
NASİP 

Günlerden pazardı. Benim için herhangi bir gecenin sabahıydı. Babam bir önceki geceyi her 

cumartesi olduğu gibi arkadaşlarıyla meyhanede geçirmiş, eve sarhoş gelmişti. Kimseyi 

dövmedi. Hiçbir zaman hiçbirimize eli kalkmamıştı zaten. Nedendir bilmem, annemle yine 

kavga ettiler. Uyuyoruz sanıyorlardı. Sabah annem sobayı temizlerken mümkün olsa hıncını 

küllerden çıkaracaktı, olmadı. Kardeşimle beni daha bir hırsla dürtükleyerek uyandırdı. 

Anlamıştım, yatakları hemen toplamazsam annemin öfkesi bizim üstümüze doğru büyüyecekti. 

Öyle sıradan bir gündü. On sekiz olmama üç ay yirmi gün vardı.  

Abim bir haftadır ortalarda yoktu. Yokluğunu en çok sekiz yaşındaki kardeşim hissediyordu. 

Babam için bir şey fark etmemişti galiba. Bir eksik, bir fazla… onun için çok önemimiz yoktu. 

Aslında vardı. Birimiz eksildiğinde bir gırtlak eksiliyordu belki sofradan ama elimiz ekmek 

tutmaya başladığında yok olmamız da işine gelmiyordu. Ağabeyimi ve ablamı okutmamış, 

hemen para kazanabilecekleri işlere koşmuştu ama umduğu gibi olmamıştı. Ablam evden gideli 

üç yıl olmuştu. Dendiğine göre orospu olmuştu. Ağabeyimin akıbetine dair henüz daha bir şey 

duymamıştık.  

Annemin bizim için ne hissettiğini ise hiçbir zaman bilemedim. Bildiğim bir şey var ki 

Cumartesi akşamları birazcık orospu olabilmiş olsaydı, her şey daha iyi olabilirdi. Nasıl olacaktı 

bilmiyorum ama ben de bir gün çekip gidecektim. 

Ağabeyim geldiğinde evde yalnızdım. Babam çoktan ayılıp sahanda tek yumurtasını yiyip 

kahveye çıkmış, annem de çamaşırları yıkadıktan sonra kardeşimi alıp komşuya geçmişti. 

Televizyon açık olduğu için ne abimin motorunun sesini ne de anahtarın kapının kilidinde 

dönüşünü duymuştum. İşlediğim seccadeyi kucağıma yaymış, filmdeki kızın ızdarbına ortak olup 

usul usul ağlıyordum. 

Oda kapısı açılıp da Mithat’ı karşımda görünce korktum, damağımı kaldırdım. 

“Kız, yoksa beni öldü mü sandınız?” diye sordu. Neşesi yerindeydi. “Yok yok, korkma 

hayalet değilim,” dedi. Elbette öldüğünü filan sanmamıştık. İlk iki gün akşam yemek saatinde 

annem, sonra gelecek olursa yeniden sofra kurup kaldırmak işi olacak diye yemeğe geciktiği için 

söylenmiş, üçüncü gün ise artık gelmeyeceğini kabullenmişti. 

Seccadeyi sedirin öte ucuna fırlatıp boynuna atıldım. Öptüm, öptüm. Nasıl da özlemiştim.  



“Nasıl da kudurtmuşsunuz sobayı,” dedi. Dışarıda nasıl güzel bir hava var, haberiniz yok 

mu?” diye sordu. İçimden, ‘Soba geçecek olsa annem nasıl canıma okur,’ dedim. Tabii bu 

Mithat’ın umurunda olmazdı. 

“Vakit az,” dedi. Demek hemen gidecek diye içim sızladı. Gözüm televizyona  kaydı. 

Filmdeki kız deniz kenarında bir bankta tek başına oturuyordu.  

“Gidecek misin?” diye sordum.  

“Seni almaya geldim,” dedi. “Gezdireceğim seni.” 

Bir aydır evden dışarı adım atmadığım düşünülürse Mithat benim için piyangodan çıkmış 

gibiydi.  

“Annem babam bilmiyor, merak ederler,” dedim. 

“Kahveye uğradım, babama söyledim,” dedi. “Annemin anahtarı da nasılsa yanındadır. Hadi 

değiş üstünü de gidelim.”  

Mithat’ın motorunda, onun arkasına oturur oturmaz etek giyeceğime eski kotumu 

giymediğime pişman oldum. Aklımca en güzel kıyafetlerimi giymiştim. Keyfim kaçtıysa da 

Mithat’a belli etmedim. O’nu üstümü değiştirmek için geri döndürüp beni gezmeye götürmekten 

caymasını göze alamadım. Bilirdim canı sıkıldı mı, ne olursa olsun bırakır giderdi. 

Önce deniz kıyısına gittik. Çok sevdiğim kokoreçten yedik. En son kokoreç yiyeli  bir yıldan 

fazla olmuştu. Yemekten sonra ara sokaklarda dolaştık, tezgâhlara baktık. Bir toka beğendim, 

Mithat onu bana aldı. Hemen saçıma taktım. “Hep takacağım,” dedim O’na. “Ömrümün sonuna 

kadar en değerli şeyim bu olacak.”  

Bana güldü. “Abartma,” dedi. “Çok daha değerli şeylere sahip olacaksın.” Ona inanmak 

istedim.  

Yine motoruna  bindik ve deniz kıyısında gittik. Sonra durduk. Mithat, 

“Burası Emirgan,” dedi. Çınar ağacını arandım. Mithat’a sordum, gösterdi. “Senin sünnetinde 

Telli Baba dönüşünde burada çay içmiştik, hatırlıyor musun?” diye sordum. Hatırlamıyordu. 

“Gel, balık tutanlara bakalım,” dedi Mithat. Bir banka oturduk. Filmdeki kadın gibi. Yalnız 

değildim, Mithat yanımdaydı. Öyle bir yarım saat kadar oturduk. Neredeyse hiç konuşmadık. 

Önümüzdeki adamı seyre daldık. Önce iki, sonra beş, sonra da sekiz istavrit tuttu.  

Mithat sessizlikten sıkılmış olacak, “Biz de tutalım mı?” diye sordu. “Oltamız yok,” dedim. 

Biraz birlikte ne yapacağımızı bilememekten, biraz iş olsun diye kalktı gitti, sağımda ilerde 



tezgâhında olta ve balık tutma malzemeleri satan adamdan olta aldı. Onun da benim gibi canı 

balık tutmak istemiyordu, biliyorum. Cevabını veremeyeceğim soruyu sormamdan korkuyordu. 

“Yem bulmalıyız,” dedim. Mithat güldü. Oltanın iğnelerinin yanlarında sallanan rengârenk 

tüyleri gösterdi. “Bunun yemi üstünde,” dedi. Oltanın iğneli ucunu önüne koyup yere bıraktı, 

misinanın neredeyse tamamını geriye doğru açtı. Sonra havada misinaya daireler attırıp “Hadi, 

ya nasip…” diyerek oltayı olabildiğince ileriye doğru fırlattı. “Gel,” dedi bana. Misinayı elime 

tutuşturdu, işaret parmağımın üzerinden aşırdı. “Bekleyeceksin böyle,” dedi. “Eğer balık vurursa, 

parmağında misinanın aşağı doğru çekildiğini hissedersin.” Çok geçmedi, misina uzaktan 

çekildi. Misinadaki hareketlenmeyi hissedince, “Abi! Bir şey oluyor,” diye bağırdım. Misinanın 

ucundaki ağırlığın arttığını hissedebiliyordum. Mithat oltayı elimden aldı, “Valla şanslısın kız, 

dakkasında tuttun balığı,” dedi. Oltayı çekti, misinanın ucunda küçük bir istavrit sallanıyordu. 

Balığı iğneden aldı, denize geri fırlattı. “Yaşar mı?” diye sordum. “Yaşar, merak etme sen,” dedi. 

“Balık tutmasak?” diye sordum. “Peki,” dedi. Oltayı topladı, satıcının verdiği torbaya sarıp 

cebine koydu. Çınar ağacının altını işaret etti, “Gel, çay içelim,” dedi.  

Gittik, yıllar öncesindekine benzemeyen ama anımsatan çay bahçesine oturduk. Oturur 

oturmaz garson, kitap gibi menü getirdi. Adam menüleri masaya bırakmadan, Mithat elinin 

tersiyle geri çevirdi. Onun bunu yaparkaenki halinde bir hafta önce evden giden Mithat’tan farklı 

bir şey vardı. Mithat, “Sadece iki çay,” dedi.  

Biz öyle karşılıklı otururken kaç dakika geçti, bilmiyorum. Aslında evden çıkalıberi pek de 

konuşmuş sayılmazdık. Ardımda uzak bir yere gözlerini dikmiş bakıyordu. Gözlerini 

kaçırmasından anladım, anlatacaktı. Çocukluğundan bilirdim ki, Mithat ne zaman sakladığı bir 

şeyleri anlatmaya hazırlansa böyle gözlerini kaçırırdı. 

“Ablamı gördün, değil mi?” diye sordum.  

“Görmedim,” dedi. Üzüleceğimin aksine sevindim. Asıl o ablamı görmüş olsa ve ben 

görememiş olsam üzülürdüm.  

“Merak etme buldum,” dedi. “En azından nerede oturduğunu öğrendim.”  

“Nerede oturuyormuş?” diye sordum. “Çok mu güzelmiş evi?” Ağzımdan kelimeler dökülür 

dökülmez pişman oldum. Ev kimin umurunda olabilirdi ki? Üç yıl sonra ablamın hayatta 

olduğunu öğrenmiştim ya, önemli olan tek şey buydu. 

Dümdüz, vurgusuz ve ifadesiz bir sesle“Onun için söylenenler asılsız değilmiş,” dedi.  



Usulcacık bir “Yaa…” çıktı dudaklarımın arasından. Mithat’ın bakışlarından, elinin kolunun 

hareketinden ne hissettiğini anlamaya çalışıyordum. Kafasını hafifçe çevirdiğinde iyice 

belirginleşen burun kemeri bana bir kez daha onu ne kadar özlemiş olduğumu hatırlattı.  

“Şu denizdeki balıklardan farkımız yok bu şehirde,” dedi. Bardağına elini uzatıp dudaklarını 

soğumuş çayla ıslattı. Ben çayımı bitireli epeyi olmuştu.  

“Sabahları ve akşamları otobüse, vapura doluşup insanların denizde sürüyle dolaşan balıklar 

gibiler,” dedi Mithat. Konuştukça gözlerinin üstüne düşen gür kaşlarının gölgesi koyulaşıyordu. 

Güneş batmıştı.  

Bir yerden usul usul müzik geliyordu. Ansızın biri ayarıyla oynamış gibi müziğin sesi 

yükseldiği için olmalı, Mithat “Meral’e hiçbirimiz kızamayız,” dediğinde ne dediğini 

anlayamadım. “Kimsenin buna hakkı yok.” Müzik yine eski ayarına dönmüştü. 

Sadece dinliyordum. Mithat duraksayarak kendi kendine bir şeyler anlatır gibi konuşuyordu. 

Sesini duymak iyice güçleşiyordu.  

“Anama, babama da kızamıyorum,” derken babama öfkeli olduğunu biliyordum. Eğer ablamı 

daha on beşinde memleketlisine satmaya kalkmasaydı belki de böyle olmayacaktı. 

“Hep bu yüzümdeki lekeden utandım,” dedim. Sanki biri elinde şerbet varmış da ben 

doğarken burnumdan aşağıya, sol yanağımın üstüne akıtmış gibi pembe bir leke yüzümün bir 

tarafını kaplıyordu. İstanbul’a gelmezden evvel köydeki çocuklar “lekeli” diye dalga geçerlerdi. 

Meral ablam gitmezden bir hafta önce bana bakıp da dalgın dalgın, ‘En azından senin leken 

görünürde, utanılacak bir şey değil,’ demişti. Anlamamıştım. Neden böyle söylediğini 

sorduğumda ‘Asıl görünmeyen lekelerimiz kötü, katlanması güç’ demişti. Elimi sol yanağıma 

götürdüm, “Oysa benim şansımmış, değil mi?” diye sordum Mithat’a. Belli belirsiz, evet 

anlamında kafa salladı. 

Boşları almak için garson geldi. Mithat, “İki çay daha,” dedi. Geç olmuştu, gitsek daha iyiydi.  

“Sen ne yapıyorsun, bir haftadır nerede kalıyorsun?” diye sordum. 

“İyiyim, merak etme,” dedi. “Yaramaz bir şey yok.”  

Mithat hiç yaramazlık yapmazdı ki… 

“Bir yere getir götürcü olarak işe girdim,” dedi. “Yatak ve yemek de var. Parası da iyi.” 

Bu sefer çayını soğutmadan içti Mithat.  

“Bir daha ne zaman gelirsin?” diye sordum. “Haftaya değil ondan sonraki haftaya,” dedi. 

“Belki Meral’i de getiririm.” 



Ablamı görebilme ihtimaliyle içimi sevinç kapladı. Belki o günden sonra eve dönmez, 

ablamla kalırdım.  

Ben de çayımı bitirince kalktık. Mithat cebinden bir tomar kâğıt para çıkardı,  masaya yirmi 

lira bıraktı.  

Eve geldiğimde annem henüz komşudan dönmemişti. Hemen sobaya baktım, geçmek 

üzereydi. Telaşla önce iki parça çıra, onun da üstüne iki odun attım, alttan yelleyip üstteki arka 

kapağını açtım. Sedire oturup seccadeyi dizime aldım, televizyonu açtım. Çıraların tutuştuğunu 

haber veren çıtırtılar kulağıma gelince yüreğimdeki çarpıntı hafifledi.  

 


