27 Ekim, Cumartesi
“Sen!.. B›rak o kitab› elinden! Bir daha, ders kitab›ndan baﬂka bir ﬂey görmeyece¤im elinde! Senin yüzünden onca insan›n aras›nda yerin dibine geçtim bugün. Beni utand›r›yorsun. ﬁu haline bak! T›pk› babana benziyorsun. Az›c›k bile
utanma duygusu yok sende de... Yalanc›, sorumsuz ve tembelsin.”
Bunlar akl›mda kalanlar. Söyleyen de annem. Sabah erkenden kalk›p okuldaki veli toplant›s›na gitti. Giderken de,
Kardeﬂim Serkan’a... hayat›ma katt›¤› tüm güzellikler için.

“Neler yapt›¤›n› ö¤renece¤im bugün. Bakal›m, dedi¤in gibi
her ﬂey yolunda m›ym›ﬂ!” dedi. ‹çimi s›k›nt› bast› o anda. Televizyonda da iyi bir ﬂey yoktu. Hep izledi¤im filmler, magazin programlar›... Dedemin benim için ald›¤› kitab› bulmaya
karar verdim.
Benden kitap saklamak dedemin en sevdi¤i oyun. Her
seferinde de nereye saklad›¤›n› buluyorum tabii. Bunu bilerek
mi yap›yor, yoksa gerçekten iyi saklad›¤›na m› inan›yor, bilmiyorum. Anneannemin, mutfaktaki kuru erzak dolab›nda
buldum kitab› bu kez.
Annemin odas›na girdim ve elimdekini, kap› aç›ld›¤›nda
hemen yata¤›n alt›na itebilecek bir yere yerleﬂip, okumaya
baﬂlad›m. Annemin odas›n› seviyorum. Benim odamdan daha ayd›nl›k ve daha güzel kokuyor. Kula¤›m kap›n›n zilinde
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ya da ayak seslerindeydi ama, duymam›ﬂ›m. Kap› birden aç›-

Cumartesi günü ödevlerimi yapt›m. Annean-

l›nca, tavﬂan gibi s›çrad›m yerimden. Kitap elimde kalakal-

neme mutfakta yard›m ettim. Gece bir kovboy filmi

m›ﬂt›. Hiç bozuntuya vermeden kapad›m ve yata¤›n alt›na

seyrettim, yatt›m. Pazar sabah› kahvalt› ettik, de-

ittim. Annem o kadar k›zg›nd› ki, ne yapt›¤›m› fark etmedi

demle al›ﬂveriﬂe gittik, yemek yedik; televizyon sey-

bile.

rettim ve yatt›m.
Aynen çizgi filmlerdeki cad›lara benziyordu. Saçlar› dim-

dik, gözleri yuvalar›ndan f›rlayacakm›ﬂ gibi kocaman aç›lm›ﬂ

Herkesin yapt›¤› ﬂeyler. Ama nedense, s›n›fta çok güldüler.

ve surat› sinirden k›pk›rm›z›. Tabii, bunlar› ona söylemedim.

Ö¤retmenimin yüzündeki ac›kl› ifadeyi hâlâ hat›rl›yorum.

Sadece dinledim. Annem ba¤›r›rken araya girmek mümkün

Sanki suç iﬂlemiﬂim gibi. Hafta sonu ne yapmam› bekliyorlar

de¤ildir. Soluk almadan ba¤›r›r ve sizi duymaz. O ba¤›r›rken,

ki? Uluslararas› casusluk mu? Uzay yolculu¤u mu?..

ben sorunun ne oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ›yordum.

Annem hafta boyunca çal›ﬂ›yor. Hafta sonlar› kafas›n›

Notlar›m çok yüksek de¤il, ama zay›f dersim yok. Bana

dinleyecekmiﬂ. Hiç ses istemiyor. Anneannemle dedem bile

yetiyor. Anneme yetmemiﬂ olabilir. Süper, beﬂ y›ld›zl›, roket gi-

susuyor annem evde oldu¤unda. Dedem evdeki sessizlikten

bi notlar alsam ne de¤iﬂecek ki? Hayat daha e¤lenceli olma-

kaçmak için kahveye arkadaﬂlar›yla tavla oynamaya gidiyor

yacak.

bazen. Anneannem kendini mutfa¤a kapat›p, bütün mahal-

En sonunda, “yalanc›, sorumsuz ve tembel” oluﬂuma

leyi doyuracak kadar yemek yap›yor. Annem odas›nda, ya-

karar verdi¤i olay›n kompozisyon ödevi oldu¤unu anlad›m.

ta¤a uzan›yor, tavan› seyrediyor. Arkadaﬂ›m yok, akrabam›z

Basit bir kompozisyon ödevi, bilirsiniz, “hafta sonu tatilinizi

yok, akraba çocuklar› yok, kedim yok, köpe¤im yok, bal›¤›m

anlat›n” türünden...

yok, papa¤an›m yok... Kitap okumama izin yok... Ders çal›ﬂ-

Annem burnumun ucunda sall›yordu ödevi; “Bunlar›
neden uydurdu¤unu bana anlatacaks›n!” diye ba¤›rarak.

mal›ym›ﬂ›m. Çal›ﬂt›¤›m› söylemenin anlam› da yok tabii. Elinde
ders kitab›n yoksa, iﬂe yaramaz›n tekisin!

“Ve sonra da benden, bu yalanlar›n için özür dileyeceksin!”

Anlayaca¤›n›z benim maceram yok. Hikâyem de yok. O

Eskiden böyle durumlarda aç›klama yapard›m. Art›k

yüzden, son ödevde kendime bir hikâye uydurdum. Hafta

yapm›yorum. Çünkü hem beni dinlemiyor, hem de anlama-

sonu maceras› yani.

ya çal›ﬂm›yor. Dürüstlü¤ün kimse taraf›ndan iyi karﬂ›lanmad›¤›n› biliyorum. Bu ödev de o yüzden yaz›ld› zaten.

Pazar sabah› tam kahvalt›ya oturacakken, an-

Bir kez dürüst olmay› denemiﬂtim:
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neannem f›r›na gidip ekmek almam› söyledi. NeSevgi Sayg›
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den bu iﬂleri hep evin en küçükleri yapar? Büyük-

yukar› çekerken son anda o keskin diﬂlerden nas›l

ler buna cevap vermiyorlar. Ben de sormay› b›rakt›m

kurtuldu¤umu gördüm. Patlak Göz hemen arkam-

art›k. Eﬂofmanlar›m› giyip soka¤a ç›kt›m. Hava buz

dan bahçe duvar›na ç›km›ﬂt›, ama ben dala t›rman-

gibiydi. Üstelik, sabah kahvalt›s›nda ailecek seyret-

d›¤›m için orada kal›vermiﬂti. Tam, paçay› kurtard›m

meyi çok sevdi¤imiz kovboy filmi de az sonra baﬂ-

diye sevinirken, arkamda bir t›slama duydum. Yine

layacakt›... Saatime bakt›m. ‘E¤er koﬂarak gider,

s›rt›m ürperdi.

koﬂarak dönersem, yetiﬂirim,’ diye düﬂündüm. Ama

Yavaﬂça döndüm. Geriye yatm›ﬂ kulaklar›, k›-

evden biraz uzaklaﬂmam gerekiyordu. Çünkü an-

s›k gözleri ve t›pk› aslan gibi aç›lm›ﬂ a¤z›yla, arkam-

neannem arkamdan bakar hep. Koﬂarsam da he-

daki dalda duruyordu; ama bana de¤il, aﬂa¤›daki

men seslenir; “Memooo, koﬂma o¤lum, düﬂersin!”

Patlak Göz’e bak›yordu tekir kedi. O an, inan›lmaz

Köﬂeyi döndüm ve koﬂmaya baﬂlad›m. Birden

bir ﬂey oldu. Patlak Göz, a¤lar gibi sesler ç›kar›p

arkamdan soluk sesini duydum. Bu kim olabilir di-

duvardan atlad›. Kaçmaya çal›ﬂ›yordu, ama aslan te-

ye döndüm. Ne göreyim? Komﬂunun azg›n dober-

kirin onu b›rakmaya hiç niyeti yoktu. Batman gibi

man› Patlak Göz de sabah koﬂusuna ç›kmam›ﬂ m›?

uçarak burnumun ucundan geçti¤ini gördüm. Uç-

Ona bakt›¤›m› görünce, diﬂlerini gösterdi. S›rt›m

tu... Uçtu... Patlak Göz’ün kuyruksuz poposuna

buz gibi oldu birden.

yap›ﬂ›verdi. Patlak Göz’ün ç›¤l›klar› duyuldu.

Köpekleri severim ama, peﬂimden koﬂanlar› de¤il. Ad›n› bilsem ﬂirin ﬂirin seslenece¤im de, ad›n› bi-

vard›m. A¤ac›n tepesinde...

len yok, kocaman gözleri yüzünden bütün mahal-

Eve ekmeklerle döndü¤ümde, baﬂ›ma gelen-

leli ona Patlak Göz diyor. Dedem hep, “Havlayan

leri anlatmak istedim ama, kovboy filmi çoktan baﬂ-

köpek ›s›rmaz,” der. Bir havlasa, belki dururdum;

lam›ﬂt›. Beni susturup ekran› iﬂaret ettiler.

ama Patlak Göz körük gibi soluyordu yaln›zca.

Anneannem bir ara, “Surat›n k›pk›rm›z›, koﬂtun

Çevreye bak›nd›m. Hiç umut yok. Saklanacak
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Az sonra sokakta tek ses kalmad›. Bir tek ben

mu sen?” dedi.

tek yer görünmüyor. Ama birden... bir bahçe duva-

“Hay›r, anneanne, hava so¤uktu, ondan,” de-

r› fark ettim. Yak›n›nda da bir akasya a¤ac›. Son bir

dim. Baca¤›m› bir doberman›n keskin diﬂlerinden

çabayla h›zland›m ve bahçe duvar›na bas›p z›pla-

nas›l kurtard›¤›m› anlatsa m›yd›m acaba? Belki pa-

d›m. En yak›n dala tutunmay› baﬂard›m. Kendimi

zar sabahlar› f›r›na dedemi yollard› o zaman.

Sevgi Sayg›
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Bugün akﬂama kadar cezal›y›m. Oyun yok, kitap yok, teÖ¤retmen bu ödevi s›n›fta okuttu. ‹lk kez bana ilgi gösterdi

levizyon yok. Sadece okul çantam var.

diye çok sevinmiﬂtim. Okumam› bitirip s›r›tarak övgüleri duy-

Dedem ve anneannem, ilk kez odaya kapat›ld›¤›mda iti-

maya haz›rland›¤›mda, sevgili ö¤retmenim, “Demek, seni el

raz etmiﬂlerdi. ‹çerden seslerini duyuyordum. Yalvard›lar, azar-

kadar bir tekir kurtard›, ha?” dedi ve bütün s›n›f kahkahay›

lad›lar, küstüler, ama annemi ikna edemediler. ‹ﬂyerindeki

bast›. Hikâyenin zay›f noktas› buymuﬂ demek ki... Gelecek

bir arkadaﬂ› bunu o¤luna yaparm›ﬂ; çocuk da ders çal›ﬂmaktan

sefer dikkatli olaca¤›m.

baﬂka yol bulamad›¤› için bütün s›n›flar›n› takdirle geçmiﬂ,

‹ﬂte, bugün o ödev annemin elinde bayrak gibi sallan›yordu.

falanm›ﬂ, filanm›ﬂ... ben de baﬂka türlü adam olmazm›ﬂ›m.
Tabii, beni odaya ilk kapatt›¤›nda annem de acemiydi.

Sevgili ö¤retmenim benden duydu¤u hoﬂnutsuzlu¤u

Oday› düzenlemesi gerekti¤ini ak›l edememiﬂti. Ben ancak

dile getirme f›rsat›n› hiç kaç›rmaz. Derslerimdeki düﬂük orta-

çömelerek durabilmiﬂtim odada. Kap›y› açt›¤›nda da, defte-

lamay› balland›ra balland›ra anlatmak ona yetmemiﬂ anlaﬂ›-

rimi ona uzatt›m; “Beni buraya yazamayay›m diye kapatt›n

lan. Ödevimi anneme gösterip, “Mehmet’i bir daha f›r›na tek

herhalde. Dersimi neden çal›ﬂamad›¤›m› ö¤retmenime sen

baﬂ›na göndermeyin. Köpeklerle baﬂ edecek kadar büyüme-

anlat›rs›n, anne,” dedim ve yatmaya gittim.

miﬂ. En iyisi, evde oturup ders çal›ﬂs›n,” demiﬂ. Evet, böyle

O gece çok a¤lad› annem. Sabah kalkt›¤›mda, defteri-

söylemiﬂ. Annem kompozisyonu okuyunca, mahallede köpek

me ö¤retmenim için bir özür notu ve benim için bir mektup

olmad›¤›n›, ekme¤i f›r›ndan almad›¤›m›z›, bakkal›n ç›ra¤›n›n

b›rakm›ﬂt›. Her ﬂeyi benim iyili¤im için yap›yormuﬂ. E¤itim çok

getirdi¤ini aç›klam›ﬂ. Aman ne güzel!

önemliymiﬂ. Hele disiplin, ondan da önemliymiﬂ. E¤er çal›ﬂ-

ﬁimdi ben yalanc›, sorumsuz ve tembelim. Anneme aç›klama yapmad›m. ‹stedi¤i gibi, özür diledim. Sonucun ne olaca¤›n› biliyorum.

kan olmazsam, ilerde serseri olurmuﬂum (“Baban gibi” demeyi unutmuﬂtu).
Daha sonra oday› biraz boﬂaltt›lar. Eski bir sand›k benim

“Hemen çantan› al, dooo¤ru...”

yaz› masam oldu, küçük bir de tabure kondu. Odan›n halini

Laf›n› tamamlamas›na gerek yok. Depo olarak kullan›-

görünce, annemin iﬂyerinde t›pk› böyle bir kutuda çal›ﬂt›¤›n›

lan küçük oday› gösteriyordu. “Zindan”›. Geçen ay kapat›l-

düﬂündüm. Belki de, benimle bu duygusunu paylaﬂmaya ça-

d›m ilk kez. Önce çok bozuldum, sonra eski kahramanlardan

l›yordur.

baz›lar›n›n hayat›n› düﬂündüm. Ya zindana at›l›yorlard› ya da
hapse... Buraya “zindan” demeyi seçtim ben de.
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Asl›nda bütün bunlar› ve daha fazlas›n› eski günlü¤üme
yazm›ﬂt›m. Annem buldu. Okudu ve y›rtt›. Ona haks›zl›k et-
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