
GUGUKLU SAAT 

 

I 

 

İşleri bitirmiş, üstünü değiştirmişti. Geçen bayram için aldığı, giymeye kıyamadığı krem 

rengi, yakası zarif dantelli bluzun altına nispeten eski olsa da, görüntüsü eskiliğini ele vermeyen 

kahverengi, önden pileli, iyi kalite gabardinden bir etek giymişti. Terzi Zehra mahalleden taşınalı 

beri üstüne başına pek bakmıyordu. Terzi Zehra  varken senede bir iki kere kumaşçılara gider, 

ucuz ama kaliteli zevkine göre kumaşlar seçerdi. Sonrasında da ölçüsüydü, kesimiydi provasıydı 

derken neredeyse iki ayı bulan bir şenlik başlardı. Genelde kumaşçıya yine mahalleden bir 

komşuyla gidildiği için Terzi Zehra’nın evinde geçen dikiş günlerinde de yalnız olunmazdı. 

Zaman içinde Terzi Zehra’nın müşterisi azalmış, Meryem hanım gibi birkaç komşunun, ahbabın 

arada sırada getirdiği işlerle tekneyi döndüremez olmuştu. Meryem Hanım’a son diktiği emprime 

kumaştan yazlık elbiseyi teslim ederken, sanki kabahat işlemişcesine utanarak karşıya, oğlunun 

yanına taşınacağını söylemişti. Terzi Zehra gittikten sonra mine çiçekli emprime elbiseyi bir kez 

bir düğüne giymiş, sonra da bir daha giymeye  kıyamamıştı. ‘Belki,’ diye düşündü, dudaklarında 

bir gülümsemeyle, ‘Belki, o elbiseyi giymek yine bir düğüne, kızının düğününe kısmet olurdu.’ 

Gülümsemesi dudaklarında asılı kaldı. 

Nasıl olmuştu da görmemişti! Saatin üstü bir parmak tozdu. Sabahtan öğlene kadar dipköşe 

temizlik yapmıştı. Toz almayı oldum olası sevmezdi. Akşam vakti zaten bir gören olmaz diye, 

salonun tozunu almış gerisini sonraya bırakmıştı. Öğleden sonra mutfağa girmiş, saatlerce 

hazırlık yapmıştı. Zamanın nasıl geçtiğini ikindi ezanı okunana kadar da anlamamıştı. Hocanın 

ezan okuyan sesi kesildiğinde olur da, erken gelecek olurlarsa diye içini bir telaş kaplamıştı.  

Banyoya gitti, küvetin içinde duran kovanın kenarına  yıkanıp asılmış bezlerden birini aldı. 

İçine sinmediğinden muslukta bir kere daha iyice yıkadı, tek damla su çıkmamacasına kuvvetle 

sıktı bezi.  

Eşi Mahir Bey, kızına ilkokul beşi bitirdiği yıl karne hediyesi olarak bu guguklu saati almıştı. 

Sema, bir ev gezmesinde ahbaplardan birinin evinde görmüş, saat başı yuvasından çıkıp öten 

kuşa hayran olmuş, akşam boyu evin çocuklarıyla oynamak yerine kuş çıksın diye dakikaları 

sayarak saatin önünde oturmuştu. Sonrasında Mahir Bey’den ara ara hep kendi evlerine de bir 



guguklu saat almasını istemiş, sonunda babasını karnesinde notlarının hepsinin beş pekiyi olması 

halinde bir guguklu saat almaya ikna etmişti.  

Karne günü Sema, elinde karnesiyle evin bahçe merdivenlerinde oturup babasının işten 

gelişini beklemiş, Mahir Bey sokağın başında göründüğünde bir taraftan karneyi sallayarak bir 

taraftan “Saati alıyorsun bana baba!” diye bağırarak koşmuştu. Mahir Bey, kızdırmak için 

“Halbuki ben sana bisiklet alacaktım,” dediğinde Sema’nın gözleri dolu dolu olmuş, “Ben saat 

istiyorum,” diye sokakta basbas bağırmıştı.  

Ertesi gün baba kız elele tutuşmuş, Üsküdar’dan vapura binip karşıya Eminönü’ne geçmişler, 

tüm gün Sema istediği saati alabilsin diye Tahtakale’de dolaşmışlardı. Sonunda Sema, içinden 

kırmızı bir kuşun çıktığı guguklu saati beğenmişti.  

Akşam eve döndüklerinde Mahir Bey, Sema’ya önce saatleri, nasıl çalıştıklarını, zembereğin 

ne olduğunu anlatmış, sonra düzgün çalışması için guguklu saati zaman zaman kozalaklarını 

çekmek suretiyle kurması gerektiğini söylemişti. ‘İlk ben kuracağım,’ diye tutturmuştu Sema.  

Sonraki birkaç gün neredeyse gözünü kırpmadan saatin başında oturmuş, dakikaları saya saya 

kafayı üşütecek diye anneciğinin yüreğine korkular salıvermişti. Neyse ki haftasına kalmadan 

havalar iyice ısınmış, sokaktaki çocukların oyuna çağıran sesi Sema’yı saatin önünden 

koparmayı başarmıştı da şükür, Meryem hanımın korkuları boş çıkmıştı.  

Sema saatin alındığı ilk günden, evden ayrılıp gittiği son güne kadar, saati kurmayı bir gün 

bile ihmal etmemiş, bu saat ona takdire şayan bir dakiklik kazandırmıştı. Gel gör ki, Mahir Bey 

öldükten, ardında da evin işyerine uzaklığını bahane edip Sema da taşındıktan sonra Meryem 

Hanım için gelişini gidişini kollayacak kimse kalmamış, zaman iyiden iyiye ağır akar olmuştu. 

Guguklu saati üç gün kuracak olsa dördüncü gün unutuyordu. Meryem hanım, kendi kendine ‘Bu 

kuşcağız da benim gibi yapayalnız, kurayım da bari saat başı birbirimize ses olalım,’ diyordu 

ama yine unutuyordu.  

Guguklu saatin tozunu inceden inceye güzelce aldıktan sonra içeri gidip televizyonun 

üstündeki elektronik masa saatine baktı. Altıyı yirmi geçiyordu. Demek eli kulağındaydı, 

Sema’sı bir saatten az bir zamanda belki de yarım saate kadar yanında Meryem Hanım’ın ilk kez 

göreceği biri ile annesini tanıştırmak üzere gelecekti. Kiminle, nasıl birisi ile karşılaşacağını 

düşününce bile kalbi bunca çarptığına göre, kanlı canlı karşısında gördüğünde bayılmazsa iyiydi.  

Meryem hanım oyalanırken iki dakikanın daha geçtiğine karar verip akrebi altının, yelkovanı 

beşin üstüne getirdi, işaret parmağını halkaya geçirip önce sol sonra da sağdaki kozalağı yukarı 



çekmesiyle kuşun yuvasının altında, bir dal ucunda  çınar yaprağı bir sağa bir sola sallanmaya 

başladı. Beş dakika sonra kuş çıkıp bir kez ötecek, saatin buçuk olduğunu haber verecekti.  

Meryem Hanım, elindeki bezi götürüp banyodaki kovanın içine bıraktı. Birbirinin aynını 

kovalayan günlerin verdiği hamlıktan sonra gün boyu ayakta iş yapmak onu yormuştu. Salonda, 

cam önündeki berjerlerden oturdu. Kafasını koltuğun arkalığına dayadı, gözlerini usulca kapadı. 

Uyumayacak, gözlerini dinlendirecekti.  

Kapının zil sesiyle yerinden sıçradı. Zilin susmasıyla saatin içinden hafif bir tıkırtı geldi, kuş 

yuvasından çıktı. Yedi kez öttü. Sema tam zamanında gelmişti.  

 

II 

 

Sema o gün öğleden sonra izin aldı. Sabah uyandığında üzerinde aşina olduğu bir tuhaflık 

vardı. Uzun zamandır gelmeyip de migren ağırısının o gün teşrif buyurmasında aslında şaşılacak 

bir şey yoktu. Şimdiye kadar hep böyle olmuştu, ne zaman gerilse ya da fazla heyecana 

kapılacak olsa hemen kendini gösterirdi ama lanet ağrı epey bir süredir kendini unutturmuştu.  

Bir gün önce giyip yatak odasında sandalyenin üzerine bıraktığı pantolonla gömleği güç bela 

giydi, mutfağa gidip ağzına bir lokma peynir ekmek attı. O  gün kahve içmeden evden çıktı. 

Servisin içi kalabalıklaştıkça hafiften bir bulantı kendini belli etmeye başlayınca, ‘Keşke hiç 

çıkmasaydım evden,’ diye düşündü.  

İş yerine ulaştığında artık migreninin geldiğinden kuşkusu kalmamıştı. İlk yardım dolabının 

durduğu loş koridorda gözünün önünde parlak sineklerin uçuşmaya başlamasının ardından 

başının sol tarafını ele geçiren, dakikalar geçtikçe şiddetlenen zonklayıcı ağrı başladı. Yerine 

gidip bir süre bilgisayarın ekranına boş boş baktıktan sonra gitti, bir tane daha ağrı kesici yuttu.  

O gün için yazması gereken mektupları yazdı, şefi dışarıdan gelir gelmez durumunu anlatıp 

izin aldı. Herkes öğlen yemeğine çıkarken o bir taksiye binmiş eve doğru gidiyordu. 

Ağrı kesiciler belki biraz etki göstermişti göstermesine ama yine de ağrı olabildiğince 

şiddetiyle devam ediyordu. Taksicinin sigara yakması, sigara dumanının açık pencereden esen 

rüzgârın marifetiyle yüzüne boca olmasıyla sabahtan beri bir çeşit yutkunma hareketi ile 

zaptetmeye çalıştığı midesinden kocaman bir öğürtü kalktı, bunu ağzına acı suların gelmesi takip 

etti. Bir gün önce alıp cesaretini toplayamamaktan ötürü bir türlü yapamadığı gebelik testini 

içinden alelacele çıkardığı küçük poşeti ağzına dayamasıyla öğürtülerin birbirini takip etmesi bir 



oldu. Nihayet taksici halini fark etti de sigarayı attı. Beş dakika sonra evinin kapısında taksiden 

inerken boş midesine dair ne varsa elindeki poşette taşıyordu.  

Üstünden çıkardığı pantolonla gömleğini banyoda yerde bıraktı, ılık duş aldı. Yatak odasının 

perdelerini sıkı sıkıya kapatıp bornozuyla yattı, gözlerini kapadı. Kusmak iyi gelmişti, ağrısı 

bayağı hafiflemişti.  

Uyandığında saat beşe geliyordu. Eliyle kafasını yokladı, başındaki havlu açılmış, saçları 

neredeyse kurumuştu. Telefonuna baktı üç cevapsız çağrı gördü. İkisi iş yerinden arkadaşının, 

sonuncusu ise Serhan’ın aramasıydı. Serhan arayalı beş dakika olmamıştı. Belki de uyanmasının 

sebebi çalan telefondu. Yatağın kenarında oturmuş, gardrobun aynasında öbek öbek ayrılıp biri 

bir tarafa, diğer diğer tarafa dağılmış saçlarını nasıl yola getireceğini düşünürken telefonu yine 

çaldı. Serhan’a altıda gelirse rahat rahat gidebileceklerini söyledi.  

Başında hafif bir sersemlik sürse de öğlen eve geldiğindeki haline göre kendini gayet iyi 

hissediyordu. İlk migren ağrısını hatırladı. On iki yaşındaydı, bir yaz günüydü.  

Bir an evvel hazırlanmalıyım, diye geçirdi içinden. Kafasını duşun altına tekrar sokup 

saçlarının tamamını yeniden iyice ıslattı. Yerde duran kusmuk lekeli pantolonla gömleğini kirli 

sepetine attı. Bir gece önce geniş yakalı, bej rengi, viskon elbisesini giymeye karar vermişti. 

Yine de o akşama daha uygun bir kıyafet bulabilme ümidiyle gardrobun önünde durup bir süre 

askılara baktı. 

Saat altıya çeyrek kala saçı, kıyafeti ve makyajıyla bir bütün olarak hazırdı artık. Serhan’ın 

saat tam altıda geleceğini biliyordu. Aklına çantasındaki gebelik testi geldi. Bir gün boyu 

beklemişti, birkaç saat daha bekleyebilirdi. Beklemesinin sebebi çıkacak sonuç karfşısında ne 

hissedeceğini bir türlü kestiremiyor olmasıydı. 

Serhan’la bir yıl kadar önce işyerine yakın bazen sabahları kahvaltı yaptığı bir pastanede 

tanışmışlardı. O sabah her zamankinden fazla kişi vardı. Sema dört kişilik masada tek başına 

oturmuş, kahvaltısının ardından çayını içiyordu. Serhan ve yanında bir kadın gelip masanın 

müsait olup olmadığını sorduklarında Sema da onlara az sonra kalkacağını söylemişti. Öyle de 

olmuştu, zaten.  

Ertesi gün, trafik yüzünden gecikince geniş geniş kahvaltı etmeye zamanı olmadığı için 

pastaneye uğrayıp paket sandviç yapmış, çıkarken de kapıda içeri bir önceki gün yanında olan 

kadından başka bir kadınla giren Serhan’la karşılaştığında, ‘Demek o da trafiğe takılmış,’ diye 



aklından geçirmesine şaşırmıştı. Serhan  nezaketle ona kapıyı açmış, o geçerken “Günaydın,” 

demiş ve ardından yanındaki kadına yol vermişti.  

Yaklaşık bir hafta kadar sonra yine pastanede Serhan oturmak için yanına gelmişti, yanında 

kimse yoktu ve işte o gün gerçekten tanışmışlardı. Sonrasının başkalarınınkinden çok da farkı 

yoktu belki ama önceleri onların birbirlerine daha hızlı bağlanmalarına sebep olmuş olabilirdi.  

Sema evli bir adamla geride kalmış beş yıllık bir beraberliğin, Serhan ise çok sevdiği ama 

kendini anlamsızca feda etmiş bir kadının yorgunuydu.  

Her ne kadar Sema daha önceki ilişkisinde evlilik beklentisi olmadığına kendini ikna etmeye 

çabaladıysa da beş yılın sonunda bir adamın yanında gerçek huzuru bulduğu aldatmacasına 

inanmanın aptalca olduğunu düşünmeye başlamasıyla ilişkiyi bitirmesi bir olmuştu.  

Serhan’ın durumu yanında onunki gayet anlaşılırdı. Oysa Serhan kendisi için biricik olan bir 

kadınla evliydi ve o kadın, kendisinin anne olması tıbben mümkün olmadığı, Serhan’ı baba olma 

şansından elinde olmayan sebeplerle mahrum bıraktığı için terk etmişti. Serhan’ın bunun kendisi 

için anlamı olmadığını, hayatta onun için asıl olanın ikisinin sevgileri olduğunu, bir çocukları 

olmadan da gayet mutlu olduklarını, olabileceklerini anlatması kâr etmemişti. Bir süre sonra 

karısı ayrılmak istediğini, bundan sonra yaşamına tek başına devam etmek istediğini 

açıkladığında Serhan bunu kabul etmek dışında başka yapacak bir şey olmadığını görmüştü.  

Sema’nın elinin bir türlü gebelik testine varmamasının sebebi olası olumlu sonuca Serhan’ın 

vereceği tepkiyi kestirememesiydi. İlişki başladıktan sonra ilkinin aksine bu sefer Sema bir daha 

aynı sürüklenmeler içinde debelenmemek için evlilik konusunda görüşünü belli etmekten 

çekinmemeye karar vermişti. Serhan’la evliliği her düşündüğünde ‘Başından beri içinde 

yetiştiğim kültür beni böyle kodladığı için evlenmem gerektiğine inanıyorum ve ters tepiyor. 

Bunu ben istiyorum,’ diyor, aslında sadece kendi kendini ikna etmeye çalışıyordu. Aradan geçen 

zaman içinde Serhan’ın geçmişinde bir evlilik travmasının olduğunu öğrenmesiyle evlilik 

konusunda yaptığı adam seçimleri sebebiyle şansızlığını adeta yüzüne vurulmuştu.  

Bugün yaşadıklarının migrene bağlı olabileceği gibi ne kadar istediğinden emin olmadığı bir 

bebeğe bağlı olabileceğinin sabah uyandığından beri farkındaydı. Gebelik testinin bu akşamın 

sonrasına ertelemeye karar verdi. Kalktı, vestiyerin aynasında kendine baktı. Eliyle elbisesinin 

kuşağını tekrar çözdü, yeniden bağladı. Hafif yan döndü, aynadaki kendi görüntüsüne bir daha 

baktı. Aklına gelen bir şeyle gülümsedi. Yatak odasına gidip tuvalet masasının üstündeki takı 

kutusunu açtı.  Elbisenin kemerini çözdü, iki tarafı birbirinin üstüne getirdi, sağ kalça kemiğine 



gelecek şekilde bir ay önce Serhan’ın geçen ay doğumgününde hediye ettiği yeşim taşlı yaka 

iğnesini taktı. Elbisesinin yakasından bir düğme daha açtı.  

 

 

 

 

III 

Serhan saat altıya çeyrek kala Sema’nın evinin kapısının önündeydi. Sema tipik bir kadın olsa 

ve Serhan’ı beklerken tamamen doğal şekilde arada gidip camdan dışarı bakıyor olsaydı, 

Serhan’ın arabasının içinde kendini beklediğini görebilirdi.  

O gün Serhan her zamankinden farklı olarak saat tam altı yerine on dakika önce Sema’nın 

zilini çaldı. Sema her ne kadar bunu garipsediyse de fazla belli etmemeye çalıştı ama kapı açılır 

açılmaz Serhan, Sema’da bir farklılık olduğunu hemen anladı. 

Serhan içeri girerken, “İyi misin?” diye sordu.  

“İyiyim,” dedi Sema. Yandan aynaya, kendine bir bakış fırlattı. Belki de bir ton koyu pudra 

sürmeliydi. Gerçekten biraz solgun görünüyordu. 

“Aslında bugün migrenim tuttuğu için kötüydü. Öğleden sonra izin alıp eve geldim, yattım.” 

“Senin migrenin mi var?” diye sordu Serhan. Sema ile ilgili her yeni bir şey öğrenişinde daha 

öğreneceklerinin sonu olmadığı hissine her seferinde daha derinden kapılıyordu.  

“Uzun zamandır tutmamıştı,” dedi Sema. Yokluğu mutluluk veren bir şeyin varlığından 

bahsetmek ne kadar gereksizse, Sema da muhtemelen bu yüzden migrenini anlatmamıştı 

Serhan’a. “Ben bile unutmuştum onu,” dedi. 

Serhan elini Sema’nın kalçasına yaka iğnesinin üstüne koydu, “Değişik  bir kullanım olmuş,” 

dedi gülerek.  

“İstersen tüm düğmeleri kapatıp yakanın tam altına takayım,” dedi Sema. Serhan’a doğru 

sokuldu.  

“Yok aman,” dedi Serhan. “Böyle iyi.” 

Ayakta vestiyerin önünde duruyorlardı. Serhan, 

“Az içeri gitsek mi?” diye sordu. Belli ki şansını deniyordu. 

Sema Serhan’ın sol kolunu kaldırıp saatine baktı. “Bence çıkalım. Saat yedi dedim, bekler,” 

dedi. 



Sokağın çıkışında ışıklarda beklerken Serhan, “Migren seni bayağı hırpalamış belli,” dedi. 

“Bir sebebi olmalı?” diye sordu. 

“Bir sebep yok,” dedi Sema. İyiden iyiye uzaklaşan migren ağrısı hakkında konuşmak 

istemiyordu. “Geçtiğine göre artık sorun yok,” dedi. 

‘İşte her zamanki gibi,’ diye düşündü Serhan. Sema bir konu hakkında konuşmak istemiyorsa 

konuşmayacaklardı. Oysa Serhan migren ağrısının sebebinin bu akşam Sema’nın annesine 

yemek için gitmeleri olduğunu biliyordu.  

Bu akşam Sema’nın annesi Meryem hanıma yemeğe gitmek, tamamıyla Serhan’ın fikriydi. 

Sema, annesinin bu tanışmaya türlü manalar yükleyebileceğini, kendi kendine dayanaksız şeyler 

kurup inanabileceğini söyleyerek karşı çıkmıştı. ‘Bu bize bağlı,’ demişti Serhan. Bunu söylerken 

o akşam Sema’nın oradaki davranışlarının her şeyi belli edeceğine inanıyordu.  

Serhan zaman zaman, “Sema’nın bencilliğinin keşke onda biri Ece’de olsaydı hiç ayrılmamış 

olsaydık,” demiyor değildi. Serhan, ilk birkaç görüşme sonrasında Sema’nın  yapı olarak hiç 

onun birlikte olabileceğini düşündüğü biri olmadığını görmüştü ama bu sefer belki böylesi daha 

iyi gelebilir, diye şansını denemeye karar vermişti.  

Sema kendini anlatan, kolay açığa vuran biri değildi. Hayat felsefesi ‘önce ben’ üzerine 

kurulu olduğu için Serhan yeri geldiğinde kendisini bile umursamayabileceğini hissediyordu. 

Buna karşın bir adamla beş yıl gibi uzun bir süre bir ilişkiyi sürdürmüş olması şaşırtıcıydı. Ne 

zaman o kişi ile birlikte Sema’yı düşünecek olsa, onun egosunu indirmeden ilişkiyi 

sürdürmesinin imkânsızlığını kavrıyor, o adamın Sema’nın üstesinden gelen egosuna hayran 

kalıyordu. Bu ta ki, o kişinin kim olduğunu öğrenene kadar devam etti. Yemeğe çıktıkları bir 

akşam şehrin iyi restoranlarından birinde tuvalete gidip dönerken Sema’nın masalar arasında 

burun buruna geldiği bir adamla normalde olması gerekenden fazla bakıştığını gördüğünde 

anlam verememişti. Sema masaya döndüğünde ‘Az önce eski sevgilimle karşılaştım,’ dediğinde 

Serhan bozulduğunu belli etmemeye çalıştı ama Sema bir erkeğin mimiklerinin ne demek 

istediğini bilecek kadar yaşamışlığı olan biriydi. Kendi kendine ‘Boşver,’ dedi. Hepsi geçmişte 

kalmıştı, değil mi? O akşam restorandan çıkarken adamın Sema’ya bakıp bakmadığını görmek 

için Serhan bilerek Sema’nın fazladan birkaç adım gerisinde kaldı. Adamın o sırada bakmamış 

olması, Serhan ve Sema restorana arkaları dönük olarak valenin arabayı getirmesini beklerken 

adamın masadaki konuşmadan kopup tüm dikkatiyle onlara bakmasına, Serhan elini Sema’nın 

beline koyduğunda içinin sızlamasına engel değildi.  



Serhan bazen kendini amansız düşüncelere kaptırmış buluyordu. Belki de Ece’nin kendisini 

terk etmesinin ardında fedakârlıktan öte kendini fazla önemseme hali yatıyordu ama bunu öyle 

iyi maskelemişti ki, kendini ustalıkla acınası bir duruma sokmuş ve Serhan’a ondan ayrılmaktan 

başka bir çare bırakmamıştı. Eskiden böyle düşünmediği göz önünde bulundurulduğunda 

Serhan’ın düşüncelerinin Sema ile bereberliği sürecinde değişim geçirdiği de akla gelmiyor 

değildi. Bu ihtimale karşı da Serhan, ‘bundan şikayeti olmadığını, insanlar birbirlerini 

dönüştürdükçe birbirleri için mana ifade ettiği,’ gibi bir söylemi öne sürüyordu. Sonuçta, Sema 

ne istediğini bilen ve bunu açıkça ifade etmekten çekinmeyen bir kadındı. Böyle olması da insanı 

birçok konuda rahatlatıyordu.  

Sema, Serhan’dan dört yaş küçüktü, yani otuz dört yaşındaydı. Evlilikle ilgili isteği Serhan’a 

çok makul geliyordu. Biyolojik saat Sema’nın aleyhine için amansızca işliyordu. 

Beraberliklerinin ikinci ayına girdiklerinde, bulaşarak konser, sinema ve tiyatroya gitme 

aşamasını geçip daha çok evde ve yatakta zaman geçirmeye başladıklarında birbirlerine 

geçmişlerinden bahsettikleri bir gün Sema aynı şekilde sürüncemede kalacak bir ilişkiye 

tahammülü olmadığını dile getirmişti.  

Eğer Sema bir ay kadar önce birlikte oldukları bir akşam sarhoş olup da “Belki de onlar bu 

kadar iyi olmasalardı böyle olmazdım. Sevginin katıksızlığını bir kere anlamış olmak bile başlı 

başına kişinin bencil olması için yeterli. Ben mutlu muyum böyle olmaktan, sürekli bencillikle 

suçlanmaktan?!” diye ağlamamamış olsaydı doğumgününde Serhan Sema’ya evlenme teklif 

etmeyi planlamıştı. Elbette herkesin erişkin kişiliğinin oluşumunda ebeveynlerinin tavır ve 

tutumları önemliydi ama sarhoş olup da kişinin tüm bilinçaltı engellemeleri ortadan kalktığında 

böyle konuşup ağlamasına neyin sebep olduğunu Serhan ister istemez merak etmişti. Bunu 

yapıyor olmak kendini çok iyi hissettirmese de Sema’yı biraz konuşturmaya çalışmıştı ama 

alkolün etkisiyle Sema kısa zamanda sızmıştı.  

O günün sonrasında Sema’nın doğumgünü için yemeğe çıktıklarında Sema’nın o akşam 

kendisinden evlenme teklifi beklediğinden emindi. Oysa o bir nişan yüzüğü yerine başka bir 

hediye vermeyi seçmiş ve annesi ile tanışmak istediğini söylemişti. Aynı Sema gibi davranmış, 

ne demek istiyorsa direkt söylemişti. Bunun öyle ya da böyle bir zaman olacağını düşünen Sema 

kendinden beklenmeyecek uysallıkla kabul etmişti.  

Çevre yolundan çıkıp Altunizade’ye girerlerken Serhan, “Herhalde bu akşamki yemeği sen 

fazla kafaya taktın,” dedi.  



Sema kafasını içine dalıp gittiği telefonundan kaldırmadan “Yooo…” dedi. Aslında o da bal 

gibi biliyordu ki, gün boyu çektiği ağrıların sebebi bu akşamki yemekti. 

Bağlarbaşı ışıklara geldiklerinde Serhan, “Biliyor musun ablamın da migreni var,” dedi. 

“Daha siz tanışmadan bir ortak konunuz varmış meğer,” dedi.  

Sema içinden, ‘Bu akşamın sonrası herhalde onun ailesi ile tanışmak olacak,’ diye geçirdi. 

Sema’nın telefonundan Twitter’dan bir arkadaşına gönderdiği mesajın gittiğine dair bir ses geldi.  

“En beter ataklarından birini de küçük çocuğuna hamile kaldığında, hamileliğinin ilk 

aylarında yaşadı. Halbuki doktoru hamilelikte migren ağrılarının azalacağını söylemişti,” dedi ve 

aklına bir şey gelmiş gibi sustu. 

“Öyle mi?” diye ilgisizce sordu Sema. Telefonundan bu sefer gelen ses ise mesajına cevap 

verildiğini söylüyordu. 

“Sema?” dedi Serhan.  

“Efendim?” diyerek döndü Sema ve “İtfaiye’den sağa dön!” diye adeta bağırdı. 

“Bravo yani!” dedi Serhan. “Kaptırdın kendini yine yolu sanki ben biliyormuşum gibi!” 

“Git, git…Solda bakkal var, köşesinden dön, bir yere park et.” 

“Bu dar sokak arasında park yeri bulursak iyi,” dedi Serhan.  

“Bulamazsak da okulun bahçesine park ederiz,” dedi Sema.  

Sana göre hava hoş, diye içinden geçirdi Serhan.  

Arabayı tam Sema’nın annesinin evinin önünde park ettiler. Şansları vardı.  

Apartmanın kapısı her zaman olduğu gibi açıktı. Birinci katla ikinci kat arasındaki düzlüğe 

gelmişlerdi ki, Serhan uzanıp Sema’nın elini tuttu, hafiften kendine doğru çekerek durdurdu. 

Diğer elinde Sema’ya gelmeden önce aldığı çiçek buketi vardı. Sema tatlı filan almasına gerek 

olmadığını, annesinin mutlaka en az iki çeşit hazırlamış olacağını söylemişti.  

Serhan’ın arabayı park ederken yaptığı hesaba göre Sema’nın geçen hafta adet olması 

gerekiyordu. Bir önceki adeti Serhan’ın Dubai seyahatinin tam öncesine denk geldiği için bu 

hesabı yapması güç olmamıştı. İki gün önce de Sema’nın evinde birlikte olduklarına göre migren 

ağrısının tutmasının sebebi bu akşamki yemekten ziyade ablasının ağrısı ile aynıydı. Sema’yı 

kendine doğru biraz daha çekti ve dudağına minik bir öpücük kondurdu.  

“Hadi yürü, şimdi oynaşmanın sırası değil,” dedi Sema. 

Sema’nın annesinin dairesinin önüne geldiklerinde içeriden saatin yedi olduğunu haber veren 

guguklu saatin sesini duydular. 



Sema zile basarken, “Ben sana bu guguklu saati anlatmış mıydım?” diye sordu. 

“Hayır,” dedi Serhan. Sema anlatmamıştı. Serhan guguklu saati az sonra görecekti.  

 


