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Dünya’m için...
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Ev

Anahtarı kilidin içinde bir tur çevirmeye hazırla-
nıyordum ki, kapı açılıverdi. Tuhaf ! Geçen sefer 
üç tur kilitlemiştim oysa.

Anahtarı cebime atıp içeri girdim. Ev öyle ses-
sizdi ki, neredeyse kendi soluğumdan irkildim. 
Ayakkabılarımı çıkarıp vestiyere yöneldim. Göz-
lerimi radar gibi gezdirip durdum. Nerede benim 
kulaklık ? Geçen sefer evi aceleyle terk ettiğim için 
vestiyerin üstünde unutmuştum. Bakındım bir kez 
daha... Hayır ! Nerede bu şey !

Eve benden sonra giren biri aldı belki, diye 
düşünüp holde ilerledim. Ayaklarımın ucuna ba-
sarak yürüdüm. Mutfak, geçtim, buzdolabı bızıltı-
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sı, karşıda salon, bambaşka bir bızıltı. Klima mı ?
ZIIZZ! İkazzzz! Evde biri var! Kaç! ZIIZZ!
ARI işte. İkazzz der durur. Uyarı dese ? Z se-

viyor ya, neredeyse yeryüzündeki tüm Z’leri kul-
lanacak. Zızıldayıp duruyor boyuna.

“Git başımdan,” dedim ona. Kulaklığımı bulup 
almadan şuradan şuraya gitmem. Evde kimse yok 
bence. Ne kadar sessiz, baksana !

İlerledim. Salonun kapısını açtım ve...
O da ne ! Onlar da kim ?
Salonun ortasında, halının üstündeydiler. Bir 

yaşlı adam; simsiyah, uzun, kıvırcık saçlı bir kız 
ve bir kedi. Uyuyorlardı. Tavuk gibi.

O an... her şey dondu.
Sonra... her şey çözüldü. Kedi uyandı ve şaşı 

gözlerini açarak, “Miyaaav !” dedi.
Tavuk gibi uyumakta olan yaşlı adam, horoz 

gibi uyandı. “Ü-üürü-üüü !” diyecek sandım, ama 
doğruldu, akıl almaz uzunluktaki boynunu bana 
doğru uzattı ve “gacır gucur” etti. Bu sesler ağzın-
dan değil de, dizlerinden çıkıyordu. Ama... “bura-
da ne işin var” bakışı gözlerinden yola çıktı, bana 
doğru hızla ilerledi ve baaam !

Tam bir şey kekelemeye çalışıyordum ki... kız 
gözlerini açıp sağlam bir çığlık attı. Ev... korku... 
ve ben...

Kapıya koştum. Merdivenlere koştum. Apart-
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man kapısına koştum. Sokağın köşesine koştum. 
Öteki sokağa koştum. Parka koştum ! Ağaçlardan 
birinin arkasına koştum... ve işte o zaman durup 
arkama bakmaya cesaret edebildim. Peşimde kim-
se yoktu. Rahatlamıştım. Ağacın altındaki banka 
oturdum. Ve işte o zaman çıplak ayaklarımı fark 
ettim. Ayakkabısız ayaklar !

Kulaklığımı almak isterken, şimdi de... ayak-
kabılar ! Hem de en sevdiğim marka ayakkabılar ! 
Off, hep o cadı yüzünden ! Neydi o çığlık öyle !

ZIIZZ! İkazzz etmiştim! ZIIZZ!
“Yaa ARI, zaten canım burnumda ! Git başım-

dan !” diye söylene söylene otobüs durağına yürü-
düm.

166 numaralı otobüste, çıplak ayaklarımı ne-
reye koyacağımı, nasıl saklayacağımı bilemedim.
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Anahtarlık

“Ben ne diyorum, sen nerdesin ?” temalı bir akşam 
yemeği. Yemek dedimse, öööyle et sote, pilav, ca-
cık, revani gibi şeyler değil. Pizza yiyoruz yine... 
her zamanki gibi.

Bizim ev hiçbir zaman o yemeklerden kokma-
dı zaten. Kurabiye, börek kokusu da olmadı mut-
fağımızda. Bir aralar Yiğitler’e dadanmıştım. Evle-
rinde bunlardan pişerdi hep.

Bizim ev “HEP evi” değil, “HİÇ evi”ydi. Anne-
min hiç zamanı yoktu. Mutfakta zaman öldürme-
yi hiç sevmiyordu. Evde üç gün üst üste iş yapsa 
pantere dönüşüyordu ve pantere dönüştüğünü hiç 
kabul etmiyordu. Üstelik aynı annem kurabiye, 
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hamurişi falan da hiç yemiyordu –kilo aldırırdı. 
Zaten bu akşamki pizzaya da elini bile sürmedi.

Tabağımdaki pizzanın ikinci baskısına hazır-
lanıyordum ki, velvele başladı. Annemin yüksek 
desibelli sesi pizzaların üstünde bir tur attı, ben 
hemen elimi pizza kutusundan çektim, ses baba-
mın tabağına haykırdı: “Çocukla hiç ilgilenmiyor-
suuun !”

Babam tınmadı, pizzayı dişlerinin, televizyon 
kumandasını da parmaklarının arasına aldı; Bere-
ket TV’deki Bal Gibi adlı programı izlemeye ko-
yuldu. Ben de gözlerimi televizyona diktim. Konu-
şulan her şeyi babam da ben de bal gibi biliyorduk 
aslında, ama evdeki gerginliği daha az hissetmek 
için tek seçenek vardı, televizyon izliyor gibi yap-
mak. Odama yollanıp müzik de dinleyebilirdim 
de... annem aniden kalkıp giderse diye korkuyor-
dum. Onu bir daha ne zaman görürdüm kim bilir. 
Denizli’ye hop diye gidilmiyor ki.

Sunucu kadın, arıevindeki uzman bilmem kim 
beye sorular soruyordu.

“Televizyonunu yeni açanlar içiiin... Sayın 
uzmanımız, arıcılıkta kullanılan araç gereçleri 
açıklıyordunuz. Mesela, elinizdeki körüğün işle-
vini anlatır mısınız izleyenlere ?”

“Kovana duman salarsın bununla. Kovanda-


