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JASiM
‹nsan giderken arkaya bakmamal›, denir. 

Jasim’in elleri terlemiflti. Yolculuk çantas›n›n sap› a¤›r ve

yabanc›yd› avucunda; ama içi kan a¤lasa da, arkaya bakmad›.

‹çi kan a¤lasa da, onu bekleyenleri düflündü ve kendini umut-

lu olmaya zorlad›. 
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8 Kirsten Boie

LiSA
2 Ocak

Lisa’n›n Maik’e mektubu

N’aber, flaflk›n adam›m Mucuk-Maik!  

Ne tuhaf bir yeni y›la bafllama biçimi! A¤lamaktan ölmemek

için hemen pelüfl hal›ma çöktüm ve sana yazmaya koyuldum.

(Pelüfl hal›m sana da bir fleyleri ça¤r›flt›r›yor mu?) Mobilyalar

henüz yerleflmedi. ‹stesem yaz› masam›n bafl›na oturabilece¤i-

mi sanma yani. Öyle bir iste¤im de yok zaten!   

Buraya bugün, ö¤leden sonra vard›k. Babam mobilyala-

r› tafl›yan adamlarla birlikte, bizden önce gelmiflti; çevrenin

nas›l göründü¤ünü tahmin edersin art›k! Her tarafta mobilya-

lar var ve tabii hepsi yanl›fl yerlerde duruyor: Piyano holde (Bu-

rada piyano salona uygun hale geldi yeniden, çünkü rengi si-

yah; annem de salonu bafltan afla¤› siyah-beyaz istiyor, hem

de istisnas›z. Hayal edebiliyor musun?!), benim köfle koltu-
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¤um Theo’nun odas›nda, annemin, cam kap›lar›nda t›¤ ifli

perdeler olan eskitme mutfak dolab›ysa benim odamda. Da-

ha neler neler. 

Babam, tüm bu karmaflan›n aras›nda durmufl, mobilya-

lar› tafl›yan adamlarla bira içiyor; annemse, flu çaresiz aman-

Tanr›m-yine-mi-bu-tip-insanlarla-muhatap-oluyor-surat›n›-ta-

k›nm›fl. Babam›n kimle muhatap oldu¤u umurumda bile de¤il;

ama birlikte iki bira daha içerlerse, adamlar art›k gitmeleri

gerekti¤ini öne sürecekler mutlaka; babamsa, bunun sorun

olmad›¤›n›, yanl›fl yerde duran flu son birkaç eflyay› da kendi

bafl›na halledebilece¤ini söyleyecek. Babam› tan›r›m ben.

Theo’nun nereye kayboldu¤una iliflkin en ufak bir fikrim

yok; büyük olas›l›kla, flu anda müzik sistemini kuruyordur. Son

zamanlarda fena halde barok müzi¤e takt›¤›n› fark etmifl miy-

din? Barok diyorum sana, anla art›k! Öyle elektronik falan da

de¤il, basbaya¤› org, obua ve çembalolu flu antika fleyleri din-

liyor. A¤abeyim, yaflam›yla düflüncesiyle böyle biri diyebilirim

sana.

Ev, hiç tart›flmas›z müthifl; buray› ilk kez görmeye geldi-

¤imde anlam›flt›m bunu zaten. Ama o zaman henüz her taraf-

ta, flu geçen yüzy›ldan kalma alt›n yald›zl›, çiçekli duvar kâ¤›d›

vard›; üstelik e¤ri yap›flt›r›lm›flt›. fiimdi etraf inan›lmaz güzel

görünüyor. Renk uyumu konusunda annem bir numara, ne de

olsa. Hele mobilyalar yerleflsin, buras› kesinlikle çok tarz, hat-

ta tarz ötesi bir yer olacak. (Ama daha çok bekleriz! fiu mo-

bilya tafl›yanlar hâlâ içiyorlar.) Sana daha önce de söyledi¤im

gibi, yüksek tavanlar›, kartonpiyerleri ve di¤er ayr›nt›lar›yla es-
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ki evlere bay›l›yorum. Firma babam› flu koskoca kente atad›

ama, hiç de¤ilse bu villay› ayarlad›klar›na da sevinmeliyiz.

Ah Maik, ben yan›nda olmay›nca, sen de kendini benim

kadar berbat hissediyor musun flimdi? Alt› ay o kadar da kor-

kunç uzun bir süre say›lmaz tabii, bu konuda hakl›s›n. Sonra da

sen geleceksin zaten, yak›nlarda bir oda tutacaks›n ve kendi-

ne bir staj yeri ayarlayacaks›n. Anlayaca¤›n, kendi kendime

sürekli, “Yaln›zca alt› ay sonra Maik de burada olacak,” diye

tekrarl›yorum. Kim ne derse desin, buna tutunmaktan vaz-

geçmeyece¤im. Çünkü bu kenti, tüm bu yeni insanlar› ve ye-

ni okulu düflününce –‹mdat!– yaln›zca bununla avunabiliyo-

rum. Okulu akl›ma getirmek bile istemiyorum. Tafl›nmam›z›n

tek iyi yan›, tatile denk düflmesi. 

Sevgili adam›m Maik, seni usulcac›k okfluyor (anla ha-

ni!) ve bafl›ndan ayak parmaklar›na kadar öpücü¤e bo¤uyo-

rum. Her akflam saat onda tüm gücümüzle birbirimizi düflü-

nece¤imize birlikte söz verdi¤imizi unutma!

Seni seviyorum.

Lisa

Not: Hediyeni hemen arabada açt›m, tabii. ‹çinden, sana göstermifl

oldu¤um kolye ucu ç›ks›n diye delice umutland›m... ve gerçekten de

oydu! Onu her gün takaca¤›m, yemin ederim. Tüm yolculuk boyun-

ca s›ms›k› avucumdayd›. 

Bin öpücük daha, 

Lisa
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4 Ocak
Lisa’dan Kathrin’e

Sevgili Trinki, 

Sana ancak çok acele yazabiliyorum (çünkü odam çöplük gi-

bi görünüyor ve yapmam gereken daha tonlarca saçmasa-

pan fley var): Bu sabah babam, bizim için bir fleyler gelmifl mi

diye bakmaya postaneye gitti ve gerçekten de senin, “Yeni

evde mutluluklar dilerim!” ve di¤er güzelliklerle dolu flirin kar-

t›n› getirdi. Sevinçten ç›ld›rd›m, inan! Evimizin, kartpostal›n

önyüzündeki döküntü yap›dan farkl›, kocaman bahçesi ve de-

vasa a¤açlar›yla gerçek bir eski villa olmas› (Kiray› babam›n fir-

mas› ödüyor.) büyük flans tabii, ama do¤rusu “mutluluklar”

k›sm› henüz aks›yor.

Yani ev gerçekten de harika, ancak burada ne yapaca-

¤›m› hiç bilmiyorum??? Öyle büyük bir kentte mutlaka bin-

lerce disko ve kafe, hem yaln›zca uyduruk bir Benetton ma¤a-

zas› de¤il, say›s›z müthifl giysi dükkân› vard›r, demek kolay.

Kabul, büyük kentler birçok aç›dan daha iyi olabilir, ama ya

hiç kimseyi tan›m›yorsan?

Annem ve Theo, daha bu sabah ilk kavgalar›n› ettiler bile

–aralar›n›n nas›l oldu¤unu bilirsin. Annem bütün gece boyun-

ca eflya yerlefltirmeye devam etti. Bugün de sabah›n onunda,

hülyal› bak›fllarla kocaman yeni salonun kap›s›nda durmufl,

bir mobilyadan di¤erine göz gezdiriyordu. O s›rada Theo’nun

ARKANA BAKMA 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arkana Bakma ic 3bsk  10/2/14  3:32 PM  Page 11



da uyanm›fl olmas› ve mutfaktan, kahvalt› niyetine at›flt›rma-

l›k bir fleyleri odas›na tafl›mas› tek kelimeyle flanss›zl›kt›. An-

nem geçmifl deneyimlerden asla ders ç›karmaz. Dolay›s›yla

o¤luna büyük bir mutlulukla gülümsedi ve, “Gece her fleyi

yerlefltirmeyi baflard›m sonunda! Theo, sen ne diyorsun so-

nuca?” dedi.

Theo henüz feci halde uykuluydu tabii –flöyle karmaka-

r›fl›k saçl›, burufluk pijamal› falan iflte, bilirsin. Ne de olsa da-

ha önce bizde kald›n. (Hey, Trinki, bir ara beni yine ziyarete

geleceksin, de¤il mi?)

“Ne?” diye sordu Theo ve esnedi.

“Salon!” dedi annem. “Hofluna gitti mi diye soruyorum?”

Theo’yu görmeliydin. Önce gözlerini ovuflturup gerindi,

sonra bir kez daha esnedi, ard›ndan çok yavafl bir flekilde an-

nemin yan›ndan geçti, salona girdi ve çevresine bak›nd›. Tam

anlam›yla a¤›r çekim hareketlerle.

Sonunda gözlerini anneme dikip bafl›n› sallad›. “Iss›z!”

dedi. 

Eh, annemin ne kadar bozuldu¤unu tahmin edersin. Son

haftalarda sürekli yeni salonunun hayalini kurmufltu: Her fley

bafltan afla¤› siyah-beyaz olmal›yd›! Domates k›rm›z›s› müthifl

göz al›c› desenleri olan hal› ve ipek yast›klar hariç. Bir de du-

vardaki grafikler. Onlar da siyah-beyaz-k›rm›z›.

“Bence can s›k›c› olmufl,” dedi Theo.

“Tanr›m!” dedi annem. “Bu bir salon... asl›nda salon da

de¤il, neredeyse bir sanat eseri!”

Bence, söylediklerinde hakl›yd› da. Annem bu tip konu-
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larda gerçekten ola¤anüstüdür; hatta gençli¤inde bir ara sa-

nat yüksekokuluna bile gitmek istemifl. 

Theo, salonu bir kez daha gözden geçirip, bir kez daha

esnedi; “Olabilir!” dedi. “Peki, biri sana sar› çiçekler getirirse,

ne yapacaks›n? Yoksa onlar› masaya yerlefltirmeden önce, üst-

lerine k›rm›z› sprey boya s›kmay› m› planl›yorsun?”

Bunun üzerine ortal›k alevlendi tabii. Annemin birden

fena halde tepesi att›; son günlerin stresi düflünülürse, buna

pek de flaflmamak gerek. Theo ise acayip s›k›lm›fl pozlar›nda,

yavafltan alarak merdivenden yukar› s›v›flt›. Annemin bozulan

sinirleriyle u¤raflmak zorunda kalan hep ben oluyorum za-

ten. Bir a¤abeyin olmad›¤› için, seni yaratana flükretmelisin

bence.

(Bu arada, Theo’nun sav› o kadar da saçma de¤ildi! Bi-

zimkiler, çam a¤ac›ndan flu eski zamazingolar› att›ktan sonra,

bu yüzden salona yeni kütüphane raflar› alamad›lar ya. Çün-

kü, kitap s›rtlar› da rengârenk!.. Asl›nda, eski raflar için hâlâ

üzülüyorum. Onlar daha ben ufac›kken vard› ve sanki hayat›-

m›z›n bir parças› gibiydiler. Ne demek istedi¤imi anl›yorsun,

de¤il mi? Annem böyle fleyleri duygusal buluyor tabii; ona

göre, insan›n evini döfleme stili, kiflili¤iyle birlikte de¤iflmeliy-

mifl ve babamla ikisi, flu çam a¤ac› devrelerinden beri, gerçek-

ten de epey de¤iflmifller. Tüm bunlar› reddedecek de¤ilim, ama

bence yine de yaz›k olmufl.) 

Bak, Trinki, bu asl›nda çok k›sa bir mektup olacakt›, ama

daha flimdiden dört sayfaya ulaflt›. Bana kart göndermen çok

tatl›yd›, hepinizi fena halde özlüyorum. Thorsten’e ve tüm gru-
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