
bir

‘Ne tuhaf fley!’ diye düflündü pencereden d›flar› bakarken.
Bir hafta önce evde otururken müthifl s›k›l›yordu, flimdi o
günleri özlüyor. Oysa o günlerde de, “Okul bir an önce aç›l-
sa da, bitse bu s›k›nt›,” deyip durmufltu. Daha tuhaf›, okul-
lar›n bir an önce aç›lmas›n› beklerken, yaz bafl›nda gittikleri
k›y› kasabas›nda geçirdi¤i günler bile e¤lenceli görünmeye
bafllam›fl, deniz kenar›nda geçirdikleri iki haftay› özlemiflti.
Tuhaf olan buydu; orada da çok s›k›lm›flt›, tatilden pek bir
fley anlamam›fl, bir an önce eve dönmek istemiflti. Birbirinin
ayn› geçmiflti günler. 

Sabah kahvalt›dan sonra deniz, denizin hiç de¤iflmeyen
görüntüsü, hiç de¤iflmeyen cümleler:

“Aman o¤lum, çok aç›lma!”
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“Peki.”
“Günefl kremi sürdün, de¤il mi?”
“Evet.”
“Terleme!”
“Öfff anne, tamam, terlemem!”
“Ne biçim konufluyorsun benimle?”
“Tamam, konuflmam o zaman!”
Ayn› hareketler, günün ayn› saatinde ayn› fleyler: Sayfa-

lar›na kum dolan kitaptan ya da dergiden iki sat›r okumak,
so¤uk gazoz içmek, çekirdek, dondurma ya da kâ¤›thelvas›
yemek, sahilde gülüflerek oynayan, yüzen gençlere bakmak.
Ard›ndan ayn› cümleler:

“Sen neden onlar›n yan›na gitmiyorsun?”
“Tan›m›yorum ki hiçbirini.”
“Git tan›fl.” 
“Babam gibi mi?”
“Tabii, hiç çekmemiflsin babana.”
Ö¤leyin yemek, ö¤leden sonra uyku... ‹flte günün en gü-

zel saatleri... Yüzmenin ya da s›k›lman›n yorgunlu¤unu at-
mak, düfl görmek, düflünde uyan›nca hat›rlamad›¤› yerlerde
olmak. Gördü¤ü düfllerde nerede oldu¤unu, ne yapt›¤›n›
hat›rlam›yordu ço¤u zaman, ama flunu biliyordu: Düfllerin-
de s›k›lm›yordu. Bir gün can›n›n s›k›lmayaca¤›n›n iflareti
oldu¤unu düflünüyordu bu düfllerin. Bununla yetiniyordu.
Bazen de yetmiyordu düfl görmek; “Anca rüyanda görür-
sün,” diyordu kendi kendine.

Uyan›nca yine ayn› cümleler:
“O¤lum, uyumaya m› geldin tatile, kalk da yüzmeye gi-

delim.”
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“Of baba ya, ne yüzmesi akflam akflam!”
“Ne akflam›, o¤lum! Saat daha befl. Bu saatte deniz çar-

flaf gibidir. Hadi gel. Büyüme ça¤›ndas›n, as›l senin ihtiya-
c›n var denize, günefle, bizim de¤il.”

“Aman baba ya, yar›n sabah depolar›m günefli, denizi!”
“K›z›yorum bak.”
“K›z›yorsan günefl kremi sür.”
“O¤lum, nas›l konufluyorsun babanla öyle!”
“B›rak, b›rak, güzel espriydi.”
“Çok kötüydü baba ya, ben bile i¤rendim kendimden.”
Akflamüstleri babas›yla yüzerken ya da kumsalda uzan›p

kâh ufka kâh gökyüzüne bakarken akl›na tak›lanlar, akl›n-
dan geçenler, akl›na gelenler de hep ayn›yd›. Kendinden de
s›k›l›yordu. Öyle ki, bazen iç organlar›nda hissediyordu s›-
k›nt›s›n›. Bir fley s›k›fl›p kalm›fl gibi geliyordu kendi bede-
ninde; o fley debeleniyordu, ne yapsa ç›kam›yordu. Ondan
kurtulmak için her fleye haz›rd›. Evi özlüyordu; en az›ndan,
vurdulu k›rd›l› bilgisayar oyunlar› vard› evde, pat›rt› çat›r-
t›s› iyi geliyordu oyunlar›n. Kulakl›¤›n› tak›p müzik dinli-
yordu, bu bile kabahat oluyordu bazen.

“Dinledi¤in müzi¤in t›ng›rt›s› bize kadar geliyor, bu ka-
dar yüksek sesle dinleme, kulaklar›na bir fley olacak.”

K›s›k sesle dinledi¤inde bir anlam› olmuyordu ki... O
s›k›fl›p kalan fleyi ancak gitarlar›n cay›rt›s› bast›rabiliyordu
–o da her zaman de¤il. O fleyle yaln›zken bafl etmek kolay
de¤ildi; müzik, oyun yetmiyordu.

Bir kardefli olsayd›, onunla tak›lsalard›, belki o zaman
de¤iflirdi durum. Hatta iki kardefli olsayd›, üç-befl-sekiz oy-
narlard› ya da ortada-s›çan ya da baflka fleyler. Baz› arka-
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dafllar›n›n kardeflleri vard›; ama küçüktüler, ayak ba¤› olu-
yorlard›. Belki de kardefl önemli de¤ildi; daha giriflken biri
olsayd›, babas› gibi. Sa¤›ndaki adamdan atefl ya da günefl
flemsiyesini sa¤lamlaflt›rmak için tafl isterken konuflmaya
bafllayabilseydi. O zaman tan›mad›¤› k›zlar›n bile yan›na
gidip konuflabilirdi. Geçen gün bir an göz göze geldi¤i o
kumral k›zla arkadafl olsayd›, onu bir daha motele sokabi-
lirler miydi bakal›m!

Akflam yeme¤inden sonra bütün gece, anne babas›yla
motelin gazinosunda oturup televizyona bakmakla geçmifl-
ti. Bir de, babas›n›n anlatt›klar›n› dinlemekle. Deniz kena-
r›na inmek istedi¤inde izin verilmeyece¤ini bildi¤i için –ilk
gün denemifl, izin alamam›flt›– denize uzaktan bakm›fl, k›y›-
dan gelen gitar seslerine kulak vermiflti. Yanl›fl bas›lan nota-
lar›, akorlar› fark edip gülümsemekle yetinmiflti... Sonra... 

Sonras› odaya dönüp uyumak. Bir an önce eve dön-
mek istemek.

Eve dönüfl yolculu¤unu an›msad›. Yol hiç bitmesin iste-
miflti. Bir dolu flehrin, kasaban›n, köyün içinden geçmifl-
ler, iki üç saat arayla bir yerlerde mola verip dinlenmifl, bir
fleyler at›flt›rm›fllard›. Sapsar› tarlalar›n aras›ndan geçerken,
yolda olmak hofluna gitmiflti. 

Esneyerek direksiyon sallayan babas› uyuklamas›n diye,
annesi arada sohbet konusu açmaya çal›fl›yordu. Baflka za-
manlarda konuflmay›, flakalaflmay› çok seven babas› da yola,
da¤a tafla, tarlalardaki baflaklara, yol kenar›nda bir fleyler
satmaya çal›flan köylülere bakmay› ye¤liyor olmal›yd›. Ver-
di¤i bir iki kelimelik yan›tlar araban›n içinde belli belirsiz
duyulduktan sonra, yerini sessizli¤e b›rak›yordu her sefe-

14 BEHÇET ÇEL‹K

KK11-SINIFIN YENiSi 4 bsk.qxt  10/5/12  2:30 PM  Page 14

rinde. Annesinin sorular›yla babas›n›n o k›sac›k yan›tlar› da
sessizli¤in parçalar›yd› asl›nda. Sessizlik kocamand›, yolda
olduklar› süre boyunca bütün gezegeni kapl›yordu. Neler
yoktu ki o sessizli¤in içinde?

Bir gün uzak ülkelere gitmek vard›, kalabal›klara kar›fl-
mak, kar›flt›¤› kalabal›klardan ayr›l›p bir bafl›na gene böyle
yollara düflmek... lise vard›, sonras›nda üniversite, ne oldu-
¤unu, nas›l olaca¤›n› bilmedi¤i bir gelecek... k›zlar vard›,
gitar çalmak, kalabal›k konserlere gitmek, hatta konserler-
de sahneye ç›kmak, top oynamak, ‹spanya’ya gitmek, Bar-
selona’ya... Ne çok fley vard›, ö¤leden sonra uykular› gibi
ayn›. An›msamaya çal›fl›nca an›msanm›yordu, ama bu, ol-
mad›¤› anlam›na gelmiyordu. Vard›.

Tatilin en güzel k›sm› yolda olduklar› o saatlerdi. Özle-
di, yeniden yollarda olmak istedi; oysa s›k›fl›k trafikte dur-
mufl gibiydi o anda. Pencerede hep ayn› görüntü; üç befl
bina aras›ndan görünen gökyüzü. ‹lerlemiyordu içinde bu-
lundu¤u araç, ilerleyemiyordu. K›rk kiflilik bir otobüstü s›-
n›f. Sürücü de –aksi gibi– konuflmay› seven, her fleyi yolcu-
lardan iyi bildi¤ine inanan, bildiklerini onlara anlatmaya
üflenmeyen bir adamd›. Yolcular›n s›k›l›p s›k›lmad›¤›yla il-
gili de¤ildi. Bafl›n› çevirip gözleriyle h›zl›ca tarad› bütün s›-
n›f›. Esneyenler, gözleri kapanmak üzere olanlar, s›ran›n
alt›nda oyun oynayanlar. Sürücüye kulak kesilmifl tek tük
yolcu da vard›, hakk›n› yememeli sürücünün. En kötüsü,
Emre bu k›rk yolcu aras›nda sadece birkaç›n› tan›yordu.
Onlar da birlikte tak›ld›¤› çocuklar de¤ildi. Önceki okulun-
daki yak›n arkadafllar› ya s›nav kazanm›fl ya da özel okula
gitmiflti.
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Babas›n›n, s›nav sonuçlar› aç›kland›¤›nda yapt›¤› espri-
yi an›msad›. “Sen de mahalle mektebine gidersin, o¤lum,”
demiflti gülümseyerek. Baba o¤ulun birbirleriyle yar›fl›rca-
s›na yapt›klar› kelime oyunlu esprileri hiç sevmeyen annesi
de bu espriye çok gülmüfltü. Bu gülüflün teselli içerdi¤ini
hemen anlam›fl ve can› s›k›lm›flt›. Teselli edilmese, bu konu-
da espri falan yap›lmasa daha iyiydi. Olan olmufltu, daha
do¤rusu olamayan olamam›flt› iflte... Bu kadar. Nokta. Öte-
si yok. Bu konu kapanmal›yd›. ‹stedi¤i okullara gidemeye-
cekti. Hofl, okula gitmek de istemiyordu ya. Arkadafllar›n›n
s›navda baflar›l› olup gittikleri okullar›n da bu okuldan ne
fark› olabilirdi ki. Oradaki ö¤rencilerin de deli gibi s›k›l-
d›klar›ndan emindi. 

Evlerine yak›nd› bu okul, iyi bir okul oldu¤unu söylü-
yordu babas›. 

S›navlar aç›kland›ktan sonraki günlerde ne çok k›zm›fl-
t› anne babas›na. Sessizli¤ini, hiçbir fley yapmak istememesi-
ni, s›navdaki baflar›s›zl›¤›na ba¤lam›fllard› hep. Üstüne üst-
lük, “Ne alakas› var ya!” dedikçe, s›nav› kazanman›n önemli
olmad›¤›n›, gidece¤i okulun da iyi oldu¤unu söyleyip dur-
mufllard›. Oysa aylard›r sessizdi, okul kapanmadan önce de
sessizdi, tatilde de... Demek, fark etmemifllerdi. Bunu söy-
lemeye bir iki kez yeltenmifl, söylediklerinin iflitilmedi¤ini
görünce pes etmiflti. Onlar, “Utanacak bir fley yok, o¤lum,
düz liseye gitmekte,” dediklerinde yerin dibine giriyordu
utanc›ndan. Sussalard›, kendisi gibi karfl›lasalard› ya yenil-
giyi! Hiç mi yenilmemifllerdi? Tuttu¤u tak›m da her y›l ol-
mayacak maçlarda yenilmiyor muydu? Babas› bile, “O¤-
lum, bu bizim tak›m›n u¤urudur, yeniliriz, yenilmek bize
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iyi gelir,” demiyor muydu? Söz konusu okul olunca, ne de-
¤ifliyordu ki? Tek bildikleri, “Hiç önemi yok, o¤lum,” de-
mek. Yahu, önemi var diyen yok ki! 

Hoflgörülü olduklar›n› düflünüyorlard› besbelli, ama dü-
pedüz düflüncesizdiler. Bu kadar basit bir fleyi anlayam›yor-
lard›. Ondan sonra hoflgörülü olsalar neye yarard› ki... Ba-
bas› da, kendisi de, her f›rsatta baflkalar›na, baba-o¤ul nas›l
flakalaflt›klar›n› anlatmaya bay›l›rlard›. Küçükken çok hoflu-
na giderdi babas›yla yafl›t›ym›fl gibi flakalaflmak. Bir süredir
bu da tats›z geliyordu. Gene yeri geldi¤inde birbirlerine laf
at›yor, gülüflüyorlard›, ama çok da keyif vermez olmufltu.
Babas› da fark›na varm›fl olacak, abart›r olmufltu flakalaflma-
y›. fiu okul konusundaki “mahalle mektebi” esprisini ne s›k
yapm›flt›! Düflünceli baba... Hoflgörülü de üstelik. Öfff...
kusacak gibi oluyordu bu espri yap›ld›¤›nda! Anne baba-
s›n›n hoflgörülerinden de, düflünceliliklerinden de çok s›-
k›lm›flt›. Gerçekten neler hissettiklerini, ne düflündüklerini
merak ediyordu. Üzüldükleri o kadar belliydi ki... Ba¤›rmak
istiyordu bazen, “Üzülecekseniz üzülün do¤ru dürüst, k›-
zacaksan›z k›z›n!” Bunu yapm›yorsa, derdini anlamaya-
caklar›n› bildi¤i için yapm›yordu. Onun çok üzüldü¤ünü
düflüneceklerdi ba¤›rd›¤›nda da... Ne zordu umurunda ol-
mad›¤›n› anlatmak onlara. Her fley bu kadar m› ters anla-
fl›l›rd›! “Umurumda de¤il” sözünü nas›l olup da “umurum-
da” diye anl›yorlard›. Ç›ld›racak gibi oluyordu her seferin-
de. Yok yok, kesin baflka türlü çal›fl›yordu bu büyüklerin
kafas›... 

Hâlâ k›p›rt› yoktu pencerede. Tren, otobüs, s›n›f... Her
neyse iflte bu içinde durdu¤u kutu, k›m›ldam›yordu. Saate
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