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Uyuyan Prenses,  
Yeflil Kanepe ve

Pembe Süt Tenceresi
Hiç görmedi¤im bir evin salonunda genifl bir kanepede uzanm›fl›m.

Koyu yeflil bu kanepede güya televizyon izliyormuflum ama
basbaya¤› uyuyordum. Evin içinde sesler vard›. M›z›r m›z›r duyulan

ses, minik bir kedi miyavlamas› gibiydi...
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Daha önce hiç görmedi¤im bir evin salonundaym›fl›m. Genifl

bir kanepede uzanm›fl›m. Koyu yeflil bir kanepeydi. Güya tele-

vizyon izliyormuflum ama basbaya¤› uyuyordum. Öyle gördüm

kendimi. Evin içinde sesler vard›.

Sesler?
Evet, baz› sesler duyuyormuflum. ‹nsan sesleri gibi… Televiz-

yondan da geliyor, içerideki odalardan da. Ayr›ca baflka bir ses

vard›; m›z›r m›z›r… Bir de a¤lama sesi geliyordu. ‹nsan de¤il

de hayvan sesi gibiydi bu. Minik bir kedi miyavlamas› gibi me-

sela… Uyanmam gerekti¤ini düflünüyor ama bir türlü uyana-

m›yordum. Sanki birisi gözlerimin üzerine çöküyor da kalkma-

ma izin vermiyormufl gibi...

Uyanman›z gerekti¤ini düflünüyordunuz… Seslerden
rahats›z oldu¤unuz için mi?
Hay›r. Sesler yüzünden de¤il ama neden oldu¤unu da bilmiyo-

rum.

“M›z›r m›z›r bir ses ve minik bir kedi miyavlamas›” 
dediniz… Sanki küçük birisinin sesinden söz
ediyorsunuz…
Evet, belki de bu yüzden uyanmam gerekti¤ini düflünmüflüm-

dür.

“Size ihtiyac› olan birinin sesini duymuflsunuz gibi…”
Evet… Ve ona yard›m edemiyordum…

Uyanamad›¤›n›z için olabilir mi? Bu bana o¤lunuz 
bebekken yaflad›klar›n›z› an›msat›yor.
Evet, bebe¤im benim… Ac›k›yordu, çok a¤l›yordu… Sesini

duyuyor ama uyanam›yordum… Annem oldu¤unda annem, o

olmad›¤›nda eflim doyuruyordu. Bana “annifl mama” diye sar›-

l›yor bazen. Utan›yorum kendimden. Ne annelik yapt›m ki ben

ona? Herkes çocu¤u olunca, sevinçten ç›lg›na döner. Ben do-

¤um yapt›m diye, depresyona girdim. Anneme k›zard›m hep.

“Bütün aileyi yataktan idare etti.” derdim. Büyük lokma yutup,

susmak laz›mm›fl. Serhan’› onun eline verdim say›l›r. O büyüt-

tü sonuçta. Ona sorsan›z çok mutlu bu durumdan, “Bütün

gençli¤im hastal›kla geçti, size yapamad›¤›m› torunlar›ma yap›-

yorum, çok mu?” diyor. Umar›m bir gün ben de onun kadar

olabilirim. O¤luma yapamad›¤›m› torunlar›ma yapabilirim hiç

de¤ilse.

Ancak bu flekilde, “yetersiz annelik” sona erecek ve 
suçluluk duygusundan kurtulabileceksiniz.
Asl›nda hiçbir zaman kurtulamayaca¤›m. O y›llar› kaybettim

çünkü. Hem benim gençli¤im geçti, hem o¤lumun bebekli¤i,

çocuklu¤u… Büyüdü, kocaman oldu, bana ihtiyac› kalmad› ki.

Varken de ben kendimde de¤ildim zaten. “Ben art›k evde yal-

n›z kalabilirim, bana anahtar verebilirsiniz anne.” diyor, “Ken-

dim aç›p girerim içeri, yeme¤imi ›s›t›r›m, kap›y› da kimseye aç-

mam.” Onun için dükkân› erken kapatmama gerek yokmufl.

fiu anda onunla ilgileniyor olman›z, iyi iletiflim
kurman›z, birlikte oyunlar oynaman›z, sohbet edip,
tiyatroya, sinemaya gitmeniz, hafta sonlar› onu
basketbol antrenmanlar›na götürmeniz bir fley ifade
etmiyor san›r›m.
Hiçbir fley ifade etmiyor de¤il tabii, fakat o a¤larken uyanama-

d›¤›m, bir damla süt emziremedi¤im zamanlar için kendimi af-

fedemiyorum bir türlü. ‹çimden bazen telkin ediyorum kendi-

mi, sizinle konufltuklar›m›z› düflünüyorum. Hastayd›m, isteye-

rek, bilerek yapmad›m diyorum. Sonuçta buraya hiç gelmeye-

bilir ve halen o flekilde yafl›yor da olabilirdim. Bazen böyle dü-

flünebiliyorum, fakat nedense, bazen de kendimi hiç affedemi-

yorum. Geri dönüp bak›yorum da, ne anlad›m ki ben yaflamak-

tan? Bana da yaz›k asl›nda. Yatak döflek… Geçti gençlik. Y›llar-

ca depresyondan uyufltum kald›m. fiimdi de bu pis hastal›¤›n

ilaçlar› yüzünden bafl›m kalkm›yor yataktan. Bunlar› almad›-

¤›m zaman da, hapfl›r›p, öksürmekten a¤z›m gözüm birbirine

giriyor. Gözüm ak›yor devaml›, kafl›nt› cabas›. Biliyorsunuz ifl-

te s›k›nt›lar›m›…

Son birkaç haftad›r, daha fazla ilaç kullanmaya
bafllad›n›z san›r›m. Bu yüzden de kendinizi kötü
hissediyor olabilirsiniz.
Evet, bahara girerken bir tanesini her gün kullan›yorum. Di¤e-

rini de sabah akflam almaya bafll›yorum. “Mart ortas›, Nisan ba-

fl› gibi dozu artt›r›n.” demiflti doktor. Dedi¤i gibi yap›nca rahat

ediyorum gerçekten. Ama bu sefer de bafl›m› kald›ram›yorum.

Gözüm hep yatakta.

Belki sürekli uyuma iste¤iniz size, do¤um sonras›nda
bafllayan ve o¤lunuzun bebekli¤inde devam eden o
kötü dönemi hat›rlat›yordur. ‹laçlar›n dozunu
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artt›rd›¤›n›zda, yan etkileri de art›yor ve siz depresyon
geçirdi¤iniz dönemde yaflad›klar›n›z› yeniden
yafl›yorsunuz.
Evet, olabilir. Çok hakl›s›n›z asl›nda. Çünkü ilaçlar› artt›r›p, çok
uyumaya bafllad›¤›mdan beri böyle kötü hissediyorum. Uyan›k
oldu¤um zaman da, sersem gibiyim zaten. Uyumak için her f›r-
sat› de¤erlendiriyorum. Akflamlar› televizyon izliyoruz mesela,
ço¤unlukla diziler oluyor, daha ilk reklâma girmeden, ben küt
diye gidiveriyorum kanepede. Dün akflam, Serhan içeriden ses-
lenmifl, hiç duymam›fl›m bile. Geldi yan›ma, uyand›rd› beni,
“Anne kalk, babam ödevimi rezil etti, beraber yapal›m.” dedi. Ba-
bas› da mahcup olmufl, bakt›m kahve yap›p getirmifl bana. Bir ta-
raftan bakt›¤›n›zda gayet ince bir davran›fl bu, di¤er taraftan
önemli bir mesaj içeriyor; “‹ç flu kahveyi de, uyuklama, ödevi 

do¤ru düzgün bitirelim bari.” diyor. Böyle dedi¤ime bakmay›n,

yine anlay›fll› adamd›r eflim. Baflkas› olsa, k›rk kere boflard› beni

vallahi. Millet kocas›na söylenir, “Elinde kumanda, bütün akflam

kanepede yay›l›yor.” diye. Bizde tam tersi, adam koltukta, ben

yay›l›yorum kanepede. Gerçi kumandayla hiç iliflkim olmuyor,

peflin peflin ona devrediyorum. 

Rüyay› dün gece mi görmüfltünüz?
Evet. Rüyamdaki kanepe, evde üzerinde uyuyup kald›¤›m ka-

nepe galiba. Gerçi bizimki kiremit rengi ama rüyalarda görülen

kanepelerin renginin, gerçek hayattakilerle birebir tutmas› ge-

rekmez herhalde. M›z›rdanma sesi de Serhan’dan geliyordu

mutlaka. “Ödevim de ödevim.” diye söyleniyordu herhalde.

Bunu görmüflüm demek ki, nas›l içime oturduysa art›k.

Çocukken bir kedimiz vard›; Prenses.
Beyazl›, sar›lI, grili bir kediydi. Bafl›nda,
kulaklar›n›n bafllad›¤› yerden geçen,
hare fleklinde, koyu gri bir çizgi vard›.
Taç gibi dururdu. Bu yüzden bu ismi
vermiflti babam ona.
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Uzun zamand›r doktora gitmiyorsunuz san›r›m. 
Hay›r. Epeydir gitmedim. Birkaç y›l olmufltur. Ne gidece¤im?

Hep ayn› ilaçlar› veriyor zaten. Uyar›lar, tembihler de ayn›. Ez-

berledim art›k. Bahar aylar›nda flunu da ekle, ötekinin dozunu

art›r, sabah erken saatlerde d›flar› ç›kma, ba¤ bahçe dolanma,

hava temizleyicinin filtresini de¤ifltir, evini sabah yerine akflam

havaland›r, gündüz kap› pencere açma…

Tekrar doktora gitmeyi düflünmez misiniz? Yeni ç›kan
alerji ilaçlar› uyku e¤ilimi yapm›yor, diye biliyorum.
‹laçlar›n›z› yeniden kontrol ettirmekte yarar var.
Do¤ru söylüyorsunuz, her gün yeni bir fley ç›k›yor, niye ihmal

ettim ki ben bu konuyu bunca zaman. En k›sa zamanda rande-

vu al›p, gideyim. Uykucu bezgin olmaktan kurtulursam, dile-

yin benden ne dilerseniz. O¤ulcu¤um, “Uyuyan prenses” demifl

benim için. Sabahlar› kahvalt› haz›rlamaya kalkam›yorum ba-

zen. Eflime söylemifl geçen gün, “Uyuyan prenses kalkm›yor

baba, sen tost yapar m›s›n bugün bana.” demifl. Çocukken bir

kedimiz vard›; Prenses. Beyazl›, sar›l›, grili bir kediydi. Bafl›n-

da, kulaklar›n›n bafllad›¤› yerden geçen, hare fleklinde, koyu gri

bir çizgi vard›. Taç gibi dururdu. Bu yüzden bu ismi vermiflti

babam ona. Bize büyük prenses, küçük prenses, ona da kuy-

ruklu prenses derdi. Çok uyurdu, bütün gün radyatörlerin üs-

tünde may›fl›r kal›rd›. Bu yüzden ben de ona “uyuyan prenses”

derdim. O¤lumun bana bu ismi takmas›, bana çok anlaml› gel-

di. Onuz nas›l geldi¤ini anlatm›fl m›yd›m size? Evimiz bahçe-

liydi. Büyük bir balkonumuz vard›, üç dört basamakla bahçe-

ye inerdik. Balkonda kocaman yeflil bir divan vard›. Yan›nda

birkaç koltuk ve önlerinde bir masa dururdu. Bir gün ablam

okuldan geldi. Ben okula gitmiyordum o zaman daha. Parma-

¤›n› dudaklar›na de¤direrek “hiflt” dedi. Sessiz olmam gerekti-

¤ini anlam›fl, yine de o çocuksu sevincimi gizleyemeyerek, fe-

laket bir ç›¤l›k atm›flt›m. Ablam›n elinde tuttu¤u küçük kutu-

nun içinden, ilk anda seçebildiklerim beni ç›lg›na çevirmiflti;

minik bir burnun üzerinde, bir çift parlak, yeflil, boncuk gözle,

Prenses bana bak›yordu. Tabii ki ev halk› da… Sayemde, abla-

m›n kediye gizli gizli bakma planlar› suya düflmüfltü. O kadar

minik ve bak›ma muhtaçt› ki, annemin bile onu soka¤a b›rak-

maya içi el vermedi. Prenses yafllanana kadar bizimle kald›. Befl

tane yavrusu oldu. Hepsini büyüyünce efle dosta verdik. Sade-

ce birisi bizimle kald›. Ama ne annesi, ne de biz, onun büyü-

dü¤ünü göremedik. Pembe bir oyuncak tencerem vard›. Mut-

fak setimin en nadide parças›yd›. Prens’e hediye etmifltim,

oyun oynarken sütünü dökünce, tencereyi al›p tekrar süt dol-

durmak için mutfa¤a gittim. Döndü¤ümde Prens yoktu. Bahçe

kap›s› aç›k kalm›fl, aral›ktan kaç›p gitmiflti. Çok arad›k ama bu-

lamad›k. Pembe tencereyi de, mutfak setimi de soka¤a att›m.

Bir daha a¤z›ma süt deydirmedim. Keflke aç b›raksayd›m, süt-

süz b›raksayd›m da… Onu kaybetmeseydim.
� Uzm. Psikolog fiebnem KARTAL


