
taçlı, kırmızı ayakkabılı kuru börülcesine kimseyi do-
kundurtmaz. Bana kalırsa, Fasulye Kralı’nın hizmet-
kârı sayıyor kendini. Örümcek Kraliçe’sini biliyorum, 
ama Fasulye Kraliçe’sini görmedim henüz. Bir avuç 
fasulyeden yardımcıları da var kralın. Peruklu, şapka-
lı, diken saçlı, külahlı, acayip yaratıklar. Başına mısır 
kazanını ters çevirip takmış, bezelyeden cüceyi görün-
ce, pes dedim, bu kız sihirbaz!

Yeni bir sürprize sonuna kadar açığım bu sabah 
da. Ellerimle yoklaya yoklaya elbiselerde, askılıklarda 
gezdirdim gözlerimi. Anormal bir şeye rastlamadım 
başlangıçta. Sıra, sol alt köşeye gelince, parmak ucu-
ma takılan anlamsız şeye uzandım.

Aaa! Yer matı! İşi ne dolabımızda?
Biz matı plaj için almıştık. Deniz sezonunu bu yaz 

çabuk bitirdik. Annem onu dolabın üstündeki hurca 
tıkmamış mıydı?
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Matı ucundan çekip sertçe sars–
Ayyy!
Göksu’nun kafası düştü önüme.
Anneeeeeeeeeeeee!!!
Neredeyim ben?
Cinayet filmine mi düştüm?
Rüyada mı kaldı beynim?
Gözlerimi açıp kapadım, açıp kapadım... Eyvah!
Öhhöhüüü!..
Kardeşim, uyku yapışığı gözlerini açmadan ho-

murdandı:
“Huuhorrr...”
İçimden derin bir oh çektim. Gözümü açtığımdan 

beri aklımdan jet hızıyla geçen, pencere düşmeleri, 
pervaza asılı kalmalar, uyurgezer hallerde çatı dolaş-
maları ve merdiven boşluğuna yuvarlanmalar gibi kâ-
buslara intihar saçmalığı da karışacakken, ansızın gü-
lücüklere boğuldum.

Konforlu, lavanta kokulu, üç haftalık yeni yatağı-
nı terk et; sentetik giysi boyası kokan, daracık, sem-
sert yere sıkış! Ey, akıl fakiri kardeşim! Elle tutulur bir 
nedenin kesinlikle vardır senin.

Nasıl yakaladım ama... Susinekleri bile uçamaz 
benden habersiz. Radarlarım şahane çalışır.

Elbise askılarını sağa doğru ittirdim. Dolabın arka 
duvarının dibindeki deniz manzarasına çakıldım kal-
dım. Dalgalarında çiçek saksıları asılı, ışıltılı bir deniz 
aklımı çeldi önce. Dikkatle bakınca, aslan kafasına 


