


“Awi usdi, küçük geyik 
Ve Min-e-lee, dağtavuğu 
Kagu, karga bile şarkıya katılıyor: 
‘Küçük Ağaç yüreklidir. 
Ve onun gücü inceliğindendir 
Ve Küçük Ağaç asla yalnız kalmayacak’ ” 

 Forrest Carter, Küçük Ağaç’ın Eğitimi ’nden.

“Devam et, devam et, devam et, der ağaçlar  
               ben uyurken. Ben uyurum. Onlar öğretirler.”

 Sandra Cisneros, Mango Sokağı’ndaki Ev ’den.
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Gündüz her şey normaldi. Gümüşsoy Ailesi’nin sıradan bir 
günüydü. Akşam başlarına gelecek tuhaflıklara dair hiçbir 
ipucu yoktu ortada.

Mart ayının sonlarıydı. Hava serin ama güneşliydi.
Elfin, alışveriş merkezinde, havuzun kenarında otur-

muş, annesiyle ablasını seyrediyordu. Onları seyretmekten 
sıkıldığında, dev camlardan süzülen güneşin havuzun üs-
tünde yarattığı pırıltıları izleyerek oyalanıyordu.

Annesi Seval ve ablası Burcu, en favori alışveriş mer-
kezleri Piero’nun içinde dört dönüyorlardı.

Burcu’ya, okulda düzenlenecek Hoş Geldin Bahar 
partisi için kıyafet almaya gelmişlerdi. Parti elbisesi konu-
sunda annesiyle ablasının fikirleri her zamanki gibi tama-
men farklıydı. Çatır çatır tartışmalarından anlaşılıyordu 
bu. Ablası her zamanki gibi, süper mini ve sırtı tümüyle 
açık bir model istiyor olmalıydı. Annesiyse her zamanki 
gibi, daha cicili bicili ve yaşına uygun bir model seçmesin-
de ısrarcıydı.

Her ikisi de alışveriş delisiydi. Satın almalara doyamı-
yorlardı.
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İyi ki onlara benzememişim, diye düşündü Elfin. Tüm 
bu işler; yani kıyafet, kıyafetlere uygun ayakkabı, aksesuar 
seçimleri acayip zor geliyordu ona. Hele şu kuaför mese-
leleri ! İki ayda bir saçların rengi değişecek; ya sarıya ya kı-
zıla doğru bir gidiş olacak, partilerde eflatun, mor, yeşil, 
kırmızı denenecek... Ayrıca yeni saç modelleri, yeni kesim-
ler... İnsan keçileri kaçırırdı bunlarla uğraşırken !

Elfin on iki yaşındaydı. Fotoğraf ve kısa film çekmeye ba-
yılıyordu. Ayrıca YouTube ya da Instagram videoları eş-
liğinde yoga yapmayı ve çizgi film seyretmeyi seviyordu. 
Büyüyünce, çok güzel pastaların, keklerin, kurabiyelerin 
satıldığı bir kafe açacaktı. Kahve içip yanında da pasta yi-
yen insanların çok mutlu olduklarını gözlemlemişti çün-
kü. İnsanların mutlu olması hoşuna gidiyordu. Dahası, 
mutsuz insan görmekten hoşlanmıyordu.

Anne ve ablasının aslında hiç de mutlu olmadıkları-
nı düşünürdü her zaman. İşin gerçeği, annesinin keyfi sa-
dece alışveriş merkezlerinde yerine geliyordu. Evden içeri 
adım attıkları anda sinirli, gergin bir kadına dönüşüyor ve 
emirler yağdırıyordu: Ayakkabılarını silmeden dolaba kal-
dırma !.. Üstündekileri hemen çıkar, ev kıyafetlerini giy !.. El-
lerini yıkadın mı ? İnanmıyorum ! Hangi ara yıkadın ! Sadece 
suya değdirmişsindir sen !

Oysa evleri ne kadar güzeldi... Salondaki o yumuşacık 
kadife koltuklara, yerlerdeki ipek halılara bayılırdı Elfin. 
Ama onları sadece seyretmesine izin vardı. O koltuklarda 
sadece misafirler oturabilirdi. Ve o ipek halıların üstünde 
yürümek bile yasaktı.
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Annesinin karışmadığı tek yer, odasıydı. Elfin kendi 
odasında istediği yere oturabilir, isterse yerdeki halının üs-
tünde yatabilirdi. Ama bu sefer de temizlik sorunu girerdi 
devreye. Evin emektarı Nurdan Abla, iki günde bir elektrik 
süpürgesiyle içeri dalar, sanki canavarları avlamaya çalışı-
yormuş gibi büyük bir kararlılıkla temizlerdi odayı. Oysa 
temizlenecek bir şey yoktu. Oda tertemizdi. Ama annesi-
nin emirleri kesindi.

Ablası da mutsuzdu. On altı yaşındaydı Burcu ve hiç-
bir şeyden memnun olmazdı. Sürekli kriz geçirirdi. Yok 
okulda biri ona kötü bakmış, yok yeni kıyafeti Instagram’ 
da yeterince “beğeni” almamış, yok saçlarının yeni boyası 
yanık soğan rengine benzemiş, yok şu, yok bu... O kalın 
sesiyle çemkirir dururdu. Hele babasıyla yan yana geldik-
lerinde, kavga çıkmaması mümkün değildi. Burcu, baba-
sının damarına damarına basardı hep. Normalde sakin, 
hatta neşeli bir adam olan Engin Bey, Burcu’yu görünce 
kırmızı bayrak görmüş boğaya dönerdi.

“Nasıl izin veriyorsun bu mendil kadar eteği giymesi-
ne ?” diye bağırırdı eşine.

“Ay sanki benden izin mi istiyor ! Burcu bu ! Kafasının 
dikine gider hep ! Kolaysa sen dinlet lafını !” diye bağırır, 
hiç altta kalmazdı Seval Hanım.

Kısacası, evlerinde sürekli gerilimli bir ortam, bir hır-
gür vardı.

Elfin bu hırgürün içinde, bir yetişkin olduğunda aça-
cağı kafenin hayaliyle sakinleştirirdi kendini. Annesini ve 
Burcu’yu bu kafeden içeri sokmayacaktı. Sadece babasının 
gelmesine izin verecekti.
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Evet, durum böyleydi işte. Akşam kopacak olan kıyame-
tin hiçbir belirtisi yoktu ortada. Bir ara annesinin telefo-
nunun çalması ve kısa bir konuşmadan sonra yüzünün fe-
na halde asılması dışında.

“Kızlar, eve dönmemiz gerekiyor !” dedi Seval Hanım, 
sinirli bir ses tonuyla.

“Niye ama annişko ?” diye bağırdı Burcu.
“Çünkü babanız öyle buyurdu ! Erken gelecekmiş. 

Benden önce muhakkak evde olun dedi. Çok önemliymiş.”
İki kardeş şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Çünkü ba-

baları eve asla erken gelmezdi. İşin aslı, gece 10’dan önce 
eve geldiği görülmemişti. Geldiğinde de çalışma odasına 
kapanır, sürekli telefonda konuşur ya da bilgisayarın ba-
şında oturur, saatlerce yazar çizer, hesap yapardı.

Babaları hazır giyim işindeydi. Yüze yakın işçinin ça-
lıştığı büyük bir atölyesi vardı. İki kez, hep birlikte gitmiş-
lerdi bu atölyeye. Annesiyle ablası sıkıntıdan çıldırmışlardı 
ama Elfin’in çok hoşuna gitmişti ortam. Tıkır tıkır çalışan 
dikiş makineleri, hıslayıp tıslayan acayip ütüler, dev iplik 
ruloları, hiç bitmeyen makas sesleri, hışırtılar, tıkırtılar, ha-
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vada fantastik bir buhar ve kokular... Elfin’e göre büyülü 
bir yerdi bu atölye. Gerçi, çalışanların bir kısmı tuhafına 
gitmişti. “Göçmenler,” demişti babası. “Başka ülkelerden 
göçmüşler buralara.” Çoğu esmerdi, bazıları simsiyahtı. 
Onlar maaile içeride dolaşırken, hiç başlarını kaldırıp bak-
mamışlardı.

Burcu iyice tiz bir sesle bağırdı: “Parti için elbise almadık 
daha ! Almadan şuradan şuraya adım atmam ben !”

Seval Hanım, kızının inadını biliyordu. Pes etti. “Ta-
mam, alalım o mini elbiseyi. Nurdan’a söylerim, eteğine 
tül mül bir şeyler geçirir artık.”

“Tül falan geçirtmem elbisemin eteğine ben !”
“Aman ne halt edersen et !” dedi annesi.
Bağrışa çağrışa yürüdüler ve köşedeki mağazanın için-

de gözden kayboldular.
Elfin yine havuzun kenarına oturdu, bu defa suyun 

içindeki plastik bitkileri seyretti. Canlı gibiydiler. Hatta, 
canlısından daha güzeldiler. Hep böyle midir, diye düşün-
dü Elfin. Sahte şeyler gerçek olanlardan daha mı güzel, da-
ha mı gösterişli olur hep ?

Sonra cep telefonunu çıkardı ve dün çektiği fotoğraf-
lara bakmaya başladı. Bunlar, “ev ve aile” konulu fotoğraf-
lardı. Her gün bir konu seçip üzerinde çalışıyordu. Bir gün 
“ağaçlar”, başka bir gün “çiçekler” ya da “sokak kedileri”... 
Konu çoktu.

İlk fotoğrafta, ablası ve üç kız arkadaşı var. Dördü de 
ablasının odasındalar. Dolap ve çekmecelerdeki tüm kı-
yafetler ortaya saçılmış. Her yer ayakkabı dolu. Kızların 
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ikisi sadece sutyenleriyle duruyor. Burcu’nun bluzlarını 
deniyorlar. Burcu onu görür görmez dışarı ittirdiği için, 
fotoğrafın ön planında ablasının kolları, dev gibi görünen 
elleri ve kızgınlıkla büyümüş gözleri var.

İkinci fotoğraf, mutfakta çekilmiş. Evlerinin en güzel 
ve sıcak bölümü. Yemekleri burada yerler, çünkü manza-
rası çok güzel. Boğaz’ı, büyük gemileri, bulutları her şe-
yi görebilirler oturdukları yerden. Öğleden sonraları ge-
lip yemek işlerine bakan Huriye Abla’ları akşam yemeğini 
hazırlıyor. Fotoğrafı tam, şakacıktan ona kepçesini sallar-
ken çekmiş Elfin.

Üçüncü fotoğraf salondan... Annesi yığınla kumaş ör-
neğinin içinde, yarı baygın oturuyor. Yanında Elfin’in daha 
önce hiç görmediği bir genç adam var. Anladığı kadarıy-
la annesi yine koltuk kumaşlarını ya da perdeleri değişti-
recek. O renk mi, bu desen mi diye tartışırlarken kendin-
den geçmiş Seval Hanım.

Sonrakini annesiyle babasının yatak odasında çekmiş 
Elfin. Gizlice. Kapı aralığından. Çünkü oraya girmesi ke-
sinlikle yasak ! Oysa çok sevdiği bir odadır. Dev aynanın 
önünde bir sürü parfüm şişesi var ve hepsi de birbirinden 
güzel kokar. Annesinin giysi dolabı ise her şeyden güzeldir. 
İçine girdiğinde bu dünyayla bağı kesilir. Elbiseler, bluz-
lar, her şey lavanta kokar ve uyumak için ideal bir yerdir. 
Zaten annesi de, birkaç kez onu dolapta uyurken buldu-
ğu için odaya girmesini yasaklamıştı.

Elfin, dalmış gitmişti fotoğraflara. Bir baktı, annesiy-
le ablası gelmiş bile. Tuhaf şey: İkisi de sinirden titriyordu.

“Ay inanılır gibi değil, kredi kartını kabul etmediler ! 
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Geçerli değilmiş !” diye hönkürerek söyleniyordu Burcu.
“Niye ki ?”
“Ne bileyim ben ! Annem kasadaki kızı öldürecekti 

nerdeyse ! Boğazına sarıldı desem yeridir !”
Annesinin kızın üstüne nasıl yürüdüğünü gözünde 

canlandırınca, Elfin’i gülme tuttu.
Seval Hanım kaşlarını daha beter çattı. “Gülme ! Gü-

lünecek bir durum değil bu ! Rezillik !” diye bağırdı kulağı-
nın dibinde. “Babana söyleyeyim de şu aptal bankayla gö-
rüşsün ! Lime lime etsin onları ! Saygısızlar ! Terbiyesizler !”

Akşam yaşanacakların koskoca bir belirtisiydi bu olay, 
ama üçü de anlayamadı.
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Eve vardıklarında babalarını salonda onları beklerken bul-
dular. Bu gerçekten tuhaftan öte bir durumdu. Çünkü sa-
at henüz akşamüstü beş bile değildi. Üstelik, Engin Bey’in 
ayaklarının dibinde büyükçe bir bavul da vardı.

Engin Gümüşsoy, normalde sakin ve güler yüzlü bir 
adamdı. Az konuşurdu, öz konuşurdu. Elfin, babasına çok 
güvenirdi. Annesinin yanında kendini hep huzursuz hisse-
derdi ama babasıyla beraberken huzur geri gelirdi. Ne var 
ki, şu anda babası çok farklıydı. Saçları sanki tel tel hava-
ya dikilmişti. Çok sinirli görünüyordu.

Annesini ve babasını çocuk yaşta, bir uçak kazasında 
kaybetmişti Engin. Dayısı büyütmüştü onu. Dayısı güler 
yüzlü, havai bir adamdı. Aileden kalan mirası çatır çatır ye-
miş, yıllarını kumar masalarında geçirmişti. Engin’in üni-
versiteye başladığı yıl, dayısı da tüm servetini tüketmiş, beş 
parasızlığa terfi etmişti. Sonrasında Engin mecburen başı-
nın çaresine bakmak zorunda kalmıştı. Üniversitede kimya 
bölümünde okurken bir arkadaşıyla, bir bodrum katında 
ucuz yollu temizlik malzemeleri imal etmişler, marketlere 
satıp biraz biraz para kazanmışlardı. Sonra kumaş boyası 
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üretmeye başlamışlardı, derken yavaş yavaş atölyeyi kur-
muştu Engin. Dayısı gibi kumarbaz değildi ama genlerinde 
taşıdığı aşırı iyimserlik de bir tür kumarbazlık sayılabilirdi. 
Olayların sadece olumlu taraflarını görür, olumsuz nokta-
ları hiç önemsemezdi. Hallederiz ! Sorun değil, çözeriz ! En 
çok bu sözcükleri kullanırdı.

Seval’le tanıştığında ona hemen âşık olmuş, kısa süre-
de de evlenmişlerdi. Üç dört yıl kendi hallerinde yaşamış-
lardı ama sonra giderek bol para içinde yüzdükleri bir ha-
yat yaratmışlardı kendilerine. Daha çok Seval’in hevesleri 
yüzünden. Engin krediler çekiyor, yeni müşteriler buluyor, 
aşırı riskli siparişler alıyor, çarkı giderek daha hızlı döndü-
rüyordu. Ülkede zırt pırt ekonomik kriz çıkıyordu ve En-
gin’in işi böyle dönemlerde depremin vurduğu çürük bir 
bina gibi sallanıyor, çatırdıyordu. Ama Engin hiçbir şeyi 
ciddiye almıyordu, şuradan aldığı krediyi buraya tıkıyor, 
oradan aldığını buraya yamıyor, öyle öyle gemisini yürüt-
meye çalışıyordu.

Yıllar çabuk geçmişti. Kızlar büyümüştü. Çılgınlar gi-
bi para harcayan eşine ve büyük kızına laf anlatmaktansa, 
borcu borçla kapatmak ona daha kolay geliyordu.

Ne var ki, bu kez gemi çok büyük bir kaya parçasına 
toslamıştı. Son aylarda Engin sinir içinde söylenip dur-
muştu: Bu kriz batıracak bizi, canımıza okuyacak !

Tabii eşi de, büyük kızı da bu laflara aldırmamıştı.

Seval çantasını bir yana fırlatarak, hışımla kocasının üstü-
ne yürüdü.

“Kredi kartımı kabul etmediler ! Nasıl olabilir böyle 


