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Akl› bafl›nda bir insan›n bugüne kadar art›k çoktan ö¤renmifl olmas› gerekirdi. Yüzlerce kere televizyonda anlatm›fllar,
gazetelerde yazm›fllar, listeler yapm›fllar ve hatta akl›m›za iyice girsin diye resimler bile çizip göstermifllerdi. Ama yine de
böyle durumlarda beynimin panik bölgesi kontrolü ele geçiriyordu, bildi¤im her fleyi unutuyordum ve saçma sapan fleyler yap›yordum.
Sal› sabah›yd› ve saat daha on bile olmam›flt›. Sandalyemde arkaya kayk›lm›fl keyifli keyifli esnerken birdenbire yer titremeye bafllad› ve binlerce metre derinden korkunç bir u¤ultu yükseldi. Daha ne oldu¤unu anlayamadan dükkândaki her
fley sallan›p birbirine vurmaya bafllad›. Dört bir yan›mdan öy1

le bir gürültü ç›k›yordu ki, bir süre sonra yerin alt›ndan yükselen u¤ultuyu bile duyamaz oldum. Derhal böyle bir durumda kesinlikle yap›lmamas› gereken ne varsa hepsini s›rayla uygulamaya bafllad›m. Öncelikle yerimden hiç k›p›rdamad›m, hatta esnemek üzere aç›lm›fl olan a¤z›m› bile kapatamad›m. Hareket etmek, aya¤a kalk›p kap›ya koflmak ya da yere
yat›p sa¤lam bir fleyin alt›na saklanmak u¤ursuzluk getirebilirdi. Tavan›n bafl›ma çökmesini veya duvarlar›n üzerime devrilmesini istemiyordum, onun için en iyisi hiç k›p›rdamamakt›. Sonra yavafl yavafl ona kadar saymaya bafllad›m. E¤er ona
geldi¤imde bu kâbus hâlâ bitmediyse, en bafltan bafllay›p bu
sefer yirmiye kadar saymam gerekiyordu. Ama zaten ona geldi¤imde hâlâ bitmediyse, halimiz berbatt› ve say› saymak yerine fazla can çekiflmeden ölmek için dua etmeye bafllamak
daha faydal› olurdu.
Yerin titremesi durdu¤unda kaça kadar sayd›¤›m›n fark›nda bile de¤ildim. Nefesimi tutup bitti¤inden emin olmaya
çal›flt›m, ama hâlâ her fley sallan›yormufl gibi geliyordu. K›p›rdamaya cesaret edemiyordum. Sonra yavafl yavafl tekrar nefes
al›p vermeye bafllad›m, yumruklar›m gevfledi, bafl›m› çevirip
Ali Usta’ya bakt›m. Muslu¤un alt›nda yatt›¤› yerden do¤rulmufl, elinde ya¤ içinde bir ‹ngiliz anahtar›, ters ters yukar›ya
bak›yordu. Zavall› kullar›n› böyle korkutman›n ne alemi vard› flimdi, der gibiydi.
“D›flar› ç›ksak m› Ali Usta, bir tane daha gelir mi?” diye
seslendim.
“‹çin rahat edecekse sen ç›k abla,” dedi. “Ama ne kadar
bekleyeceksin ki? Kör ayazda bir saat sokakta durursun hiçbir
fley olmaz, sonra gece uykunda tekrar geliverir, Allah korusun.”
“Sen de hakl›s›n Ali Usta,” dedim, ama yine de kendimi
d›flar› atmak istiyordum. Uzan›p vitrini dükkândan ay›ran ye2

flil kadife perdeyi aralad›m ve d›flar› bak›nd›m. Kahraman›
karfl› duvar›n dibindeki en sevdi¤i kuytu köflesinde uyuyordu.
Köpekler depremleri önceden hisseder derler, ama bizimkinin ruhu bile duymam›flt›. Onun haricinde, sokakta in cin
top oynuyordu. Buray› sokaktan saymak çok do¤ru de¤ildi
asl›nda. Benim dükkân, herkesin “mahalle” dedi¤i Ihlamur
Soka¤›’n›n yan taraf›nda, hayatlar› boyunca burada yaflam›fl
insanlarla Beyo¤lu’na gezmeye gelenlerin aras›ndaki s›n›rda
kal›yordu. Kap›m›n önünden, arkas›nda ne oldu¤unu hiç
kimsenin bilmedi¤i yüksek bir duvarla yanyana dizilmifl
apartmanlar›n aras›na s›k›flm›fl, arabalar›n s›¤amayaca¤› kadar
dar bir yol geçiyordu. Bu yol hafta sonlar› gelenler yüzünden
o kadar kalabal›k olurdu ki, insan selini yararak bir ucundan
öbür ucuna yürümek dakikalar sürerdi. Ama flimdi ortal›kta
hiç kimse yoktu. Hatta sabah kepenkleri kald›rd›¤›mdan beri bir Allah’›n kulunu görmemifltim. Sanki herkes benden habersiz ülkeyi terk etmifl gibi bir his kaplad› içimi. Eskiden
deprem oldu¤unda insanlar evlerinin önünde befler onar kiflilik gruplar halinde sohbet ederek bekleflir ve en az bir yar›m
saat boyunca kapal› yerlere girmezdi. Yafll›lar eczanelerin
önüne at›lan sandalyelere oturup tansiyonlar›n› ölçtürürdü.
Demek ki art›k böyle ufak tefek depremler kimsenin umurunda de¤ildi. Tek bafl›ma kap›n›n önüne ç›k›p bir sigara yaksam m› diye düflündüm, ama kendimi tuttum. D›flar›s› buz
gibiydi ve günde bir taneye indirmifl oldu¤um sigara hakk›m›
hemen harcamak istemiyordum.
Güne depremle bafllamak hayra alamet de¤ildi, ama yine
de keyfim yerindeydi. Hatta sabah evden ç›kmadan önce ruj
sürmeyi bile düflünmüfltüm, sonra da geç kal›r›m diye vazgeçmifltim. Zaten Berna’n›n dedi¤i gibi, makyaj yapmak yerine kafama tavuskuflu tüyleri tak›p dolaflsam bile daha az
acayip görünürdüm. Keyfim yerindeydi, çünkü onbefl dakika
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önce Tibet aram›flt›. Bir gün önce numaram› sordu¤unda beni arayaca¤›na inanmak istememifltim, ama aram›flt› iflte. “Sabah kahvesine geleceksin, de¤il mi?” diye sordu. Ben de
muslu¤u tamir ettirdi¤imi, bitince belki ç›kabilece¤imi söyledim. “Tamam bekliyorum,” dedi. Hepsi bu kadard›. Ama telefonu kapad›¤›mda avuçlar›m›n içi alev alev yan›yordu ve
durup dururken bu kadar heyecanlanm›fl olmama anlam veremiyordum. Heyecanlanacak bir fley olmad›¤›na, akl›mdan
geçenlerin saçma sapan fleyler oldu¤una kendimi ikna etmeye çal›fl›yordum.
Tekrar Ali Usta’ya döndüm. “Sen iflini yaparken ben bari
bir Tünel’e kadar gidip gazete filan alsam…”
Ali Usta’n›n mavi tulumlu gövdesi benim mutfak niyetine
kulland›¤›m bölmeye s›¤mam›flt› ve fliflko bacaklar› kap›dan
dükkân›n içine taflm›flt›. Kafas›n› kald›rmadan homurdand›.
“Aman abla, çok geç kalma. Ben senin müflterilerinle konuflmay› beceremem, ekme¤inden ederim sonra.”
Paltomu s›rt›ma geçirirken, “Merak etme, gelen giden olmaz bu saatte,” dedim. Kap›y› açt›¤›mda sert bir rüzgârla burun buruna geldim. D›flar› ad›m›m› atar atmaz tokat yemiflim
gibi yanaklar›m yanmaya bafllad›. Kald›r›mda, tam dükkân›n
kap›s›n›n önünde kapkara bir karga beni bekliyordu. Bu çirkin kufl birkaç gündür buralardayd› ve dükkâna her girip ç›kt›¤›mda karfl›ma ç›k›yordu. Simsiyah gözleri, tüyleriyle ayn›
renk oldu¤u için ne tarafa bakt›¤›n› kestiremiyordum, ama
beni görüyorsa da çok fazla umurunda de¤ildim. Etraf›ndan
dolaflmaya çal›fl›rken birdenbire havalan›p dükkân›n tabelas›n›n kenar›na kondu. Tabela rüzgâr›n fliddetiyle g›c›rt›lar ç›kararak sallan›yordu. ‹nflallah yoldan geçen birinin kafas›na
düflmez, diye geçirdim içimden. Sonra da, dükkân aç›ld›ktan
sonra ismini de¤ifltirmek acaba u¤ursuzluk getirir mi, diye
düflündüm. Maya ismini bir filmden çalm›flt›m; her ne kadar
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benim dükkâna çok yak›flt›ramad›ysam da, iki aya¤›m bir pabuca girmiflken akl›ma daha güzel bir isim gelmemiflti. Müflteriler dükkân›n ad›n› görünce Güney Amerika medeniyetlerinden esinlenme etnik tak›lar yapt›¤›m› zannediyorlar, ama
içeri girince hayal k›r›kl›¤›na u¤ruyorlard›. Do¤ruyu söylemek gerekirse, asl›nda sadece bir müflteri öyle zannetmiflti.
Ama dükkân aç›ld›¤›ndan beri kap›dan içeriye on yedi kiflinin
girdi¤ini, bunlar›n on birinin müflteri oldu¤unu ve sadece
ikisinin bir fleyler sat›n ald›¤›n› düflününce, bir kiflinin kafas›n›n kar›flmas› o kadar da önemsiz say›lmazd›.
Bundan böyle kap›dan girenlerin say›s›n› akl›mda tutmamaya karar verip paltomun yakalar›n› kald›rd›m ve yola koyuldum. Kahraman’›n yan›ndan geçerken durup sar› tüylerini okflad›m. Uykucu ihtiyar keyifle bafl›n› kald›r›p çenesinin
alt›n› da kafl›mama izin verdi ve sonra hiç istifini bozmadan
kald›¤› yerden uykusuna devam etti. ‹stiklal Caddesi’ne ç›kan
ara sokaklarda ilerleyip dükkândan uzaklaflt›kça etraf›mda tek
tük insanlar belirmeye bafllad›; ana caddeye ç›kt›¤›mda ise art›k her yer insan kayn›yordu. Gece ya¤an ya¤mur yüzünden
yoldaki çukurlar ve parke tafllar›n›n aralar› su birikintileriyle
dolmufltu. Çamura batmamaya çal›fl›rken ilerlemek zaten
zordu, bir de üstüme do¤ru yürüyenlerden ve önümde ka¤n› h›z›yla gidip yolumu kesenlerden kurtulmaya çal›fl›rken
sürekli yönümü de¤ifltirmek zorunda kal›yordum. Biraz yürüdükten sonra kalabal›ktan o kadar yoruldum ki, d›flar› ç›kt›¤›ma piflman oldum. Çevremden dolan›p geçmeye çal›flanlara ald›rmadan yolun ortas›nda kaskat› durdum ve önce yoldaki huzursuz insan sürüsünün sesini tamamen kapatt›m
beynimde. Geriye sadece binlerce çamurlu ayakkab›n›n, botun ve çizmenin ›slak tafllara çarparken ç›kard›¤› bo¤uk pat›rt› kald›. Sonra dikkatimi toplay›p o sesi de silip att›m kafamdan. O zaman ortal›k iyice sakinleflti ve rahat rahat soluk al›5

nabilecek bir k›vama geldi. Tekrar yürümeye bafllad›¤›mda,
gökyüzünde kocaman kümeler halinde flekilden flekile girerek Taksim’e do¤ru süzülen kapkara bulutlar›n havay› yararken ç›kard›¤› sesi duyabiliyordum art›k. Konsoloslu¤un duvar›n›n köflesindeki sat›c›n›n piflirdi¤i kestanelerin ç›t›rt›s› ve
kokusu sard› etraf›m›. Uzakta bir yerde, sesi ilkokuldaki müzik ö¤retmenimizin bütün s›n›fa zorla ald›rd›¤› yeflil plastik
melodikalara benzeyen bir müzik aletiyle garip bir flark› çal›yordu birisi. Kula¤›ma gelen melodinin ne oldu¤unu anlayamad›m, zaten bir sürü yanl›fl nota kar›fl›yordu araya, ama yine de hofluma gitti. Keyfim yerindeyken ve beynimin içinde
çok fazla hareket yokken, etraf›mdaki hofluma gitmeyen sesleri ve görüntüleri böyle kapatabiliyordum. Bu normal bir
fley miydi ya da benden baflkalar› da yapabiliyor muydu bilmiyordum, ama sanki herkesin sahip oldu¤u bir beceriymifl
gibi geliyordu bana. Kimseye sormam›flt›m. Bir de çok küçükken, salonda pencerenin kenar›na çekip üstüne t›rmand›¤›m bir sandalyeden d›flar›y› seyrederken yaflad›klar›m›n normal oldu¤unu, herkesin bafl›na geldi¤ini san›rd›m bir zamanlar. Apartman›m›z›n önündeki bahçe duvar›n›n öte yan› birdenbire de¤ifliverirdi gözlerimin önünde. Sanki görünmeyen
bir el kocaman bir resimli kitab›n sayfas›n› çevirmifl gibi,
önümdeki asfalt yol ve kald›r›m›n kenar›na dizili a¤açlar ortadan kaybolur; yerine genifl bir liman, k›y›ya yanaflm›fl eski
püskü gemiler ve el arabalar›yla yük tafl›yan hamallar belirirdi. Gemilerin arkas›nda ufka do¤ru uzanan koyu gri ve dalgal› bir deniz olurdu. Birini ça¤›r›p gördüklerimi göstermeye kalk›flt›¤›mda, kafam› daha çevirmeye f›rsat bulamadan o
görünmez el sayfay› geri çevirir ve soka¤›m›z bahçe duvar›n›n öte yan›na geri dönerdi. Bu durumun son derece do¤al
oldu¤unu zannederdim; öyle olmad›¤›n› ö¤renmem epey bir
zaman alm›flt›. Belki de benim beynim baflkalar›nda olmayan
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baz› özelliklere sahip, diye düflünmek hofluma giderdi. Belki
daha önceki hayatlar›mdan birinden kalma baz› görüntüleri
hat›rlayabiliyordum ama büyüdükçe bu yetene¤imi kaybetmifltim. Yerine çok daha faydal› baflka yetenekler kazanm›flt›m: mesela tek bafl›ma ve hiçbir fleye tutunmadan ayakta
durmak, hayal k›r›kl›klar›yla bafla ç›kmak, ya da gecenin bir
yar›s› buzdolab›ndaki son kullanma tarihi geçmemifl s›n›rl›
say›daki yiyeceklerle karn›m› doyurmak gibi… Seçme hakk›m
olmadan edindi¤im becerilerimi düflünerek Tünel’in giriflindeki gazeteciye kadar yürüdüm. Köfle yaz›lar› için bir Radikal, ›v›r z›v›r haberler için bir Hürriyet ve bir paket de k›sa
beyaz Marlboro al›p geri dönüyordum ki cep telefonum çald›. Telefonun ekran›na bile bakmadan arayan›n Berna oldu¤unu biliyordum. Alo der demez on dokuzuncu kattaki ofislerinin nas›l salland›¤›n› anlatt›ktan sonra babam› aray›p aramad›¤›m› sordu.
“Fark etmemifltir bile o,” dedim. “Niye durup dururken
telaflland›ray›m ki adam› flimdi?”
“Bu hafta hiç konufltunuz mu? Sesini duymufl olursun iflte, fena m›?”
‹çimden, o kadar merakl›ysan sen ara, demek geçti ama
yüzüne böyle bir fley söyleyemezdim. Çok ay›p olurdu. Berna’n›n böyle özel durumlar için bir aranmas› gerekenler listesi vard›. O¤lundan ve benden birkaç kifli sonra, s›ra babama da geliyordu. Oysa babam Berna’y› yolda görse kafas›n›
çevirip yürümeye devam ederdi. San›r›m tehlike karfl›s›nda
Berna’n›n annelik damar› kabar›yordu ve kendinden çok baflkalar› için endifleleniyordu.
Kapal› bir yerde olmad›¤›m› fark eden Berna, niye dükkân› bofl b›rak›p d›flar› ç›kt›¤›m› sordu.
“Bofl b›rakmad›m ki,” dedim. “Ali Usta var.”
“Ustaya dükkân emanet edilir mi hiç?”
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“Nerdeyse çocuklu¤umdan beri tan›yorum adam›. ‹nan
benden daha iyi bakar dükkân›ma.”
“Sen yine de öyle sahipsiz b›rakma. K›smeti kapan›r, derler. Bana bak, bu so¤ukta kendine dikkat et, sokaklarda fazla dolaflma olur mu? Hem grip salg›n› da var diyorlar. Bizim
ofiste üç kifli flifay› kapt› bu hafta.”
“Merak etme, geri dönüyordum zaten,” dedim. Biraz
sonra tekrar d›flar› ç›k›p Tibet’le buluflmaya gidece¤imi söyleyemedim. Tibet’ten hiç söz etmemifltim Berna’ya ve bu
yüzden sinsi bir suçluluk duygusu usul usul içimi kemiriyordu. Bugüne kadar ondan hiçbir fley gizlememifltim; ama bunu anlatmak, kafamda önemsizlefltirmeye çal›flt›¤›m karmafl›k hisleri iyice alevlendirecekti. Berna akl›mdan geçenleri
bilse anlatmamam› anlay›flla karfl›lar, diye kendimi avutmaya
çal›flt›m.
Dükkâna döndü¤ümde Ali Usta’n›n karfl›s›nda hiç tan›mad›¤›m bir kad›n vard› ve belli ki ikisi de uzun bir süredir
benim dönmemi bekliyordu. Ben içeri girer girmez Ali Usta,
“Abla bu han›m seni sordu,” dedi. “Musluk da tamam, benden baflka bir iste¤in yoksa ben gideyim art›k.”
Paras›n› verene kadar akla karay› seçip, uzun uzun dil döktükten sonra, Ali Usta’yla komik denecek kadar ucuz bir fiyat üzerine anlafl›p hellalefltik. Onu u¤urlayana kadar kad›n
hiç konuflmadan beni bekledi. Müflteri olmad›¤› her halinden
belliydi. Dört bir yan›n› saran tak›lara bakmak yerine gözlerini benden ay›rm›yordu. Sürekli bana bakmas›ndan rahats›z
olmufltum, ama belli etmemek için kibar kibar gülümsedim.
O s›rada tek iste¤im, tan›mad›¤›m bu kad›ndan bir an önce
kurtulup saatlerdir bekledi¤im sabah sigaram› yakabilmekti.
Dükkânda ikimiz bafl bafla kal›nca, “Hay Allah, sizi de çok
beklettim,” dedim.
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“Kusuruma bakmay›n Nur Han›m,” dedi kad›n. “Daha
önce ziyaretinize gelemedim.” Kumlu ve kal›n bir sesi vard›.
Ad›m› biliyor olmas› moralimi bozdu, sigarama bir an evvel
kavuflamayacakt›m.
“As›l siz benim kusuruma bakmay›n,” dedim. “Kim oldu¤unuzu ç›karamad›m.”
Bana do¤ru bir ad›m att›. Duvar›n gölgesinden ç›k›nca,
sand›¤›m kadar yafll› olmad›¤›n› fark ettim -ya da yafl›na göre
çok genç görünüyordu. Beyazlaflmaya bafllam›fl boyas›z saçlar›n› ensesinde s›ms›k› toplam›flt›. ‹nce bir çizgi gibi surat›n›
kesen sert bir a¤z› ve demir rengi gözleri vard›. Üzerindekiler sanki naftalin dolu bir sand›kta en az otuz y›l kapal› kalm›flt›. Kendisi de sanki en son otuz y›l önce soka¤a ç›km›fl gibi tedirgindi.
“Hiç karfl›laflmad›k ki, nerden tan›yacaks›n›z. Ben üst katta oturuyorum, Melike Berdano¤lu. Kocam› kaybetti¤imden
beri k›zl›k soyad›m› kullan›yorum, ama hâlâ kap›n›n zilinde
yazan ismi de¤ifltirmeye f›rsat bulamad›m. Ama bundan size
ne, de¤il mi? Dükkân›n›z hay›rl› u¤urlu olsun demek için
flöyle bir u¤rayay›m dedim. Asl›nda kaç gündür akl›mda, ama
bir türlü f›rsat bulup evden d›flar› ç›kamad›m.” Sanki içeri daha yeni girmifl gibi etraf›na bir göz gezdirdi. “Pek güzel olmufl. Buras›n›n temizlenip adam edilebilece¤ini söyleseler,
gözlerimle görmeden inanmazd›m do¤rusu.”
“Çok sa¤ olun. ‹nflaat s›ras›nda sizi fazla rahats›z etmedik
umar›m.”
“Yok can›m. Senelerdir pislik yuvas›yd› buras›, baksan›za
flimdi p›r›l p›r›l olmufl.”
Ben el koyup adam etmeden önce buras› gerçekten de
pislik yuvas› denebilecek bir durumdayd›. Bu üç katl› apartman›n girifl kat›ndaki dükkân babama babas›ndan miras kalm›fl. Ama bizim ailede kimsenin ticaretle alakas› olmad›¤› için
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buray› ne yapacaklar›n› bilememifller, bafllar›ndan atmak için
de y›llarca çevredeki esnafa depo niyetine kiraya vermifller.
Murat’tan bofland›ktan sonra özel ders vererek ve çeviri yaparak yeteri kadar para kazanamayaca¤›mdan ve sonunda aç
kalaca¤›mdan korkan babam, kiras›n› alay›m diye dükkân›
bana devretmiflti. Cesaretimi toplay›p, buray› kendime ufak
bir tak› dükkân› haline getirece¤imi tahmin edememiflti. Kiramdan olup elime geçen böyle güzel bir f›rsat› mahvetti¤im
için bana çok k›zg›nd›. Depoyu boflalt›p içini düzeltmek için
bankadaki iki kurufl birikmifl param›n da bir k›sm›n› harcad›¤›m› duydu¤unda öfkesinden günlerce hiç kimseyle konuflmam›flt›.
Sert rüzgâr kap›y› sars›nca Melike Han›m korkuyla yerinden f›rlad›. Omuzlar›nda annemin görse manto diyece¤i cinsten, küf rengi bir palto vard›. Kal›n kumafl›n k›vr›mlar›n›n
aras›ndan ç›kan uzun parmaklar› paltonun iki yakas›n› bo¤az›n›n hizas›nda s›ms›k› kavrad›. Depremden dolay› sinirleri
gergin herhalde, diye düflündüm. Soka¤a ç›kt›¤›mdan beri
akl›m baflka yerdeydi, ama sabahki u¤ultu akl›ma gelince ben
de hafiçe ürperdim. “Korkmay›n,” dedim, “çok geçti depremin üzerinden, art›k artç› filan gelmez.”
“Deprem mi oldu? Ben de kap›da biri var sand›m,” dedi.
Gözlerini k›sm›fl, ahflap kap›n›n üst yar›s›n› kaplayan k›rm›z›
ve yeflil renkli camlardan d›flar›y› görmeye çal›fl›yordu. Meraklan›p vitrinin perdesini aralad›m ve ben de d›flar› bakt›m.
Sokak hâlâ bofltu ve Kahraman sabah uykusuna devam ediyordu.
“Birini mi bekliyorsunuz? Size bir çay ikram edebilir miyim? Maalesef demli çay›m yok ama arka tarafta bir su ›s›t›c›m var, isterseniz poflet çay yapabilirim.”
“Teflekkür ederim k›z›m, vaktinizi almayay›m. Seneler önce baban›zla tan›flm›flt›m, hatta kendisinin bize çok yard›mla10

r› dokunmufltu. Bu dedi¤im nerdeyse yirmi befl sene evvel.
Fuat Bey’i daha yeni kaybetmifltim…”
Bu konuflma nereye varacakt›, kestiremiyordum ama yeteri kadar nazik davranamad›¤›m için huzursuzdum. Çay konusunda ›srar etmeli miydim, mesela.
“Uzun zamand›r burda oturuyorsunuz demek.”
“Do¤du¤um günden beri hep burda oturdum. Hatta evlendikten sonra bile kocamla burda oturmaya devam ettik.”
Benimle konuflurken arada yan gözle hâlâ d›flar›da biri var m›
yok mu görmeye çal›fl›yordu. “Son zamanlarda buralar›n havas› de¤iflti tabii. Eskiden korkudan perdeler aç›k oturamazd›k. Akflam vakti köflebafllar›nda haydut suratl› adamlar beklerdi. Neyse ki art›k onlar›n soyu kurudu, ama flimdi de sarhofl gençler cirit at›yor geceleri. Haydutlardan daha iyidir,
tabii.”
“Merak etmeyin,” dedim, “yak›nda daha da güzeleflecek
buralar›.”
“Hiç sanm›yorum. Her gün iki üç tane yeni lokanta aç›yorlar bu arka sokaklarda. Ama görürsünüz, yak›nda hepsi
iflas eder, sonra da gidip kendilerine baflka bir yer bulurlar.
Bence yak›nda geçecek bu heves. Adam olmaz bizim buralar›.”
Kibar kibar gülümsemeye devam ettim. Melike Han›m
bana do¤ru biraz daha yaklafl›p paltosunun cebinin derinliklerinde bir fleyler aramaya bafllad›. Eli tekrar d›flar› ç›kt›¤›nda
parmaklar›n›n ucunda kal›n, gümüfl bir yüzük vard›.
“Nur Han›m, sizin ihtisas›n›zla ilgili bir fley sormak istiyorum. Acaba bu yüzü¤ü elden ç›karmak istesem, ne kadar
eder? Sizce satmaya de¤er mi?”
Çok güzel bir yüzüktü. Gümüflten k›vr›mlar›n›n aras›nda
s›ra s›ra minik yakutlar vard›.
“Kapal›çarfl›’ya gidip sormaya çekindim,” dedi. “Ordaki11

lerin hepsi düzenbaz. Hem benim gibi yafll› bir kad›n görünce hemen kaz›klamaya çal›fl›rlar, de¤il mi? Onun için önce size ak›l soray›m istedim. Öyle çok de¤erli bir fley de¤il asl›nda, biliyorum. Ama yine de içim rahat etmedi.”
“Çok güzel ifllenmifl bir yüzük bu, ama inan›n ne kadar
edece¤ini benim anlamam mümkün de¤il,” dedim. “Ben burada sadece kendi yapt›¤›m tak›lar› sat›yorum ve genelde çok
de¤erli tafllarla da çal›flm›yorum. Bunun üzerindeki yakutlar›n de¤erini biçmek için bir kuyumcuya sormak laz›m.”
“Size çok zahmet veriyorum ama, yüzü¤ü size b›raksam,
belki siz tan›d›¤›n›z, güvendi¤iniz bir kuyumcuya sorabilirsiniz benim için. Kusuruma bakmazs›n›z de¤il mi?”
Düflünmeden atlad›m. “Elbette sorar›m, siz hiç merak etmeyin.”
Böyle durumlarda hay›r diyemeyecek kadar nazik yetifltirilmifl olmaktan dolay› annemle babam› hep suçlam›fl›md›r.
Durup dururken üzerime ifl almam›n ne alemi vard›. Zaten
pasakl›n›n tekiydim; büyük ihtimalle aile yadigâr› olan bu antika yüzü¤ü, rahatl›kla kaybedebilirdim. Yüzü¤ün üzerindeki
birbirinin içine geçen ince k›vr›ml› motiflere, o motiflerin
aras›na zerafetle serpifltirilmifl toplu i¤ne bafl› kadar tafllara
bakt›kça iyice içim darald›. Son derece güzel bir yüzüktü ve
bana teslim edilmesi çok büyük bir hatayd›.
“Ben de zaten malzeme almak için bu hafta bir gün Kapal›çarfl› taraflar›na gidecektim,” dedim. Yaland› tabii, en az
bir ay idare edecek kadar malzemem vard› haz›rda.
“Aman k›z›m, size bir komflu tavsiyesi, akflamlar› çok geç
vakte kadar kalmay›n buralarda. Bak›n k›fl da geldi, hava erkenden karar›yor. Sokaklar art›k eskisi kadar tehlikeli de¤il
diyeceksiniz, ama yine de ne olur ne olmaz. Sizin gibi genç
bir han›m›n karanl›kta buralarda tek bafl›na dolaflmas› hiç
do¤ru de¤il.” Ne kadar belli etmemeye çal›flsam da yüzüm12

deki ifadeyi fark etmiflti san›r›m; azarlarcas›na ekledi: “Bu kad›n niye benim iflime burnunu sokuyor diye düflünüyorsunuz, de¤il mi? Hakl›s›n›z valla, ama herhalde anneniz olacak
yafltay›m. ‹nsan bu yafla gelince kendini tutam›yor iflte, herkesin ifline burnunu sokuyor maalesef.”
Rüzgâr bu sefer de vitrinin camlar›na vurup sars›nca Melike Han›m bir kere daha yerinden f›rlad›. Zaten renksiz olan
surat›ndan iyice kan çekilmifl, yüzü kireç gibi olmufltu. Tansiyonu filan m› düfltü acaba, diye tedirgin olmaya bafllad›m.
Asl›nda gayet güçlü kuvvetli biriymifl gibi duruyordu ve hiç
de hasta bir hali yoktu. Tezgâh›n kenar›na tutunup dengesini buldu. Nefes al›p verifli h›zlanm›fl, kal›n sesi iyice bo¤uklaflm›flt›. “Kusuruma bakmay›n, n’olur. Art›k her t›k›rt›da yüre¤im a¤z›ma geliyor,” dedi. Nefesi düzelene kadar birkaç
saniye bekledikten sonra tekrar do¤ruldu, paltosunu omuzlar›na yerlefltirip düzeltti. “F›rsat bulunca lütfen yukar› gelip
bir çay›m› için, olur mu? Ben bu aralar çok fazla d›flar› ç›kam›yorum, ama misafir a¤›rlamay› çok severim. Hatta gelmeden önce haber verirseniz size s›cak s›cak po¤aça da yapar›m,
çay›n yan›na.”
Konuflurken kap›ya do¤ru ilerledi. Renkli camlardan d›flar›ya bak›p kimseyi görmedi¤ine iyice emin olduktan sonra
paltosunun önünü s›k›ca kapad›. Kap›y› açar açmaz içeriye
buz gibi bir rüzgâr doldu.
Melike Han›m bana dönüp “Siz yine de benim sözümü
dinleyin,” dedi. “Hava karard›ktan sonra çok dikkatli olun.
Geceleri buralarda insanlar›n bafl›na çok kötü fleyler geliyor.”
Daha a¤z›m› açmaya f›rsat bile bulamadan ç›k›p kap›y› arkas›ndan kapatt›. ‹çeriyi dolduran rüzgâr›n sesi kesilirken yerimden kalk›p kap›ya yürüdüm, burnumu cama dayad›m ve
biraz önce onun yapt›¤› gibi ben de d›flar›ya bakt›m. Melike
Han›m apartman›n yan taraf›na do¤ru h›zl› h›zl› yürüdü, sa13

¤a sap›p benim görüflümün d›fl›na ç›kana kadar da iki üç
ad›mda bir arkas›nda biri olup olmad›¤›n› kontrol etti. Bu tuhaf kad›nca¤›z yaln›z bafl›na yaflaya yaflaya kafay› üflütmüfltü
anlafl›lan.
Bugüne kadar üst katta yaflayan birisinin varl›¤›n› hiç fark
etmemifl ve komflular›m› hiç merak etmemifl olmam da benim tuhafl›¤›md›. Dükkân›n aç›l›fl›na kafay› o kadar takm›flt›m ki, haftalarca gözüm baflka bir fley görmez olmufltu. Sonra bir de Tibet hadisesi bafllam›flt›… Asl›nda hadise say›lmaz
ama neyse. Kap›dan içeri bir müflterinin girmesini beklerken,
elimde ya bitmemifl bir çeviri ya da incecik tellere dizdi¤im
renkli tafllar›m, akl›m sürekli Tibet’le ilgili uydurdu¤um senaryolardayd›.
O s›rada, Melike Han›m’la tan›flt›ktan sonra bafl›ma ne belalar gelece¤inden ve hayat›m›n nas›l bir kâbusa dönüflece¤inden haberim yoktu.
Akl›mda tek bir fley vard›. Sabah sigaram›n zaman› gelmiflti.
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