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Saklambaç

K›rm›z› Hal›da
Vivaldi Eflli¤inde 
Fosforlu fiekisbir
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Hangimiz mutluyuz flimdi?
Mukaddes, 48, ev han›m›: O k›rm›z› hal›n›n üzerinde
yürüyen ben olmal›yd›m. Bak›yorsunuz kad›n›n saç› postifl,
t›rnaklar, kirpikler takma, gözlerde lens, zaten k›yafet en iyi
modac›lar›n elinden ç›km›fl… Neymifl? Güzelmifl. fiu
güzelli¤imi heba ettim ya, en çok ona yan›yorum. Biliyor
musunuz, çoluk çocuk bofl hikâye. Al iflte, o¤lan Ankara’ya
gitti, k›z Kanada’da, adam k›z› yafl›nda kad›nla beraber flimdi.
Güya yuva kurduk. K›rk sekiz yafl›nda duvarlar bana, ben
duvarlara bak›yoruz. Armut dibine düflermifl, annem de çok
güzel kad›nd› ama o da bahts›zd›. Bir de o zaman›n›n enstitü
mezunu. Ut çalarm›fl taa o zamanlarda düflünün. Sesi de çok
güzeldir annemin. Benimki de güzeldir ama onunki çok çok
güzel. O da babama, babaanneme hizmetçilik etti senelerce.
Allah rahmet eylesin de, dedeme ve anneanneme çok
k›z›yorum. Hep bir evin içinde büyüdük. Göz açt›rmad›lar
bize. Bak›yorum ailenin bütün k›zlar› benden beter. Day›mlar,
erkek kuzenler böyle de¤il. Kuzenler nerelere geldi. Maflallah
hepsi okudu, en güzel yerlerde çal›fl›yorlar. Bir tanesi genel
müdür oldu. Koca holdinglerde yönetici oldu hepsi.
Gelgelelim, ne annemin taraf›ndan, ne babam›n taraf›ndan
hiçbir k›z›n flöyle parmakla gösterilecek bir hayat› yok. Sorsan
bir tek “han›m kad›n” derler hepimize. Kibarm›fl,
han›mefendiymifl, on parma¤›nda on marifet varm›fl. Hepsi bofl
bunlar›n. Neye yarad› marifetler? “Yeflil gözlerinden muhabbet
kapt›m, diz çöküp önünde y›llarca tapt›m” diye diye kand›rd›

adam beni. Bizden daha marifetlisi varm›fl demek ki baflkas›na
gitti. Ah dedem ah, hep peflimizdeydi, rahmetli. K›rk y›lda bir
akflamüstü dolaflmaya ç›kard›k da k›zlarla o zaman bile
peflimizden gelirdi. Bakard›; ne giydik, ne sürdük? Evlenene
kadar saç›m› örgü yapmadan ç›kmad›m soka¤a, biliyor
musunuz? Han›m k›z saç›n› savurarak gezmezmifl. Yaz›n o
s›ca¤›nda flöyle yar›m kollu tiflört giyemezdik. ‹lla bileklere
kadar kapal› olacak. fiimdi böyle ask›l›larla gezdi¤imizi bilse
kemikleri s›zlar vallahi. Neye yarad› ki? Ne okuyabildik, ne
gezebildik, ne flört bildik, ne bir fley. fiimdi k›zlar on üç, on dört
yafl›na geldi mi hepsinin bir erkek arkadafl› var. Biz nas›ld›k?
Komflunun o¤lu be¤endi, yallah. S›ras› gelene güle güle. Onca
k›z, hepimiz bir arada, hepimiz de akça pakçayd›k. Seçmece
karpuz gibi dizerlerdi salonda bizi. Buyurun bu k›sas›, bu uzunu,
bu bir ton koyu, bu bir ton aç›k. Ne oldu böyle saklad›lar da bizi?
K›y› köfle kaç›rd›lar herkesten. Hangimiz mutlu olduk? Hiç.
Bak›l›nca eskiriz mi sand›lar, al iflte duvarlar bak›yor flimdi.

Halen saklan›yorum, evet. Hakl›s›n›z da, saklanmay›p da
ne yapay›m ki. ‹nsan ask›l› bluz giyerek ruhunu açam›yor
ki. Halen yolda yürürken gözüm yerde. Saklanmaktan
baflka bir yol bilmiyorum ki. Ne giyip de ç›kay›m d›flar›? Eski
bildik esvaplar demode, yenisini giysem emanet gibi duruyor
üstümde. Nas›l dolanaca¤›m› bilmiyorum içinde. Turflu olup
kurulsam, keskin sirke küpüne zarar. Ne diyorsunuz içinizden
flimdi? “Vah benim emeklerim, bu kad›ndan bir fley olmaz” m›
diyorsunuz?
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Alem fiekispir görsün...
Yaflar, 36, mali müflavir: Bazen diyorum ki, çek git bu flehirden.
Anneymifl, babaym›fl, sevgiliymifl, iflmifl, güçmüfl… Hepsini
b›rak git. Adam beni afla¤›layarak besleniyor adeta. Yaa, sen
gelmiflsin altm›fl yafl›na… Bakal›m ben o yaflta ne olaca¤›m?
‹nsan evlad›yla rekabet eder mi ya. Sanki o benim akran›m ve de
biz iki rakip firmay› yönetiyoruz. “Yaflar bunu kötü yapt›, ben
olsam daha iyi yapard›m. Yaflar bunu beceremedi, keflke Kadir
yapsayd›.” Bu nedir ya? Aç›k aç›k sordum bir keresinde; “Sen
bana düflman m›s›n ya?” dedim. Adam beni hedef tahtas› yapt›.
Herkes benim üstümden kendine güvenini cilal›yor. Adam beni
paspas yapt› ya. Amcamlara, kuzenlere bütün h›s›m akrabaya
maskara etti beni. Akl›ma ne geldi biliyor musunuz flimdi hedef
deyince? Taa gençlikten bir fliir geldi. ‹zninizle okuyabilir
miyim?

Yaydan ç›kan ok yolunu flaflsa
Düflse bir ayak dibine
O ayak dibi benim
Hedef olmadan vurulanlar var ya
Onlardan biri benim

Evet, böyle hissediyorum. Aynen böyle. Babamla derdi olan beni
vurur. Hayatla derdi olan beni bulur. Benim ne alakam vard› bu
saçma sapan ifllerle, böyle iliflkilerle. Ablam dul kald›, ben
anneme kuma gittim. Eniflte vefat edince, çocuklar ser sefil
kalmas›n diye hemen babam›n büroda ifle bafllad›m. Onlara daha
çok destek olal›m diye, kurulu iflin ucundan tutay›m da daha
h›zl› para kazanal›m dedim. Yoksa benim ne alakam vard›
muhasebeyle. Hesab›n h’sini bilmem ben. Okudu¤um okul ne,
yapt›¤›m ifl ne? Ben fiekispir olacakt›m. Bu babam›n laf›.
Gençken çok yaz›p çizince, “fiekispir mi olacan len bafl›m›za?”
derdi. fiekispir olsam dua etsin, bela olaca¤›m bafl›na bela. Belan
bedduan olaca¤›m senin. Tövbe ya. Kusura bakmay›n, öyle
k›z›yorum ki, böyle ileri geri konufltum sizin yan›n›zda da.
Affedersiniz. 

Anneme mi? E kuma gittim, tabii. Ben olmasam babam annemle
u¤raflacakt› ya, o yüzden kuma gittim diyorum. Onun yerine

benimle u¤rafl›yor flimdi. Hedef tahtas› yapt› adam beni. Boyuna
at›yor. Nereme denk gelirse. Biliyorum esas suç bende. Çekip
gitmem laz›m, baflka çaresi yok. Gitsem, b›rakt› gitti diyecekler,
kalsam babamla konuflam›yoruz bile. Yaa, bir gün iyi bir fley
söylemez mi insan? Asl›nda hasta olan o, ama ben geliyorum
buraya. Neden? Çünkü o hasta oldu¤unun fark›nda bile de¤il. O
kadar hasta yani. Gene bir fliir geldi akl›ma flimdi. Çok iyi
anlatacak söylemek istedi¤imi. ‹zin verirseniz, iki sat›r
okuyaca¤›m. fiöyle bafll›yordu;

Ne varsa sende saklanan 
Bende vücuda geldi

Burada, yani esas hasta olan sensin demek istiyorum. Bütün
pisliklerini bize aktard›lar çünkü. Bizden önceki nesiller yani.
Kendi içlerinde saklad›klar› bütün o husumet, haset, sahtelik
oldu¤u gibi bize miras kald›. Saklay›p saklay›p kustular. Hem
ruhsal, hem de bu genetik pisliklerini. Bak›yorum kuzenler filan
hep ayn›. Ben de dahil, bir arpa boyu yol giden yok. Tencere dibin
kara, seninki benden kara. fiiir flöyle bitiyor, yani son k›tas› bu;

Siz de¤il miydiniz yedi düvel, h›s›m, akraba, yedi sülale
Geçmiflin bütün iplikleriyle hani 
Boylu boyunca üstüme ifllendiniz 
Kapkara bir nak›fl gibi

Öyle garip iliflkileri var ki bu sülalenin, anlamak mümkün de¤il.
Bütün psikologlar, psikiyatrlar toplaflsan›z çözemezsiniz. Hem
nefret ederler birbirlerinden, hem birbirlerinin arkas›ndan söylenir
dururlar, hem de birbirlerinin dibinden ayr›lmazlar. Çocuklar›n›
da bütün o hastal›kl› iliflkilere alet ettiler.

Evet, ben de onlar gibi davran›yorum, hakl›s›n›z. Hem k›z›yorum
babama, hem de ayr›lam›yorum dibinden. Diyorum ya, boylu
boyunca ifllendiler üstüme, kapkara bir nak›fl gibi. Söküp atmak
kolay m›? Ama yok, kurtulaca¤›m bunlardan. Az kald›.
Hissediyorum, hamle yapaca¤›m. Çok düflünürüm ama karar
verdim mi de dönmem. fiöyle fosforlu turuncu ifllenirim art›k,
bunlardan kurtulunca. Yak›fl›r de¤il mi? Koskoca fiekispiriz, toprak
rengi giyip de bukalemun gibi saklanacak de¤iliz ya. Fosforlanal›m
da alem fiekispir görsün. �Uzm. Psikolog fiebnem KARTAL


