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Fırtınanın Ortasında
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Ailemin kıymetlisi, her şeyiydim ben. Ama 
işte o gün aniden, bir “hiç” olmuştum. Önemsiz, 
görünmez, sanki var olmayan biri... Daha önce his-
setmediğim duygular, içimde birbirleriyle yabancı 
dilde, telaşla konuşuyordu. Onları anlayamıyor, an-
layamadıkça da olacaklardan daha fazla korkuyor-
dum.

Evimizde, pencere kenarına kedi gibi kıvrılıp ılık 
sütümü içerken, usulca hızlanan yağmuru izlerdim. 
Cama düşen damlaların süzülüşünü takip ederken 
mayışır, yavaş yavaş uykuya dalardım. Bahçedeki 
ağaçların rüzgârda salınması hoşuma giderdi. Oy-
sa, kaybolduğumuz ormanda her şey bambaşkaydı. 
Toprak çamurlaşmıştı ve bizi içine çekiyordu. Gölün 
yüzeyi yağmurdan delik deşikti. Bilmediğim koku-
lar, vahşi rüzgârın sırtına atlamış, etrafımızda dört 
nala koşturuyor; yapraklar hızla titreşip, olan bitene 
alkış tutuyordu. Damlalar dönüyor, kıvrılıyor, yüzü-
me çarpıyor, canımı yakıyordu !

Bu kadarla kalsa iyiydi. Güçlü bir şimşek, gök-
yüzünde ışıklı zikzaklar çizmiş, sonra da ben daha 
ne olduğunu anlayamadan her şey kontrolden çık-
mıştı. Sabah kuş cıvıltıları, tatlı hışırtılar, ninni gibi 

Düz Çizgi Tepetaklak 1 1

şırıltılarla şarkısını söyleyen orman nereye kaybol-
muştu ? Güneşin önünden geçen bulutlar, gökyüzüne 
resimler çiziyordu. Başta, ağzından ateş püskürten 
ejderhaya benziyorlardı, sonra dağılıp sürüklendi-
ler. Az ileride tekrar toplanıp, iki kafalı kaplumbağa-
ya dönüştüklerini gördüm.

Fırtına sanki öfkeli bir komutandı ve cesur sa-
vaşçılarına, “Daha hızlı, daha hızlı ! İleri !” diye bağı-
rıyordu. Uzakta kurtlar uluyordu. Ya da ben şimdi 
geçmişi anımsamaya çalışırken, bu korkunç sahne-
ye, vahşi kurtları yakıştırıyordum.

Her şey bir yana, ormandaki o korkunç günden 
açıkça hatırladığım şey, fırtınanın bizi kafasına hiç 
takmadığıydı. Harıl harıl çalışan karıncaları, neşeli 
sincapları ve yukarıdaki kayanın üstünden bizi izle-
yen o güzelim geyiği de takmadığı gibi.

Fırtınalı bir deniz yolculuğunu ya da orman-
da kayboluş macerasını kitap sayfalarında okumak 
heyecan verici olabilirdi. Güvenli bir kütüphanede, 
sıcacık bir lambanın ışığı altında ya da yorganın yu-
muşaklığına gömülmüşken... Oradaymışçasına, ken-
dimi heyecana kaptırırdım, kalbim hızlanırdı. Ama 
bu anlattığım, düpedüz gerçek !

Sürekli yön değiştiren rüzgârla birlikte yağmur 
nefes aldırmıyor, sanki karada boğmaya çalışıyordu 
beni ! Bir tutabilsem, dövüşecektim onunla. Avuç iç-
lerimi “belki durdururum” umuduyla ileri uzatıyor-
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dum. O ise, yokmuşum gibi yağmaya devam edi-
yordu. Hele peşimizdeki o yıldırımlar ! Bugün bile 
hatırladıkça ellerim tir tir titriyor !

Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyordum: “Ye-
ter ! Dur artık, kes sesini !” Ama unuttuğum bir şey 
vardı: Ben bir sabun köpüğüydüm, o ise fırtınaydı. 
Ben buralarda yeniydim, o ise asırlardır aynı işi ya-
pıyordu.

Arada bir dönüp babama bakıyordum. Başka 
biriydi sanki... Oysa, kaybolduğumuz o günün sa-
bahında, direksiyon başında dimdik oturuyor, işa-
retparmağı havada, bana çok önemli şeyler anlatı-
yordu. Sonrasındaysa... nasıl desem, basbayağı eğri 
bir çizgiye benzemişti. Kamburu çıkmıştı, dudakları 
üzgün bir yaydı. Sırılsıklam olmuş çizgili gömleği-
nin rengi dağılmıştı. Babam, suluboya bir resimmiş 
de, üstüne bir bardak su devrilmiş gibi karmakarışık 
görünüyordu.

O gün, ormanda kaybolup dev fırtınaya yaka-
landığımız gündü.

Babam ve ben. Bundan tam beş yıl önce.
Bizi tanısaydınız, bunu bizden hiç beklemezdi-

niz.
İyisi mi, hikâyeyi en baştan anlatayım.

Beş Yıl Önce, Okulun 
Yedinci Gününde




