
KAR  

Ben bir anneyim. İki çocuğum var, iki oğlum. Bana sorsanız ikisinden yakışıklısı yok bu 

dünyada. İkisi de pırlanta gibi… Elbette öyle olacaklar, ben yetiştirdim onları. Hem çok 

efendidirler, hem de akıllı. Büyüğünü, Can’ımı, geçen yıl  evlendirdim. Başta endişelenmiştim 

kızın bahsini açtığında ama şükür endişelerim boşa çıktı. Doğdukları günden beri analar 

yavrularının tahtını kurarmış ama bahtını kuramazmış, derdim. Aklıma geldikçe kendileri 

gibisine, hayırlısına, kader kıymet bilenine düşsünler diye dua eder dururdum. Kurban olduğum 

Yaradan’ım Can’ıma iyi bir canyoldaşı verdi. Nadir de olsa Yeşim’in, gelinimin toylukları 

oluyor ama olacak o kadar diyorum. Daha yaşı çok genç. Olgunlaşacak o da. Ben bu halime 

gelene kadar az mı yoldan geçtim. Ne olursa olsun, anasının hakkını yememeliyim, iyi 

yetiştirmiş. Merhamet, vicdan koymuş içine. O gün Yeşim omzumda nasıl da ağladı. Demek, 

dedim, Kaan’ı kardeşi bilmiş.  

Kaan…gözümün bebeği, küçük oğlum. Can belki büyüdü gözümde ama Kaan hep küçük. 

Küçük dediysem de on sekiz yaşında, başarılı bir üniversite öğrencisi o. Okulunu bitirecek, 

meslek sahibi olacak, gün gelip ağabeyi gibi düzenini yuvasını kuracaktı. Bir kere daha gelin 

almaya hazırlanırken yüreğim yine çarpacaktı, içim titreyecekti.  

İki hafta önceydi. Hava soğuktu. Meteoroloji o gece kar yağacak demişti. Akşam yemekten 

sonra baktım, Kaan maç çantasını hazırlıyordu. Kar yağacakmış, gitme, dedim ama 

dinletemedim. Soğuktan kimse hasta olmaz, dedi ve gitti. Biliyordum ben, hasta olacaktı. O ara 

Can aradı. Yavrum, her akşam muhakkak arar beni. Babası öleli beri daha bir düştü üzerime. 

Bazen Yeşim kızıyordur bana olan ilgisine, diye geçiriyorum içimden ama sonra da boşver, 

diyorum. Örnek olur ona. O da kendine düşkün evlatlar yetiştirmek için çaba sarfeder.  Azıcık 

geç kalacak olsa gözüm saatte aramasını beklerim. Oysa o akşam aklım Kaan’da dalgın dalgın 

mutfağı toplarken hiç aklıma bile gelmedi Can’ın arayıp aramadığı.  

Her gün yaptığımız gibi sıradan konuşma satırlarını geçtikten sonra kardeşini az bir şikayet 

edecek oldum. Kar yağacağı söylenen gece nereden çıkmıştı, halı saha maçı, değil mi? Sanki 

mecbur muydu, her hafta her hafta o topun peşinde koşmaya.  

Can’ın sessiz kalışından biraz anlamıştım, beni gülümseyerek dinlediğini. “Haksız mıyım 

evladım?”diye sorduğumda, “Haklısın,” diyemem dedi. “Bırak anne, çocuğun yakasını,” dediğini 

duyduğumda başımdan aşağıya kaynar sular boşaldı. Hissetmiş olacak ki, “Dur, içlenme hemen,” 



dedi. “O, kocaman adam artık, kabul et. Kendisi bilir neyin doğru olup olmayacağını. Ayrıca sen 

böyle havada top oynamanın ne zevkli olduğunu bilmezsin.” 

Doğru, nereden bilecektim ki! İnsan anne oldu mu her şeyi bilmiyor ama bildiğini zannediyor. 

Eh, n’apalım…bugün biraz daha evhamlanır gelmesini kanepede uyuyarak değil, oturarak 

beklerdim.  

Daha çay yeni demlenmişti ki, anahtarıyla kapıyı açtı. Beresinin tepesi karla kaplıydı. Pek 

umursamamış gibi davranmak için mutfağa girdim. Mutfaktan, “N’oldu, erken mi bitti maç?” 

diye seslendim.  

Çantasını alıp odasına girdi. Cevap vermedi. Tavrını garipsedim. Can’la yaptığım telefon 

konuşmasından ötürü üstelememeye karar verdim. 

Elimde ince belli bardağımda çayımla televizyonun karşısındaki kanepede ayaklarımı altıma 

alıp oturdum. Dizinin geçen hafta seyrettiğim bölümünün özeti geçerken Kaan’ın odasından 

birisiyle telefonda konuştuğunu duyabiliyordum ama ne konuştuğunu televizyonun sesini kıssam 

da duyamadım. Kaan çıktı odasından.  

“Çay var mı?” diye sordu.  

“Var, var. Doldurayım sana,” diyerek kalkmaya yeltendim.  

“Otur sen, ben alırım,” dedi. Dalgındı.  

Geçen yıl Londra’ya dil okuluna gittiğinde aldığı, ince porselen Londra kupasında çayıyla 

gelip yanıma oturdu. 

“İki kişi son anda gelmeyince iptal oldu maç,” dedi. “Bir de boşu boşuna bu soğukta bekledik 

onları.” 

Demeyeyim dedim ama dayanamadım. 

“Şükür, akıllılar varmış içinizde,” dedim.  

“Şükür şükür,” dedi gülerek.  

“Anneyle dalga geçilmez,” dedim. 

“Çarpılırım alimallah,” dedi.  

“Yok öyle çarpılmak filan. Babaannenizden kalma laflar bunlar,” dedim. 

“Ya, birer sigara içsek mi?” diye sordu.  

“Nereden çıktı şimdi bu?” dedim. Meraklanmıştım. Normalde evde pek yaptığı bir şey 

değildi.  

“Hiiç,” dedi. “Böyle dizi ve çayın yanında iyi giderdi.” 



“E, getir o zaman,” dedim. “Benim paketim mutfakta tezgâhın üstünde.” 

Birer sigara içtik ana-oğul. Diziyle ilgili bir iki soru sordu. Anlamadım sandı ya, boşuna. Sırf 

kendisiyle ilgilenmeyeyim diye merak ediyormuş gibiydi.  

Bir sigara daha içti. “Çayını tazeleyeyim,” dedim. İstemedi. İlk reklam arasında gitti odasına, 

odasının ışığını bile yakmadı, uyudu. 

Sabah ben uyanmadan çıkmıştı evden. Uyandığımda saat sekizdi. Baktım, bir şey yemeden, 

içmeden evden çıkmıştı.  

Akşamdan kalma çay bulaşıklarını makineye koydum. Bir sigara yakayım, dedim. Oturma 

odasına da baktım ama paketimi bulamadım.  

Artık dayanamadım, Can’ı aradım. ‘Bunda bir hal var, bana anlatmadı. Aman oğlum sen 

abisisin sana anlatır,’ dedim. Üstünkörü, ‘Tamam, tamam,’ dedi. ‘Bak sen umursamazsan 

olmaz,’ dedim. ‘Meraklanma göreceğim ben bugün onu. Bugün birlikte işimiz var. Akşam 

konuştum, iyiydi,’ dedi. ‘Ay, sen miydin odaya girip konuştuğu? Ben de elin bir edepsizi üzüyor 

oğlumu demiştim,’ dedim. Küçük bir kahkahayla, ‘Kurdun yine kendi kendine değil mi? Sen 

kızlar senin oğullarının peşinde koşuyor filan mı zannediyorsun?’ dedi. ‘Sizden iyisini 

bılacaklarmış? Bak sor Yeşim’e’ dedim. ‘Sorarım, sorarım. Hadi sen takma bu ıvır zıvır şeylere. 

Bugün senin gidecek tiyatron filan yok mu?’ dedi. Ah, cahil diye geçirdim içimden.  

O gün onlar benden habersiz doktordayken meğer ben nafile işlerle uğraşmışım. Baktım ön 

balkon kirlenmiş, önce oraya giriştim. Balkonun demirlerini silerken aşağıdaki ağacın dalları 

arasındaki kuş yuvasından cılız sesler geldi. Karganın yavruları yumurtadan çıkmıştı, anaları 

yanlarında duruyordu. Babaları ağzında solucanlarla geldi. Dünyanın düzeni hep aynı, diye 

içimden geçirdim. Kuş da olsan aynı, insan da olsan aynıydı.  

Sonra alışverişe çıktım. Eskiden olsa pazara gitmek için ertesi günü, salı’yı beklerdim ya, 

artık her şeyimizi marketten alıyorduk. Öğleden sonra elimde örgüm otururken üstüme az 

rehavet çöktü. Ben de direnmedim, kıvrıldım kanapenin kenarına, uyudum. 

Bir de baktım, Kaan’la Can başımda dikiliyorlar. Geldiklerini hiç duymamışım. İlkin ürktüm. 

Rüya görüyorum sandım.  

“Hayırdır, ne işiniz var bu vakitte tepemde?” dedim doğrulup kanepeden kalkarken.  

İkisinin de yüzü gölgelendi. Anladım hayra değildi gelişleri.  

“Gelirken simit aldık,” dedi Can.  

“Çay yapayım o zaman,” dedi.  



Çayla birlikte simidin yanına peynir, salatalık, domates hazırladım.  

“Biz bugün doktora gittik,” dedi Can.  

Bir an torun sevinci kapladı içimi. Sonra anlamsız geldi bana bu. Sahi, böyle bir şeyi bana 

böyle beklenmedik bir zamanda, hem de kardeşiyle gelip söylemesi manasız değil miydi?  

“Benim için doktora gittik,” dedi Kaan.  

Yeşim’in hamileliği o anda benim için nasıl beklenmedikse Kaan’ın doktor gerektirecek bir 

hastalığının olması daha beklenmedik bir durumdu. 

Öyle bir an durdum, ne diyeceğimi bilemedim. Sustuk. Hepimiz sustuk. 

Aklımdan türlü çeşit varsayımlar geçti. Gözlerimi yumdum, uzun bir süre açamadım. 

Baktığımda Can yoktu. Rüya işte, dedim. Kaan’ın dudakları kararsız olduğunda yaptığı gibi 

hafiften kıvrılmıştı. Tanımayan tatlı tatlı gülümsüyor zannederdi.  

Can mutfaktan bir bardak su aldı geldi, kanapenin ucuna, dizimin dibine ilişti. Toparlandım. 

Ayaklarımı altıma aldım, oturdum. Can elindeki bardağı sehpaya koymadan önce diğer eliyle altı 

ıslak olmasın diye sildi. Kaan da soluma, kanepenin kolçağına tünedi. Başımın üstünden kısacık 

bakıştılar gibime geldi. Kaan sonunda hafiften öksürerek konuşmaya başladı.  

“Dün akşam,” dedi, duraksadı. “Dün akşam soğuk yüzünden maç oynayacakların sayısı az 

olduğu için eve erken dönmedim.” 

“Peki, neden erken geldin?” diye sordum. Merak etmek istemedim, cevabı duymak 

istemedim. 

“Bir süredi özellikle bacaklarımda halsizlik vardı. Okulda, bir haftadır atölye dersleri 

yüzünden çok ayakta kalmama yordum Pek önemsemedim, geçer diye düşündüm ama dün halı 

sahaya çıktıktan sonra baktım ki ciddi ciddi koşamıyorum, oynamadım. Döndüm, eve geldim. 

Dün akşam bu yüzden Can’ı aradım, benimle birlikte doktora gelsin istedim.” 

“Ben de gelirdim seninle,” dedim. Kırılmıştım ya, bir taraftan da abisini yanında istemesi, 

abisinin koşa koşa kardeşinin yardımına gitmesi hoşuma gitmişti. “Bana da söyleseydin keşke.” 

“Ortada fol yok, yumurta yokken seni telaşa vermek istemedim,” dedi Kaan.  

Ne yani, telaşlansam suç muydu? Ana kuş, yavrusunu korumaz kollamaz mıydı? Asıl garip 

olan yavrusuna bir şey olduğunda annenin telaşlanmaması değil miydi?  

“Ee… Ne dedi doktor?” diye sordum.  

“Pek de benim düşündüğüm gibi geçici bir şey değilmiş,” dedi Kaan. “İnsanın durduk yere 

yürürken zorlanmazmış” 



Aklıma türlü türlü, her biri diğerinden alâkasız şeyler geldi. Nasıl benim sapasağlam, aslan 

gibi oğlum hastalanırdı? 

“Ee..Peki o zaman neymiş?” diye sordum. Kalbimin hızlı hızlı çarpmaya başladığını hissetmiş 

gibi Can suyu uzattı bana. 

“Bir tür sinir hastalığı olabilirmiş,” dedi Can.  

“Yok annem,  daha neler. Sinir hastalığının bacağınla ne ilgisi var? Bir derdin vardıysa bizden 

saklamaz söylerdin ama değil mi? Yoksa bir kız mı üzdü seni?”  

Elim titremeye başlamıştı.  

“Hadi bir yudum iç, şundan,” dedi Can. Kendi eliyle elimi tutup bardağı ağzıma yaklaştırdı. 

İlk yudumun boğazımdan geçmesiyle dilimin dudağımın kuruduğunu fark ettim.  

“Bak tansiyonun filan çıkacak. Sırf sonradan, benim haberim niye yok, diyerek 

söylenmeyesin diye sana anlattık. Yarın sabam EMG yapılıp karar verilecek,” dedi Kaan.  

Can akşam yemeğine kalmadı, evine gitti. Saat dokuz gibi Yeşim aradı. Öyle havadan sudan 

konuştuk. Halimi hatırımı sormak için arar gibiydi ama ben anladım, Can bende bir terslik olup 

olmadığını ona kontrol ettiriyordu.  

Gece boyu gözümü kırpmadım. Bedenim yatağın içinde, kendim yavrumun başucunda 

bekledim.  

Kaan tahlili için kan verecek diye sabah bir şey yemeyince ben de yemedim, kuru bir bardak 

çay içtim. Can geldi aldı bizi, hastaneye götürdü.  

Kan vermeden gelmiş, EMG laboratuarı yazan kapının önündeki oturma yerinde sıramızı 

beklemeye başlamıştık ki, Yeşim koridorun ucunda göründü.  

Can, “Neden geldin?” diye terslenir gibi sordu Yeşim’e. Yeşim bozuntuya vermedi. Sesini 

çıkarmadan yanıma oturdu. “Günaydın,” dedi bana.  

Gençten bir bayan doktor ara ara kapının önüne çıkıp isim söylüyordu. Bir, üç…kişi… 

Kaan’ın adı söylenmedi.  Can’a bir ara “Sorsana, Kaan’ı unuttular mı?” dedim. Can doktorun 

yanına gitti. Bir iki bir şey konuştular, döndü geldi.  

“Kaan için hocayı bekliyorlarmış, yukarıda servisteymiş, birazdan gelirmiş,” dedi.  

“Hoca yok muymuş içeride? Bu girip çıkanlara kim bakıyor?”  

“O kapıya çıkandan başka kimse yok içeride. O da asistan. Bak içeri giren çıkanlardan 

bazıları bekliyor. Onları da hocaya soracaklar herhalde,” dedi Can.  



Biraz daha bekledik. Sonra ardında kendinden daha genç iki doktorla orta yaşlı bir erkek 

doktor geldi. Bekleyenlerin önünde durup baktı. Can, ayakta durduğu yerde hafiften kamburunu 

düzeltti. Hoca, Kaan’a “İçeride hasta yoksa sizi hemen alalım,” dedi.  

Merakla Can’a baktım. Can, “Peki doktor bey,” dedi.  

Yeşim kalktı, Can’ın yanına geçti. Fısıltıyla “İğneli EMG çok can yakıyormuş,” dedi.  

Kaan omzunun üstünden Yeşim’e “Sünnetten kaçan çocuk gibi kaçacak halimiz yok, 

katlanacağım,” dedi.  

Adı söylenince Kaan kalktı, Can da peşinden gitti. Baktım, belli etmemeye çalışıyordu ama 

oturduğu yerden kalkarken abisinden güç almadığını fark ettim. 

Can girdikten hemen sonra geri çıktı, yanımıza geldi.  

Yeşim’e, “Sen işinden kalma, bak biz de bekliyoruz burada,” dedi. Kavga mı etmişler bunlar, 

diye geçirdim içimden.  

“Sen kardeşini yalnız bırakmasaydın,” dedim.  

“Hoca çık, dedi.” 

Bekledik. Ara ara Yeşim’in telefonu çaldı, koridor boyunca bir aşağı bir yukarı dolaşarak 

konuştu.  

Bir saat olmuştu, Kaan.çıkmamıştı  Arada Can’a “Kardeşine baksana,” diyecek oldum, “Aşağı 

mahallede top sahasına gitmedi ya, neyine bakacağım. Bitince çıkacak işte,” dedi. Onu benim 

bilmediğim neyin hırçınlaştırdığını merak ettim. Doğru ya, dün fıtık değil dediklerinde başka ne 

olabileceğini de söylemiş olmalıydılar. O can yakan iğneli EMG neyse kuzuma onunla şimdi şu 

açıp da giremediğim kapının ardında işkence ediyorlar gibi hissettim.  

Kapı açılınca Kaan asistanın ardında belirdi. Can gidip kardeşinin koluna girdi, getirip yanıma 

oturttu. 

“Çok acıdı mı?” diye sordum. Neresinden tutacağını bilemedim. Her iki koluna yapışmış 

pamuk parçaçıklarına kan bulaşmıştı.   

Asistan bir kere daha kapıya çıktı. “Kaan Tangör’ün yakınları,” dedi. “Biziz,” dedim, elimi 

kaldırdım. Bize doğru birkaç adım atıp elindeki kâğıtları uzattı. “Yatışı için karşı binada giriş  

kapısının sağındaki memura gidin. Birisi de gelsin, hoca konuşmak istiyor,” dedi. Bize kim neyi 

yapacak karar vermemiz için süre tanımak ister gibi içeri gitti.  

“Siz,” dedim, Yeşim’le Can’ı kastederek, “Kaan’ın yanında kalın. Ben konuşurum hocayla,” 

dedim. 



Can, “Yalnız olmaz,” dedi. 

Yeşim, “Tamam, biz Kaan’la yatış işlemlerini yaparız,” deyince Kaan’ı hastaneye 

yatırdıklarını anladım. Bir an bilemedim. Kaan’la mı gideyim, hocayla mı konuşayım? Sanki 

Yeşim oğlumu alıp gidince bir daha göremeyecekmişim gibime geldi. Öbür taraftan da Can’ın 

ben üzülmeyeyim diye hocanın söyleyeceklerini bana yarım yamalak anlatacağını da biliyordum. 

Asistan kapıda belirip de hocanın beklediğini hatırlatınca Can’ın yanında giriverdim içeri.  

Hoca masasının önündeki sandalyeye buyur etti, oturdum. Can ayakta, ellerini önünde 

kavuşturmuş bekliyordu. Sağda arkamda bir sedye, onunda yanında her yanından kablolar 

sarkan, bilgisayara bağlı bir alet vardı. Asistan aldığı yeni hastayı oturtup kollarına kabloları 

bağlamaya başladı.  

“Siz annesi misiniz?” diye sordu hoca bana. 

Çantamın sapını iki avucumun içinde kuvvet almaya çalışır gibi sıktım, “Evet,” dedim.  

Can da, “Ben de abisiyim,” dedi. 

“Kısaca anlatmaya çalışacak olursam, Kaan’da muhtemelen genetik geçişli bir sinir kas 

hastalığı var. Ayak çukurluğunun fazla olması da bunun bir işareti aslında. Tam olarak adını 

koyabilmemiz için servise yatırıp bazı ek kan tahlilleri ve biyopsi yapacağız. Büyük ihtimalle 

Charcot-Marie-Tooth’un alt tiplerinden biri çıkacak.” 

“Yazabilir misiniz?” diye sordu Can. Doktor az önce söylediği ama benim aklımdan uçup 

giden hastalığın adını küçük bir not kağıdına yazdı.  

“Tedavisi?” diye sordu Can.  

“Açıkcası bir tedavinin varlığından ne yazık ki bahsedemeyeceğim,” dedi doktor.  

“Peki, biyopsiyle tipini öğrensek de mi tedavisi yok?” diye sordu Can. Kulaklarım uğuldadı. 

Kaan’ın, benim yavrumun hastalığının tedavisi yoktu. Uğultu giderek bir zonklama oldu. 

“Biyopsi sonucuna göre hastalığın seyri hakkında tahminde bulunacağız.” 

“En kötüsü nedir?” diye sordu Kaan. En kötüsü ölümdür, diye bağırıp doktorun yakasına 

yapışmak geldi elimden. Ölümden beteri var mıdır? Ama o daha çok gençti, daha kuzuydu o! 

“En kötüsünü konuşmak için erken. Ortaya çıkış yaşını göz önünde bulundurduğumuzda 

ortalama bir seyirle birkaç yıl içinde tamamen koltuk değneği kullanmak zorunda kalabilir. Eğer 

kol kaslarında da etkilenme başlarsa koltuk değneği kullanamayacağı için tekerlekli sandalyeye 

ihtiyaç olacaktır,” dedi doktor. “Daha sonra yukarıda serviste yeniden konuşuruz,” derken 

gelebilecek başka soruya yanıtı olmadığını hissettim.  



“Peki, teşekkür ederiz,” dedi Can. Eğilip koluma girmek istedi. Hışımla iteledim onu. 

Kardeşinin hastalığını böyle ‘peki’ diyerek kabullenmesine sinirlendim. Doktora, “Dua edeceğiz 

ki, iyisi çıksın,” dedim.  

Yerimden kalktım. Kapıya gitmeden evvel pencereden dışarı takıldı gözüm. Ağaç dallarının 

arasından Kaan’ın Yeşim’in koluna girmiş karşı binaya girdiğin gördüm. Vücudunun ağırlığını 

Yeşim’e vermemeye çalışarak, temkinli ve yavaş adımlarla yürüyordu. 

 


