
EMEKLİ AYLIĞI 

 

Samim Bey mama enjektörüne bardağa doldurduğu sudan çekti, borudan yavaş yavaş, 

acelesiz, itinayla akıttı. O günün ilk öğünü de böylelikle bitmiş oluyordu. Enjektörü yatağın 

başucundaki komidinin üzerindeki tepsiye bıraktı, kendisine hastanede öğretildiği gibi 

borunun ucunu tıpayla kapatıp boruyu hastanın başının yanına doğru yastığın üzerine 

yerleştirdi.  

Tepsiyi aldı, mutfağa götürdü. Bulaşık kabına ısıtıcıdan su doldurdu, enjektörün pistonunu 

çıkardı ve ince bir fırça yardımıyla enjektörün içini kaynar, sabunlu suyla iyice yıkadı. Bu 

fırçayı bulmak kolay olmamıştı. Biberon fırçası alma aklını akşamüstü birkaç saatliğine 

gelirken evin ihtiyaçlarını alan, ortalığı derleyip toparlayan, yemek yapıp dolaba koyan 

Kısmet hanım vermişti. Bardağı ve kalanını çöpe boşalttığı mama kasesini sudan geçirip 

bulaşık makinesine yerleştirdi.  

Kısmet hanımın söylediğine göre bazı hastalar bir süre sonra biberonla beslenebiliyorlardı. 

Kim bilir kaçıncı kez Samim Bey içinden “Keşke,” diye geçirdi. Kısmet hanımın eltisinin 

babasında öyle olmuştu. O da felç geçirdikten sonra bir müddet ağızdan yemek yiyemiş, 

hastanede boruyla beslenmiş, eve çıktıktan sonra mahallelerindeki bir hemşirenin önerisiyle 

biberonu denemişlerdi. Başlarda kenardan akıttıysa da hasta zaman içinde alışmıştı biberona. 

Şimdilerdeyse Kısmet hanım ev içinde yürüdüğünden, şükür eltisinin yükünün 

hafiflediğinden bahsediyordu.  

Yatak odasına gitti, gardrobun dışına dün akşam ütüleyip astığı belirsiz, ince, krem rengi 

çizgili beyaz gömleğiniz aldı. Sol kolda omza doğru çift çizgi yapmıştı. Eskiden olsa sırtına 

vurmazdı ya, artık o günler gerilerde kalmıştı. Bu gibi önemsiz şeyler için Sabriye hanımı az 

üzmemişti. Nasıl olsa ceketin içinde kalacaktı, kimse görmeyecekti.  

İçeride yatan Sabriye hanım az kahrını çekmemişti. Adı gibi sabırlı kadındı. Bir gün 

dışında bir kere sesinin yükseldiğini hatırlamıyordu. Sabriye hanım belki de ömründe bir kere 

bağırmış ve sonrasında da temelli susmuştu işte.   

Gömleğin son düğmesini de ilikledi, gardrobu açtı, kravatlıktan mavi üzeri lacivert desenli 

bir kravat seçti. Gömleğini  yakasını elleriyle iyice düzelttikten sonra özenle kravatını bağladı, 

üstüne kravat iğnesini yerleştirdi. Askılıktan kahverengi takımını indirdi. Bu takımı kırkıncı 

evlilik yıldönümlerinde oğlu Aras’ın kendileri için düzenlediği aile yemeğinde giymişti. O 

akşam ne güzeldi, diye düşündü. Çok uzun zaman olmamıştı halbuki. Topu topu altı ay 

geçmişti üzerinden ama altı ay içinde her şey alt üst olmuştu.  



O akşam yemeğinde küçük kızları Seyhan hayatında bir takım değişiklikler olduğunu, 

yakında kendilerine güzel haberler vereceğini söylemişti. Az çok herkes anlamıştı ne demek 

istediğini. O gece yemek dönüşünde yatağa girdiklerinde Sabriye Hanım yakında bir kız 

isteme merasimine hazırlanmaları gerekeceğini hissettiğini söylemişti. Samim Bey, olması 

gerektiği gibi çok belli etmese de küçük kızı Seyhan’ın durumuna çok üzülüyordu. Çok 

başarılı ama yalnızdı. İşinde iyi yerlere gelmişti ama bu arada yaşı kırka dayanmıştı. Bazen, 

‘Keşke,’ derdi kendi kendine, ‘O da ablası Nil gibi öğretmen olsaydı, vakitlice yuvasını 

kurup, çoluk çocuğa karışsaydı.’ Bir kere bile olsun bu düşüncesini ne Sabriye Hanım’a ne de 

diğer iki çocuğuna dile getirmişti. Bunun en önemli sebeplerinden birisi oldum olası 

Seyhan’ın kimselere kendisi hakkında yorum yapılmasına müsamaha göstermez tavrıydı. 

Çocukken de öyleydi, kararlılığı ve hırsı büyüdükçe artmıştı işte. 

Seyhan eli kolu dolu gelmişti o gün ya, Samim Bey şimdi ne getirdiğini hatırlamıyordu. 

Seyhan neşeliydi. Neşesi giydiği uzun mavi üzeri çiçekli eteğinden bileklerine doğru akıyordu 

sanki. En küçük çocukları o ilk gelişi gibi evin havasını bir kere daha yıllar sonra 

değiştirmişti.  

Seyhan gelir gelmez çok vakti olmadığını söylemişti. Bir süredir hayatında biri vardı ve 

geçen hafta İtalya seyahatinde Roma’da evlenmişlerdi. Biliyordu, böyle olmamalıydı ama her 

şey çok ani olmuştu.  

Samim Bey, bir şey söylemeden çıkıp gitmişti odadan. Sabriye Hanım önce sıcak bastığını 

sonra tüm vücudunun boncuk boncuk soğuk terle kaplandığını hissetmişti. Kulaklarını bir 

uğultu kaplamıştı.  

Seyhan arada oturma odasının kapısına doğru bir umut sesini Samim Bey’e duyurmaya 

çalışır gibi anlatmaya devam etmişti. Eşini tanımıyor olsalar da aslında tanıdıklarını 

söylemişti. O ad, Seyhan’ın ağzından çıktığı anda Sabriye Hanım’ın son zamanlarda düzenini 

kaybetmiş kalbinin kuytu köşelerine tutunmuş bir pıhtı ani bir kasılmayla beynine doğru yola 

çıkmıştı. Pıhtının kalbi ile beyni arasındaki yolu kattettiği o kısacık anda Sabriye hanımın 

önceki aylarda eşinden olaylı şekilde boşanan, uzun zaman gazetelere malzeme olan 

işadamının yuvasını yıkan kadının tam karşısında oturduğuna inanamamış, sadece ayağa 

kalkıp eliyle kapıyı göstermiş ve “Yıkıl git karşımdan!” diye bağırmıştı. İşte Sabriye 

Hanım’ın ağzından çıkan son sözler bunlar olmuştu. Seyhan pek ihtimal vermemişse de, bu 

sahneye kendini hazırlamıştı ama babasından beklediği tepkinin annesinden gelmiş olması 

durumun vehamatini anlamasını zorlaştırmıştı.  



Önce Sabriye Hanımı’ın kapıyı işaret eden sağ kolu düşmüş sonra da bedeni olduğu yere 

büyük bir gümbürtüyle yığılıvermişti. Seyhan daha yerinden kalkamadan gürültüyü duyan 

Samim Bey arka odadan koşup gelmişti.  

Yoğun bakım kapısı önünde geçen bir hafta içinde Samim Bey zaman zaman Sabriye 

Hanım ellerinden kayıp gidecek diye çok korkmuştu. Birbirlerinden gayri kimsenin onlara 

faydaları olmadığını anlaması için bu bir hafta yetmişti de  artmıştı.  

Nil haberi alır almaz uçağa atladığı gibi Ankara’dan koşup gelmişti. Seyhan evlilik 

haberini kendisine daha önceden verdiği için az çok olanları anlamıştı. Kimseye bir şey 

sormadığı gibi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak ilk iki gün kapıda Aras ve babasıyla 

beklemişti. Aras nelerin olduğunu soracak olduğundaysa Samim Bey’in dudaklarına 

götürdüğü parmakları susmasını işaret etmiş, aslında aradığı yanıtı tüm yalınlığıyla vermişti. 

Üçüncü gün Aras hastane kapısında Seyhan’la karşılaştığında içeri girmesine mani olmuş, her 

şeyi zamana bırakması gerektiğini, şansını fazla zorlamamasını, söylemişti. 

Sonra, diye içini çekmişti Seyhan, sonra düzelir değil mi, diye sormuştu ama Aras cevap 

vermek yerine içinden bir sigara aldığı sigara paketini Seyhan’a uzatmıştı. 

Nil, dördüncü günde, bir şey olursa geri gelirim, diyerek Ankara’ya geri dönmüştü. Çoluğu 

çocuğu, sahip çıkması gereken bir düzeni vardı. İnşallah, kısa zamanda çocuklarla anneni 

evde görmeye gelirsiniz, demişti Samim Bey. 

Aras bir erkek evlattan ne beklenirse o kadarını yapmıştı ve yapmaya devam ediyordu. Bir 

haftanın sonunda Sabriye Hanım’ı servise çıkardıklarında yine sabah akşam uğramayı ihmal 

etmemişti. Şimdi de her gün muhakkak arıyor, bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyordu. Bir 

gün olmazsa öteki gün mutlaka uğruyordu. Bazen Samim Bey’e inat etmemesini, annesinin 

bakımı için sürekli eve kadın almanın daha iyi olacağını söylüyordu. Nil, kendisi eğer yakında 

olmuş olsaydı öyle ya da böyle annesinin bakımı için yardımcı olacağını her telefon 

konuşmasında dile getiriyordu. Aradaki mesafe bunu imkânsızlaştırdığından en azından içinin 

rahat etmesi için Nil bakıcı fikrini ilk defa öne sürdüğünde Samim Bey, gücü yettiği yere 

kadar dayanacağını söylemişti. Birkaç gün öncesine kadar da bunda kararlıydı. 

Galiba geçen hafta perşembeydi, Aras’ın ayrıldığı eşi Billûr ziyarete gelmişti. Samim Bey 

de Sabriye Hanım da severlerdi Billûr’u. Saygılı bir kızdı, eli yüzü düzgündü ama bir 

çocukları olmasına karşın Aras’tan boşanmıştı. Neden böyle olduğunu her ikisi de 

anlamamışlardı.  

Billûr geldiğinde Samim Bey, Sabriye Hanımın altını daha yeni temizlemişti. En zor iş 

buydu. Eğer bir aksilik olmazsa çarşafları Kısmet Hanım’la birlikte değiştiriyorlardı ama 

bazen Kısmet Hanım gelene kadar bazen iki bazen de üç posta çarşafların kirlendiği oluyordu.   



Billûr önce kapıda Samim Bey’in, ardından yatakta yatmakta olan Sabriye Hanım’ın elini 

öpmüş, yatağa karşıdan bakan, Sabriye Hanım’ın kendisini rahatlıkla görebileceği tekli 

koltuğa oturmuştu. Nedense Samim Bey bir süre yatağın ayak ucunda bir süre dikilmiş, sonra 

da yatağın kenarına ilişivermişti. 

Böyle olmaz, demişti Billûr. Size de ona da yazık. Size daha fazlayazık. Tek başınıza, 

erkek olarak bunca yük zor olmalı sizin için. Susmuştu. Samim Bey, ne olacaktı yani, diye 

düşünmüştü. Kendisi hasta olsa ve Sabriye Hanım ona bakmak zorunda klasa normaldi de 

şimdi anormal olan neydi? Aras da yardımcı olamaz size, kızlar da. Herkesin kendi hayatı var, 

demişti Billûr. Doğru anlamında kafasında başını sallamıştı Samim Bey. Herkesin kendi 

hayatı vardı. Onlarınki de buysa, bundan diğerlerine neydi?  

Yine de eminim ki, hepsi durumdan rahatsızdır. İzin verseniz size sürekli yardımcı olacak, 

yatılı birisi bulunsa, diye devam etmişti. Sizin de yaşınız belli. Tamam, Kısmet Hanım yardım 

ediyor ama sürekli yanınızda değil. Ne kadar dayanırsınız buna? Önümüz kış. Varsayın ki 

grip oldunuz, bu sefer size bakacak biri lazım. Değil mi? diye sormuş, umutsuzca onay 

beklemişti. Samim Bey dönüp Sabriye Hanım’a bakmıştı. Sabriye Hanım konuşulanların 

hepsini anlıyordu, biliyordu Samim Bey. Sabriye Hanım hafifçe alt dudağını hafifçe ısırmıştı. 

Nil, Billûr’u bir de benimle o konuşsun diye aramış olmalı, diye düşünmüştü Samim Bey. 

Aslında gücü yavaş yavaş tükeniyordu, kabul ediyordu.   

Billûr giderken ne zaman ihtiyaçları olursa aramalarını söylemişti. O gün Samim Bey, 

Aras’la boşanmalarının sebebini bir kere daha merak etmişti. 

Özenle kemerini taktı, ceketini giydi. Vestiyerin önünde ayakkabılarını özenle cilalarken 

içinde kıpırdanan heyecanı fark etti. Birkaç aydır düzenli olarak yaptığı gibi bir kere daha 

kendi kendine tekrarladı, bir iki saat Sabriye Hanım’ı evde yalnız bırakmasının herhangi bir 

mahsuru yoktu. Yemeğini yedirmişti, altı temizdi. Şunun şurasında iki sokak ötedeki bankaya 

gidecek,  eğer ola ki bankada karşılaşırsa Tahsin Bey’le köşedeki kahvede bir sade kahve içip, 

biraz sohbet edip gelecekti. 

Evden çıkmadan Sabriye Hanım’ın yanına gitti. Sabriye Hanım’ın gözleri kapalı, başı 

hafifçe sağa, duvara dönüktü. Terlik sesini duyunca gözlerini araladı. Başını yavaşça çevirdi. 

Samim Bey, Sabriye hanımın sol yanağına düşmüş saçlarını usulca kulağına doğru topladı, 

eğildi ve yeni doğmuş bir bebeği öpercesine  yanağına dudaklarına değdirdi.  

“Bankaya emekli aylığımı almaya gidiyorum,” dedi. “Fazla oyalanmam, dönerim.” 

Sabriye Hanım, ‘Sen git, beni merak etme,’ dercesine gözlerini yumdu. 

 


