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BİR

Uzun, soğuk, bol fırtınalı kış yaşamıştık. Ardından bahar 
gelmişti. Şehirde ne kadar gelebilirse tabii ! Apartmanın 
arka bahçesine bakan odamdan, yaşlı ağacın beyaz çiçek-
lerine sevinmiştim yine de. Ne ağacıydı bu acaba ?

Bunu anneme yarın sormalıyım, diye kaç gün geç-
mişti. Birkaç defa da kahvaltıda babama sormak aklıma 
gelmişti ama susmuştum.

Bahar boyunca evde pek kimse konuşmamıştı zaten. 
Okuldan, herkesten erken gelip doğruca yatağa atıyor-
dum kendimi. Sonra babam geliyordu. Sarılıp saçlarım-
dan öpüyordu, tek kelime etmeden. Oysa eskiden ensem-
den gıdıklar, okulda ne yaramazlıklar yaptığımı sorardı. 
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En son annem geliyordu. Babamla ben sofrayı hazırlar-
ken, odasının kapısı kapalı oluyordu. Yemekte hepimizin 
gözü televizyondaydı artık. Ya da pencereden dışarıda bü-
yüyen karanlığa bakıyorduk.

Böyle hiç bahar mı gelirdi eve ?
Sonunda dayanamadım, Bakkal Sevil Teyze’ye açıldım.
“Gel hele. Gel de otur şöyle,” dedi.
Sevil Teyze benim bebekliğimi biliyormuş. Mahalle-

nin en eskisiymiş. Daha bizim apartmanlar yapılmadan, 
koca bahçelerin ağaç, çiçek dolu olduğu zamanlardan beri 
buradaymış. Eskiden okul servisinden inince doğru onun 
bakkalına koşardım. Bizimkiler gelene kadar tezgâhın ar-
dındaki gökkuşağı renkli şezlongda kestirirdim.

“Sen ne zamandır sıkıntılısın kızım.”
“Gerçekten öyle mi görünüyorum Sevil Teyze ?”
“Yok, yalandan !”
Şakacı bakkalım benim.
Gittim şezlonga uzandım. Tavandaki lekeleri hatırla-

dım. Bazı şeyler hiç değişmiyor galiba.
“Anlat bakalım,” dedi.
“Bizimkiler çok mutsuz galiba,” dedim.
“Mutsuz olur bazen insanlar.”
Hızla doğruldum.
“Sen de mi fark ettin ?”
“Neyi ?”
“Hiç gülmüyorlar artık, öyle değil mi ?”
“Bana da öyle geldi.”
“Ne oluyor sence Sevil Teyze ?”
Oflaya puflaya kalktı. Raftan, kırmızısı yanan bir gof-

ret aldı. Kâğıdı yırtıp uzattı bana.
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“Olur arada öyle.”
“Çok korkuyorum ama ben. Ne zamandır birbirle-

rine sarılırken görmedim onları. Eskiden benden kaçar-
lardı evin içinde. Şimdi konuşmadan televizyon izliyor-
lar.”

Bakkala bir çocuk geldi.
“Hebe hebe hebe var mı sizde ?” dedi.
Sevil Teyze yerde sanki bir taş arar gibi eğilip, “Yürü 

git, eşek sıpası sen de !” diye sertçe çıkıştı çocuğa. Oğlan 
koşarak kapıyı çarptı, uzaklaştı.

Sevil Teyze gülümseyerek bana döndü. “Görüyor mu-
sun şu mahalleyi ! Edepsiz çocuklarla doldu.”

Başka zaman olsa kahkahadan yerlere düşerdim. Öy-
lece baktım ona.

Yanıma geldi. Oturdu. Sarıldı bana.
“İşte hayatta işler her zaman istediğin gibi gitmez. 

Dönme dolap gibi aynı, iner çıkar. Mesele şu ki, zor gün-
lere dayanmak gerek. Ama her zorluğun bir kolaylığı da 
vardır.”

“Nedir mesela ?”
“Büyükannem derdi ki, kara gün kararıp durmaz.”
“Ne demek şimdi bu ?”
“Şu demek, en kötü günler bile geçip gider. Bunu bil-

melisin ki, kendini koyuverip, bırakmamalısın.”
“Kötü günler illa olacak yani ?”
“Eh, öyle. Mecburen...”
Sevil Teyze’ye sarılıp ağlamaya başladım.
“Çok korkuyorum.”
“Onlar için mi, yoksa ben ne yapacağım, diye mi ?”
“Bilmiyorum Sevil Teyze.”
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İki eliyle iki omuzumdan tuttu. Gülümseyerek baktı 
bana.

“Onlar eşek kadar iki insan. Annenle babanı merak 
etme. Kendin için korkuyorsan, buna da gerek yok ben-
ce. İkisi de seni çok seviyor.”

Sevil Teyze’ye yeniden sarıldım, kalktım.
“Galiba her şeyin değişmesinden korkuyorum.”
O gün anneme telefon açıp, okula gitmesem olur mu 

diye sordum.
“Kendini iyi hissetmiyorsan evde kal,” dedi. Oysa es-

kiden mutlaka, babandan da izin al, derdi.
İşte bahar böyle geçti bizde.
Hızla yaz geldi. Badem ağacının renkleri değişti. Ama 

evdeki hava pek değişmedi. Kocaman bir sessizlik bulutu 
kaplamıştı her yeri, bütün odaları. Birlikte yemek yiyor, 
oturup televizyon izliyorduk biraz. Sonra babam masada, 
işten getirdiği dosyaların arasında kayboluyordu. Annem 
de koltuğa geçip kitap okuyordu. Odama girip çıkarken 
hep aynı manzarayı görüyordum: Serseri bir buzul balkon-
dan eve bindirmiş, bütün ev buz parçalarıyla dolup taş-
mıştı sanki.
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İKİ

Açık penceremden serçelerin sesi geliyordu. Dışarıda gü-
neş vardı, bahçenin otları kokuyordu, hatta alt komşu-
nun üstüne titrediği güller bile açmıştı. Bunların hepsini 
biliyor, hissediyordum ama şu parmaklarım tabletin üs-
tünde gezinip duruyordu işte. Acayip bir oyun indirmiş-
tim geçen hafta. Üstelik bizimkilere göstermeden yapmış-
tım bunu. Kuralı çiğnemiştim yani. Eskiden her akşam 
aile saatimiz olurdu. Salonda televizyon izlemeyi, cep te-
lefonlarını, tableti bir yana bırakıp o günü konuşurduk. 
Herkes gününü nasıl geçirdiğini anlatır, hem iyi hem de 
zor anlarını paylaşırdı. İşte kurala göre, o saatlerin birin-
de, yeni keşfettiğim oyunu bizimkilere gösterip izin al-
mam gerekiyordu.
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Bu sefer yapmamıştım, çünkü ne zamandır aile saati-
miz unutulmuştu. Aslında en azından ben unutmamıştım. 
Her akşam babamın gelip odamın kapısını tıklatmasını, 
içeriye girip, “Hadi canım, başlıyoruz,” demesini bekle-
miştim. Oysa ne zamandır salondaki televizyon kapan-
mıyordu. Babam da balkona çıkıp uzun uzun yıldızları 
izliyordu.

Sonunda geçen gün, “Beni ilgilendirmez,” demiştim. 
Şimdi Mavi Orman’la, yani yeni oyunumla baş başaydım.

Oyun, küçük bir kızın şarkısıyla başlıyordu.
“Merhaba güzel Ay... Merhaba delidolu gece... Uğulda-

yan kayınlar... Işıldayan derin nehirler...”
Küçük kız, balta girmemiş ormanda ilerleyip, verilen 

görevleri yapıyordu: Mavi hazine çantasını bulmak, sihirli 
elmaları ninesine götürmek, kızıl yeleli aslanı bulup mız-
raklamak, ateşböceklerini bir sepete kapatıp, derin mağa-
rada yaşayan cadının saçından bir tutam kesmek... Böyle 
gidiyordu. Oyunun girişinde yazan bilgilendirmeye göre, 
başarıyla tamamlanan her görevde küçük kız biraz daha 
büyüyecekti. Bütün aşamalar bittiğinde kahraman, yetiş-
kin, güzel, alımlı bir genç kız olarak ormandan çıkabile-
cekti. Yoksa ömür boyu burada kalıyordu.

Oyunun ilk aşamasını geçince tuhaf bir şey keşfetmiş-
tim. Küçük kız, verilen görevi gerçekleştirmek için git-
mesi gereken rotadan sapınca, sınırsız bir ormanın içinde 
gezinmeye başlıyordu. Zümrüt gibi göller, yumuşak tepe-
lerin ardından böğürtlen kümeleri, papatya tarlaları, de-
re kenarlarında üzüm bağları, tavşan sürüleri, sincaplarla 
dolu meşe ağaçları, sayısız güzellik arka arkaya açılıyordu. 
Üstelik küçük kızı engellemeye çalışan yuvarlanan kaya-
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lar, vahşi hayvanlar, korkutucu hayaletler de yoktu bura-
da. Ekranın sağ köşesinde durmadan yanıp sönen, “Ro-
tadan saptın, işaretli yola geri dön !” uyarısına aldırmadan 
ormanda geziniyordum. Oyunda ilerlemiyordum, küçük 
kız bir türlü büyümüyordu ama orman beni kendine çe-
kiyordu.

Ormanın içinde gezdiğim anların birinde, yüksek ça-
lıların arasında bir şey gördüm. Küçük kızı yaklaştırdım 
oraya. Adım adım. Yavaşça açıldı dallar. Bir şey kıpırdı-
yordu sanki. İniltiye benzer sesler duydum.

Tabletin üzerine iyice eğilmiştim ki, omuzuma bir el 
dokundu.

Sıçradım yerimden !
“Kızım, o kadar sesleniyorum, duymuyor musun be-

ni ?”
Babam yanıma kadar gelmişti.
Kalbim deli gibi atıyordu. Tablet, yatağımın üstünde 

ters dönmüştü.
“Ne izliyorsun öyle, donmuş gibiydin,” dedi babam.
“Hiç baba. Öyle dalmışım işte.”
Babam ters duran tablete baktı, sonra bana döndü.
“Salona gelir misin, seninle konuşacaklarım var,” de-

di.
Konuşacaklarım, demişti. Konuşacaklarım... Konuşa-

caklarımız, değil ama !
Salonda annem uzun koltukta oturuyordu. Ayak par-

makları kilimin saçaklarının arasındaydı. Yere bakıyordu. 
Tek koltuğa oturdum. Babam tam karşıma bir sandalye 
çekti.

“Gökçe, işyeriyle ilgili bazı sıkıntılarım oldu. Ee, şey... 


