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“Cem’in nerede olabileceğini yalnızca sen biliyorsun, ko-
nuş lütfen  !”

Belki onuncu kez yalvarıyor bana. Önce bağırıyor, 
çağırıyor, sonra yumuşak sesle yalvarmaya başlıyor. Ağlı-
yor. Aslında ağlamasını ya da üzülmesini hiç istemiyorum. 
Anneme, bize, bunca yardım eden kadının acı çekmesi hiç 
hoşuma gitmiyor. Ama Cem’e söz verdim. O arayana dek 
tek kelime etmeyeceğim. Saate bakılırsa, birazdan arar. O 
zaman oğullarının nerede olduğunu öğrenecekler nasılsa, 
ikisi de rahatlayacak.

“Nerede olduğunu bilmiyorum,” diye yineliyorum 
kararlı bir sesle.

Yalan değil. Cem’in şu an, şu dakika nerede olduğu-
nu tam olarak bildiğim söylenemez doğrusu. Yolda, Bod-
rum’a, teyzesinin yanına gidiyor. Bir tek bunu biliyorum. 
Oraya varır varmaz bana mesaj gönderecek, ailesini de 
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arayacak. Telefonunu yol boyunca açmayacağını söyle-
di. Anlamsız geldi, ama yine de tamam dedim. Başının 
çaresine bakacağına eminim nasıl olsa. Bodrum’a kadar 
sağ salim ulaşacağını biliyorum. Teyzesi garda karşılaya-
cak onu.

Salonda, sabahın köründe, sanki bir tiyatro oyununun 
provasını yapıyoruz. Sabah kalktıklarında Cem’i evde gö-
remeyen anne babası soluğu bizde almış. Replikler de en 
az hayatımızın gerçeği kadar tatsız tuzsuz. Ben konuşmak 
değil, uyumak istiyorum. 

Sırtım ve göğüs kafesim hâlâ ağrıyor. Sanırım, başı-
mın arkasını da sert çarpmışım duvara. Anneme söylemek 
istemedim, ama saçlarımın dibinde de tuhaf bir acı var. 
Tarağı dokundurur dokundurmaz acıyla sıçramam o yüz-
den. Saç taramak kimin umurunda ki zaten ! Mesajı al-
dıktan sonra, Cem’in güvende olduğunu bilmenin rahat-
lığıyla kafamı yumuşak bir yastığa koyup, hiç rahatsız 
edilmeden saatlerce, hatta belki de günlerce uyumak is-
tiyorum. 

Cem’in babası homurdanıyor, kızgın gözlerle bana 
bakıyor. Fazla konuşmuyor, daha çok bakışlarıyla etkile-
meye çalışıyor beni. Babamın ne kadar korkunç olabildi-
ğini ve benim de yıllardır buna nasıl alıştığımı bilse, bu 
bakışlardan etkilenmeyeceğimi de tahmin eder aslında.

Selin yaklaşıyor yanıma. Uykulu yüzü şiş, saçları 
birbirine girmiş. Yavaşça kolumu tutuyor, küçük bir ço-
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cuğu kandırmak istermiş gibi, abartılı bir sevecenlikle 
bakıyor yüzüme. 

“Canım benim, konuşmaz, yerini gizlemeye devam 
edersen, polisi arayacak bu deliler,” diye fısıldıyor kula-
ğıma. “Her gün her gün polis, içimiz şişti. Yazık bize de, 
tatlım benim. Baksana, kadının gözleri pörtlemiş, dışarı 
fırlayacak gibi. Kafayı üşüttüler resmen. Tamam, sen de 
travma falan geçirdin, kafanı kötü çarptın, anlıyorum, 
ama konuşsana bebeğim. Konuş ve bitsin bu saçma du-
rum.”

Ablama boş gözlerle bakıyorum. Haklı. Hepimiz son 
zamanlarda zor şeyler yaşadık, polis görmek istemiyoruz. 
Ama şu an, şu dakika, kendimi hiç olmadığım kadar hafif 
ve rahat hissediyorum. Selin’in benimle bebekmişim gibi 
konuşmasına gülüyorum içimden. Sesini böyle inceltti-
ğinde daha mı şirin olduğunu düşünüyor acaba ? Söyle-
diklerinin etkisini azalttığının farkında değil mi ? Bebek 
gibi kalmaya, bana da bebek gibi davranmaya ne zaman 
son verecek ? 

Ablam, kocaman açılmış gözlerle bakıyor bana. Her 
şey bir yana, son günlerde yaşadığım değişimin farkında 
mı, bilmem.
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diğini her fırsatta hatırlatsa da, ablam hiç de fena bir öğ-
renci değil. Gördüğü her erkeğe potansiyel koca olarak 
bakmasa, belki daha da başarılı olacak. 

Annem lisede öğretmen, devlet okulunda. Öğretme-
yi ve öğrencilerini, ailemizden daha fazla sevdiğine kesin-
likle emin olmamı sağlayacak kadar işine âşık. Annemi 
okulunda gören, evimizdeki o sessiz kadınla aynı kişi ol-
duğuna inanamaz. Daha okulun kapısından içeri girince 
yüzü güler, bedeninin duruşu değişir. Sesinin rengi, ağ-
zından çıkan sözcükler, ellerinin hareketi, yürüyüşü, hep-
si ama hepsi bambaşka olur. Sanki yüzünde çoktan yer 
etmiş o derin kırışıklıklar bile görünmez. Birkaç kez oku-
luna gidip derslerine girdim. Öyle kıskandım ki o çocuk-
ları... Evdeki somurtkan, ses çıkarmadan yemek yapan, çok 
az konuşan, babam gelince iyice kendi kabuğuna çekilen 
kadından öyle farklı ki annem; onun kızı değil de, öğren-
cisi olmayı isterdim. 

Babam üniversite mezunu, hâlâ genç ve yakışıklı 
olduğunu sanan, kendi tanımıyla “patron”. Çoğunlukla 
dünyaları yaratmış gibi davransa da, aslında hepi topu 
otuz beş kişinin çalıştığı bir döküm atölyesinin sahibi. 
Kendini sevmek dışında en iyi yaptığı iş, her şeyi abarta-
rak, ama gerçekten çok abartarak anlatmak. Yanında ça-
lışanların gerçek sayısını bilmeyen, koca bir köyü doyur-
duğunu düşünebilir. Yaşadığımız hayat babamın ağzından 
anlatıldığında, dinleyeni kıskandıracak kadar hoş görü-
nebilir. Oysa, eski bir mahallenin sonradan kondurulan 
yeni apartmanlarından birindeki üst kat dubleksinde otur-
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mak, sahip olduğumuz en büyük lüks. Ne çok merkezi, 
ne de şehre uzak olan bu mahallede, babamın, anneme 
ve bize daha rahat bağırabilmek için seçtiğinden şiddetle 
şüphelendiğim bu evde, “mutlu aile” hikâyesini yaşıyoruz. 
Boş bulunduğumuz her an inanıverdiğimiz o hikâye !..

Ben on beş yaşındayım. Annem adımı Ece koymuş. 
Babam istememiş bu ismi; fazla kısa, etkisiz bulmuş. Ama 
annem, anlamı kraliçe diyerek ikna etmiş onu. Ne var ki, 
ismimin anlamına uyan tek bir yanım yok diyebilirim. 
Uzun boyluyum, kalın kemikli, büyük elli. Öyle kraliçe-
lere özgü asil bir duruşum yok yani. Sakarım; çok dikkat 
etsem de elim ayağıma dolaşıverir. Biraz kilolu olduğumu 
bile söylüyor Selin. Ama ona kalırsa, göğüs kafesindeki 
kemikleri uzaktan sayılamayan herkes kilolu. Bedenimle 
ilgili harika hissetmesem de, pek sorunlu sayılmam. Biraz 
daha küçük bir burnum olsa ve saçlarım böyle dalgalıyla 
kıvırcık arası kararsız kalmamış olsa... Yine de iyiyim böy-
le bence. 

Özel okuldayım, adı pek duyulmamış, bu yüzden 
yıllık ücreti sanırım çok fazla olmayan bir okul. Babam 
özel okulda okumamla gurur duyuyor, herhalde parasını 
verdiği için. Her fırsatta bunu dile getiriyor, ama aldığım 
notlardan, ne kadar çalışkan olduğumdan, hatta bu yıl 
okulun bana burs verdiğinden bile habersiz bence. Yok yok, 
burs işini kesin biliyor ! İşin içinde para var ne de olsa. 

Fazla arkadaş canlısı değilim, ama okuldakilerle so-
run da yaşamıyorum. Bana bulaşmıyorlar. Bazen görün-
mez olduğumu düşünüyorum, ama sonra alay edilen ki-


