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ar›m yamalak Türkçesiyle konufl-
maya bafllad›¤›nda alayc› bir gülüm-
seme belirmifl yüzümde. Öyle diyor.

Gülümsedi¤imin fark›nday›m ama alay etti-
¤imi düflünmüyorum. Küçümsemek ve alay
etmek gibi al›flkanl›klar›m yok. Öyle bir
duygum yok zaten. Bana sayg› duymayan-
lar da dâhil olmak üzere bütün “olufl”lara
sayg› duyuyorum. 

“Ba-na boyle bi fley zataamasla” diyor.
Gülümsememin sebebini konuflmas›na ba¤-
lamas›na flafl›r›yorum. Onunla alay etti¤imi
nas›l düflünebilir, ilk kez karfl›lafl›yoruz üste-
lik. Ele âleme k›zm›fl benden ç›kartmaya ça-
l›fl›yor öfkesini diye düflündüm içimden.
Ço¤unlukla düflündüklerim d›flar›dan yank›
yapar ama bu kez yapmad›. Çünkü yar›m

saattir Türkiye’de yaflad›¤› aptall›klar› anla-
tan bu Avrupal› han›mla sohbet etme iste¤i
duymuyorum içimde. Kavgac› ve sald›rgan
oluflu bir yana, baflkalar›yla sürekli alay
eden de kendisi. Kendimi tembihliyorum s›-
k› s›k›, sakin ol ki bu bilmifl ve kendini be-
¤enmifl, Türklere ikinci s›n›f insan muame-
lesi yapan kad›nla bir fikir tart›flmas›na gir-
me. “Buada hekes çok ap-tal, bizde boyle
saç-ma yok.” Sensin aptal. ‹yice flafl›rd› bu,
terbiyesize bak. Bu ne ukalal›k be! Onlar›n
ülkesine gidersin seni terbiye etmeye kal-
karlar, onlar buraya gelir yine ayn› tutum.
Buras› böyle k›z›m, yersen. Be¤enmeyen gi-
der, kusura bakma.

Sinirleniyorum ama hakl› asl›nda. Ha-
y›r, üslubu çok çirkin. fiikâyet etti¤i konuda

hakl› sadece. “Nass› çal›flabilile boyle” diye
soruyor. Emlakçi onu hiç dinlememifl, onla-
r›n belirtti¤i özelliklerle hiç alakas› yokmufl
adam›n gösterdi¤i evin. Koca Türk, ülkede-
ki bir tak›m soruna adaptasyon sürecini ba-
flar›yla tamamlam›fl, sinirleri sa¤lam, full
aksesuar, strese karfl› donan›ml› bir kardefli-
miz. Do¤al olarak farkl› bir pencereden bak-
may› öneriyor: “Hayat›m, adam seçenek
sunmak istemifl iflte, anlatt› ya. ‹nsanlar hiç
ak›llar›na gelmeyen bir evi görünce be¤enip
alabiliyorlar dedi ya.” Ortamda bulunan
baflka bir erkek vatandafl destekliyor kocay›;
“Can›m emlakç›n›n de ekmek kap›s› flimdi,
e¤ri otural›m do¤ru konuflal›m, adam›n ifli
sat›fl, elinde ne varsa gösterecek. “Benim
elimde senin istedi¤in yok” deyip bofl çevi-
recek de¤il ya müflterisini.” Bunun üzerine
konuflmas›n›n bafl›nda hafiften yabanc› ge-
linden taraf olan herkesin sesi iyice alçalma-
ya bafll›yor. Zaten kad›n çizmeyi aflt› sonra-
dan, bir de konu ekmek kap›s›na gelip da-
yand›, akan sular durur art›k. Yenge biraz
yavafl. Herkese laf söyledin, alttan ald›k.
Ama kutsala dil uzatmak yok öyle. Ekmek
kutsal, kap›s› ondan kutsal. Konuflma de-
vam ediyor ama gelin inat m› inat. Bir de
taklidini yapmaz m› vatandafl›n, “Eyi, ek-
mek ek-mek ek-mek… Hekese laz›m ek-mek,
hekes kazanyo ek-mek, koca çalflmyo, ben
çalflmyo… Hekes çalflyo. Nicht?” Gelin ya-
man ç›kt› vallahi. “Herkes çal›fl›yor tabii, so-
kaktan m› topluyoruz paray›.” demeye geti-
riyor, “Adam benim zaman›m› çal›yor o da
para, bak iflimi b›rakt›m kaç saat ay›rd›m
bu ifle, enerji ve zaman kayb›. Ayr›ca bir sü-
rü benzin yakt› arabam boflu bofluna.” Yine
hakl›, görüyor musun? Böyle ayr›nt›l› düflü-
nüyor bak, nas›l koruyor paras›n›. “Böyle
gereksiz gidip gelmeler yüzünden trafik so-
runu yafl›yorsunuz.” diyor. “Herkes iki gide-
ce¤ine bir gitse her gün yar› yar›ya azal›r bu
trafik.” diyor. Çok biliyorsun sen, “Akl›ev-
vel, ne geldin, o zaman buralara” diye sor-
mak geçiyor içimden. Sadece gülümsüyo-
rum. “Ne gülüyosun ba-na, yan›fl konufluyo
ben?” Ne gülece¤im sana be, gülümsüyo-
rum iflte. Demiyorum tabii, gülümsemeye
devam ediyorum. “Al›fl›rs›n›z zamanla” di-
yorum. Al›flmayacakm›fl. “Boyle alflmak
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yok” diyor. “Al›flmaya çal›fl lütfen, hat›r›m›z
kal›r yoksa” diye içimden geçiriyorum san›-
yorum ama sesim d›flar›da da yank›lan›yor
bu kez. Ars›zl›¤› ele al›p, “Bizde boyle, sizde
nass›?” diyerek devam ediyorum, taklidini
de yap›yorum ki flaka gibi olsun. ‹flte bu! Oh
be! Yüre¤imin ya¤› eridi. Ne güldün, niye
gülüyorsun diye takarsan kafay› bana, böyle
olur iflte. “Bak diyorum, kolunu tutarak -na-
zikçe tabii- bu memlekette seni anlayacak,
ne desen sana h› h› diyecek biri varsa o da
benim, tan›d›ks›n diye para da almam. Ama
bak sen yanl›fl yoldas›n. ‹kide bir ç›k›yorsun
bana. Yanl›fl. Çok yanl›fl.” Kocas› tercüme
ediyor, “Bak o psikolog, herkes derdini ba-
na anlat›r, benimle iyi geçin, senden para da
almam demeye getiriyor… flaka yap›yor sa-
na, tak›l›yor hayat›m.” Her fleyi  anlad›k
ama bu kadar horlayamazs›n yurdum insa-
n›n›. Herkes haddini bilecek kardeflim. Zor-
la m› getirdik biz seni buraya, hükümet ka-
nun mu ç›kard› bu kad›n burada kalacak di-
ye. Be¤enmiyorsan git Alamanyana. Hay›r,
geleli iki ay olmufl daha, iflini gücünü kur-
muflsun, ithalat ihracat yap›yormuflsun iflte,
aya¤›n›n tozuyla memleketin ekme¤ini ye-
meye bafllam›fls›n, etinden sütünden, deni-
zinden güneflinden, bütün nimetlerinden
yararlan›yorsun. Üç kuruflluk muhabbet
edecektik içimizi karartt›n. Biz öyle emlak-
çinin biri kriterlerimize uygun ev gösterme-
di diye da¤›l›p gidersek kim toplayacak bizi
can›m. Anlad›n m›? Verstanden? Bu son
sözlerim de yank›lan›yor d›flar›da. Aman
duysun. Batt› bal›k yan gider. Çoktan hak
etti zaten. Bir taraftan iflaret parma¤›n›, di-
¤er taraftan bafl›n› sall›yor. Gülümsemeyi
de ihmal etmiyor ama. Bu hareketi bile ayn›
üstün ›rk kompleksinin bir parças› iflte. Teh-
ditkâr bir tutum bu. “Parma¤›m gözüne” di-
yor akl› s›ra. Ben de ona yap›yorum ayn›s›n-
dan. Al sana, benimki de senin gözüne. Ben
de gülümsemeyi ihmal etmiyorum. Bu kez
daha beter sall›yor parma¤›n›, gözlerini ko-
ca koca açm›fl, difllerini s›k›yor. Ay çok kork-
tum. Demiyorum art›k, söyledim bütün söy-
leyece¤imi. 

Daha dur bakal›m
“O hooo, sen dur be daha yenge, daha ne
gördün ki. Daha dur, daha dur.” diyor or-
tamdaki erkek vatandafllardan bir tanesi.
Allah ne murad›n varsa versin be kardeflim,
kurtard›n beni. “Sat›fl yapaca¤›m diye kim-
ler yap›flacak yakana yenge, ne düzenler ne
düzenler… Daha dur, daha dur.” Bak mese-
la, benim bafl›mdan ne geçti anlatay›m sana
da bir dinle. Ankara’dan ‹stanbul’a ilk gel-
di¤im y›l 2000. “Ataflehir’de bir ev alal›m”

diyoruz han›mla. Depremden hemen sonra.
Oras› güvenli diyorlar ya, ondan sebep ora-
y› tercih ediyoruz. Bilhassa bizim han›m is-
tedi Ataflehir’i. Neyse emlakçinin birinden
gördü¤ümüz bir evi be¤endik. Pazarl›k pay›
var m› kardeflim? Var abi, flu gün flu flu saat-
te mal sahibiyle yüz yüze getireyim konu-
flun. ‹yi tamam. O gün, o saat gidiyoruz, “Ev
sahibinin ifli ç›kt›.” diyor. Bir gittik, iki git-
tik. Görüflemedik bir türlü. Adam “Siz ka-
paroyu verin, sözleflmeyi imzalay›n, onlarla
do¤rudan tapuda görüfltürürüm sizi.” dedi.
O s›ra biz beklerken bir numaralar bir nu-
maralar, görme gitsin. Güya birileri ar›yor:
“Ciddi bir al›c›m›z var hatta flimdi yan›m›z-
da.” Neyse ev elden gidiyor hesab›yla. Ev sa-
hibiyle telefonla görüfltür bizi, kardeflim.
Yapal›m sözleflmeyi, o da bir vakit gelip im-
zalar, sonra tapuda görüflürüz art›k. Bu ara-
da yan›m›zdan, tak bir han›m. ‹flte bilmem
ne han›m, böyle böyle, siz gelemediniz biz
de mahcup olduk müflterimize… Buyurun
sizi görüfltüreyim. Veriyor elime ahizeyi,
biz 15 dakika pazarl›k ediyoruz. Kad›n ki-
bar, han›m efendi. Önce ‘özür dilerim’ di-
yor, “Çok önemli bir iflim ç›kt›.” Bu arada
bizim han›m huzursuz. Sa¤ olsun, o huzur-
suz oldu mu, herkesi de basar. ‹flte böyle di-
yor, “Bu ne biçim ifl, sözleflme karfl›l›kl›
olur, ikidir geliyoruz ne biçim kad›n gelme-
di” falan. Neyse bu arada adam gidiyor söz-
leflme haz›rlamaya. Bizim han›m diyor “Sa-
k›n ha! ‹mzalama bir fley, kalk gidiyoruz.”
‹yi, kalk›yoruz, ama adamda nas›l bir ›srar.
Tamam, kardeflim gelece¤iz tekrar. Han›-
m›n gönlü olmadan olmaz malum. “Sen ev-
li de¤il misin, anlars›n iflte” filan… Neyse ka-
paro b›rakmadan dönüyoruz gerisin geri.
Bizim han›m cin gibidir sa¤ olsun, adam te-
lefonu çevirirken bakm›fl numaraya, ezberi-
ne alm›fl. Ar›yoruz hemen, bu adamlar›n
ofisi ç›kmas›n m› yine. Adam düzenbaz,
kendi ofisinin di¤er hatt›n› aray›p arka oda-
daki arkadafl›yla bizi görüfltürmesin mi ev
sahibi diye. Me¤er Ataflehir’e yeni gelen
müflteriye takarm›fl bunlar böyle. Kaparoyu
al›r, vermez, süründürürmüfl. Be¤enmesen
de bir flekilde param yanmas›n diye herhan-
gi bir evi almak zorunda b›rak›rm›fl seni.
Böyle iflte. Dümen ki ne dümen. Sizin olay-
da bir düzenbazl›k filan yok en az›ndan. An-
layaca¤›n, böyle ufak fleylere takmayacaks›n
kafay›, yenge. Yok zaman›m gitti, yok benzi-
nim gitti. Adam mal›n› satacak yani, her yo-
lu dener. Bunu böyle kabul edeceksin ama
ak›ll› olacaks›n. Dikkat edeceksin, dümene
gelmeyeceksin.
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