
Sessizce koyulaflan sisin içinde O,
Ve mumlar›n titreyen alevlerinde.
Kimliksiz gölgelerin ard›nda O,
Ve gizli geçitlerin bitiminde...
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Sarmafl›¤›n dallar› ahtapotun kollar› gibi ileri do¤ru
aç›l›p uzand› ve yapraklar›n aras›nda beliren iki göz
çevreyi h›zla kontrol etti. Ard›ndan, tetik bak›fllar›n
sahibi telaflla d›flar› f›rlad›, atefldikenlerinin aras›n-
dan z›playarak sahibinin kuca¤›na atlad›. 

“Seni ç›lg›n ihtiyar!” dedi yafll› kad›n. Bir yan-
dan da duman rengi kedinin boynunu okfluyordu.
“Yine neyin peflindesin?”

Kedi her zamanki gibi m›r›ldan›p gözlerini ka-
pamak yerine, dimdik durup kulak kesildi. Vücudu
yay gibi gerildi, havay› koklad› ve çalan kap›n›n sesi
duyuldu.

Peren zile bir kez bas›p elini hemen çekmiflti. So-
nunda onun kap›s›ndayd› iflte! Ad› an›ld›¤›nda ortaya
ç›k›p bafla bela olan ürkütücü varl›klardan biriymifl
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gibi, hakk›nda hep f›s›lt›yla gizli gizli konuflulan,
uzaklarda yaflayan o Büyükhala’n›n. Derin bir soluk
ald›. Tedirginli¤in kar›flt›¤› bir merakla ayaklar›n›n
üstünde bir iki kez yayland›.

Nedense onun y›k›k dökük, kasvetli bir evde
oturdu¤unu düflünmüfltü hep. Önünde duran iki katl›
binaysa, harap olmak bir yana, irili ufakl› tafllardan
örülmüfl duvarlar› ve kahverengi panjurlar›yla se-
vimli bir yap›yd›. Saçlar›n› düzeltip, bafl›n› diklefltirdi.
Zile bir kez daha bast›.

Yüzüne konan sine¤i koval›yordu ki, kap› g›c›r-
dayarak aç›ld›. Peren geriye do¤ru s›çrad›. Dikleflmifl
s›rt› ve so¤uk bak›fllar›yla savafla haz›r bir kedi be-
lirdi eflikte. Belli ki, konu¤un gelifline sevinmemiflti.
Gözlerini onu süzen buz yeflili gözlerden zorlukla
ay›rd›¤›nda Büyükhala’y› gördü.

“Merhaba, çocuk.”
Par›l par›l yanan bir çift koyu kahverengi göz, tek

örgü yap›lm›fl uzun beyaz saçlar, k›rm›z› saten fleritli
siyah bir etek, Peren’in ilk anda gözüne çarpanlard›.
Ufak tefek olmas›na karfl›n gövdesinden çevreye güç
yay›l›yordu.

“Merhaba,” dedi k›z. 
Peflinden kediyi ve s›ca¤› sürükleyerek içeriye

yöneldi kad›n. Peren’i ald›¤› oday› nane kokusu sar-
m›flt›. Yaz s›ca¤›nda tuhaf geliyordu bu. So¤ukalg›n-
l›¤› geçiren birinin ilaç kokusunu hat›rlat›yordu. 

10 BATAKLI⁄IN KIYISINDAK‹ EV
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‹htiyar, sallanan ahflap koltu¤a oturdu. Kedi de
sar› renkli genifl mindere. Herkesin kendi köflesine
geçti¤i aç›kt›. Peren yer gösterilmesini bekledi.

“‹stedi¤in gibi otur,” dedi yafll› kad›n, eliyle çi-
çekli koltuklar› iflaret ederek. “Yolculu¤un nas›ld›?”

“‹yi.”
Bir süre Peren’in anne babas›ndan söz ettiler.

Konu tükendi¤inde Büyükhala bafl›n› geriye yaslad›,
koltu¤unda hafifçe sallanmaya bafllad›. Sonra bir-
den do¤rulup gözlerini k›za dikti.

“Daha önce yaln›z tatil yapt›n m›?”
Peren hay›r anlam›nda bafl›n› sallad›.
“Ailen yan›nda olmadan yolculuk yapt›n m›?”
Peren yine bafl›n› sallad›.
Büyükhala birden h›rç›nlaflm›flt› sanki. “Uma-

r›m, ailemi özledim diye tutturmazs›n.”
“Hay›r, hay›r!” dedi Peren telaflla. 
Par›ldayan gözler her bir hücresini incelercesi-

ne dikkatle süzdü k›z›. “Bu iyi.” 
Kedi, yan gözle k›za bakt›, sahibinin homurdan-

mas›n› taklit ederek miyavlad›. 
Koltu¤unda do¤rulup, “Sana kek haz›rlam›flt›m,”

dedi kad›n. “Sütle birlikte yersin.” 
Süt sözcü¤ünü duyunca yüzünü buruflturdu Pe-

ren. Çocuk yerine konmaya hiç gelemezdi. ‹htiyar bu
ifadeyi görmeden mutfa¤a yollan›p, flafl›lacak bir h›z-
la geri dönmüfltü bile. K›z›n önüne çekti¤i sehpaya,
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ikisi de tepeleme dolu taba¤› ve barda¤› koydu. 
“Mandrake, sen de al, o¤lum,” diyerek süt dolu

bir çana¤› da yere b›rakt›. Kedi hiç nazlanmadan sü-
tün bafl›na geçti, arada bir k›z› kontrol ederek içme-
ye koyuldu.

Peren bir yandan ifltahla üzümlü keki yerken,
di¤er yandan gözleriyle odan›n ayr›nt›lar›n› yutuyor-
du. As›lm›fl say›s›z resmin alt›nda duvarlar kaybol-
mufltu. Etekleri t›rm›klan›p iplik iplik olmufl tül per-
delerin kedinin gözdesi oldu¤u belliydi. De¤iflik kö-
flelerdeki flamdanlar ve mumlar da fark edilmeyecek
gibi de¤ildi. Kekten koca bir ›s›r›k daha ald›. Lezzeti
bekledi¤inin çok üstündeydi. 

Merakl› gözlerin odada tur at›p durmas›, Büyük-
hala’y› rahats›z etmiflti sanki. Yataca¤› oday› göster-
mek bahanesiyle k›z› d›flar› sürükledi. Konu¤a ayr›-
lan oda zindandan dönüfltürülmüflçesine lofltu. Tozlu
bir ayna, odan›n küçük bir parças›n› yans›tmaya ça-
l›fl›yordu. ‹ki tahta sandalye, bir tahta masa, bir göm-
me dolap ve tahta döflemenin üstünde de küçük k›r-
m›z› bir hal› vard›. Pirinç karyola, çevresindeki tahta
eflyaya tepeden bakarak, sanki onu prenseslerden
baflkas›n›n kullanmas›na al›fl›k de¤ilmifl gibi kibirle,
ayr› bir köflede duruyordu.

“Buras› pek günefl almad›¤›ndan serin olur,” de-
di ihtiyar. “S›caktan bunalmazs›n.” Sonra da dönüp
gitti.

12 BATAKLI⁄IN KIYISINDAK‹ EV
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Peren odan›n ne yöne bakt›¤›n› anlamak için pen-
cereye kofltu hemen. Kadife perdeleri usulca aç›lan
bir tiyatro sahnesinin karfl›s›ndaym›fl gibi, cam›n
önünde büyülenmifl kalakald›. Gökkufla¤› yeryüzüne
serilmiflti sanki, öylesine rengârenkti bahçe. Dev pa-
patyalar›n zarif flemsiyesi alt›nda minik çiçekler yay›l-
m›flt›. A¤açlar sonsuzluk sözü verir gibi güçle tutun-
mufllard› topra¤a. Bu güzel manzaray› bir süre daha
içine çektikten sonra yata¤a oturdu, çantas›n›n fer-
muarl› gözünden mektubu ç›kar›p tekrar okudu. Ol-
dukça k›sayd›, not bile denebilirdi, ama içini burku-
yordu insan›n.

Merhaba çocuklar,
Umar›m, benim durumumun tersine

sizler için her fley yolundad›r. ‹fllerimle
ilgilenmek için yan›mda kalan k›z, 
yaz› geçirmek üzere ailesinin köyüne
gitti. Evde, nerdeyse benden daha
ihtiyar olan kedimle yaln›z›m. E¤er
k›z›n›z bir ay için yan›ma gelebilirse
mutluluk duyar›m. Tabii, bu yard›m›n›z›
karfl›l›ks›z b›rakmayaca¤›m. 

Yan›t›n›z› dört gözle bekliyorum.
Halan›z
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Mektup ellerine ulaflt›¤›nda Peren’in yaz tatili ikinci
haftas›na girmiflti. Ailece balkondaki masan›n çev-
resinde toplanm›fl çay keyfi yap›yorlard›. Postac›n›n
kap›y› çalmas›, mektubu uzatmas›, Peren’in zarfta
Büyükhala’n›n ad›n› görmesi, “Büyükhala’dan mek-
tup var,” diyerek, zarf› flaflk›nl›k içinde birbirine ba-
kakalan anne babas›na uzatmas› k›sa sürede olup
bitmiflti.

Annesi, sözcükleri yüksek sesle okumay› bitir-
di¤inde, tek yorum reçelli kurabiyeye kafas›n› tak-
m›fl olan sinekten gelmifl, alayc› bir v›z›ldama savura-
rak uçup gitmiflti. 

Peren, Büyükhala hakk›nda say›s›z söylenti duy-
mufltu ve iflte flimdi, anlat›lanlar›n do¤ru olup olmad›-
¤›n› ö¤renebilme flans› ç›km›flt› karfl›s›na. Gizemlerle
sarmalanm›fl bir ihtiyar hakk›ndaki gerçe¤i araflt›r-
ma düflüncesiyle bafl› dönmüfl, coflkuyla at›lm›flt›:
“Gitmek istiyorum! Lütfeeen!” 

Annesi onu duymazdan gelip, efline dönmüfltü.
“Ne dersin?”

“Yaln›z ve yafll›. Bizden baflka yard›m isteyecek
kimsesi de yok.”

Peren’in ne annesi ne de babas› Büyükhala’n›n
aileye u¤ursuzluk getirdi¤iyle ilgili söylentilere ku-
lak asar, tersine dalga geçerlerdi.

Oysa flimdi, annesi Peren’in onun yan›na gitme-
sine karfl›yd›. ‹kna etmek de kolay olmayaca¤a ben-
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ziyordu. Peren’in annesi bafl›n› iki yana sallad›. Bu
hareketi genellikle karfl›s›ndaki kendisini anlamad›-
¤›nda yapard›.

“Derdim söylentiler de¤il,” diye aç›klad›. “Beni
korkutan fley baflka.”

“Ne o zaman?” diye ›srar etti Peren. Ancak bir
yan›t alamad›.

“Hala hakk›nda akrabalar›n düflüncelerini bili-
yorsun,” dedi babas›. “Kimse yard›m etmeyecektir.”

“Baflka bir yard›mc› tutabilirdi,” dedi annesi,
kararl›l›k dolu bak›fllar›n› efline dikerek.

“Hakl›s›n. Ama herhalde k›sa süre için kimseyi
bulamad›.”

“Batakl›k ve on dört yafl›nda ç›lg›n bir serüven
delisi! Beni as›l endiflelendiren bunlar.” 

“Benim k›z›m ne yapt›¤›n› bilir,” dedi babas›,
emin bir flekilde. “Öyle de¤il mi, Peren?” 

K›z en masum ifadesiyle bakt›. “Tabii ki! Bafl›-
m› derde sokmayaca¤›m. Söz!”

Peren, o günü hat›rlarken kendi kendine güldü.
Annesine bu sözü çok da inanmadan vermiflti. Za-
ten kad›nca¤›z da bunun fark›ndayd› ya! Mektubu
tekrar çantas›na sokuflturup, kendini yata¤a b›rakt›.
Yolculu¤un onu ne kadar yordu¤unu ancak o za-
man anlad›.
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