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Bazen birine geç kaldığını hissedersin hani.

Bazen de erken olduğunu...

Ama birine hem çok erken vardığını

Hem de çok geç kaldığını hissetmek...



VE EN ACISI DA SEN YOKSUN ARTIK…
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İçimdeki seni atmak için tekrar geldim sen kokan bu 
şehre. Bugün tam 11 yıl oldu. Uzun uzun aynaya baktım. 
O günden sonra hiç uzatmadığım saçlarımı öylesine elimle 
düzelttim. Heyecanlı ve ürkek hissediyordum kendimi ve 
bir o kadar da savunmasız. İçimden de kızıyordum “Tam 
her şeyin yoluna girdiği sırada neden buradayım” diye. 
Tam bu sorular beynimde fırtına oluştururken Yaren’in 
hadi taksi geldi demesiyle irkildim. Aynadaki kadına daha 
da güçlü döneceğime söz verip veda ettim. İstanbul›da 
yağmurlu ve serin bir hava vardı. Dışarı çıktığımda derin 
bir nefes aldım ve taksiye bindim. Aynadan taksiciyle göz 
göze geldik, nereye diyen bir bakışla. Karacaahmet Mezar-
lığı diyebildim titreyen sesimle. Başımı cama yasladım ve 
taksicinin akan gözyaşlarımı görmemesi için gözlüklerimi 
taktım. Bu kısa yolculukta geçmişte bir gezinti yaptım. Bir 
film şeridi gibi gözümün önünden hızla geçti tüm yaşa-
nanlar. Her şey farklı olabilir miydi diye sorguladım kendi-
mi. Yaşananlar ve içimdeki bu karmaşa... Bu soluk borumu 
kesen ve burnumun ucunu bu kadar sızlatan acı, sürekli 
kabuk bağlayıp kanayan yaram… Seni o kadar çok sevmiş-
tim ki lanetler yağdırıp beddua ederken bile ruhun rahat 
etsin diye her gece dualarımla ışık tutuyorum mezarına. 
Çekip gittiğinde bana bıraktığın acıya bile alıştım. Kalbim 
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o kadar hızlı atıyordu ki nefes almakta zorluk çekiyordum. 
Adını her aklımdan geçirdiğimde kokun geliyordu burnu-
ma. Bazı günler yüzünü hatırlayamayınca korku basıyor, 
sonra tekrar gözümün önüne geliyorsun. İşte diyorum 
burada tam olması gerektiği yerde. Arabanın yavaşlama-
sıyla kendime geldim. Kapıyı açıp “Lütfen beni bekleyin” 
dedim.

Mezarlık, sabahın erken saatleri olduğu için sakindi. 
Etrafta kimsecikler yoktu. Mezar taşını görünce boğuluyo-
rum zannettim. Yavaşça toprağına dokundum, gözlerimi 
kapattım,  sanki dokunduğum saçlarındı. Nasıl severdin 
saçlarına dokunmamı, boynundan öpmemi. Bir yavru kedi 
gibi uyuyup kalırdın dizlerimde. Aslında uyumana çok kı-
zardım, sensiz geçen saatleri hiç sevmezdim. Yine de kıya-
mazdım ve sen uyurken tüm yüz hatlarını inceler, benim 
olduğun için Allah’a şükrederdim. Tüm bunları düşünür-
ken bir anda sözcükler dudaklarımdan dökülmeye başladı. 
“Aslında hiç yakışmıyor adın o mezar taşına. Bugün tam 11 
yıl oldu. O kadar emindim ki beni bırakmayacağına. Yaşa-
dıklarımız ve yaşayacaklarımız… Kader dedikleri bu muy-
du ve böyle mi olması gerekiyordu. Oyunu sen bozdun... 
Kırgınım sana içim boğulurcasına kızgınım. Bu soru işa-
retlerinin ve eksik sayfaların sebebi sensin. Bundan sonra 
canımı kim yaksa sorumlusu sensin, sen ittin beni, bırakıp 
gittin işte. Oysa elimi tuttuğunda içimdeki binlerce kelebe-
ği harekete geçirirdin. Ben heyecandan ve ellerimin titre-
mesinden yemek yiyemezdim. Sen ise anlamaz, sert bir ses 
tonuyla “Yine kuş kadar yedin” deyip kaşlarını çatardın. 
Senin söylediklerine gülerdim, ben gülünce gamzelerim-
den öperdin. O sırada dünya dursun isterdim. Bu bizim 
hayattaki sınavımızmış. Sen kağıdı verdin ve çıktın, ben ise 
arkandan bakakaldım. Aslında ne çok şey var içimde sana 
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anlatmak istediğim, ama seni toprağa, sözcükleri içime 
gömdüm ve hiçbir zamankimse bilmeyecek onları. Artık 
gitmeliyim ve ışıklar içinde huzurla uyu, dualarım seninle 
olacak” deyip tekrar dokundum toprağına. Sanki ruhum 
bedenimden çıkıp usulca uzandı yanına. Arkama bakarak 
uzaklaştım oradan. Taksicinin camına dokundum. Yüzüm 
ne haldeyse arabadan inip “İyi misiniz” diye telaşla kapımı 
açtı. “Sadece gitmek istiyorum. Beni aldığınız yere bırakır 
mısınız?” dedim. Yağmur içimdeki ateşi söndürmek ister-
cesine daha da hızlanmıştı. Eve geldiğimde Yaren ürkek 
gözlerle bana bakıyordu. Sarılıp başımı omzuna koydum 
ve “Lütfen bir şey sorma biraz yalnız kalmalıyım” diyerek 
bana ayırdığı odaya geçtim. 

 O meleğin kanadında uçup gittiğin yer her 
neresi ise, dilerim huzurla doludur. Hayat 
devam ediyor her ne kadar sensiz yaşamak 
içime sinmese de. Oysa yaşıyoruz işte hepi-
miz, bize biçilen ömrü dolduruyoruz sabırla 
ve profesyonelce.. Sahneden ayrılıncaya alkış 
sesleri bitinceye kadar... Bir varmışız bir 
yokmuşuz misali...
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Annem ve babam masada oturmuş muhteşem tati-
lin hayalini kuruyorlardı. Babam Mordoğan’da bir ev ki-
ralamıştı ve bir ay boyunca nasıl dinleneceğini anneme 
anlatıyordu.  Annem ise karşısında oturmuş onu hayran-
lıkla izliyordu. Ne zaman bu tatil konusu açılsa içimde-
ki sıkıcı duygular beni yoruyordu. Orada olmamalıydım 
çünkü son birkaç aydır gördüğüm rüyalar, o tatil belde-
sinde yaşayabileceklerimin sinyalini veriyordu. Bir deniz 
kenarında görüyordum kendimi sonra her yer bir anda 
karanlık oluyordu ve boğulurcasına göğsümde bir ağrıyla 
uyanıyordum. Son birkaç yıldır da daha kimsenin bilme-
diği şeyler yaşıyordum. Rüyalar, fısıltılar, bazen ansızın 
karşıma çıkan bir adam ya da ara ara gördüğüm ışıklar. 
En ilginç olanı ise özellikle geceleri yanıma gelen ve ne 
olduğunu anlayamadığım şarkılarla benimle olan bir kız 
çocuğu. Özellikle saçlarıma dokunmayı çok seviyordu. 
Bazen günlerce gelmiyor ama kısa bir süre sonra tekrar 
ortaya çıkıyordu. O benim hayatımın bir parçası olmuş-
tu. Bunlardan hiç kimseye bahsetmemiştim,  bana göre bu 
yaşadıklarım bir maceraydı. Anlatınca sanki büyüsü kaçar 
gibi geliyordu. Korktuğum ama her gün biraz daha gi-
zemli hale geldiği için beni içine çekmesine izin verdiğim 
bir oyundu.
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Hazırlıklar tamamlanmıştı ve babam sürekli evde adı-
mızı tekrarlayıp onu da alın, bunu unutmayın diye tem-
bihlerde bulunuyordu. Yarın sabah yolculuk var deyince 
gözümün önünde kısa film şeridi gibi kareler beliriyordu. 
Parçaları birleştiremiyordum. O gece sabaha kadar kabus-
lar görerek, yarı uyur yarı uyanık sabahı yaptım. Babamın 
ıslık sesleriyle kendime geldi. Zaten kısa bir süre sonra 
da annem geldi yanıma. “Hadi bakalım prenses, kralımız 
uyanmanızı emrediyor” kollarımı açtım. Yanıma geldi an-
nem, sarıldık ve yanıma uzandı. Anne lütfen bırakın diye 
söze başlamamla “Hadi ama lütfen kalk artık” diye söyle-
nerek odadan çıktı.

Hazırlanıp yola çıktık Güzelbahçe taraflarında kah-
valtı için durduk. Deniz kenarında bir masaya oturduk. 
Yosun kokusu, denizin sakinliği ve mis gibi hava çok ke-
yifliydi.  Biraz deniz kenarında dolaşmak için müsaade 
istedim. Irmak da arkamdan geldi. Taş sektirmek bizim 
en keyifli oyunlarımızdan biriydi. Kısa zamanda o kadar 
çok eğlenmiştik ki kafam biraz da olsa dağılmıştı. Güzel 
bir kahvaltının ardında yola kaldığımız yerden devam 
ettik. Mordoğan tabelasını görünceye kadar titreyen tüm 
vücudum bir anda gevşedi. Teslim olma zamanıydı. Ka-
derim beni çağırmıştı ve ruhum an itibariyle olması gerek 
yerdeydi.

Babam “İşte burası” deyinceye kadar beynimdeki fır-
tınayla mücadele ettim. Eve girerken yan bahçede oturan 
kız dikkatimi çekti. Eşyaları arabadan indirir indirmez ya-
nına gittim. Yavaşça yanına yaklaşıp “Selam” dedim ama 
dememle bir anda o kadar sıçradı ki ikimiz de gülmeye 
başladık. O kahkahalar yıllar sürecek olan bir dostluğun 
selamıydı. O günden sonra Yaren hayatımın en renkli 
ismi oldu. Arada gözlerine bakıp bir şeyler hissetsem de 


