
O ŞARKI 

 

Macide hanım hayatıma gittiğim bir basketbol maçında girdi. Halbuki, Macide hanım belki 

de benimle karşılaşıncaya kadar hiç basketbol karşılaşması seyretmemişti ve işin aslı 

karşılaşmamızdan sonra da seyrettiğini zannetmiyorum. 

O maç için nasıl bilet bulduğumu düşününce, son anda biletin elime geçmiş olmasına 

zaman zaman şaşırmıyor değilim. Muhtemelen kader için böyle olması gerekliydi, diyerek 

işin içinden çıkmak geliyor içimden. 

Benim taraftarı olduğum takım İstanbul’da Avrupa kupası için final maçı oynayacaktı. 

Öğrenci bütçem elvermediği için aylar öncesinden kimin final oynayacağını bilmezken bilet 

alamadım. Elemeler sonucunda finali oynayacak takımlar belli olduğundaysa artık bilet almak 

için çok geçti.  

Maç günü eve geldiğimde kuzenimi bir bacağı alçıda boylu boyunca yatar buldum. Onu 

öyle görünce sevinmedim değil. Böylelikle maçı evde tek başıma seyretmeyecektim. Ben 

dışarı çıkıp akşam için bira, cips filan almaya karar vermiştim ki, Selim bir öneride bulundu. 

O halde olduğu için maça gidemeyeceğine göre, bileti yanmasın diye maça ben gitmeliydim. 

Aynı fikirde olduğumu ama onu öyle bırakıp gitmenin de hoş olmayacağını, söyledim. 

Sonuçta bu gibi bir durumda en azından nezaketen böyle söylemek gerekir diye 

düşünmüştüm. Kız arkadaşının, Ezgi’nin, geleceğini ve geceyi yanında geçireceğini 

söyleyince teklifine karşı çıkamadım. Fazla oyalanmadan yola koyuldum. Maç karşıda 

oynanıyordu, akşam trafiği de düşünüldüğünde acele etmem gerekiyordu. Metrobüsle gitmem 

rağmen ancak ilk çeyreğin sonunda maça girebildim.  

Güzel bir maç oldu, yendik ve kupayı aldık. Maç sırasında yanımdaki koltukta oturan, 

yaşça benden oldukça büyük bir adamla ahbap olduk. Çıkışta birlikte bira içmeye davet etti. 

Evde alçılı bacağıyla yatan, bir ihtimal ağrısı olan kuzenimi düşünüp gitmekte tereddüt ettim 

ama açlıktan guruldayan karnım bu düşüncenin fazla devam etmesine izin vermedi. Eve 

döndüğümde de muhtemelen yiyecek bir şey bulamayacağımı bilmek karar vermemi 

kolaylaştırdı. Havanın yavaş yavaş ısınmaya başladığı bir zamanda şöyle üstü açık bir yerde 

sohbetinin fena olmadığına dair işaretler vermekte olan bu adamla bira içip bir iki bir şeyler 

yemenin cazibesine çok fazla karşı koyamadım. 

Adam avukattı. Büyük bir gururla bir zamanlar savunduğu hiçbir ağır ceza davasını 

kaybetmediğini anlatıp böbürlendi. Bunun doğruluğunu onunla tartışmak isterdim ama 

durumumuz öyle sıra dışıydı ki, tartışmanın manasızlığını fark edip vazgeçtim.  



Bir ara sustu, sessizleşti. Sağımızda kış mekanı olarak tasarlanmış, cam paneli 

katlandığında sigara içmeye müsait hale gelebilen iç mekanın eskitilmiş taştan yapılı 

duvarında asılı lcd tv’de müzik kanalı açıktı. Ben de orada oynayan video-klibe daldım. 

Berbat bir ritm eşliğinde tipik umutsuz bir aşk hikayesi anlatılıyordu.  

“Sen de bir tane daha içer misin?” diye sorduğunda uykudan uyanır gibi oldum. Önümdeki 

bardağı işaret ediyordu. İki yudum daha aldığımda bitecekti.  

“İsterim,” dedim.  

“Bakar mısın? İki bira, bir de patatesle sosise ilave,” diyerek garsona seslendi.  

“Nerede oturuyorsun?” diye sordu bana dönerek. 

Kısacık bir an içinde bu beklenmedik sorunun sayısız karşılığını bulmak için aklımdan 

türlü şey geçti. Nerede oturduğumu ne yapacaktı ki? İki bira içip gidecek, belki de birbirimizi 

bir daha hiç görmeyecektik. Ya da ben öyle zannediyordum. 

Tam ne cevap vereceğime karar vermiştim ki, ikinci soru geldi. 

“Ailenle birlikte misin?” 

“Kısmen,” dedim.  

“Yani?” diye sordu. Garson biralarımızı getirdi. Tabaklarda kalan patates ve sosisi yeni 

getirdiklerinin yanına koydu. Soğuklardan bir sosis attım ağzıma. Artık bir cevap 

vermeliydim. 

“Moda’da, kuzenimle birlikte oturuyorum. Arada onun, arada benim annem gelip gidiyor. 

Tabii İstanbul’da işi olan da eksik olmuyor evden.” 

“Anladım şimdi kısmen derken ne demek istediğini,” dedi. Güldü. “Anneler boş 

bırakmıyor, demek sizi?” diye sordu.  

“Valla eğer gelmeyi keserlerse daha kötü oluyor. Biri gelip gitti mi etraf derlenip 

toparlanıyor, en az bir haftalık yemek bırakıyor, yoksa ev yemeklerinden fazla uzak kalırsak 

içimiz kurur,” dedim. 

“Peki, kız arkadaş filan durumu olunca ne oluyor? Ne yapıyorsunuz?” diye sordu, sırıttı.  

“Daha şimdilik yok öyle bir şey,” dedim. Sorgu hakimi karşısındaymışım gibi hissettim 

kendimi. Benim sevgilim yoktu ama Selim’in Ezgi’si vardı. ‘Sana ne be adam!’ diye geçirdim 

içimden.  

“Tabi tabi,” dedi ama  bıyık altından güldü.  

“Bak sana ne diyeceğim. Bugün birbirimizin karşısına çıkmış olmamız tesadüf olamaz.” 

Bir an sırtımdan bir ürperti geçti. Kız arkadaş filan, ona neydi? Kesin bir art niyeti vardı bu 

herifin. Selim geçenlerde otostopla arabasına bindiği adamın gay çıktığını, aslında hiç de öyle 



görünmediğini, gayet düzgün kılıklı bir adama benzediğini anlattığında inanmamıştım. O 

kadar dalga geçmemliydim onunla.  

Orada olduğuma çok pişmandım. Kim bilir arkasından ne abuk bir şey gelecekti. Ne 

bahane bulsam da sıvışsam, diye düşünmeye başladım.  

Telefonu çalıyordu. Telefonun ekranında bir kadın adının yazdığını gördüm. Sanki 

karşısında sekreteri varmış da ona direktif veriyormuş gibi “Beklesin iki dakika. Tam da 

mevzuya girecekken lazım değil,” dedi ve çağrıyı geri çevirdi.  

Aramızdaki dar, ancak bir tabak koymaya imkân veren masanın üzerinden uzanarak elini 

omzuma koydu, “Bak güzel kardeşim sana tam öğrenci adama göre bir iş teklif edeceğim,” 

dedi. Sanki boynum kaşınmış gibi elimi kaldırınca elini omzumdan çekti.  

“Eski bir tanıdığım var, Macide hanım. Hayat müsaade etseydi bir müvekkilemin 

kayınvalidesi olacaktı. Moda’da oturuyor. Yaşlı bir kadın ama aklı fikri yerinde. Sadece biraz 

yaşlılıktan pek yürüyemiyor, o yüzden de bir süredir dışarı çıkamıyor. Belki istese çıkar, beni 

o kadarı beni pek alâkadar etmez. Normalde haftada bir gün gelip evinin işini yapan bir kadın 

var ama bir de alışverişini yapacak, gerektiğinde dışarıdaki ıvır zıvır işleri görecek birine 

ihtiyaç var. Bence sen bunu yaparsın. Hem böylelikle de biraz harçlık kazanırsın,” dedi. İkinci 

birayı da bitirdi. Üçüncü için garsona işaret etti. Benim biramın yarısından çoğu duruyordu. 

“Neye güvenerek bana bunu teklif ediyorsunuz?” diye sordum. 

Kafasını önündeki patates tabağına eğmişti. Ağzına bir patates attı. Sağ kaşını kaldırıp 

sorarcasına bana baktı. 

“Yani İstanbul burası. Hırlı var, hırsız var,” dedim. 

Kafasını kaldırdı. Güldü. Eliyle havada peşpeşe birkaç küçük daire çizdi, ‘Ohooo...’ 

dercesine. 

“Sende ne hırlı, ne de hırsız tipi var,” dedi.  

“Bakarak anlaşılıyor mu?” diye sordum. 

“Elbette anlaşılmaz ama ben anlarım,” dedi. “Benim hayatım katillerle geçti,” dedi. “Ben 

sana şuradakilerin yüzlerine bakarak bunlardan hangisi adam öldürebilir, hangisi tavuk bile 

kesemez şıp diye söyleyebilirim. Hatta öldürebilecekleri sebeplerine göre bile alt tiplere 

ayırırım,” diye devam etti. “Mesela sen tavuk bile kesemezsin. Değil tavuk kesmek, böcek 

bile öldürmek zor gelir sana,” dedi. 

“O kadar da değil, hani,” dedim. Aklıma iki gün önce evde fare görünce koltuğun üstünden 

inemeyişim, Selim’in halime katıla katıla gülmesi geldi. 



“Macide hanım iyidir,” dedi. “Sessiz sakindir. Açıkcası bu dünyada gününü doldurmayı 

bekliyor ki, o da bir çeşit mahkumiyet artık. Belki de sırf mahkumiyetini layıkıyla çekmek 

için evde sürekli birini istemiyor.” 

“Cinayet mi işledi gelini?” diye sordum merakla. Patavatsızlığımdan utandım. Bana  neydi 

ki!? 

Telefonu yine çalmaya başladı. “Artık gitmek lazım,” dedi. “Sen devam et, bitirince 

kalkarsın.” Cüzdanından para çıkardı, bira bardağının altına sıkıştırdı. İki adım atmıştı ki, geri 

döndü. Elini ceketinin iç cebine attı, cüzdanından kartvizitini çıkardı, masaya koydu. “Yarın 

uğra,” dedi.  “Önceden aramana gerek yok, bütün  gün ofisteyim.” 

Ben de avukattan biraz sonra birahaneden çıktım, eve gelir gelmez yattım. 

 

* 

 

Ertesi gün avukatın yanına gidemedim çünkü Selim’i doktora götürdüm.  

Sabah Ezgi’nin dürtüklemesiyle uyandım. Demek bu kız bu gece burada kalmış, diye 

düşündüm. Selim’in çok ağrısı vardı ve galiba ayak parmakları morarmıştı. Ezgi okula 

gidecekti, Selim’le ben ilgilenirdim, değil mi?  

İlgilendim, doktora götürdüm. Alçısı sıkı olmuştu, parmaklarının morarmasının nedeni 

buydu. İşimizi bitirip geldiğimizde saat dörttü. Selim’i eve bıraktıktan sonra köşedeki markete 

gidip akşam yemeği hazırlamak için bir iki bir şey aldım. Eve döndüğümde kanepede 

Selim’in yanında Ezgi oturuyordu. Sanki sabah gitmemiş, bizim evde olmadığımız zaman 

boyunca evde oturup sevgilisini beklemişti.  

“Senin de burada olduğunu bilseydim daha fazla yumurta alırdım,” dedim. Bir sebepten, 

ama bu sebebi bir türlü tanımlayamıyordum, bu kızda cidden hoşlanmadığım bir şey vardı. 

Bunu Selim’e söylemiş olsam çocukluğumuzdan  beri süregelen ‘sen zaten beni hep 

kıskanırsın,’ın devamı olarak ‘senin kız arkadaşın yok diye böyle arıza çıkarıyorsun,’ 

başlayacaktı.  

“Kalmayacağım, gideceğim,” dedi Ezgi. “Dün akşam da yoktum evde, biliyorsun.” 

Konuşurken kızın kulakları oynuyordu, acaba buna gıcık oluyor olabilir miydim? Belki 

saçlarını tepesinden at kuyruğu yapmayıp açık bıraksa ve kulakları görünmese bana daha 

sempatik gelebilirdi.  

Selim, “Canım İlker yanımda, sen merak etme. Tek kişilik yatakta sen de rahat yatamadın, 

dün gece,” dedi. Kızı kendine doğru çekti, dudaklarına küçük bir öpücük koydu. Selim tam 

kendini çekecekkken bu sefer Ezgi onu daha uzun öptü.  



Salak gibi elimde poşetlerle orada öylece durup onları seyrettiğim için kızdım kendime 

ama yapacak bir şey yoktu. Utanmış ilkokul çocuğu gibi de içeri kaçamazdım ki! 

Bir sonraki gün de avukata gidemedim sınavım vardı ve o akşam eve döndüğümde şükür 

Ezgi ortalıkta yoktu.  

Avukatla karşılaşmamızdan ancak iki gün sonra ofisine gidebildim. Avukatın ofisi 

Adliyeden çok uzakta olmayan, Süreyya Operası’nın karşı tarafında bir binadaydı. Bina giriş 

kapısı açıktı. İkinci kata yürüyerek çıktım. Zili çaldım, kapı içeriden otomatla açıldı. Kapını 

karşısındaki masa boştu ve uzun zamandır da o masyı kimse kullanmamış gibiydi. Antrenin 

solundaki aralık kapının ardından  yol gösterir gibi kesik bir öksürük sesi geldi.  

Kapıyı açarken avukatın eliyle ‘gel, gel’ yaptığını gördüm, masasının önündeki eski tip 

büro koltuklarından sağdakine oturdum.  

İşaret ve orta parmakları arasında sigara tutuğu sağ elini şakağına dayamış, önündeki bir 

dosyaya gömülmüştü. Konuşmaya başlamadan önce ilkinin aksine uzun uzun öksürdü. Bir 

süre sanki ben yokmuşum gibi okumaya devam etti, ben de sanki o yokmuş da gelecekmiş 

gibi beklemeye devam ettim. 

Karşımda oturduğumun eşi bir koltuk, iki koltuk arasında genişçe, alçak bir sehpa 

duruyordu. Benim gibi halıdan filan anlamayacak biri bile kendisinin sehpanın altındaki 

yıpranmış halının, bir zamanlar bayağı kıymetli, gösterişli olduğunu anlayabilirdi. Avukatın 

masasının sağ tarafında tam karşımdaki duvarı boylu boyunca kaplayan, camlı kapaklı devasa 

bir kitaplık duruyordu. Kitaplıkta öyle bir düzensizlik hakimdi ki, insana uzun zamandır 

kimsenin oradan bir kitap almaya cesaret edememiş olduğunu, dolabın kapaklarının belki de 

on küsur yıldır açılmadığını düşündürüyordu. Pencerelerdeki perdeler ise asıl renkleri 

anlaşılmayacak kadar yoğun bir toz katmanıyla kaplıydılar. 

Avukat dosyayı kapattı, “Gelmeyeceğini zannetmiştim,” dedi. Bir şey söylememe fırsat 

bırakmadan  “Neyse geldiğin iyi oldu,” diye ilave etti. “Hepimiz için.” Elindeki dosyayı 

masanın üzerinde köşede, sağ omzuma değen dosya yığınının en üstüne bırakıverdi.  

Masanın çekmecelerinden birini açıp, bir anahtar çıkarıp üzerinde adres yazılı bir not 

kağıdı ile bana uzattığında oraya gitmiş olmamın ona göre teklif ettiği işi kabul ettiğim 

anlamına geldiğini gördüm.  

“Aslında ben de gelip seni Macide hanımla tanıştırmak isterdim ama bu dosya bayağı bir 

çetrefilli çıktı. Ben uzun zamandır dava almıyorum. Eskiden yanımda çalışan bir avukatın 

müvekkilinin dosyası. Mahkeme yarın, onun yanına gitmem lazım. Bir şeyi atlamışlar bence,” 

dedi, gözleri dosya yığının en üstündeki, az önce elinde tuttuğu dosyadaydı.  Bana bunları 

anlatmasının gereksiz gelmiş gibi sustu. 



“Peki haberi var mı?” diye sordum. 

“Var. O da bugünlerde bekliyor seni.” Neyi, ne kadar anlatması gerektiğine karar 

verememiş şekilde duraksadı. 

“Macide hanım konuşmaz. Konuşmaz dediysem de gerekmedikçe konuşmaz. Garipseme. 

Onun yaşadıklarını kim yaşasa çoktan dert, hastalık sahibi olurdu. Keza Orhan Bey çok 

dayanamadı, Hak’kın rahmetine kavuştu, gitti. Oğlunun sonuna mani olamamış olmak, onu 

hâlâ ilk günkü gibi kahretmeye devam ediyor. Ya da ben öyle olduğunu düşünüyorum, 

suskunluğunu buna veriyorum. Olanları ne kadar merak etsen de ona soru sorma. Öğrenmen 

elbette yasak değil ama bilmek de pek işine yaramaz. Haftada iki kere uğraman yeterli. Kendi 

günlük işini daha önce dediğim gibi görüyor. Sen sadece alışverişini yaparsın. Bir ara uğra 

hesap numarası bırak, aylık paranı yatıralım.” 

* 

Macide hanım bizim eve çok yakında, üç sokak ötemizde oturuyordu. Ev bizim yarı 

bodrumun aksine altıncı kattaydı ve boydan boya salon camı tüm Moda Burnu’na hakimdi.  

Sanki oldum olası o eve girer çıkarmışım gibi fazla olağan bir şekilde anahtarla kapıyı 

açtığımda evin kokusu, mobilyaları  ve camın önündeki yüksek arkalıklı berjerde oturan ev 

sahibesi ile bir bütün olarak yirmi beş yıl öncesine hapsolduğunu hemen hissettim. 

Ayakkabılarımı çıkarıp çıkarmamak konusunda tereddütte kaldım. Kendi evimizde çoğu 

zaman çıkarmıyorduysak da en nihayetinde burası başka bir evdi ve kurallarını bilmemek 

tedirgin ediciydi. Kapının karşısındaki portmantonun üzerinde duran üç çift terliği görünce 

ayakkabılarımı çıkartmaya karar verdiğim sırada Macide hanımın sesi duyuldu. 

“Avukat mı yolladı seni?” 

“Evet efendim,” dedim. Varlığımı bir anda içeriden gelen sesin otoritesi altında ezilmeye 

hazır bir ruh hali kaplamıştı. Salonda Macide hanıma doğru ilerledim, gösterdiği karşısındaki 

koltuğa iki dizimi birbirine birleştirerek, çocukluğumdan beri annemin sürekli tembih ettiği 

şekilde edeplice oturdum. Manzara camın kenarından daha da etkileyiciydi. İnsan camdan 

geçip denize düşecekmiş hissine kapılıyordu.  

 Macide hanım yüzüme bakmadan, gözleri omzumun üzerinde bir noktaya sabitlenmiş 

şekilde “Haftada kaç gün geleceksin?” diye sordu. 

“Bir iki…” dedim. Avukatın iki dediği aklıma geldi, düzelttim. “İki gün gelirim,” dedim. 

Sesimin kendinden emin tonu beni şaşırtmakla birlikte hoşuma gitmişti.  

“İyi güzel…” dedi.  

Bir süre karşılıklı oturduk. Avukatın dediği gibi konuşmayı sevmiyordu. Kalkmalı mıydım, 

hemen gitmem ne kadar doğruydu bilememek sıkıntı vericiydi. Ara ara Macide hanıma 



baktığımda sanki ben saydam bir yaratıkmışım gibi gelmemden önce nasıl oturuyorsa aynı 

şekilde devam ettiğine kanaat getirdim.  

Macide hanımın önündeki tepside içinde iki yudum kalmış bir çay bardağı duruyordu. Ne 

kadar zaman geçmişti, bilmiyorum, bana bakarak, olabildiğince nazik ve kibar ama bir o 

kadar da eve girdiğimdekiyle aynı tonda bir sesle “Çay doldurur musun?” diye sordu.  

“Tabii,” dedim.  

“Kendine de al,” dedi. “ Tezgâhın üstündeki kaptan kurabiye de koy.” 

Bizim evin aksine çok temiz ve tertipli bir mutfaktı. Lavabonun üstündeki penceresi 

havalandırmaya bakıyordu. Bulaşıklık boştu, tezgâhın üstünde fazladan tek bir şey bile yoktu. 

Setüstü ocağın küçük gözünde muhtemelen en ufak boy bir çaydanlık kendi kendine, usul 

usul kaynıyordu. Dolapları açıp kapayarak kendime çay bardağı buldum. Karnım toktu ama 

belki o yer diye de bir tabağa üç tane kurabiye koydum.  

Karşısındaki yerime geçip oturdum. Sessiz sessiz çaylarımızı içtik. Çayımı bitirdikten 

sonra bir tane daha içer mi, diye sordum. Hayır anlamında başını salladı.  

“Peki,” dedim. “Ben gidiyorum.” Yine arkamda bir yere dalmıştı. Ayağa kalkınca tam 

dönmeden nereye baktığına baktım. Duvar boştu. Ayakkabımı giymek için eğildiğimde 

içeriden, “Çayın altını kapatır mısın?” diye seslendi. “Alışveriş listesi ocağın altında birinci 

çekmecede,” dedi. “Yanında yetecek kadar para da var.” 

Ayakkabımı yere geri bıraktım, mutfağa girip ocağı kapattım. Söndüğünden emin olmak 

için eğilip baktım. Listeyi çekmeceden aldım. Satır sonlarına doğru harflerin küçüldüğü, 

özenli bir kız çocuğu yazısıydı. Mutfaktan çıkarken birden karşımda dikildiğini görünce 

korktum. Benim şaşkınlığımla dudaklarında şefkatli bir tebessüm belirdi, elini bana doğru 

uzattı. Avucunda küçük bir metal kutu vardı. Üzerinde Songster yazıyordu. Anlamadan 

baktım. “Gramafon iğnesi,” dedi. “Bitti.” 

 

* 

Alışveriş listesi kolaydı. Aşina olmadığım bir şey yoktu içinde ama Macide hanımın 

avucundan benim kot pantolonumun cebine geçen metal kutu ile ne yapacağımı 

bilemiyordum. İlk görevimin üstesinden gelemeyeceğim diye yersiz bir endişeye kapılmıştım. 

Çarşamba günüydü, bir daha Cumartesi gidecektim. Bu kutunun aynısından edinmek için iki, 

eğer cumartesiyi de sayarsam üç günüm vardı  

Ben eve gittikten yarım saat kadar sonra Ezgi küçük bir el çantası ile kapıda belirdi. 

Sınavları bitmişti, bizde kalacak, hafta başına kadar güya Selim’e bakacaktı. Bu duruma 

canım çok sıkıldı. Selim’in ağzı kulaklarındaydı. O akşam odama girdim, yatmadan önce su 



içmek için mutfağa gittiğimde Selim’in odasında gece lambasının yandığını gördüm. İçeriden 

Ezgi’nin boğuk sesini bölen Selim’in inlemeleri geliyordu.  

* 

Ertesi gün okula gittiğimde müzikle ilgili olduğunu bildiğim bir arkadaşıma ertesi gün 

gramafon iğnelerini nereden alabileceğimi sordum. Bilmiyordu. Belki antikalardan anlayan 

bir arkadaşım olsaydı daha fazla işime yarayacağını düşündüm. İstemeyerek de olsa avukatı 

aradım. Bezgin bir sesle “İnternetten al,” dedi. Halbuki ben önce Kadıköy, olmadı sonra da 

Çukurcuma’ya gidip antikacılarda dolaşma hayali kurmuştum. Cumartesi sabah kargoyla 

Songster marka olmasa da ürün bilgisine göre aynı işi görebileceği beliritilen gramafon 

iğneleri geldi. Öğleden sonra market alışverişini de yapıp Macide hanıma gittim.  

Apartmanın asansörü yarım kat yukarıda, kapısı açıktı, altından sesler geliyordu. Kapıda 

bir adam açıklıktan aşağıya bakıyordu, tam arkasından geçerken döndü, beni kısacık süzdü, 

sonra aşağıya bakmaya devam etti. Belli ki asansör bozuktu, ellerimde tepeleme dolu dört 

poşetle altı kat merdiveni çıkacak olmak canımı sıktı. Dört beş basamak çıkmıştım ki, 

arkamdan seslendi.  

“Delikanlı sen kime gelmiştin?” diye sordu.  

“Macide hanıma,” dedim. Tam ayağımı bir basamak yukarı kaldırmıştım ki, oradaki 

varlığıma itiraz eden bir sesle “Avukat bey haber vermedi,” dedi. 

“Yapacak bir şey yok,” dedim. Tam olarak bana döndü, bir adım attı.  

“Adın neydi senin?” diye sordu. 

“Siz kimsiniz?” diye sordum. Adamın kabadayıca, han bekçisini andırır tavrından rahatsız 

olmuştum. 

Pozisyon olarak kendinden aşağı olan bir çalışanına açıklama yapmak zorunda kalmış 

birisinin karşısındakine biraz haddini bildirmek isteyen edasıyla, “Apartmanın yöneticisiyim,” 

dedi. Bir basamak çıktı. Bu adamın geçmişinde kesin bir müdürlük vardı, diye düşündüm. 

Aklıma ilk okul müdürü olması ihtimali geldi nedense.  

Devamı belirsiz bir şey için bu adamla dalaşmayacaktım. Kim bilir oraya belki bir daha ya 

gider ya da gitmezdim.  

“Peki,” dedim. Böylelerine itiraz edildiğinde daha fazla kabaracaklarını bildiğimden, 

“Avukat beyden rica ederim, size benimle ilgili bilgi verir.” 

Yöneticinin ifadesinden benim olumlu yaklaşımımı beklemediğini, olası ters cevabıma 

karşılık olarak söylemek için hazırladığı cümlelerin boşa gitmesine hayıflandığını hissettim. 

Hoşuma gitti.  



Kafasını hafiften yukarı aşağı sallayarak, “İyi olur, iyi olur…” dedi. “Ben de zaten 

kendisini aidatlarla ilgili olarak arayacaktım.”  

Birinci katın merdiven arasına gelmiştim ki, yönetici aşağıdan seslendi, “ Gramofon 

iğnelerini aldınız mı bari?” diye sordu.  

Macide hanımın benden gramofon iğnesi istediğini bilmesine şaşırdım. Cevap vermeme 

fırsat vermeden ilave etti, “Kaç gündür tüm apartmanca Zeki Müren’den ‘Kapıldım 

Gidiyorum’u dinlemekten mahrum kaldık,” dedi, güldü. Anlamadım elbette.  

“ ‘Kapıldım Gidiyorum’ nedir?” diye sordum, çıktığım basamakları geri indim.  

“Tabii…yenisin sen, bilmiyorsun,” dedi babacan bir gülümsemeyle. “Macide hanım her 

gün aynı saatte, saat beş gibi, taş plaktan bu şarkıyı dinler, yani apartmanca dinleriz. Ne 

zaman ki, şarkı çalınmadı, iğnesinin bittiğini anlarız.” 

“Aldım iğneleri,” dedim. “Aynı markayı bulamadım ama ‘olur’ dediler.” Elimle 

pantolonumun cebini yokladım, küçük metal kutu oradaydı. 

“Olmazsa bulmak için biraz daha ararsın,” dedi alaylı bir sesle, “O lanet şarkının 

yokluğuna daha ne kadar dayanabilirdik bilmiyorum,” dedi.  

Asansör boşluğundan ellerini yer yer makine yağı bulaşmış birer beze silerek iki adam 

çıktı. Yönetici onlara dönerek, “Tamam mı, bitti mi?” diye sordu.  

Tıknazca, bıyıklı olan “Tamamdır. Bir aksilik olmazsa en az altı ay bir sorun çıkartmaz,” 

dedi.  

“Hadi bakalım,” dedi yönetici. “Geçen sefer de en az üç ay dedin bak, ayına yine geldiniz.” 

“Yok bu sefer komple yaptık bakımını. Bu sizi bir sene bile götürür,” dedi diğeri. Elini 

cebine attı, kırmızı Marlboro kutusundan bir tane sigara alıp dudaklarının arasına yerleştirdi. 

Üst dudağı yok gibiydi. Bıyıklıya uzattı sigarayı. 

“Biz bir kendimize gelelim, konuşuruz,” dedi.  

“Delikanlı çıksın mı?” diye sordu yönetici. Pat pat sırtıma vurdu. Bu hareketi bana manasız 

geldi. 

Apartman kapısını alttan ayağı ile tutup uzun boylunun geçmesi için yol açarken “Çıksın, 

çıksın,” dedi kısa boylu. “Bir şey olmaz. Taşımasın o torbaları.”  

Yönetici beni asansöre bindirip kapıyı kapatırken “Dönüşte uğra da telefonunu bırak,” 

dedi. “Bu apartmana kim giriyor, kim çıkıyor bilmek isteriz.” 

* 

Yöneticiyle sonrasında herhangi bir sorun yaşamadığımı söylememe gerek yok. 

Telefonumu verdim ama birkaç zorunluluk dışında hiç aramadı. Bildiğim kadarıyla benim 

gidiş gelişlerimle ilgili olarak avukatı da hiç aramadı. Dediği gibi sadece kimin girip çıktığını 



bilmek istiyordu. Zaman içinde komşuları tanıdıkça bu isteğine hak verdim. On dört daireden 

en son el değiştireninde oturanlar yirmi yıldır o apartmandaydılar. Macide hanım, yöneticinin 

o alaylı tavrının aksine yönetici dahil herkesin saygı duyduğu, hakkında az konuşmaya özen 

gösterdikleri biriydi. Macide hanımın apartmanda kendi oturduğundan başka üç dairesi daha 

vardı. İkisi kiradaydı, biri eşyalı ve  boştu. Söylenildiğine göre yirmi küsur yıldır kapısı 

açılmamıştı.  

Macide hanımla ilişkim, beraberliğim aşağı yukarı dört yıl sürdü. Bu süre içinde yedi kutu 

gramafon iğnesi aldım. Farklı farklı markalardı bunlar ve hepsini internetten sipariş ettim, 

hepsi de iş gördü. Macide hanımın dediğine göre  bir kere almayı denk getirebildiğim 

Songster en iyi markaydı.  

Onunla birkaç kere ‘Kapıldım Gidiyorum’u dinledim. Zaman içinde hikayeyi parça parça 

birleştirip bir şeyler öğrendikten sonra  Macide hanımın suskunluğu  bana daha bir manidar 

geldi.  Öğrendiğime göre Macide hanımın oğlu varmış, genç yaşında tam da evlenmek 

üzereyken ölmüş. ‘Kapıldım Gidiyorum’ şarkısı bir şekilde Macide hanımın oğlu Nihat’la 

bağlantılıydı. Bilmediğim bir sebepten Nihat intihar etmişti. Bildiğim, eşyalı boş dairenin 

Nihat’ın evlilikten sonra oturması için hazırlanmış olduğuydu.  Macide hanım da bir çeşit 

ayin gibi her gün oğlu Nihat’ın anısına bu şarkıyı dinliyor diye düşündüm. Bunları 

öğrendikten sonra Macide hanımın o plağı dinlediği saatlerde evde olmamak için elimden 

geleni yaptım, içim kaldırmıyordu.  

Birinci yılın sonunda Ezgi artık bizim evde giderek artan sıklıkta geceleri de kalmaya 

başlayınca ben de  Macide hanıma her gün okul dönüşü uğramayı alışkanlık haline getirdim. 

Ezgi’den ilk günden beri hoşlanmıyordum ama ev Selim’in halasınındı ve bir çeşit sığıntı 

olmaktan ötürü benim söz hakkım pek yoktu. Başka bir eve tek başıma çıkmak için de ailemin 

şartlarını zorlayamazdım.  

Macide hanımla hemen hiç konuşmuyorduk ama her gün gidişimin onu memnun ettiğinin 

farkındaydım. Bir süre sonra zaman zaman akşam yemeklerine de kalmaya başladım. Sarmayı 

sevdiğimi öğrenmişti ve çok sık olmamakla  birlikte kendini iyi hissettiği zamanlarda 

üşenmez yapardı. Küçücük bir tenceresi vardı, muntazam şekilde, küçük sarmaları o 

tencereye dizer, pişirirdi.  

Bazı akşamlar, özellikle ertesi gün sınavım varsa, Macide hanımın evinde çalışır, vakit 

iyice geç olduktan sonra eve giderdim. Şanssız günümdeysem Selim ve Ezgi  salondaki 

kanepede sarmaş dolaş yarı oturur, yarı yatar şekilde televizyon seyrediyor olurlardı. Ayıp 

olmasın diye “İyi akşamlar,” der ve odama girip ışığı açmadan yatardım. Ezgi, Selim’le 

nişanlandıktan sonra eve resmen yerleşti. Selim’le konuşup vazgeçirecek oldum ama gördüm 



ki, çocukluğumu ikiz gibi birlikte geçirdiğim adamla artık aramızda adı Ezgi olan bir uçurum 

vardı. Yüzük takmaya geldiklerinde teyzem, Selim’in annesi, bana Ezgi hakkında sorular 

sorduğunda yarın öbür gün kendi aralarında yaşayabilecekleri kuvvetle muhtemel sorunların 

şimdiden hedefi olmamak için kaçamak cevaplar verdim Selim, Ezgi’nin gözünde arpacık 

çıktığı için onu doktora götürünce annesi  Alanya’ya dönerken havalanına geçirmeye gelmedi. 

Mecburen teyzemle ben gittim. İkinci güvenlik kontrolüne geldiğimizde teyzemin “Şükür sen 

Selim’in yanındasın. Ailesi düzgün ama kız bana  pek güvenilmez geldi. Amacım daha ilk 

günden kaynanalık yapmak değil ama içime sinmedi bir şeyler, artık nedir söyleyemem. Eli, 

kolu, bir şeylerinde bir oynaklık var bu kızın ya, hayırlısı. Tabii gel bunu benim oğluma anlat. 

Neyse, sen ona göz kulak ol, Selim istese de sen kıza yüz verme ki sizin eve pek girip 

çıkmasın,” demesi içimi kaplayan kasveti biraz daha arttırdı. Elbette, böyle giderse yakında 

evden ben çıkacağım, demedim. Onun yerine anlamsız bir şekilde “İyi bir kıza benziyor 

teyze,” dedim. “Hem Selim ondan sonra derli toplu bir adam oldu, hep istediğin gibi,” derken 

gözümün önüne Ezgi’nin sanki benim görmemden ayrı bir zevk alıyormuş gibi banyodaki 

kirli sepetine uluorta bıraktığı beybidoller geldi.  

Elini öpüp sarıldıktan sonra teyzem, “Hadi sen de bir kız bul da kendine, annenle gelip onu 

da sana isteyelim. Bak ben artık tecrübeli dünür oldum,” diyerek göz kırptı. Tabii teyzemin de 

annem gibi boş zamanlarımın çoğunu kendimden yaklaşık elli yaş büyük bir kadının evinde 

geçirdiğimden haberi yoktu.  

Salondaki berjerde kitap okurken uyuyakaldığım bir akşam geç vakitte Macide Hanım 

usulca omzuma dokunarak beni uyandırdı ve içeride, kütüphaneli odadaki kanapeye 

hazırladığı yatağa yatırdı. Üstüme battaniyeyi çekerken uykumun arasında genelde ifadesiz 

olan yüzünden tatlı bir tebessümün hızla geçtiğini gördüm. O günden sonra kütüphaneli oda 

benim oldu, o evde kaldığım akşamlarda o kanepede yattım.  

Macide hanım benim için hayalet bir anne gibiydi. Varlığını hissediyordum ve verdiği 

huzur bana iyi geliyordu ama yoktu çünkü soru sormuyor, konuşmam için beni zorlamıyordu. 

Birbirimizle cömertçe susmayı paylaşıyorduk.  Macide hanımın evi, özellikle de kütüphaneli 

odası, kitaplarıyla birlikte benim gibi olabildiğince az insanla temas etme çabasındaki bir 

adam için bulunmaz bir sığınak olmuş,  kendi dünyama dönmemi mümkün kılmıştı. 

* 

Okuldaki dördüncü senemin bir kısmında uygulamalı staj yapmam gerekiyordu. Büro 

bölümü stajlarım için İstanbul’da karşıya gidip gelmemin benim için okula gitmekten farkı 

yoktu. Şantiye için ise üç hafta aralıklı olarak Balıkesir’e gidecek olmamın tek bir anlamı 

vardı benim için o da Macide hanımdan uzak kalacak olmamdı. Önceki yıllarda birer ikişer 



haftalığına Alanya’ya ailemin yanına mümkün olduğunca Selim’le denk getirmemeye 

çalışarak gitmiştim ama bu sefer farklıydı çünkü Macide hanım o kış geçirdiği ağır gripten 

sonra bir türlü toparlanamamıştı. Staj işi olmasa ınu bırakıp o yıl Alanya’ya bile 

gitmeyecektim. 

Selim’in yanından ayrılalı uzun zaman olmuştu. Bizimkilere okuldan arta kalan zamanda 

çalıştığımı, işimin gereği başka bir eve taşındığımı söylemiştim.  Yalan da sayılmazdı. 

Onlardan ekstra para istemediğim, iki yılın sonunda bir bakıma İstanbul’da rüştümü 

ispatladığım için bu konuyu eşeleyip fazla üstüme gelmediler. Annem birkaç kere yeni 

öğrenci evimi görmek için yeltendiyse de ona göre nispeten sağduyulu olan babam engel 

oldu. Babamın tek beklentisi vakitlice, uzatmadan okulu bitirip önce askere gitmem, sonra da 

düzgün bir iş bulmamdı ve o zamana kadar olan belirteçler bunun böyle olacağını 

gösteriyordu. 

Selim’le olan kardeşten öte ilişkimiz önce Ezgi sonra da Damla yüzünden onarılmaz 

şekilde zarar gördü. Selim, kızların ona gösterdiği aşırı ilgiye karşı koyamamış, okulda 

geçirmesi  gereken zamanın çoğunu evdeki odasında yatakta geçirip buna bir de barlarda inşa 

ettiği kariyer eklenince ister istemez okulu iki sene uzatmıştı. Alanya’ya bir gidişinde annesi 

bu durumuna çok üzüldüğünü belirterek beni örnek gösterdiğinde hırslanmış benim de yaşlı 

bir kadına jigololuk yaptığıma dair ortaya inanılması güç, gülünç bir iddia atmıştı. Teyzem 

bunu her ne kadar komik bulduysa da yine de anneme anlatmaktan kendini alamamıştı. 

Annemse yaklaşık bir hafta giderek içi oyulan bir yara gibi bu saçmalığı içinde taşımış, 

konuyu nasıl açacağını ölçmüş biçmiş, işin içinden çıkamayacağını anlayınca da pat diye bir 

akşam yemekte “oğlan jigoloymuş,” deyivermişti. Babam seyretmekte olduğu haberlerden 

gözünü ayırmadan ağzına bir kaşık daha kurufasulye doldurarak eliyle ‘boşver’ gibisinden bir 

hareket yapıp “Oğlanı kıskanıp iftira atıyorlar,” bile demeye lüzum görmemiş, 

umursamamıştı. Hal böyle olunca annem de bağrına taş basmıştı basmasına ya, bir gün 

dayanamayıp beni aradı, duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Yaşlı bir kadınla birlikte 

yaşadığımı doğruladım ama her şeyi olduğu gibi anlatınca rahatladı, ferahladı. Telefonu 

kapatınca içimi Selim’in ağzını burnunu bir güzel kırma isteği doldurdu. Saat sabahın onuydu, 

o anda gitsem yarı sarhoş bulacaktım ve dövsem de bir şeye yaramayacaktı.  

Alanya’ya bir gidişimde anneme meseleyi etraflıca anlatıp, tüm merakını giderdikten sonra 

annemde de Macide hanıma karşı tuhaf bir sorumluluk duygusu gelişti ve sonrasında sık sık 

arayıp onu ihmal edip etmediğimi kontrol eder oldu. Hatta Balıkesir’e staja gideceğimi 

duyunca Macide hanımın kışın geçirdiği zorlu günleri de bildiği için benim yokluğumda gelip 

Macide hanımın yanında kalmayı bile teklif etti.  



Stajdan bir ay önce durumu anlatmak için birkaç kere avukata uğradım ama bir türlü ne 

ofisten ne de cebinden ulaşamadım. Çaresizdim. Bir akşam annemi arayıp çağırmamın  çarem 

olamayacağını düşünerek Macide hanımın apartmanına girerken yöneticiyle karşılaştım. 

Benim uzun süredir orada yaşıyor oluşumu, onun bozuk asansör başındaki görüntüsüne alışık 

olmam kadar tüm apartman gibi o da kabullenmişti. Bu dört yıl içinde benim kafamdaki saçlar 

seyrelip gözaltlarımda her gün biraz daha belirginleşen mor halkalar oluşurken  onun kaşları 

gürleşmiş, göbeği de büyümüştü. Dediğine göre geçen yıl üniversiteyi bitiren kızı iş 

bulamayınca belediyenin yemek kurslarına yazılmıştı ve her öğrendiğini yapıyor, ev halkı da 

yedikçe şişmanlıyordu. Beni de birkaç kere kızıyla akran sayılacağımızı söyleyerek akşam 

yemeğine davet etmiş, hemen her zaman kütüphaneli odadan alınma elimde veya 

koltukaltımda gördüğü kitapları kastederek kızının da okumaya pek düşkün olduğunu 

belirtmeyi ihmal etmemişti.  

Beni kızıyla tanıştırma çabasının beyhude olduğunu yüzüne vurmayacak kadar nezaket 

sahibiydim. Selim her ne kadar bir zamanlar jigolo olduğumu iddia etmişse de ben de yaşıma 

uygun şekilde kızlara karşı elbette istek duyuyor ve bazılarıyla da arkadaşlık ediyordum ama 

mümkünse bunların babalarını tanımamayı tercih ediyordum. Üniversite yıllarım boyunca 

klasik tanımlara uyan, sürekli elele tutuşup birlikte bolca zaman geçirdiğim bir ilişkim 

olduğunu söyleyemem ama son iki yıldır hayatımda benim için özel, belirli aralıklarla 

gördüğüm bir kız arkadaşım vardı.  Benim için varlığının en anlamlı yanı sanırım Macide 

hanım dışında sessizliği paylaşabildiğim ikinci kişi olmasıydı. 

Aynı üniversitede ilgisiz bölümlerdeydik. Benden iki yaş büyüktü, okulu bitirip 

bitirmemekte kararsız olduğu için benden üç yıl önce üniversiteye başlamış olmasına karşın 

bir yıl gerideydi. Çeviri yaparak geçimini karşılayacak parayı kazanıyordu. Ben de onunla 

böyle tanıştım zaten.  

Anadolu Lisesi mezunuydum, okuduğumu elbette anlıyordum ancak üçüncü sınıf proje 

ödevimi hazırlamak için kaynakça olarak seçtiğim dokümanların eksiksiz ve tam çevirilerine 

ihtiyacım vardı. Okulda yaptığım kısa araştırma beni ona götürdü. Çevirisi yapılacak 

makalelerin dosyasını ona verdiğimde yüzünde bıkkın bir ifade belirdi ama profesyonel 

olduğu için iş konusunda yorum yapma lüksü olmadığını söyledi. Bir haftaya teslim edecekti, 

takdir ederdim ki elinde başka işler vardı. Laf arasında eğer bu ıvır zıvırlardan kurtulabilirse 

artık zevk alabileceği çeviriler yapmak istediğini söylemişti. Beni ilk kez görüyordu ve  

kendine dair böyle şeyler söylemesi bence gayet amlamsızdı.Gerektiğinde aramak için 

telefonumu istediğinde heyecanlandığımı fark etmek beni şaşırttı.  



Beni ilk aradığında Macide hanım çoktan uyumuştu. Ben de camın önündeki berjerde 

oturmuş Yves Simon’un Okyanuslar’ını  okuyordum. Saat on bir civarıydı. Arkadaş çevremin 

oldukça dar olduğu düşünüldüğünde telefonumun tanımadığım bir numara tarafından 

aranması beni telaşlandırdı. İlk anda aklıma Selim’in başına bir şey gelmiş olabileceği geldi. 

Arayan O’ydu. Takıldığı, tereddüt ettiği bazı terimler vardı. Bir kısmına cevap verdim, 

bazılarınaysa diyecek bir şey bulamadım. Ertesi gün eğer mümkünse ona uğramalıydım. 

Çeviri hemen hemen bitmişti, o takıldığı terimlere bir bakarsak dosyayı bana teslim edebilirdi.  

Ertesi gün O’na gittim. Karşıda, Beşiktaş’ta teraslı bir çatı katında oturuyordu. Mümkün 

müydü bilmiyorum ama sanki istesek, ben Macide hanımın evinin penceresinden ve o terasa 

çıksa birbirimizi görebilirmişiz gibime geldi.  

Daha henüz hava ısınmamıştı, bazı evlerde akşamları kaloriferler yanıyordu. Üzerinde 

paçaları kesilerek şorta dönüştürülmüş eski bir eşofman altı ile atletin üstüne giydiği 

kapüşonlu, önden fermuarlı bir hırka vardı. Ayakları çıplaktı ve terlik giymemişti. Temizliğe 

girişmiş bir ev kadını gibi kafasına doladığı yazmanın altındaki saçlarının kısa mı uzun mu, 

düz mü dalgalı mı olduğunu bilmek mümkün değildi.  

Evinin kapısı direkt oturma odası olarak kullandığı büyük odaya açılıyordu. Duvar dibinde, 

hiçbir zaman üzerinde yemek yenmemiş olduğu  belli olan sekiz kişilik bir yemek masası  

vardı. Odada kitaplık yoktu ama masanın altını dolduran, sandalyelerden taşan, masa üstünde 

boşluk bırakmayan kitaplarla halka açık bir kütüphane kurulabilirdi.  

Ona çeyrek kala vapuruyla Kadıköy’e dönerken aşağı katta, yanda, açıkta oturdum. 

Yağmur çiseliyordu. Yanıma koyduğum çevirisi tamamlanmış makale dosyamın naylon kabı 

usulca ıslanıyordu. Adetim olmayan bir şey yaptım, az ileride oturup sigara içen adama 

yanaşıp bir tane sigara istedim. Yakmam için kendi sigarasını uzattı, ağız kısmındaki ıslaklığa 

değmeden tutup yaktım. Haydarpaşa’yı geçerken sigaram yarılanmıştı, muhtemelen ardımdan 

dalgalı uzun saçlarını yeniden o yazmanın altında zapt-ı rapt etmişti. Adı Ceren’di. Bir saat 

öncesinde ağzımda olan memelerinin uçlarının hâlâ sert olup olmadıklarını merak ettim. 

Eğer illâ da bir tanımlama gerekiyorsa bizimkisi daha çok cinsellik anlamında bir 

birliktelikti çünkü normal bir çifte kıyasla çok da fazla bir paylaşımımız yoktu. Bunun 

sebebinin hangimiz olduğunu söyleyebilmem güç. Ben de olabilirdim, o da, ya da her ikimiz 

de. Bildiğim bir şey varsa ikimiz de halimizden gayet memnunduk. 

Balıkesir’e şantiyeye giderken Ceren’i değil de Macide hanımı daha fazla düşünüyor 

olmamda bu yüzden bir tuhaflık yoktu. Ceren’le iki yıldır birlikteydik ama bu Selim’in 

Ezgi’yle ya da  sonrasında başka kızlarla olan birlikteliğinden çok farklıydı. Anlaşılmaz 

şekilde birbirimize ihtiyaç duyduğumuz zamanları biliyorduk ve sürekli bir arada olmak 



zorunluluğunu ikimiz de duymak istemiyordu. Ceren’in nerede yaşadığımı merak etmemesi, 

ne zaman ve nerede kiminle birlikte olduğumu sorgulamaması sadece istemsiz şekilde ona 

bağlanmamı sağladı. Uzak varlığı ruhumu sakinleştiriyordu ama Ceren’i tanıdıktan sonraki 

dönemde, tek başıma müzik dinlemek için gittiğim ve gece boyu barın gölgeli bir köşesine 

geçip ilk zamanlarda sulu bira, sonrasında votka portakal ve nihayetinde sek viski içtiğim 

barlardan tek gecelik ilişkilerle çıktığım oldu. 

Bir keresinde bir bara girerken Ceren’i gördüm, tuvaletten çıkıyordu, yanında bir kız 

arkadaşı vardı. Benim aşina olduğumun aksine bayağı makyajlıydı, mini bir etek ve boyunu 

oldukça uzun gösteren dolgu topuk ayakkabılar giymişti. Öyle ki neredeyse benimle aynı 

boydaydı. Beni görmedi, sarhoştu ve yanındaki kızla muhtemelen anlamsız bir şeye  

gülüyorlardı. O geceye değin onu gülerken görmediğim için sağ yanağında, elmacık 

kemiğinin üstünde, gözünün hemen altındaki  gamzeyi fark etmemiş olduğumu anlamak içimi 

acıttı. 

Sonrasında da o gamzeyi bir daha görmek için çaba sarf ettiğimi söyleyemem ama şu bir 

gerçek ki o gece onu barda her zamankinden farklı görmek izleyen haftalarda, haftanın birkaç 

günü doğrudan Macide hanımın yanına gitmek yerine önce Ceren’i aramak, sonra da evine 

gitmek için içimde büyük bir isteğin oluşmasına sebep oldu. Aramadan gitmemem konusunda 

ısrar edişini çalışmasını bölmemi istemediğine yormayı tercih etmiştim ya da böylesi işime 

gelmişti.  

Üçüncü kez Balıkesir’e gitmeden önceki son görüşmemizde Ceren’in yanında olağandan 

fazla kaldım, hatta tüm geceyi onunla geçirmek umuduyla son vapuru kaçırdım. Ceren 

kalmamı söylediğindeyse  kalacak olmamın bize zarar verebileceğinden korktuğum ve aslında 

gitmemi istediğini bildiğim için Barbaros Bulvarı’ndan bir taksiye bindim.  

Karşıya geçtiğimde, köprüdeki trafik yüzünden vakit iyice geç olmuştu. Asıl evimin 

önünden geçerken ışıkların yanmadığını görmek Selim’in evde olmayabileceği ihtimalini 

aklıma getirdi. Hâlâ birkaç parça eşyamın orada bulunmasından ötürü anahtarları da 

cebimdeki anahtarlığa takılı duruyordu. O saatte gidip de Macide hanımı tedirgin etmemek 

için o gece orada uyumaya karar verdim. 

Nedense, kapıyı açmamın ardından ışığın düğmesini çevirir çevirmez farelerin oradan 

oraya kaçışacağı gibi bir beklenti taşıdığım fark ettim. Oysa yanılmıştım. Ortalığın her 

zamankinden düzenli oluşu, buzdolabındaki borcama bizim ailenin kadınlarına özgü bir 

düzenle dizilmiş üçgen zeytinyağlı sarmalar teyzemin daha yakın zamanda burada olduğunun 

belki de o gün Alanya’ya geri döndüğünü gösteriyordu. O gece, eski yatağımda uzun 

zamandır uyumadığım kadar pürüzsüz bir uyku uyudum ve sabah erkenden kalkıp duş aldım. 



Balıkesir’e son ve üçüncü kez gitmek üzere yola çıkmadan önce Macide hanımın yanına 

gittim. 

Macide hanımı o gün biraz yorgun görünce, gece beni beklemiş olma ihtimali yüzünden 

kendimi kötü hissettim. Vedaları sevmediğini biliyordum ama o gün sanki gidecek olmam ona 

zor geliyormuş gibi olan tavrı beni gitmek konusunda bayağı tereddütte bıraktı. Otobüsü 

kaçırmam halinde Pendik’ten feribota binmek, Yalova’dan da ördek toplayan bir şehirlerarası 

otobüse aktarma yapmak zorunda kalacaktım.  

Evvelki gün Macide hanımın haftalık alışverişini dönüşüme kadar idare edecek şekilde 

fazlasıyla yapmıştım. İlaçlarının yeterli olup olmadığını kontrol ettim ve sonunda O’nu ilk 

gördüğüm gün olduğu gibi camın önündeki berjerinde oturur vaziyette bırakıp çıktım.  

Yol boyu bir hafta boyunca yalnız geçecek akşamlarda Ceren’i olabildiğince az 

düşünmenin benim için ne kadar fazla çaba gerektireceğinin hesabını yapmış, ne yazık ki bu 

iki bilinmeyenli denklemin ilerlediği çözümsüzlüğüne katlanmanın beni beklediğimden de 

zorlayacağı sonucuna varmıştım. Saat onda  Balıkesir’de misafirhaneye yerleştiğimde çoktan 

dönüşte Ceren’e O’nu kaybetmek pahasına da olsa birlikte yaşamayı teklif etmeye karar 

vermiştim.  

Çarşamba günü hafta ortasına ulaşmış olmak içimde gittiğim gün beliren sabırsızlığı iyice 

körüklemişti. Sanki midemin üstünde, kalbimle diyaframım arasına bir yerde mikro boyutta 

bir top vardı ve giderek artan bir hızla zıplayıp duruyordu. Şantiye çıkışında misafirhaneye 

gidip Ceren’in hayalini kurup kendi kendime boşalmamak için direnmek yerine sinemaya 

gidip bir aksiyon filminin güvensiz kollarında huzur bulmak umudundaydım.  

Sinemaya sık gidiyor olsaydım bir gereklilik olarak kapatmayı alışkanlık haline getirmiş 

olacağım telefonumun birinci perdenin bitimine yakın çalması bende anlık bir paniğe sebep 

oldu. Tittreşimden arandığımı fark ettiğimde karşı taraf bana ulaşmaktan çoktan umudunu 

kesmiş olacaktı ki, telefonun ekranında cevapsız arama ikonu belirmişti.  

Perde arasında telefonuma baktığımda arayanın yönetici olduğunu gördüm. Telaşlanacak 

bir şey olmadığını düşünmek istedim. İlk kez aramıyordu beni. Geri arama yaparken 

günlerden beri birlikte yaşamaya alıştığım mikro topun aksine midemin tam ortasına 

demirden bir tenis topu yerleşmiş gibi hissettim.  

İki gündür, dün ve bugün o şarkı çalmamıştı, endişelenmişti yönetici. Belki yine iğnesi 

bitmişti gramafonun ama beni de ortalarda görmeyince haber vermek istemişti. Hızla 

yaptığım hesaba göre gramafon iğnesi bitmiş olamazdı. Çilingir çağırıp içeri girmelerini 

gerektirecek bir şey olduğunu sanmıyordum. Hemen bir  şeyler yapacağımı söyleyip telefonu 

kapadığımda ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu.  



Avukatı aradım. Telesekreter çıktı. Daha önce bırakmış olduğum mesajlardan bildiğim 

üzere ona ulaşmayacağını düşündüğüm bir mesaj bıraktım. Bir araba bulup yola çıkıyordum 

ama Balıkesir’den gelmem zaman alacaktı, mümkünse o gidip Macide hanımın iyi olup 

olmadığını kontrol eder miydi? 

O gece avukatla karşılaşmadık. Ben gittiğimde her şey çoktan bitmiş, Macide hanımın 

sessizce ruhunun terk ettiği bedeni geldiği zamankinin aksine sireni çalmayan bir ambulansla 

morga kaldırılmıştı. Sabahın saat üçünde apartmanda beni bekleyen tek kişi yönetici değildi 

ama içeri buyur edip kurumuş boğazımı ıslatacak suyu ikram eden o oldu. Cenaze töreni 

olmayacaktı. Avukat öyle söylemişti.  

Sabahın ilk ışıklarıyla yöneticinin evinden çıktım. Gece boyu çalışmış olduğu için henüz 

uyuyor olabileceğini bile bile Ceren’i aramayı ve ona gitmeyi düşündüm, vazgeçtim. Otogara 

gidip bulduğum ilk otobüsle Alanya’ya gittim.  

* 

Bir hafta sonra avukatın ofisinde karşısında oturuyordum. Günlerdir doğru dürüst 

uyumadığını söyledi. İlk gittiğim zamana göre içerideki her şey sanki biraz daha eskimiş ve 

köhnemişti. Bu dört yıl içinde avukatın da olması gerekenden fazla, neredeyse on yaş 

yaşlandığını düşündüm.  

Bu sefer avukatın karşısında sol taraftaki koltuğa oturmuştum. İçeri girerken fark 

etmemiştim, bir anda ani bir hisle arkama döndüğümde içi eski kitap dolu kitaplığın artık 

orada olmadığını, geride duvar kağıdı üzerinde duvarın geri kalan kısmından bariz açık renkte 

bir iz bıraktığını gördüm. Avukat, yerimden sıçrar gibi arkaya dönüp bakma hamleme 

gülmüştü.  

“Kitapları eskiciye sattım. O kadar eskiydiler ki, eminim onları alan adam sahafa değil de 

sigara karşılığı eski kâğıt toplayıcılarından birine götürmüştür,” dedi. Benim buna karşılık bir 

şey söylememi beklemediği durmayıp söze devam etmesinden belliydi.  

“Zaten burayı da kapatıyorum,” dedi. 

“Avukatlık yapmayacak mısınız?” diye sordum. Çok da umurumda değildi aslında. 

“Evlat ben avukatlık yapmayı bırakalı yirmi beş yıl oldu,” dedi. “Burayı da sadece yerim 

yurdum belli olsun, işte eşe, dosta, ahbaba faydam olsun diye tutuyordum,” dedi. 

Küllükteki sigarası biterken bir sigara daha yaktı.  

“Macide hanım öldüğüne göre ben de artık gidebilirim.” 

O anlatıyor, ben de fazla yorum yapmadan dinliyordum. O gün orada oluşum bana öyle 

manasız geliyordu ki. İstese anahtarı yöneticiye bırakabilir ya da hiç buraya geri gelme 

zahmetine katlanmaksızın kargoyla Alanya’dan gönderebilirdim. 



“Denizli’ye, hanımın memleketine gidiyorum. Hanıma babasından kalan bir bağ evi var. 

Bakacağız artık, ne yapacağımıza. Ne kadar kaldıysa artık, ömrümüzün gerisini geçmişi 

unutmaya çalışarak geçirmek iyi gelecek,” dedi. Ona tam orada bulunmamın sebebini 

soracaktım ki bir öksürük krizine tutuldu. 

“Tabii bu ciğerler beni ne kadar götürürse,” dedi gülerek. Gülüşü öksürüğünün içinde 

kayboldu. Yarısından fazlası duran sigarayı küllükteki izmarit yığınının içine bastırarak 

söndürdü. 

“Biliyorum, merak ediyorsun seni neden çağırdığımı,” dedi. 

“Evet,” dedim. “Evde birkaç parça eşyam vardı, herhalde onları almamı istemek için 

çağırmış olabileceğinizi düşündüm,” dedim.  

“Tabii,” dedi, “Bu da olabilirdi ama biz hallettik onu.” 

“Nasıl yani?” diye sordum. 

“Evin ölümünün ardından üç gün içinde boşaltılması, cenaze töreninin olmaması gibi 

Macide hanımın vasiyetiydi. Macide hanım yapılacak cenaze töreninin bütün eski defterlerin 

açılmasına sebep olacağını biliyordu ki, bu onun yıllardır süregelen suskunluğunun tamamen 

boşa gitmesi anlamına gelecekti.” 

Vasiyetin benimle ilgisini ister istemez merak ettim. Beklentim yoktu ama yine de 

avukatın benimle direkt bağlantısı olmasa bile o güne kadar çoktan soruları ardı ardına dizmiş 

olmam gereken konuyla ilgili bilmem gereken bir şey açıklayacağını, o zamana kadar 

parçalarını toplayıp biriktirdiğim yap-bozu doğru yapıp yapmadığımı göstereceğini hissettim.  

“Macide hanım vasiyetini yirmi beş yıl önce yazmıştı. Geçen yıl küçük bir değişklik yaptı. 

Bu değişikliğin öncesinde Moda’da oturduğu ev de dahil olmak üzere her şeyini bir çocuk 

köyüne bağışlamıştı.” 

Bıraktım anlatsındı. Bölmeyecektim. 

“Geçen yıl vasiyetinde yaptığı değişiklikle Moda’daki evi sana bıraktı,” dedi. Avucumda 

tuttuğum, henüz avukata vermemiş olduğum anahtarlar sanki derimi yakmış gibi avucumu 

açtım ve sonra daha öncesinden daha sıkı şekilde kapadım. Öyle ki, kısa tırnaklarım derime 

geçti. Bu hiç beklemediğim bir şeydi.  

“Bana soracak olursan sen bunu o olabildiğince garip durumun içine her gün biraz daha 

gömülürken hiç soru sormamakla fazlasıyla hak ettin. Tabii bunda senin de oldukça garip 

olmanın payı büyük,” dedi. Masasından kalktı. “Çay içer misin?” diye sordu. Evet, anlamında 

başımı salladım. 



Kapı girişinde sekreter masasının arkasındaki diyafondan çay söyledi, ana kapıyı açıp geri 

geldi. ‘Garip’ diye tanımlanmama takılmıştım. Aklıma kardeş gibi olduğumuz, daha 

çocukluktan henüz çıkmadığımız bir zamanda Selim’in bana ‘tuhaf adamsın’ deyişi geldi.  

Avukat geri gelip masasına oturunca, “Macide hanımın hikayesini ne kadar biliyorsun?” 

diye sordu. 

“Sanırım bilmem gerektiği kadarını,” dedim.  

Yani, dercesine tek kaşını kaldırıp kafasını hafifçe yana eğdi. 

“Oğlu intihar etmiş, işte,” dedim.  

“Peki sence benim bunla ne ilgim olabilir?” 

Karakterimin doğal bir uzantısı olarak bunu hiç düşünmemiştim. Macide hanım’la 

avukatın bağlantısını sormam o giderek iç sıkıcı olan o odadan çıkabilmemin tek şartıymış 

gibime geldi. Sormama gerek kalmadan anlatmaya başladı. 

“Aslında belki de bunları hiç öğrenmen gerekmeyebilir, anahtarları bırakıp buradan çıkıp 

gidebilirdin.” 

Masasının çekmecesini açıp yeni bir sigara paketi daha çıkardı. Küllüğü alıp masanın 

altındaki çöp kovasına boşalttı. Tam yeniden lafa başlayacaktı ki, odadan içeriye bir adam 

elinde iki çayla girdi. Çaycının çıkıp gitmesi, kapının kapanması ile yeniden anlatmaya 

başladı. 

“Bir çeşit kaderin ağları örmesi hikayesi. Hatta yıllar sonra senin de içinde olduğun 

hikayenin ilkinin üstüne dolanması. İnanılır gibi değil,” dedi. İnanmadığını vurgulamak 

istermiş gibi sigara tutan eli şakağında, işaret ve orta parmakları arasında sigarası tüterken 

kafasını iki yana salladı.  

“Macide hanımın oğlu Nihat’ın neden intihar ettiğini söyleyeyim. Nihat bir kızı seviyordu. 

Dilek... Evleneceklerdi. Henüz resmiyete dökülen bir şey yoktu. Evlenecekler ve yurtdışına, 

Nihat’ın üniversite sonrasındaki eğitimi için İngiltere’ye gideceklerdi. Macide hanım kızı 

aileye tam olarak uygun görmese de Orhan Bey’in Nihat’a ve Dilek’e sahip çıkması ile çok da 

sert bir tavır gösteremedi.” 

Çayından bir yudum aldı, bana “Soğutma,” dedi. Ben çayı soğuk içerim, demedim. 

“Nişan hazırlıklarına başlanmak üzereydi ki, hiç akla gelmeyecek bir şey oldu, Dilek 

ailecek görüştükleri bir ailenin oğlunun, ki Dilek Ekrem’i çocukluğundan beri tanıyordu, 

tecavüzüne uğradı. Oğlan meğerse oldum olası Dilek’e tutkunmuş. Evlenmek istediğini 

ailesine söylemiş, ailesi durumu Dilek’in ailesine aktarmış, sonuçta bildiğimiz, tanıdığımız 

insanlar, neden olmasın ki diye düşünmüşler. Ancak konuyu Dilek’e açtıklarında Nihat’ın 

varlığını öğrenmişler ve  geri dönüp Ekrem’in anne babasına kendilerine ancak Dilek’in bu 



isteğine saygı duymak düştüğünü bildirmişler. Ekrem’in ailesi de bunu makul karşılamış. O 

zamanlar düşünüldüğünde iki ailenin tepkisinin de toplumun çok yukarısında olduğunu kabul 

etmek gerek ama elbette çok şaşırtıcı değil. Zira Dilek’in babası Teknik Üniversite’de öğretim 

görevlisi, annesi de Kız Pratik Sanat’ta öğretmendi. Ekrem’in babası küçük çapta işletme 

sahibi, annesi de İstanbul’un bilinen ailelerinden birinin kızıydı. İki aile arasında diyaloğun 

devamında bunun bir engel oluşturmaması için ellerinden geleni yapmak konusunda mutabık 

kalmışlar ama işler düşündükleri gitmemiş. Ekrem, bir gün Dilek’e kendisiyle konuşmak 

istediğini söylemiş. Dilek önce istmediyse de az çok Ekrem’i tanıdığı, görüşmek istemezse 

Ekrem’in Nihat’ın başını ağrıtabileceğini düşündüğü için razı olmuş. Dışarıda buluşmuşlar, 

sonrasında Ekrem Dilek’i eve bırakmış. Dilek, Ekrem’in bir süre önce doğumgününde hediye 

ettiği tarağı geri vermek istediğini, arabada beklemesini  söylemiş. Ekrem yukarı çıkmakta 

diretmiş. Ne olduysa o zaman olmuş. Ekrem tecavüzle de kalmamış, kendisi ile evlenmemesi 

halinde Nihat’a isteyerek onunla birlikte olduğunu  anlatmak ve olası evliliğine de mani 

olmak için elinden geleni yapacağını söyleyerek şantaj yapmış. Bu durum bir ay kadar 

sürmüş. Dilek artık kendini ne kadar çaresiz hissettiyse iyiden iyiye Ekrem’i öldürmeyi 

kafasında kurmaya başlamış. Günü geçtiğindeyse artık Ekrem’i öldürmek için harekete 

geçmiş. Evde kimsenin olmadığı bir gün Ekrem’i çağırmış ve babasının tabancasıyla Ekrem’i 

tek kurşunla kalbinden vurarak öldürmüş.”  

“Kasten ve planlayarak adam öldürmekten müebbete mahkûm oldu. Avukatı bendim. 

Dilek’in avukatlığını yapmam için Macide Hanım israr etti. Dilek’in suçsuzluğunun 

ispatlanmasını Nihat için istiyordu. Üzerinden zaman geçtiği için tecavüzü kanıtlayamadık. 

Kaldı ki, Nihat’la Dilek daha önceden cinsel ilişkiye girmişti ve ne yazık ki Dilek bunu dile 

getirerek tecavüzün etkisini hafifletmiş oldu.  Bir de Ekrem’in ailesi mahkemede oğullarının 

acısıyla Dilek’e karşı bir tutum takınıp, sanki Dilek Nihat tarafından ortada bırakılmış, bunun 

üzerine Ekrem’e yamanmaya çalışmış ama Ekrem kabul etmeyince hırslanıp öldürmüş gibi 

bir tablo çizince Dilek’in çok da savunulacak yanı kalmadı.” 

“Bebeğin kimden olduğunu Dilek dahil kimse bilemedi. Tabii şimdi olsa daha 

mahkemenin ilk celselerinde bebeğin babası tespit edilir ve eğer babanın Ekrem olduğu 

kanıtlanırsa her şey farklı seyrederdi. Ya da bebeğin babasının Nihat olduğunu düşünelim o 

zaman da Nihat belki bu kadar umutsuzluğa kapılmaz, Dilek’e karşı duyguları değişse bile 

çocuğunun onda uyandıracağı hisler intiharına mani olurdu. Bunu bilmemize imkân yok, olsa 

bile artık anlamı yok.” 

“Nihat, korkunç bir bunalıma girdi. Macide hanım ve Orhan Bey onu hem buradan 

uzaklaştırmak, hem de girdiği bunalımdan çıkması ümidi ile Cenevre yakınlarında bir kliniğe 



yatırdılar. Birkaç aylık tedaviden sonra Nihat gayet sağlıklı bir şekilde İstanbul’a döndü, bir 

süre sonra da daha önceden planlandığı üzere eğitimine devam etmek üzere Londra’ya gitti. 

Halbuki Nihat’ın iyilik hali aldatıcıymış. Hapishanede doğan bebeğin haberi Tepesoy 

ailesinin evine çabuk gelmedi ama Londra’ya hızla ulaştı. Nihat’ın sinmiş depresyonu da 

depreşti ve bir gece kaldığı pansiyonda kendini astı. Nihat’ın cenazesini almaya, Londra’ya 

Tepsoy’ların aile avukatı olarak ben gittim. Kaldığı pansiyonun sahibi eşyalarıyla birlikte o 

plağı da verdi. Söylediğine göre Nihat, o akşam pansiyonun oturma odasında defalarca bu 

şarkıyı dinlemişti. Dönüşte, plağı Macide hanım ve Orhan Bey’e vermemeyi düşünmedim 

değil ama günler sonra nihayetinde bunun da Nihat’ın eşyalarına dahil bir parça olmasından 

ötürü zor bir kararla götürüp verdim.”  

“Orhan Bey, Nihat’ın vefatından sonra kırkıncı günde gramafona o plağı koymuş . Macide 

hanım o gün için bunun yakışık almayacağını söylemiş ve gidip kendini kitaplıklı odaya 

kapatmış. Akşamüstüymüş. O günden sonra ölene kadar Orhan Bey güneşin batmaya 

başladığı saatlerde o şarkıyı çalmayı adet edinmiş. Onun ölümünden sonra Macide hanım 

bunu devam ettirdi.” 

Çaylarımız çoktan bitmişti. “İçer misin?” diye sordu. 

“Hayır,” dedim. “Bir sigara alabilir miyim?” 

“Sen sigara içiyor musun?” diye sordu.  

“Bazen,” dedim. “Durum gerektirdiğinde.” 

Paketi uzattı. İçtiği sigara düşündüğümden de sertti. 

“Seninle karşılaşmamızı hatırlıyor musun?” diye sordu.  

“Tabii ki…” “Basketbol maçında karşılaştık,” dedim. Hikayenin bize nasıl  bağlanacağını 

merak ediyordum. “Sonra da birahaneye gittik.”  

“Evet, evet…” dedi. Gülümsedi. “Maç da güzeldi, biralar da o skorun üstüne iyi gitmişti.” 

Duraksadı. Lafı nasıl toparlayacağını bilemiyor gibi usul usul sigara tutan eliyle kafasını 

kaşıdı. 

“O akşam galiba kaderin çarkları yeniden dönmeye başladı,” dedi.  

“Nasıl?” diye dümdüz sordum. Az önce anlattıkları yeterince içimi sıkmıştı ve daha 

fazlasına ihtiyacım yoktu.  

“O tantanayla geçen günlerden ve ben o davayı kaybettikten sonra bir daha büyük dava 

almadım. Ufak tefek adi suç davalarına baktım ve kendime Macide hanımı bir çeşit asıl iş 

olarak edindim çünkü onun o halinden fazlasıyla kendimi sorumlu tutuyordum.” 



 Haksız mıyım, der gibi baktı. Evet, belki de haklıydı, belki de haksızdı. Açıkcası bununla 

ilgilenmiyordum. Elinden geleni yapmıştı ve Dilek onun kendisini savunabilmesi için elinde 

hiçbir şey bırakmamıştı.  

“O akşam tesadüfen yan yana oturduk, tanıştık ve o dönemde Macide hanım için birine 

ihtiyacımız olduğu için de ben sana bir teklifte bulundum.” 

Evet, tamı tamına böyle olmuştu. Bunları neden tekrarlıyorduk acaba? 

“Senin düzgün bir çocuk olduğunu, Macide hanımın senden zarar görmeyeceğini 

düşünmüştüm. Zaman içinde yanılmadığımı gördüm.” Ayağa kalktı, gitti arkamda kitaplıktan 

artakalan boş duvara sırıtını duvara yaslayıp ellerini ceplerine koydu. Oturduğum yerde yarı 

yarıya geri dönmek zorunda kaldım.  

“Ama senin böyle davranacağını, ilerleyen zaman içinde Macide hanımın evine yerleşip 

onun hayatının bütün bütüne bir parçası olabileceğini öngörmemiştim,” dedi. 

“Ben de,” dedim, sustum. Eğer Selim’le değil de bir başkası ile ev arkadaşı olsaydım ya da 

yurtta kalsaydım böyle olmayabilirdi. En başa dönecek olursak Selim bacağını kırmasaydı hiç 

karşılaşmayabilirdik. Bunları bilmesine gerek var mıydı, sorusuna verecek ne yazık ki bir 

cevabım yoktu. 

“Hele ki, Ceren’le karşılaşacağınız ve sevgili olacağınız kırk yıl düşünsem aklıma 

gelmezdi,” dedi. ‘Ceren’in adını duyduğumda biri bir yerime bir şey batırmış gibi olduğum 

yerde zıpladım.  O’nu tam görebilmek için arkama tam döndüm. “Siz… sen… Ceren’i 

nereden biliyorsun?” diye sordum. Acaba bu adam ve Ceren… Yok canım değil babası, 

neredeyse dedesi yaşındaydı.  

“Nereden mi?” diye sordu. Sesinin tınısında hâlâ anlamamış olmamla alay eden bir şeyler 

var gibiydi. “Biraz abartılı olacak ama neredeyse annesinin karnına düştüğünden beri tanırım 

Ceren’i,” dedi. Odanın içinde yürümeye başladı. Rengi griden siyaha dönmüş tül perdelerin 

iki kanadı arasından içeri girip, odanın loşluğunu bıçak gibi yaran akşam güneşi her adımında 

ardında kalan ince toz bulutunu minik zerreciklere ayırıp parçalıyordu.  

“Bak, her şeyi ben bilecek değilim ya, biraz da sen anlat. Sahi nasıl buldunuz Ceren’le 

birbirinizi?” diye sordu.  

“Eminim biliyorsundur,” dedim. Avuçlarımda biriken ateş sanki bir anda tüm vücuduma 

hücum etmişti. Oturduğum yerde öne doğru eğilip hırkamı çıkarttım, yanlamasına dizlerime 

koydum.  

“Neyse beni ilgilendirmez tabi, özel meseleniz,” dedi ve kıskıs güldü. Bir an biz sevişirken 

bu herifin de bir şekilde bizi gözetlediği gibi acayip bir fikir geçti kafamdan, sağ yumruğumu 

sıktım. Sol avucumun içinde anahtarları hâlâ sıkıyordum. 



“Senden belki birçok şey olurdu ama Ceren’in aşığı olur muydu, uzun süre bilemedim.”  

“Bence bu beni ve Ceren’i ne kadar tanıdığına göre değişir. En azından kendim için 

söyleyebilirim ki, beni hiç tanıdığını zannetmiyorum. Olsa olsa izlemiş ya da izletmişsindir.” 

“Doğru haklısın, seni bir süre izlettim. Kabul et ki, yapmak zorundaydım. Macide Tepesoy 

gibi bir kadının evine girip çıkıyordun.” 

“Olabilir ama faturalarını yatırmasaydım, Macide hanımın soyadını bile bilmiyor 

olabilirdim, kaldı ki öğrenmem de bir şey değiştirmedi.” 

“Tabii sen o mahkeme günlerinde belki de doğmamıştın bile. Ama eminim annen veya 

babana söyleyecek, soracak olsan sana onlar da benim anlattıklarımın büyük bir kısmını 

anlatırdı. Türkiye’de duymayan kalmamıştı. Toplumun Ekrem’e acıyanlar veya Dilek’i 

tutanlar diye ikiye ayrıldığını bile söyleyebilirim.” “Tabii Nihat’ın intiharı ile yaranın basın 

tarafından nasıl kaşınıp yeniden kanatıldığını söylememe gerek bile yok.” 

“Tahmin ediyorum,” dedim. Düşününce göğsüme bir ağırlık çöktü. Kim bilir Macide 

hanım o günlerde, hele Nihat öldüğünde ne acılar çekmişti,.  

“Seninle Ceren’in birlikte olduğunuzu seni izletirken keşfetmedim,” dedi.  

Allah’ın belası avukat, bir oraya bir buraya atlıyordu. Kafam karmakarışık olmuştu. Artık 

yeter, diye bağırıp kaçacaktım oradan. Neyse neydi! 

“Buraya kadar anlattıklarımdan anlamadıysan da açık açık söyleyeyim, Ceren Dilek’in 

kızı.” 

Anlamamıştım. Hızla koşarken duvara toslamış gibiydim. 

“Her ay giderim ona. Öyle olsun isterdim ama beni bir çeşit baba filan yerine koyduğunu 

iddia etmeyeceğim. Onunla şimdiye kadar annesinin davası hakkında konuşmadığımız gibi 

Macide hanım da onu hiç görmedi. Nasıl ki o dava Ceren’le benim aramda aşılmaz bir duvar 

gibi durup durduysa Macide hanım için de Ceren tüm ömrü boyunca kocaman bir soru işareti 

olarak kaldı. O yüzdendir ki, onu görmek istemediyse de yok da sayamadı. Dilek hayattayken 

Dilek’in hesabına Ceren için bir miktar para her ay düzenli olarak yatırıldı.  

Bundan on yıl önce Dilek’in onay vermesiyle Macide Hanım’ın sakladığı Nihat’ın 

bebekken kesilen ilk saçı ile Ceren’in bir sağlık taramasında alınan kanında DNA 

karşılaştırılması yapıldı. Macide Hanım, Ceren öz torunu ise daha fazla onun yanında 

olmasını, servetini ona bırakmak istiyordu. Ne yazık ki, Ceren’in Nihat’ın kızı olmadığı 

ortaya çıktı. Dilek ölmeden önce Ceren’e babasının kim olduğunu ve tüm olayları anlattı. 

Dilek’in ölümünden sonra da Macide Hanım Ceren’e ne olursa olsun madden yardım etmek 

istedi ama Ceren bu yardımı sadaka olarak kabul ettiği için reddetti. Yine de her ay bir 

ihtiyacı var mı diye giderim. Bazen çok sıkıştığında geri ödemek üzere benden para alır ama o 



da çok nadir. Sen de biliyorsun, çevirilerle ayakta durmaya çalışıyor. İşte ona gidişlerimden 

birinde apartmandan çıkıp arabaya henüz binmiştim ki, sen geldin. Tesadüfün bu kadarı 

olmaz, dedim. Ne yalan söyleyeyim senin o apartmana gelmene bir anlam veremedim ve 

Ceren’le bir bağlantın olabileceğini bile düşünmedim. İçime yine de bir kurt düşmedi değil, 

elbette. İhtimal vermedim ama sonra biraz işin peşine düşünce kırk yıl düşünsem aklıma 

gelmeyecek şeyin olduğunu, seninle Ceren’in arasındaki ilişkiyi öğrendim. 

“Nereden biliyorsun ki, aramızda bir ilişki olduğunu?” diye sordum. Sesimde alışık 

olmadığım ama varlığı beni memnun eden bir öfke vardı. 

“Dur, sakin ol!” dedi.  

Gitmek için yerimden kalktım. Yanıma geldi, omzumdan bastırarak beni yerime tekrar 

oturttu. 

“Kafan karıştı değil mi?” diye sordu. “Ceren için duygularının ne olduğunu bilemem ancak 

bildiğim bir şey var ki, o da senin Ceren’in kısmen de olsa hayatına girmesine izin verdiği tek 

kişi olduğun.”  

Artık daha fazla dayanamayacaktım. Kafam bir bulutun içindeymişcesine önümü 

görmeden yürüyordum. Kolumdan yakalamak istedi. Kolumu geriye doğru silkeleyip izin 

vermedim. Sokak kapısına gelmiştim ki,  “Gidiyor musun?” diye sordu. “Daha fazla kalmalı 

mıyım?” diye sordum. Durdum. ‘Ceren biliyor mu?’ diye soracak oldum, vazgeçtim. 

“Aslında bu kadarı senin için yeterli,” dedi. Bir an ‘Nasıl yani, daha bilmediğim ne var?’ 

diye geçirdim içimden. Bakışlarımdan anlamış olacak ki, “Gerisi teferruat,” dedi.  

* 

O geceyi Macide hanımın evinde yalnız geçirdim. Ev avukatın dediği gibi eşyasızdı. Bir 

tek kitaplıkları boş odada yatağım ve salonda yerde üzerinde plağı ile gramafon duruyordu. 

Sabah gün ağarırken komşuların rahatsız olup olmayacağına aldırış etmeden gramafonu 

çalıştırdım, iğneyi plağın üstüne koydum.  

Şarkı bitince Ceren’i aradım. Sesinde zerrece uyku yoktu. Muhtemelen elindeki işi 

bitirmek için gece boyu çalışmıştı. O saatte aramam onu şaşırttıysa da her zaman olduğu gibi 

beni kendini fazla ele vermeden dinledi. Adresi verdikten sonra bir taksiye atlayıp gelmesini 

söylediğimde itiraz etmedi. Telefonu kapattıktan sonra plağı gramafondan aldım, evin 

anahtarıyla boydan boya çizdim. 

 

 

 


