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Dördüncü Gün

Babamla annem, günlerce küs kaldı. O günler içinde, 
evimizde sanki yaslı bir sessizlik vardı. Annem yanlış bir 
iş yaptığını düşünmüyordu ama, babamın tepkisi karşı-
sında bir suçlu gibi suskun kaldı.

Annem öğretim üyesi. Soran olursa, kısaca “öğret-
men” der. Babamsa diş hekimi.

Sabahları beni okula annem bırakır, sonra kendi 
okuluna gider.

O gün cumartesiydi, ikimiz de okula gitmiyorduk. 
Cumartesileri genellikle annemle dışarı çıkarız. Alışveriş 
yaparken ona yardım ediyorum. Torbaları birlikte taşı-
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yıp arabanın bagajına yerleştiriyoruz. Sonra bir yerlerde 
yemek yiyor, sinemaya ya da tiyatroya gidiyoruz. Gi-
decek bir film ya da oyun yoksa, annemle bir pastane-
de oturur, sevdiğimiz pastalardan yeriz. Annem buna, 
“kendimizi şımartma” der. “Hadi gel, kendimizi şımar-
talım !” dediğinde, pasta yemeye gidiyoruz anlamında-
dır bu söz.

Bazen de –annem kendini yorgun hissediyorsa– pas-
talarımızı alır, eve döneriz.

Bu nedenle, cumartesileri severim. Kendi söylemez 
ama, sanırım, cumartesi günlerini özellikle birlikte ge-
çirmemizi ister annem... Pazarları da, daha çok babamla 
birlikte bir yerlere giderler.

Yine böyle bir cumartesiydi işte. Annemle alışverişe 
gidecektik.

Oturduğumuz sokakta yer bulamayınca, arabayı 
çevre sokaklara bırakır. Artık uzak yakın demeden, ne-
rede bir araçlık yer bulabilirse... Dün akşam yine birkaç 
sokak ötede yer bulabilmiş... Oraya kadar yürüdük. Yo-
kuşlu ve ıssızca bir sokaktı. Dik olduğu için pek az insan 
geçerdi buradan.

Sokağın başına geldiğimizde, annem bir an durak-
sadı. Arabamızın durduğu yere kaygı ve dikkatle baktı-
ğını fark ettim. Arabayla duvar arasında çömelmiş biri 
vardı ve sol ön kapıyı kurcalıyordu !

Annem birden fırladı, arabaya doğru koştu. Eğilmiş 
kapıyı açmaya uğraşan adamı sorgulamaya başladı:

“N’apıyorsun orda ?”
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Annemi hiç böyle öfkeli görmemiştim. Adam sessiz-
ce doğruldu yerinden. Elinde büyük bir tornavida tu-
tuyordu. Haince bakan gözlerini annemin üzerine dik-
mişti. Sessizce bakıyordu öyle. Bakışlarında apaçık bir 
küstahlık vardı. Suçunu biliyordu. Ben de annemin ya-
nında, adama korku ve öfkeyle bakıyordum.

Annem, “Ne yaptığını sanıyorsun sen ?” diye bağır-
dı yeniden, kopyada yakaladığı öğrencisini azarlar gibi.

Tuhaf, adam sakindi. Korkmuyordu sanki. Elindeki 
tornavidayı bıçak gibi tutuyordu. Kendini tehlikede gö-
rürse kullanabilirdi.

“Sizin miydi araba ?” diye kekeledi.
Annem öfkeli, “Bizim ya da değil... Yaptığın, araba 

hırsızlığı !”
“Arabanıza ihtiyacım vardı,” dedi adam soğukkanlı-

lıkla. “Ama geri getirip bırakacaktım.”
Annem iki namlu gibi gözlerini adamın üzerine dik-

miş, suçlayıcı biçimde bakıyordu ona. Ama suskundu, 
bağırıp çağırmıyordu. Sanki karşısındaki adamı anlama-
ya çalışıyordu.

Adamın gür saçları arkaya doğru yatırılmıştı. Yüzü, 
tıraşlıydı. Zayıf ve uzun boyluydu. Çevredeki yapı yer-
lerinde çalışan işçilere benziyordu.

Annemin bir anlık suskunluğu onu yüreklendirdi 
mi ne ? Sakin bir sesle açıklamaya başladı:

“Arabanızı getirip bırakacaktım,” diye yineledi. “Bir 
iki günlüğüne ihtiyacım var. Yoksa hırsız değilim, ina-
nın bana...”
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Annem, hâlâ kaşları çatık, “Çekil bakayım oradan !” 
diye buyurdu.

Adam uslu uslu arabayla duvar arasından çıktı. Ora-
ya annem girdi, kapı kilidinin durumuna baktı. Ben de 
annemle birlikte eğilip baktım. Kapıda hiçbir çizik yok-
tu henüz.

Yeniden adama çıkıştı annem. “Şimdi seni ne yapa-
yım ?” diye sordu. Sesinde belli belirsiz bir yumuşama 
seziliyordu.

Adam boynunu büktü. “Özür dilerim abla !” dedi. 
“İnsan sevince, her şeyi göze alıyor işte ! Biliyorum bana 
inanmazsınız. Haklısınız... Arabanızı alıp gidecektim. 
Gitmek zorunda olmasam, böyle bir şeyi göze almaz-
dım.”

Annem hâlâ öfkeli: “Nereye gidebileceğini sanıyor-
sun ki ? Polise haber verdiğim an seni yakalarlar !”

Belki öfkeli değildi de, öfkeli görünmeye çalışıyor-
du annem. Bu sözü söylerken gizli saklı bir bağışlama 
hissediliyordu sesinde. İstese, şu an bile polise telefon 
edebilirdi; ama etmiyordu.

Karşısındaki kişi de bunu anlayacak kadar zeki ol-
malıydı.

“Size yeminle söylüyorum ki, arabanızı emanet ola-
rak alacaktım,” dedi bir kez daha. “Tabii bana inanmak 
istemezsiniz, haklı olarak...”

Ben yine adamı karşıma alacak biçimde, annemin 
yanına geçtim. Anneme karşı bir hareket yaparsa, ya-
nında olayım diye.
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Adam konuşuyor, annemse ilgisiz davranmaya çalı-
şıyordu.

“Abla bilmiyorsun...” dedi. “Hayat memat meselesi ! 
Beni seviyorsa gelsin, demiş kız ! Gelsin, bana söylesin... 
Gitmezsem, kızı gelin edecekler !”

Annem bir yandan lastikleri gözden geçirirken bir 
yandan da onu dinliyordu.

“Ee ?” dedi alaylı alaylı. “Demek aşk uğruna hırsız-
lık yapıp hapse girmeyi göze aldın ?”

“İnsan sevince her şeyi göze alabiliyor !”
“Değer mi oğlum, bir kız için ? Genç yaşta cezaevi-

ni boylayacaksın ! Asıl o zaman kız başkasıyla evlenmez 
mi ?”

“Değer !” dedi adam. “İnan ki değer... Bana inanır-
sa, hapiste bile olsam bekler, biliyorum.”

Annem sakinleşmiş, işi gırgıra vurmuş görünüyor-
du.

“Peki, şimdi arabayı verdim diyelim... Geri getire-
ceğini nerden bileyim ?”

Bu olasılık üzerine adam heyecanlandı birden. “Ab-
la, yap bu iyiliği bana !” dedi yalvaran bir sesle. Yüreğin-
de yanan umut ateşi parlamış, o parlaklık gözlerine yan-
sıyordu.

“Şimdi arabayı alıp gideceksin, işin bitince getirip 
yerine koyacaksın, öyle mi ?”

“Aynen öyle yapacağım ablacığım !” dedi, ama o da 
inanmıyordu arabayı alabileceğine, ben de...

“Ehliyetin bile yoktur belki.”
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“Var !” dedi adam heyecanla. Elini arka cebine atıp 
cüzdanını çıkardı. Ehliyetini gösterdi.

“Bakalım o ehliyet sana mı ait ? Kimliğini de göster.”
Adam heyecandan titreyen parmaklarla kimliğini de 

çıkarıp uzattı. Annem nüfus kimliğini aldı, geri verme-
di. Onun yerine, her ikimizin de şaşkın bakışları altın-
da, avucunda tuttuğu anahtarı adama attı !

Adam havada yakaladı anahtarı. Elindekine şöyle 
bir baktı, inanmaz gözlerle. Sanki anahtar gökten inmiş 
gibi, şaşkınlık içindeydi.

“Anne, n’apıyorsun ?” diye bağırdım elimde olmaksı-
zın.

Annem bana yanıt vermedi.
“Ne zaman geri getireceksin ?” diye sordu adama.
“İki gün sonra !” dedi öteki.
“Peki, iki gün sonra bu araba burada olmazsa, ken-

dini poliste bil ! Arabanın ruhsatı bende, dönmezsen, 
arabayı çaldığın anlamına gelir. Ona göre.”

“Tamam ablacığım ! Tam iki gün sonra, araban bu-
rada olacak.”

“Dikkatli kullan bak, en küçük bir zarar vermeye-
ceksin, tamam mı ?”

“Hiç merak etme ablacığım ! Aldığım gibi bırakaca-
ğım.”

Adam gözümüzün önünde arabaya bindi, çalıştırdı, 
basıp gitti !

Ağzım açık, bir giden arabaya, bir anneme baktım; 
bir arabaya, bir anneme...
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İnanılır gibi değildi !
“Hadi, biz taksiyle gidelim,” dediğinde hâlâ duru-

yordum olduğum yerde. Donup kalmışım.
Akşam evde kıyametler koptu tabii !
Babam da inanamadı annemin, arabasını hiç tanı-

madığı, üstelik de onu çalmak üzere olan bir adama ver-
diğine...

“Bunu yapmış olamazsın, hayır ! Şaka yapıyorsunuz 
ana oğul !”

Annem ona hınzırca gülümseyerek bakıyordu yal-
nızca. Sanırım, babamın büyük tepki göstereceğini önce-
den kestiriyordu. Patlayacak fırtınayı göğüslemeyi göze 
almıştı. Gerçi babam da, annemin bu tür aykırılıklarına 
alışkındı, ama tanımadığı birine araba verebileceğini hiç 
aklına getirmezdi.

“Kimse inanmaz şu yaptığına ! Arabanı çalmak iste-
yen adamın avucuna anahtarını bırak sen ! Gelmeyecek 
o araba ! İşte buraya yazıyorum... Gel-me-ye-cek !”

Bunu söylerken babamın yüzü kıpkırmızıydı öfke-
den.

“İnsanlara güvenmek istiyorum,” dedi annem. “Bü-
tün insanlar kötü, bütün insanlar sahteci, bütün in-
sanlar dolandırıcı olabilir mi ? Hiç mi iyi insan yok bu 
dünyada ? Bir insan araba çalmak zorunda kaldı diye, 
güvenemeyecek miyiz ?”

“Sen dürüstsün, duygusalsın, vicdanlısın, insanları 
da kendin gibi sanıyorsun. Zaman, o zaman değil ! Ben 
şu meslekte nicelerini tanıdım. Gecenin bir vaktinde 


