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45’likler

Yine yakm›fl yar
mektubun ucunu,

Askerlikte sevda çekmek
zor diyor,

Yükleyip postan›n bana suçunu,

Hat›r›m› teller ile sor diyor,

Askerlikte sevda çekmek 
zor diyor...



Siyah bir araçtayd›k. Normalden daha uzun bir arabayd›. Ne minibüse, ne arabaya benziyordu.

Dolmufl gibiydi sanki… Bizim sar› dolmufllar gibi… Asl›nda daha çok marshrutka gibi…

Marshrutnoye taksi… Evet, Ruslar›n kulland›klar› dolmufl tarz› bir toplu tafl›ma arac›. Belirli bir

güzergâh› vard›r, onu takip eder.

Araç tamamen doluydu, yan›mda ve önümde oturan ailem d›fl›nda kimseyi tan›m›yordum. Eflim,

k›z›m, babam ve amcam yan›mdayd›. Amcam hayattaym›fl güya. Araban›n içi buz gibiydi.

Üzerimdeki paltoyu ç›kar›p eflimin kuca¤›nda uyuyakalm›fl olan k›z›m›n üzerine örttüm. Amcam da

kaza¤›n› ç›kar›p eflimin omuzlar›na koydu. Dönüp, “Bu gömlekle donars›n sen amca, giy lütfen”

dedim. Hiç cevap vermedi, fakat yüzüme öyle bir bakt› ki, bir fley söyleyemedim. “Ne saçmal›yorsun

sen” der gibiydi. Bak›fllar›, “Ne üflümesi, az sonra ölece¤im zaten, ne yaparsak yapal›m bunu

de¤ifltiremeyiz” diyordu sanki. Kadere çok inan›rd› zaten. “Al›n yaz›s›” der baflka bir fley demezdi.

Evet, t›pk› güzergâhlar› hiç flaflmayan marshrutkalar gibi… Öldü¤ünde benim flu anki halimden befl

yafl daha gençti. Çok erken gitti amcac›¤›m. Bazen “O kadar kaderci olmasa daha uzun yaflard› belki”

diye düflünürüm. Hiç dikkat etmedi kendisine, tedavilerini yar›m b›rakt›, ilaçlar›n› düzenli

kullanmad›.  Sa¤l›k oca¤›na giderdi reçete yazd›rmaya. Ama ilaçlar› bittikten iki gün sonra giderdi.

Reçeteyi halletti, eczaneye gitti, ald›, kulland› derken, bir iki gün daha geçerdi. Korumazd› da

kendini. Karda k›flta üstüne do¤ru düzgün bir fley almadan ç›kard› d›flar›ya. Üflütünce de azard› tabii

ast›m›.

Galiba bu yüzden, so¤uk bir havada, üzerinde incecik bir gömlekle gördüm onu. Ben de paltomu

ç›kard›m ama benim içim sa¤lamd›. “‹çim” derken k›yafetimi kast ediyorum. Evet, öteki içim de

olabilir. Her iki anlamda da, içimin amcama nazaran daha sa¤lam oldu¤u söylenebilir. Onlar›n

hayat› çok trajik zaten; amcam üç yafl›ndaym›fl babaannem öldü¤ünde. Üstelik de intihar ederek

ölmüfl kad›nca¤›z, gencecik yafl›nda. Yokluk, yoksulluk, bak›ms›zl›k… Bir de üstüne annesizlik,

sevgisizlik gelmifl. Her zaman hayat›n› bofllam›fl bir hali vard›. Sanki annesi onu b›rak›p gitti¤i için,

o da kendini ikide bir b›rak›p gidiyor gibi gelirdi.

Her neyse… Biraz yol ald›ktan sonra, nerede inece¤imiz konusunda karars›zl›k yaflad›k. Babam

kayg›lanm›flt›, ben akl›selim davranmaya çal›fl›yordum, eflim ve amcam ise hiç oral› de¤illerdi. Hay›r,

neresi oldu¤unu bilmiyorum, çok tenha bir yoldu. Daha önce gördü¤üm bir yer de de¤ildi. 

Eflime ve amcama söylendim ama asl›nda hiçbirimiz “oral›” de¤ildik. Çünkü hepimiz için çok

yabanc› bir yerdi. Amcam›n ve eflimin konuya dâhil olmamas› da bundan kaynaklan›yordu. Hava

çok sisliydi. “Göz gözü görmüyor” denir ya hani, öyleydi. Bir flekilde bir yerde inmeye karar verdik.

Dolmufltan d›flar›ya ad›m›m›z› atar atmaz sisin, duman›n içinde kald›k. Keskin bir koku vard›,

hepimiz güçlükle nefes al›yor, devaml› öksürüyorduk. Hemen k›z›m› kuca¤›ma ald›m, nefesini

dinledim. Bakt›m rahat soluk al›p veriyor, di¤erlerini kontrol ettim. Amcam ve babam çok

öksürüyordu. O anda amcam› kaybedece¤imizi düflündüm. Ben bile nefes almakta çok güçlük

çekiyordum…

Sonra nas›l olduysa bir eve girdik. Nereye benzettim, biliyor musunuz? Dedemin eviyle,

kay›npederimin evi aras›nda bir yere. Bu dedem, annemin babas› olan dedem… Evet, besteleri olan

dedem… Kay›npederimin evi de, onunki gibi iki katl› ve bahçeli, müstakil bir evdi.



Zavall› amcam, 
babaannemin gizemli
ölümünün yükünden
kurtaramad› kendini bir türlü.
Hepimiz defalarca söyledik
yard›m almas›n›. Ama o
kimseden yard›m kabul
etmedi, mutlulu¤u reddetti.
Ne hastal›klardan bafl›n›
kald›r›p, do¤ru düzgün
çal›flabildi, ne çal›flmaya ara
verip, do¤ru düzgün
dinlenebildi. Hayat›n›n dörtte
birini, Rusya’n›n so¤uk ve
kimsesiz kentlerinde,
güzergâh› belli
marshrutkalarla, oradan
oraya savrularak geçirdi.
Baflka bir güzergâh›
seçebilece¤i gerçe¤ini
düflünmek bile istemedi. 



Kay›npederim? Evet, kay›npederim de müzikle ilgilenirdi. Halk müzi¤i hastas›yd› ve çok güzel saz

çalard›. Dedem daha çok Türk sanat müzi¤ine düflkündü. Anneannemden kalma bir ud vard› evde.

Yatak odas›nda dururdu devaml›. Çocukken al›p oynamak isterdim onunla, fakat annem izin

vermezdi. Bir gün dedemle yaln›z kald›¤›m›zda, gidip dikkatle inceledim udu. Beni, merakla uda

dokunurken görünce, “Ben çalmay› bilmiyorum, ama sen istersen, ö¤renip çalabilirsin” dedi dedem.

K›sa bir süre sonra da, bir bayramda hediye etti onu bana. Ara ara ders ald›m, lise ve üniversite

y›llar›nda da çald›m bir süre. Ama sonra devam›n› getiremedim.

Rüyamdaki evde de bir ud vard›. Ne olduklar›n› hat›rlam›yorum ama baflka müzik aletleri de

gördüm. Hepsi, ba¤lama, gitar, kanun gibi telli çalg›lard›. Ben onlara bakarken, babam arka

odalardan battaniye bulmufl, getiriyordu. O s›rada amcam, içinde bir sürü pla¤›n oldu¤u büyük bir

valiz gösterdi. Hem long playler, hem de k›rkbeflliklerle doluydu. Eflim yan›m›za geldi, büyük bir

coflkuyla plaklar› kar›flt›rd› ve bir tanesini uzatarak, “Hadi”  dedi, “Bunu çalal›m, çok severim bu

flark›y›.” Amcam ve babam gülümseyerek bafllar›n› sallad›lar.

Hangi flark›n›n k›rkbeflli¤iydi, biliyor musunuz? Bestesi Erol Sayan’a, güftesi Mehmet Gökkaya’ya ait

olan Hüzzam bir eserin; yine yakm›fl yar mektubun ucunu, askerlikte sevda çekmek zor diyor…

Yükleyip postan›n bana suçunu, hat›r›m› teller ile sor diyor… Askerlikte sevda çekmek zor diyor…

Dinlenmeler bir sigara içimi… Duman duman sen kaplars›n içimi…

Evet, flark›n›n içinde de bir rüya var sahi; “seni düflte gördüm hayra yor diyor…” Üstelik rüyamdaki

gibi, dumanl› bir taraf› da var. Rüya içinde rüya… Duman içinde duman… ‹ç içinde iç! Dumanla

kapl› bir iç…

Ne mi ça¤r›flt›r›yor? Siste, so¤ukta kalm›fl, üflümüfl birinin içini… Mutsuzluktan, hastal›ktan

kavrulmufl, hiçbir derdine derman bulamam›fl ve öleli y›llar olmufl, ast›ml› bir amcan›n içini…

Son hastaneye yat›fl›nda, bütün plaklar›n› ve dedemin onda duran gramofonunu bana verdi. Eski,

küçük bir valizi vard›, hastane dâhil her yere onunla gider gelirdi. Hay›r, plaklar› kutulara koymufltu.

Onun o küçücük valizine s›¤mayacak kadar çoklard› çünkü. Kendisi de küçücük, minyon bir

adamd›. Ne onca yükü, ne de postan›n suçunu tafl›yabildi. K›sac›k hayat› boyunca babaannemin ona

ve babama yazd›¤›, sararm›fl, katl› yerlerinden y›rt›lmas›n diye arkas›ndan bantlanm›fl mektubu,

saklay›p durdu. Tabii, o da ç›kt› kutulardan birinin içinden. Ama onu almak istemedim ben, babama

verdim. Onda duruyor mu halen, bilmiyorum. Ayn› kaderin “den den” iflaretiyle tekrarlan›p

durmas›n› istemedi¤im içindir belki. Bir aileye bir ma¤dur yeter. Bir de ben yüklenmek istemiyorum

o miras›. Onun için de hayat›ma, aileme ve kendime sonuna kadar sahip ç›k›yorum iflte. Elli yafl›nda

kalk›p buraya gelmek de bu çaban›n bir uzant›s› de¤il mi asl›nda?

Zavall› amcam, babaannemin gizemli ölümünün yükünden kurtaramad› kendini bir türlü. Hepimiz

defalarca söyledik yard›m almas›n›. Ama o kimseden yard›m kabul etmedi, mutlulu¤u reddetti. Ne

hastal›klardan bafl›n› kald›r›p, do¤ru düzgün çal›flabildi, ne çal›flmaya ara verip, do¤ru düzgün

dinlenebildi. Hayat›n›n dörtte birini, Rusya’n›n so¤uk ve kimsesiz kentlerinde, güzergâh› belli

marshrutkalarla, oradan oraya savrularak geçirdi. Baflka bir güzergâh› seçebilece¤i gerçe¤ini

düflünmek bile istemedi. � Uzm. Psikolog fiebnem KARTAL


