
Çok özlediğim anneme.
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Oyku icinde oyku

Yağmur kuşları camı gagalıyordu. Gök gürleyince
kanat çırpıp kaçıştılar.

Pencere açık kalmıştı, kapatmalıydım. İri yağ-
mur damlaları pervaza çarpıp halının saçaklarına
sıçrıyordu. Ne annem farkındaydı bunun, ne de
babam. Rüzgâr, bahçedeki ağaçların dallarını eğip
kaldırıyor, teneke olukları takırdatıyordu. Nemli
toprağın kokusunu içeriye taşımıştı.

Annem atkı örüyor, babamsa bacak bacak
üstüne atmış gazete okuyordu. Her zamanki gibi
üstteki bacağı sallanıp duruyordu; çok komikti.
Gazetesinden yüzü görünmüyordu, sehpadaki çay
fincanını unutmuştu. Bir yudum bile almamış ola-
bilirdi çayından. Gazete okumaya başlayınca dış
dünyayla bütün bağları kopuyordu babamın. Hele
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bir bulmaca çözmeye kalkışsın, bizi bile unutu-
yordu.

Annem, çayını arada bir yudumluyor, tabağı -
na koymadan önce fincanı elinde bekletip, hafifçe
başını çevirerek dalgın dalgın pencereden dışarıya
bakıyordu.

Birdenbire babama, “Sallama şu bacağını,”
dedi.

Bacağın hareketi o anda durdu. Babam gaze -
tesini indirip bakmamıştı bile.

Annem yağmura değil, sokağa da değil, be-
nim bilmediğim başka şeyleri görüyormuş gibi
baktı dışarıya. Sonra fincanı tabağına bırakıp la-
civert yün çilesini avucuna aldı. Eliyle tartıyormuş
gibi birkaç kez kaldırıp indirdi çileyi. Örgüsüne
kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Babam, gazetesinin sayfasını hışırdatarak çe-
virdi. Annemin gözü duvardaki saate kaydı. Ör-
güsüne ara verip dudaklarını kıpırdatarak parmak-
larıyla hesap yaptı. Büyük kavuşma için gün mü
sayıyordu?

Üç gece önce, tam da yatmak üzereyken ev
telefonu çalmıştı. Annem, “Hayırdır,” demişti, “bu
saatte kim olabilir ki?”

Babam, telefonu kaldırınca bir süre sessiz
kalmış; sonra da, “Aaa, sen misin, iyi geceler,” de-
yip susmuştu. Yüzünün asılması iyice meraklan-
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dırmıştı bizi. Anneme dönmüş; “Kaptan,” demişti,
“gemiden telsizle arıyor.”

Dayımın geleceğini o geceki telsizle görüş-
meden öğrenmiştik.

Çok sevinmiştim. Bakalım bu kez neler an-
latacaktı dayım.

•••

Annem, kalın şişin bir ucundan tutup atkının ta-
mamlanmış bölümünü boynuna sardı. Daha ne
kadar öreceğini ölçüyor olmalıydı. Sonra, lacivert
çilenin ipini dolayıp, işini özenle sepete yerleştirdi.
Finca nını aldı, babama yan gözle bakarak ayağa
kalktı.

Ben de oturduğum masadan kalkıp, tam kar-
şımdaki pencereyi kapattım.

Mutfağa doğru ilerlerken, kardeşime seslendi
annem: “Yarım saat sonra bitecek oyun!”

“Hımmm,” diye homurdandı Sercan. Başını
oyundan kaldırmamıştı. Yarım saat sonra bitme-
yeceğini ben de biliyordum, annem de.

Demek, biraz daha sürecekti bu sessizlik. Ma-
saya döndüm.

Defterime, sonunun nereye varacağını henüz
kestiremediğim bir öykü yazıyordum. Yazdıklarımı
sessizce okumaya başladım:
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Pazarları hiç sevmem. Tatilin son günü oldu-
ğu yetmezmiş gibi bana durmadan yeni hafta-
nın ödevlerini hatırlatır. Böyle bir günü kim
sever ki? Bir tek Gonca. Neymiş, her pazar
bütün aile bir araya gelir, evlerinde börek par-
tisi yapılırmış. Böreğin her türlüsü Gonca’nın
başını döndürür. Böyle giderse yakında koca
poposu sınıf kapısından geçemeyecek. Orada
sıkışıp kalınca, “Kızlar, yardım lütfen!” diye
bas bas bağıracak. Biz de kolundan, bacağından
çekiştirip kurtaracağız onu. Şimdi yine börek
tepsisinin başındadır Gonca. Anneannesinin,
“Kilolarına dikkat et,” demesine aldırmadan, dı-
şarıdan gelen yağmurun sesini dinleyerek tep-
siye yumulmuştur. Pazar gününü eğlenceye çe-
virmek diye buna derim.

Beni de arkadaşlarımı da eve hapseden bir
yağmur var bugün. Şakırtısı eksilmeyen bir
yağmur. Ağaçların son yaprakları, sokağa açılan
bahçemize, kaldırım taşlarına dökülmüş. Rüz-
gâr onları sürüklerken iri damlalar durdurmaya
çalışıyor. Güneşli bir güne uyanmak ne iyi
olurdu. Yapacak bir sürü şey bulurduk. Arka-
daşlarımla kol kola girip, kuru yaprakların üs-
tüne üstüne basarak kaldırımlarda yürürdük.
Çıtır çıtır sesler çıkaran kocaman bir halıyı
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adımlarmış gibi. İşte o zaman kasım ayının
keyfini çıkarırdık. Pazarı da umursamazdık.
Çevremizdeki en küçük bir değişiklik hemen
ilgimizi çekerdi. Gonca, “Kızlar, şuna bakın
lütfen!” diye haykırır, orada, ağacın dalındaki
güvercini avlamak için pusuya yatmış kediyi
görürdük. Kedinin kendinden geçercesine dört
pati üzerinde kaplan kesilmesine kıkır kıkır
gülerdik. Sonra, terk edilmiş bir evin bahçe du-
varına oturur, okuldaki olayları yeniden yaşa-
yarak birbirimize soluk soluğa anlatırdık. Haf-
tanın en şık, en esprili, en sevimli öğretmenini
seçer, ilk ona girenlerin listesini çıkarırdık.

Çocuklukla gençliğin arasında bir yerlerde
sıkışıp kalmıştık. Ayna karşısında saatlerce
saçlarını tarayan, kaşlarını aldırıp makyaj ya-
pan kızlara dudak bükerek baksak da, bir ya-
nımızla onlara özenir, çocuk olmaktan hiç mi
hiç geri kalmazdık.

Yoksa, biz hep bir şeyleri mi özlüyoruz?

Son yazdığım cümleyi tekrar tekrar okudum. Da-
yımın yüzü gözümün önünde canlandı. Hem ye-
tişkindi dayım, hem de çocuk. Üstelik her an bir
muzırlık yapacak yaramaz bir çocuk. Ona bayılı-
yorum. Ben dayıma hayranım.
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•••

Uzun bir deniz yolculuğundan dönüyor dayım.
Tuz ve deniz kokuyor. Teni bakır renginde. Bütün
güneşi içmiş gibi. Ne de güzel gülüyor.

Sırtında kocaman bir çanta, omuzunda mini-
cik gözleri fır fır dönen küçük bir maymun. Boy-
nundaki tasmaya bağlı uzun zincir dayımın elinde.
Oyuncak değil, sahiden de kanlı canlı bir may-
munla kapıdan içeriye giriyor dayım. O haliyle
görseniz, dersiniz ki; Hindistan’a, Afrika’ya kadar
gitmiş bu koca adam. Kıtaları aşmış, fırtınalı de-
nizlerde dalgalarla boğuşmuş, esrarengiz yırtıcı
hayvanları dize getirmiş ve sonunda yorgun düşüp
sıcacık aile ocağına dönmüş. Dayım uzak deniz-
lerden değil, yalnız benim anlayacağım bir masa-
lın içinden geliyor.

“Bu da nerden çıktı!” diye haykırıyor annem.
“Kuki! Benim can dostum.”
Kuki, ağzını kocaman açıp, gülüyormuş gibi

çığlığa benzer ince bir ses çıkarıyor. Sercan dik
dik bakıyor maymuna.

Annemin endişesini anlıyorum. Akşam ba-
bam eve geldiğinde neler olacak?

“Vay benim yeğenlerim, nasıl da büyümüş as-
lan parçaları!”

Kapının eşiğinden içeriye her girişinde işte
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böyle söyleyerek, bize kucağını açıyor dayım.
Uzun kollarının birine atılıyorum. Sercan, Ku-
ki’den korktuğu için annemin eteğinin arkasına
saklanıyor.

“Yok yok, bir şey yapmaz, korkma,” diyerek
Sercan’ı yatıştırmaya çalışıyor dayım. Sonra ku-
caklayıp yerden kaldırıyor beni. Maymunla yüz
yüze geliyoruz. Ta içimde, derinde bir yerde başka
türlü duygular hissediyorum. Bir masal kahrama-
nına dönüşüyor dayım. Bense, yine o masallardaki
uzak ülkelerin eski zaman prensesleri gibiyim.

Onunla, her zaman babamın oturduğu pen-
cere önündeki tekli koltuğa kuruluyoruz. Maymun
omuzundan yere atlayıp şaşkın şaşkın etrafına ba-
kınıyor.

Dayım zincirini bırakmıyor.
“Ne olur ne olmaz, bakarsın ürker kaçar. Alı-

şıncaya kadar, zincirini elimde tutacağım.”
“Aman bırakma,” diyor annem. “Nerden bul-

dun bu yaratığı?”
“Anlatırım, uzun hikâye.”
“Hadi anlatsana, dayı.”
“Dur kızım, bir soluk alsın adam. Elini yüzü-

nü yıkamak ister misin, Emir?”
“Yok yok, ben iyiyim abla. Yeğenimi kırar

mıyım! Taylandlı bir denizciden aldım, Şeymo-
cum.”
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