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SIRA
PMACA

Ercan elinde tuttu¤u bir kutu kolayla s›ran›n ona gel-

mesini bekliyordu. Dalm›fl halde etraf›n› seyrederken,

gözü kasan›n önünde duran ihtiyar kad›na tak›ld›. Sah-

ne yavafl çekim bir filmden al›nm›fl gibiydi: 

Kad›n iki eliyle kavrad›¤› çantas›n› gö¤süne çekti. 

Çantay› sallad›. 

Elini çantaya soktu. 

Kar›flt›rd›. 

Söylendi. 

Cüzdan› buldu. 9
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‹çini kontrol etti. 

Bofl oldu¤unu gördü. 

Elleri titredi.

Güçlükle bozuk para bölmesinin fermuar›n› açt›. 

Bir madeni para ç›kard›. 

Gözüne yaklaflt›rd›. 

Kasadaki k›za uzatt›. 

“Bu kaç para, evlad›m?” diye sordu. 

“Bir lira,” yan›t›n› ald›. 

Kulaklar› iflitmedi. 

“Sana söylüyorum, k›z›m!” diye ba¤›rd›. 

K›z, “Söyledim ya, teyze, bir lira!” diye tekrarlad›. 

Bunak kad›n hoflnutsuzlukla m›r›ldand›. 

Cüzdan›n› ters çevirdi.

‹çindeki bozuk paralar› yürüyen band›n üstüne fla-

kur flukur döktü. 

“Burdan al›ver!” diye buyurdu. 

Kasadaki k›z iç geçirip, paralar›n üzerine e¤ildi. 

Ercan, siyah jaguar› o an gördü. K›z›n ensesindey-

di. Terden k›vr›lan, k›sa kahverengi saçlar›n›n arkas›n-

da pusuya yatm›flt›.

K›z kafas›n› kald›rd›. Ercan kaçamak bir bak›flla

yüz hatlar›n› seçmeye çal›flt›. Burun kemikli ve sivri,

dudaklar inceydi. Keskin yüz hatlar›yla tuhaf bir tezat

oluflturan yuvarlak gözlerinin rengi elâ da olabilirdi

yeflil de. Oras›n› anlayamam›flt›. Ensesinde jaguar bes-

leyen k›z hakk›nda daha fazla ipucu yakalamak için ya-

ka kart›n› okumaya çal›flt›: Üm– Ümmü– Ümmühan!

Çevik hareketlerle, yürüyen banttaki paralar› top-

layan parmaklar›n siyah ojeleri afl›nm›flt›. K›z›n üstün-

deki market üniformas› da ayn› bak›ms›z görüntü için-

SUZAN
GER‹DÖNMEZ
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deydi. Yeflil önlü¤ü, kasadaki tart›ya yerlefltirilmeden

önce bedene yaslan›p kald›r›lan a¤›r meyve sebze po-

fletlerinden olacak, lefl gibiydi. 

“Burada dokuz lira alt› yüz elli kurufl var, han›me-

fendi!” dedi k›z, yafll› kad›n›n az ifliten kulaklar›na göre

ayarlad›¤› ses tonuyla. “Üç lira yüz kurufl eksik!” diye

eklerken bafl›n› kald›rd›. 

Gözleri yeflil, diye fark etti Ercan; beklentisinde

hakl› ç›kman›n memnuniyetiyle gülümsedi.

Yafll› kad›n titreyen ellerle cüzdan›n› tekrar kontrol

etti. “Yan›ma daha fazla almam›fl›m,” diye m›r›ldand›. 

“Tafl çatlasa on yedi yafl›nda,” diye fikir yürüttü

Ercan. 

Geçen ay on sekizine basan Ümmühan, yafll› ka-

d›n›n allak bullak olmufl yüzüne daha fazla bakma-

mak için gözlerini yere indirdi. Ona öncekinden biraz

daha alçak bir ses tonuyla, bisküvi ve sütü b›rakmas›-

n› önerdi. 

‹htiyar kad›n birden hiddetlendi. “Olmaz, bunlar

torunum için!” dedi sertçe. Sonra da fifli görmek istedi.

“Yafll›y›z diye beni kaz›klayabilece¤ini san›yorsan, ya-

n›l›yorsun, küçükhan›m!” diye de ekledi.

Kasadaki k›z yüz ifadesini bozmamaya çal›flt›. E¤-

ri as›lm›fl bir tabela gibi, huzursuz eden bir gülümse-

meyle fifli kopar›p yafll› kad›na uzatt›. “Buyrun, kendi-

niz bak›n, yanl›fll›k falan yok!”

Kad›n fifli al›p uzun uzad›ya incelerken, Ümmühan

sanki onunla hiç ilgilenmiyormufl gibi kasan›n yan›nda

duran cep telefonunu al›p kuca¤›na indirdi. Gerilen bo-

yun kaslar›n›n üstünde uzanan jaguar belli belirsiz k›-

p›rdad›. 

SIRA 
KAPMACA 
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“Acaba kiminle mesajlafl›yor?” diye merak etti Er-

can. Yeflil gözlü, siyah ojeli market k›z› kafas›n› kar›flt›r-

m›flt›. Pekâlâ kendi gibi, saç› uzun, küpeli bir sevgilisi

olabilirdi. Ama k›z›na Ümmühan ad›n› veren bir baba-

dan, onu erken yaflta niflanlamas› da beklenebilirdi. 

Ercan, “Belki ne niflanl›d›r, ne de sevgilisi vard›r.

Bir arkadafl›yla mesajlafl›yor olamaz m› sanki? Hem

beni ne ilgilendirir?” diye fikir yürütürken, arkas›nda

giderek uzayan kuyruktan homurtular yükseldi. 

“Her akflam ayn› fley. ‹nsanlar› saatlerce kuyrukta

bekletmek... Olmaz ki, can›m!” diye öfkelenen posb›-

y›kl› bir adam›n sesine, ocaktaki yeme¤inin yanaca-

¤›ndan dert yanan hamile bir kad›n›n d›rd›r› eklendi. 

“Bu kadar› da fazla ama! Müflteriyle ilgilenece¤i-

ne hâlâ cep telefonuyla oynuyor!” diye hayk›ran fliflman

kad›n, hepsinden atak ç›karak öne do¤ru f›rlad›. 

Ümmühan yard›m isteyen gözlerle yandaki kasa-

da duran delikanl›ya bakt›. Ama onun da, elinde tut-

tu¤u yo¤urt kab›n›n etiketini okumamakta direnen

barkod taray›c›yla bafl› dertteydi. Çaresizlikle iç çeken

Ümmühan bir kez daha yafll› kad›na seslenmeyi dene-

di: “‹kna olduysan›z, ifllemi iptal edelim... Bak›n, bekle-

yenler var!” 

Ama, o daha sözünü bitiremeden, Ercan’› yana itek-

leyen fliflman kad›n kasan›n yan›nda bitiverdi. “Utan-

m›yor musun, bunca insan› bekletmeye? ‹fl saatinde cep

telefonuyla oynad›¤›n› patronuna anlatay›m da, bak

ne oluyor! Biz de çal›flan insanlar›z ayol, senin keyfini

bekleyecek halimiz yok!” diye makineli tüfek gibi s›ra-

lay›verdi. 

Kasadaki k›z›n yuvarlak gözleri önce kocaman aç›l-

SUZAN
GER‹DÖNMEZ
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d›, ard›ndan ince birer çizgi halini ald›. “T›pk› kedi gibi

görünüyor,” diye iç geçiren Ercan art›k jaguar› göremi-

yordu. Ama gizlendi¤i yerden kad›n›n üzerine f›rla-

mamak için, pençelerini k›z›n ensesine geçirdi¤inden

emindi. 

Ümmühan ac›yla gerilen bir yüz ve kibarl›¤a zor-

lanan bir ses tonuyla –anlafl›lan, yeni ifle bafllayanlara

verilen müflteri memnuniyeti e¤itiminin üzerinden he-

nüz uzun bir süre geçmemiflti– kad›na döndü. “Bek-

letti¤im için üzgünüm, ama teyzenin paras› ç›k›flma-

y›nca fifli kontrol etmek iste–”

“Kontrol edecek tabii!” diye araya girdi fliflman

kad›n. “Müflteriyle ilgilenmenin önünde engel de¤il ki,

can›m.”

O s›rada, kad›n›n c›rtlak sesiyle dikkati kasaya çev-

rilen bir reyon görevlisi, h›zl› ad›mlarla yetiflti. Ancak

onun, “Han›mefendi, yerinize geçer misiniz lütfen! ‹fli

h›zland›raca¤›n›za, engel oluyorsunuz!” diye olaya mü-

dahale etmeye çal›flmas›, ortal›¤› büsbütün kar›flt›rd›.

Kasa önünde bekleyenler birden cephelere bölün-

dü. Bir k›sm›, “Pes do¤rusu, bu kadar›na da pes do¤ru-

su!” diye sürekli hayk›ran fliflman kad›na hak verirken;

di¤erleri, “Sussa da bir an önce iflimizi görüp evimize

gidebilsek,” düflüncesini destekliyordu. 

Ba¤r›fl ça¤r›fllar›n aras›ndan, olup biteni anlamak-

ta zorluk çeken yafll› teyzenin a¤lamakl› sesi güçlükle

duyuluyordu. Hâlâ fahifl fiyatlardan, emekli maafl›n›n

azl›¤›ndan, torununa bir bisküvi bile alamamaktan dert

yan›yordu. 

Kasadaki k›z›n yüzündeki mimik oyununu art›k iz-

leyemedi¤i için tuhaf bir huzursuzlu¤a kap›lan Ercan,
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