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‘Evler’den birindeyim, dışarda kar yağıyor
Üstüme kar yağıyor. Kalbimin
Atışlarında eriyor kar
.......................
‘Evler’den birindeyim dışarda kar yağıyor
Aynada kar yağıyor parıltılarla
Abajuru yakıyorum: sarı kar
Edip Cansever

Sigara dumanlar›n›n oluﬂturdu¤u sis tabakas›n›n arkas›nda, gözlerimin seçmekte zorland›¤› çekyatlardan birine
annem, di¤erine babam oturmuﬂ. Fosur fosur sigara içiyorlar. Sanki canl› de¤il de, a¤›zlar›ndan duman püsküren,
öfkeli bak›ﬂlar› odan›n duvarlar›na as›l› kalm›ﬂ birer ürkütücü yontu ikisi de. Ben suçlu suçlu kap›da dikiliyor;
küçücük de olsa bir gülümseme görme, hiç de¤ilse göz
göze gelebilme umuduyla, yüzlerini gözetleyip duruyorum. Çünkü, suratlar› bana...
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Al›ﬂt›m; ço¤u kez hiç ald›rm›yorum onlar›n surat
asmalar›na. Ama bazen, böyle betonlaﬂt›klar›nda, yüre¤imin üstüne koskoca bir taﬂ oturmuﬂ gibi oluyor. Bazen de
isyan duygular›m kabar›yor, ç›ld›racak kadar öfkeleniyorum.
O gün de yataktan kalkar kalkmaz onlar›n as›k suratlar›yla karﬂ›laﬂ›nca, yine yüre¤imin üstüne koskoca bir taﬂ
oturmuﬂ gibi oldu. Yine de, onlar› birazc›k yumuﬂat›r›m
umuduyla neﬂeli görünmeye çal›ﬂarak, “Günayd›n!” dedim. “Amma da çok uyumuﬂum bugün.”
Çekine çekine içeri girdim. Böyle gergin ortamlarda
hep yapt›¤›m gibi, kap›n›n arka boﬂlu¤undaki kafesinde
uyuklay›p duran kanaryan›n yan›na s›¤›nd›m usulcac›k.
Kanaryaya yem veriyormuﬂ gibi yap›p, gözucuyla izlemeye
baﬂlad›m olacaklar›.
Bakt›m, duruﬂlar›nda, oturuﬂlar›nda en ufak de¤iﬂiklik yok, inatla sürdürüyorlar boﬂ duvarlara bakmay›... ‹yice
moralim bozuldu. ‹natlar›n› k›rmak, onlar› az›c›k olsun yumuﬂatmak için, neﬂeli bir selam vermekten baﬂka ne yapabilece¤imi bilemedi¤imden, elim aya¤›ma dolaﬂt›. Ufac›k
bir dengesizlik sonucu aya¤›m› çarpt›¤›m kuﬂ kafesinin
sehpas›, devrilmekle devrilmemek aras›nda gidip geldikten sonra, kanaryan›n c›yaklamalar› eﬂli¤inde, dimdik do¤ruldu ayaklar›n›n üstünde. Devrilmedi; ama üstündeki
yem kutusu hal›y› boylad›. Yemlerin yere saç›lmas›yla birlikte gizli bir sevinç dalgas› gelip geçti içimden. Ohh,
nihayet bir k›p›rt› oldu ﬂu cenaze evinde, diyeyim dedim
–ama, diyemedim.
“Neyse, ben kendi iﬂime bakay›m bari!” diye homurdand›m.
Bunun, ikisinden birinin öfkesini taﬂ›raca¤›n› ve böy-
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lece sinir bozucu sessizli¤in sona erece¤ini umuyordum.
Ne gezer!.. A¤›zlar›n› açmaya tövbeliler sanki. Ben de gidip
mutfaktan ﬂarjl› süpürgeyi getirdim. Onun insan› sa¤›rlaﬂt›ran sesi eﬂli¤inde, hal›ya saç›lan yemleri süpürerek, gündelik iﬂime baﬂlad›m.
Sabah sabah yaﬂanan bu tats›zl›¤›n –annemle babam
aç›s›ndan– nedeni, k›rk y›l›n baﬂ› geç kalkmam. Evet, geç
kalkt›m, hem de çok geç; çünkü dün gece, ﬁakir Amca’n›n
pastanesinde yaﬂad›¤›m bir olay tak›ld› kafama. O olay›
düﬂündükçe, baﬂ›m›n belaya girmek üzere oldu¤u kuﬂkusu
gelip çöreklendi beynime. Bu yüzden, üretti¤im korku dolu
senaryolar zinciri uzad›kça uzad›. Karabasanlar kesti solu¤umu. Uyuyabilirsen uyu! Uykusuzluktan yorgun düﬂen
gözlerim kapanmaya baﬂlad›¤›nda gün ›ﬂ›m›ﬂt› bile.
Oysa, gecenin baﬂlang›c›nda her ﬂey ola¤and›. Annem, her akﬂam oldu¤u gibi koltu¤una gömülmüﬂ, ellerinin aras›ndan kedi kuyru¤u gibi sarkm›ﬂ, sallan›p duran
dantelini örüyordu ç›t›rdata ç›t›rdata. A¤abeyimle benim
keyfimiz yerinde, karﬂ›l›kl› birer çekyata yay›lm›ﬂ, dizinin
baﬂlamas›n› bekliyorduk merak ve heyecanla. Tam da Haberler sona ermiﬂ, sevinçle arkam›za yaslanm›ﬂt›k ki, dizinin jeneri¤ine kar›ﬂan zil sesiyle birlikte, endiﬂe ve kuﬂku
dolu bak›ﬂlar›m›z buluﬂtu.
“Baban›z!” dedi annem. Elindeki danteli kuca¤›na
b›rak›p, tetikte bir duruﬂa geçti.
A¤abeyim, “Allah Allah, kim acaba!” denmedi¤i her
kap› çal›n›ﬂ›nda yapt›¤› gibi, yine sa¤›r sultan rolüne büründü. Do¤ruldu. Televizyonun sesini biraz daha yükseltti. Kolas›ndan koca bir yudum al›p, bö¤ürürcesine ge¤irdi.
Dizlerini ve ayaklar›n› bitiﬂtirerek derli toplu oturma duruﬂuna geçti, bak›ﬂlar›n› televizyona odaklad›.
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Bu arada zil, öfkeli z›r›lt›larla üst üste çal›yor; annem, ne duruyorsun, der gibilerden, ›srarla –a¤abeyimin
de¤il– benim gözlerimin içine bak›yordu.
Annem a¤abeyimi erkek oldu¤u için benden üstün
görür. ‹ﬂte bu yüzden, iﬂlerin hepsini bana buyurur. A¤abeyim de al›ﬂm›ﬂ tembelli¤e, poposunu kolay kolay kald›rmaz yerinden. Zoruma gidiyor bu ayr›mc›l›k... ‹çimden
bir ﬂey dürttü; “Ben de bozmayay›m keyfimi,” dedim kendi
kendime, “bakal›m açan olacak m› kap›y›!” Yine de, diken
üstündeyim; gözlerimi annemden kaç›rd›m, diziyi izliyormuﬂ gibi yap›yor, bekliyordum öylece...
“Kalksana k›z!” diye ba¤›rd› annem. “Zili duymuyor
mu kulaklar›n?”
“Bütün iﬂler benim boynumun borcu sanki,” diye homurdanarak, öfkeyle f›rlad›m yerimden. Gece lambas›n›n
saçt›¤› mor k›z›l kar›ﬂ›m› ›ﬂ›k alt›nda korku tünelini and›ran ince uzun koridoru pat›r kütür yürüyerek geçtim. Geç
açt›¤›m için babamdan azar iﬂitme korkusuyla, ürkekçe
aralayarak baﬂ›m› uzat›p bakt›m kap›dan. Önce, hafiften
bir rak› kokusu çavd› burnuma. Sonra, merdiven sahanl›¤›n›n loﬂ ayd›nl›¤› içine gömülü siluetiyle bir gölge gibi
duran babam› seçtim. “Eyvah, yine sarhoﬂ!” dedim içimden. “Bu akﬂam bela haz›r.”
Babam kap›ya do¤ru bir ad›m at›p, pervaza dayad›
omuzunu. Ayaküstü bir ﬂeyler konuﬂup sonra çekip gidiverecekmiﬂ gibi bir duruﬂu vard›. Yolunu yitirdi¤ini, yanl›ﬂ
kap›y› çald›ktan sonra anlayan bir yabanc›n›n ﬂaﬂk›n duruﬂuyla, kâh a¤layacak gibi büzüyor, kâh gülümseyecekmiﬂ
gibi k›v›r›yor dudaklar›n›. Karﬂ›mda ac›kl› bir surat... K›rlaﬂm›ﬂ saçlar› darmada¤›n. Yüzü solgun. Çukurlar›nda kan
çana¤›na dönmüﬂ gözleriyle bak›yor bana –bir yabanc›ya
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bakar gibi. Ac›kl› surat›yla anlams›z anlams›z karﬂ›mda
dikilen bu adama, yani babama, ne söyleyece¤imi bilemedi¤imden ben de s›k›nt› ve huzursuzluk içinde dikilip duruyorum öylece.
Sonunda toparland›m. Babam›n; sarhoﬂlu¤unda alabildi¤ine al›nganlaﬂt›¤›n› bildi¤im için, s›k›nt› ve huzursuzlu¤umu, yüzüme yerleﬂtirdi¤im gülümsemeyle maskelemeye çal›ﬂt›m. “Buyur, baba!” dedim.
Bakt›m, ayakkab›lar›n›n ba¤c›klar›n› çözmek üzere
e¤ildi. Derin bir soluk ald›m. O sarhoﬂken, yapay da olsa
mutlu mesut görünmezseniz –Tatl› bir gülücük, mutlu bak›ﬂlar, yumuﬂak ve sevecen bir ses tonu... böyle ﬂeyler iﬂte!–
kendisine tafra yapt›¤›n›z duygusuna kap›l›r. Bunu bahane
ederek de, yapmad›¤›n› b›rakmaz insana. Babam›n bu huyunu iyi bildi¤imden, eve böyle sarhoﬂ geldi¤i zamanlar,
her türlü olas›l›¤› ince ince düﬂünmek zorunda kal›r›m.
Babam; televizyondan yay›lan ç›¤l›klar eﬂli¤inde, mor
k›z›l kar›ﬂ›m› ›ﬂ›klar içinden süzülen bir hayalet gibi, sarsak sarsak birkaç ad›m at›p durdu. “Kesin lan ﬂu sesi!” diye
ba¤›rarak bana döndü yönünü. Tepeden t›rna¤a süzdükten sonra, beni yeni tan›m›ﬂ da söyleyecek bir ﬂey bulmuﬂças›na ciddileﬂti surat›: “Asuman... bana bir ﬂﬂorba
yap!” dedi.
En ezik ses tonumla, uysal bir kedi yavrusu gibi m›r›ldand›m: “Peki, baba... Yemek de ister misin?”
Boﬂ ver, gibisinden elini ﬂöyle bir sallay›p, hayalet
yürüyüﬂünü, üç dört ad›m ilerisindeki tuvaletin kap›s›na
dek sürdürdü. S›rt›n› kap›ya dayad›. Kaﬂlar›n›, gözlerinin
üstüne düﬂürüp bir kez daha dikkatle süzdükten sonra,
iﬂaretparma¤›n› bana do¤rulttu. Bu kez, beni tan›d›¤›ndan
kesinlikle emin oldu¤unu kan›tlamak istercesine, “Asu-

