
Canım kızım Zeynep Büke’ye...
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Bizim ev

Babamla annemin çok hoş fotoğrafları var. Arada, yeşil elma 

desenli fotoğraf albümünü çıkarıp bakıyorum.

İkisinin de ağzı kulaklarında hep.

Büyük ve uzun masalarda, arkadaşlarının arasındalar. 

Önlerinde çeşit çeşit yemekler, şişeler, dolmuş da boşalmış 

bardaklar...



Kimi zaman da kırlardalar. Kocaman bir örtü serilmiş, 

sandviçler ve meyveler saçılmış ortalık yere.

Bir de, mutfakta çekildikleri fotoğrafları var. Babam hepsinde 

önlüklü... ya bulaşık yıkıyor ya da elinde bıçak, gözü yaşlı, soğan 

doğruyor. Annem, elleri kolları kitaplarla doluyken, gülümseyerek 

bakmış.

O kadar güzel ki...

Annem çok güzel.

Annem hep güzel.

Annem beni tam iki yaşına kadar emzirmiş.

Babam sürekli arpa çorbası ve hoşaf yaparmış o günlerde, 

annemin sütü kesilmesin diye.

Biz üçümüz mutluymuşuz.
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Babam hep söyler bunu: “Üzüm, salkımıyla güzeldir.”

Şimdi biz, üç üzüm tanesi, biraz birbirimizden koptuk galiba.

Daha doğrusu, annem bizden uzakta.

Gerçi, babam bunu kabul etmiyor; hatta, böyle söylediğimde 

bana biraz da sitemle, “Şimdi oldu mu bu laf, Zeyno !” diyor.

Babama göre, uzaklık sevgiyi asla engelleyemezmiş.

Bence de öyle.

Yine de, annem yanımızda olsa çok daha güzel olacak  

her şey.

İşte ben böyle düşünüp hüzünlendiğimde, babam beni 

omuzlarına alıp, evimizin terasına çıkarıyor hemen.

Yan yana uzanıyoruz.

“Acaba annem şimdi nerededir, baba ?”

Parmağını kaldırıyor ve üzerimizde sonsuz bir yorgan  

gibi uzanan gökyüzünde bir noktaya işaret ediyor babam.
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“Bence, tam burada olmalı.”

“Peki, tam orada ne yapıyor sence ?”

“Sanırım, arkadaşlarıyla hafif bir şeyler yemiştir. Sonra  

da, giyinip istasyonun dışına çıkmıştır. Belki arızalanmış bir  

vinç kolunu ya da güneş panelini tamir ediyordur. Belki de  

bize bakıyordur ?”

“Gerçekten mi ?”

“Bence, kesinlikle bize el sallıyor. Biz de el sallayalım...”
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Bir astronot kızı olmak kolay değil. Böyle gözleriniz dola  

dola annenize el sallıyorsunuz işte.

Ama neyse ki, babam yeterince eğlenceli. Ben ağlayınca,  

o da ağlama numarası yapıyor ve bunu o kadar iyi başarıyor  

ki, sonunda gülmekten gözümden yine yaş geliyor.

İşte, bizim aile böyle.

Annem Sevinç, usta bir uzaybilimci.

Babam Ahmet, dünya çapında değil ama bizim evde çok  

ünlü bir şair !

Ben de Zeyno.

Bir salkımın taneleriyiz...


