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Pazar Temizliği

Pazar günlerini hiç sevmem. Çünkü haftanın bittiği-
ni ilan eder bu günler... Ayrıca, annemle babam evin 
her köşesini pırıl pırıl yapmak iddiasındadır.

Kısacası, pazar günleri evin hiçbir yeri güvenli 
değildir. Kendimi eşya gibi hissederim. Ev hayatına 
sonradan katılmış, gereksiz bir eşya... Nerede durur-
sam durayım, fazlalık olduğum hatırlatılır bana. Elek-
trikli süpürge peşimdedir. Ben kaçarım, o kovalar. 
Çat burada, çat kapı arkasında ! Asla rahat bırakmaz 
beni.

Benimle kurulan ilişkiler en fazla tek cümleliktir. 
Hafta arasının pinpon topu gibi karşılıklı gidip ge-
len konuşmalarının yerini, o tek cümle alır:

“Ayakaltında dolaşma !”
Küçülüp küçülüp, nokta haline dönüşmek iste-
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rim. Ama başaramam. Nereye kaçsam, kendimi suç-
lu hissederim. Çünkü suçlanırım.

Mutfak taburesinin üstüne tünesem bile, o cüm-
leyi suratıma tokat gibi yemekten kurtulamam.

“Ayakaltında dolaşma demedim mi !”
Deterjan ve sabun kokulu bir yalnızlık çöker üs-

tüme.
Çaresizlikten elim ayağıma dolanır, ne yapaca-

ğımı şaşırırım. Kıpırdamadan durmaya çalışırım. 
Kendini eşya gibi hissetmekten kurtulmanın tek yo-
lu, eşya taklidi yapmaktır. Sonuç getirmeyen bir ça-
badır bu. Tek ayaklı salon lambası taklidi yapmak, 
on dakikalik rahatlama sağlayabilir. Palto askısı ya 
da duvara dayanmış merdivense, en fazla on beş 
dakika... Ama çözüm değildir. Elektrikli süpürgeyle 
dürtülmem an meselesidir. Belli ki, iki ayağımı aynı 
anda havaya kaldırmam istenmektedir.

‘Yerçekimi olmasaydı ne iyi olurdu,’ diye düşü-
nürüm. İşte o zaman, kendimi tavana boylu boyun-
ca yapıştırıp, aşağıdaki curcunadan kurtulabilirdim.

Pazar günlerine özgü bu kabalıklar yok mu, na-
sıl ruhumu yaralar bilseniz ! Annemle babam sadece 
bana değil, evdeki tüm eşyaya karşı kibarlıklarını 
kaybeder.

Evdeki bütün eşyanın da, kapı ve pencerelerin 
de benimle aynı fikirde olduğuna kalıbımı basarım !
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Hafta arası, “Aman, kapıyı yavaşça kapa yavrum,” 
diyen annem gider, yerine başkası gelir. Kapıları sert-
çe açıp, çarparak kapar; pencereleri temizlik sabu-
nuyla haşur huşur ovalar.

Sandalyeleri, masaları çıt çıkarmadan kıpırdat-
maya çalışan babamın da yerinde yeller eser. San-
dalyeleri, annemi dansa davet ediyormuş gibi kibarca 
kaldıran o değildir sanki. Eline geçirdiği her nesneyi, 
yük balyası gibi iteler. Bu itiş kakış sırasında, müm-
kün olduğu kadar korkunç sesler çıkarmaya çalışır. 
Yer döşemelerini, inim inim inleyerek ve inleterek 
siler.

Annemle babamın ilişkileri de, tamamen farklı-
laşır. Karşılıklı nezaketten vazgeçilir. Her türlü ince-
liği anlatabilme endişesiyle kurulan uzun cümleler 
terk edilir. Ev halkına seçme hakkı tanıyan soru işa-
retleri çöpe atılır. Kısa, hatta mümkünse tek kelime-
den oluşan, sonu ünlemle biten cümleler sahneye 
çıkar.

Pazar günleri soru yok, emir vardır ! Soru işareti 
yok, ünlem vardır !

“Git ! Al ! Sus ! Tut ! Şuraya koy !” diye bağırıp çağı-
rırlar.

“Bu akşam film seyretmemizin sence sakınca-
sı var mı ? Yoksa, dışarda yemeğe çıkmayı mı tercih 
edersin ?” gibi nazik cümleleri kuran onlar değildir 
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sanki. Hafta arası sağı solu espriye boğan o kibar 
insanlar buharlaşıp yok olur. Durmaksızın fıkra an-
latan komik insanlar kayıplara karışır.

O çatık kaşlar babamın mıdır ? Çizgileri yere 
doğru eğilmiş o yüz annemin midir ? Gerçekten bi-
lemem.

Sadece, Hidayet Bey’in ismi geçince gülerler.
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Davetsiz Misafir

Hidayet Bey’den bahsedilince, annemle babamın su-
ratında gülücükler açar.

Bir tıkırtı işitseler, “Ne o, yoksa Hidayet Bey mi 
geldi ?” deyip, bakışarak kıkırdarlar.

Hidayet Bey, evimizin davetsiz misafiridir. En ol-
madık anlarda, kapıyı tıkırdatır. Sabahın altısı, gece-
nin onu, pazar ya da pazartesi hiç fark etmez, her 
an onu beklediğimiz kanısındadır. İstediği saatte evi-
mize damlar. Annemle babam, korkulu rüyaları olan 
bu tıkırtıyı duyduklarında, endişeyle bakışırlar. Ka-
pıyı açsan dert, açmasan başka dert. Sonunda Hi-
dayet Bey’i içeri almak zorunda kalırlar.

Davetsiz misafirimiz, alışkanlıkla içeri girer. Ara-
dan hiç zaman geçmemiş gibi, son geldiğinde yarım 
bıraktığı cümleden devam eder.
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“Ve işte kardeşim, beklediğim oldu. Seyfettin 
Bey benimle selamı sabahı kesti...” gibi cümleler ku-
rar. Sonunda da ekler: “Aman hiç zahmet etmeyin, 
çok kalmayacağım, çayınızı içip gideceğim.” Sonra 
konudan konuya atlar.

Annem ve babam, fazla kalmasın diye, konuş-
maya katılmakta isteksizlik gösterir. Ama Hidayet 
Bey cindir. Öyle hoşsohbettir ki, son derece sıradan 
olayları bambaşka açılardan anlatmayı çok iyi bilir. 
Ortak tanıdıkların sırlarını açığa çıkarıyormuş hava-
sı yaratarak merak uyandırır.

Laf lafı açar, sohbet koyulaştıkça koyulaşır. He-
pimizi güldürür, düşündürür, endişelendirir; iyi çe-
kilmiş dizi film gibidir. İnsan onu izlerken hiç sıkıl-
maz. Hatta, başta ona direnerek ne büyük haksızlık 
ettiği duygusuna kapılır.

Hidayet Bey, sohbetin en koyu yerinde aniden 
izin isteyip kalkar. Şaşkın bakışları umursamayarak 
kapıya yönelir ve gider.

Annemle babam kendilerini her defasında ne-
şelendiren bu vakitsiz misafiri çok sever ama neden-
se hep de yaka silkerler. “Aman yine mi o ? Gelmez 
inşallah !” gibi laflar edip dururlar.

Arkadaş toplantılarının baş konusu da Hidayet 
Bey’dir. Nedense kimsenin aklına onu toplantıya da-
vet etmek gelmez. Belli ki, evlere vakitsiz damlama-




