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Birinci cümle, ard›ndan gelecek olanlara k›yasla daha mühimdir. Mesle¤imize ad›m atan memur adaylar›na ilk ifl olarak
bunu ezberletiriz. D.M.A.O. Saha K›lavuzu’muzun üçüncü
maddesi söz konusu kural› flöyle ifade eder:
Tan›flaca¤›m›z bir kimsenin üzerinde müsbet bir intiba b›rakmak için, tan›flt›¤›m›z esnada sarf edece¤imiz ilk cümleyi asgari titizlik ve dikkatle haz›rlamam›z flartt›r. Elbette bu kâfi gelmeyecektir. O cümleyi en do¤ru flekilde telaffuz edebilmek için
bir atlet gibi çal›flmam›z ve kendimizi haz›rlamam›z gerekir.

Sayfan›n üst k›sm›nda yaz›l› olan birinci ve ikinci madde,
üçüncüsü kadar mühim de¤ildir. Onlar mesle¤in umumi tasvi3

rini yapmak için en bafla konmufltur ve bir memura sahada faydal› olabilecek bilgiler içermez.
Bir yandan bütün gücümle koflarken, bir yandan da evvelki
gece titizlikle haz›rlad›¤›m ilk cümlemi kendi kendime tekrar etmekteydim. Nefes nefese kald›¤›m için a¤z›mdan ç›kan kelimeler birbirini ak›c› bir ahenk içerisinde takip etmiyordu ama olsun, maksat sadece ezberimi gözden geçirmekti.
R›ht›ma vard›¤›mda bofl yere telaflland›¤›m› anlad›m. Me¤er
koflmama gerek yokmufl. Ufukta ne geminin bacas›n›, ne de yerini belli edecek duman›n› görebiliyordum. Kulaklar›m gözlerimden daha hassas oldu¤u için, sabah sisinin derinliklerinden
gelen düdük sesini duyabildim. Mart›lar ç›¤l›k ç›¤l›¤a havaland›
ve bal›kç› sandallar› birazdan yanaflacak dev gibi gemiye yol vermek üzere iki yana do¤ru aç›lmaya koyuldu. Dalgalar fliddetlenip k›y›ya çarpmaya bafllad›¤›nda denizden esen tuzlu rüzgâr›
ci¤erlerime çektim. Nabz›m› yavafllatmak için nefesimi tuttum
ve kulaklar›m ç›nlayana kadar b›rakmad›m.
Demir parmakl›klar›n bu yan›na geçmeye izni olan hamallar
ve sat›c›lar, gerideki duvar›n dibine çömelmifl beklemekteydi.
Baz›lar› uykulu gözlerini ovuflturarak tütün sar›yor, baz›lar› da
bafllar› omuzlar›na düflmüfl kestirmeye devam ediyordu. Benim
gibi yolcu karfl›lamaya gelenler, sat›c›lara k›yasla daha heyecanl›yd›; bir o yana bir bu yana yürüyüp ellerini gözlerine siper ederek denize bak›yorlard›. Geminin r›ht›ma yanaflmas›n›n yar›m
saat kadar sürece¤ini tahmin ettim. Haz›rl›klar›m› tamamlamam
için bol bol vakit vard›.
Üstüme bafl›ma çekidüzen vererek ifle bafllad›m. Kolal› beyaz
gömle¤imin yakas›n› düzelttim, kravat›m›n dü¤ümünü kontrol
ettim. Ceketimin önünü ilikleyip dü¤melerini ipek mendilimle
parlatt›m. Sonra baflka bir cepte s›rf bu ifl için saklad›¤›m eski bir
mendili tükürükleyip iskarpinlerimin tozunu sildim. Aksi gibi
yeni flapkam en ufak rüzgârla birlikte uçacakm›fl gibi duruyordu;
kafama daha iyi oturan bir flapka seçmedi¤ime piflman oldum.
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Bu saatten sonra yapacak bir fley yoktu. Yüksek Kald›r›m’daki
Dikran Usta, bu siyah fötrün en iyisi oldu¤unda ›srar etmiflti.
Sözünü dinlememek yafll› adam› öfkelendirmekten baflka bir ifle
yaramazd›. Ne kadar karfl› ç›karsam ç›kay›m eninde sonunda o
yine kendi istedi¤i flapkay› satard›. Rahmetli babam›n elimizden
tutup ilk fesimizi almaya götürdü¤ü günden beri Dikran Usta’y›
k›zd›rmamaya dikkat ederdik. Hayat›nda hiç kimseden korkmam›fl babam bile ünü ‹zmir’e kadar yay›lm›fl bu aksi adamdan az›c›k çekinirdi galiba.
fi›k ve temiz göründü¤üme emin olduktan sonra Gümrük
Müdürlü¤ü Liman Ofisi’ne do¤ru yürüdüm. Tek katl› binan›n
duvarlar› nem yüzünden küf tutmufl, sar› s›van›n üzerinde çirkin
siyah lekeler belirmiflti. Karaya bakan aç›k bir pencereden burnuma taze çekilmifl kahve kokusu geldi. E¤er bu ifl ç›kmasayd›,
o esnada kendi ofisimde masam›n bafl›na kurulmufl, bizim dairenin çayc›s› Musa Efendi’nin kendi elleriyle piflirdi¤i sabah kahvemi yudumluyor olacakt›m. Musa Efendi, R›dvan Bey’in orta
flekerli, benim az flekerli kahvelerimizi mutfakta gürül gürül yanan dökme oca¤›n üzerinde piflirirken kahvenin kokusu alt kata
yay›l›r, sonra merdivenlerden yukar›ya t›rman›p kap›n›n alt›ndan
odam›n içine süzülür. Bazen R›dvan Bey elinde kahve fincan›yla kap›dan bafl›n› uzat›r, “Ziyaretçi kabul ediyor musunuz azizim?” diye sorar. Yaln›z kalmaktan hiç hofllanmayan R›dvan
Bey, yan›ma gelmedi¤inde umumiyetle alt kattaki büyük holde
çal›flmakta olan memurlar› teftifle ç›kar, o fas›l biter bitmez yine
kap›mda belirir, “Size bir fley dan›flmam laz›m azizim,” diye içeriye dalar, yer vermek için aya¤a kalkt›¤›mda, yahut karfl›s›nda
ceketimin önünü ilikledi¤imde pek k›zar. Kendisine Müdür Bey
diye hitap etmemi hiç sevmez, “Müdürlük lafta sadece,” diye
babacan bir tav›rla azarlar beni.
Herkese böyle davranmaz elbette. Önceleri, müdür muavini oldu¤um için samimiyet gösterdi¤ini zannetsem de çok
geçmeden R›dvan Bey’in beni öz o¤lu gibi gördü¤ünü anla5

m›flt›m. Kabul etmek laz›m, bana itimat› sonsuzdu, hatta ben
olmasam daireyi tek bafl›na idare edemeyece¤ini her f›rsatta
söylerdi.
Gümrük Binas›’ndan içeri ad›m›m› atar atmaz aya¤›m efli¤e
tak›ld› ve tutunmak için uzand›¤›m palto ask›s› gürültüyle yere
devrildi. Sobal› odan›n manzaral› taraf›nda uzun bir masan›n iki
ucuna oturmufl, kahve ve sigara eflli¤inde sabah keyiflerini yapmakta olan iki memur boyunlar›n› uzatarak ne oldu¤unu görmeye çal›flt›. Karfl›lar›nda tan›mad›klar› birisini görmek hofllar›na gitmedi. ‹riyar› ve gözlüklü olan› benimle muhatap olmamak
için hemen yerine oturdu ve kafas›n› önünde duran dosyalara
gömdü. Ufak tefek ve saçlar› seyrek olan› yeteri kadar h›zl› davranamam›flt›. fiapkam› ç›kar›p selam verdim. Kimli¤imi gösterdikten sonra kibarca durumu aç›klad›m. Yanaflmakta olan gemide çok de¤erli bir devlet misafirimizin yolculuk etti¤ini, benim
de onu karfl›lamakla görevlendirildi¤imi söyledim. Resmi muameleleri flimdiden halledersek misafirimizi gereksiz yere bekletmek zorunda kalmayaca¤›m›z› hat›rlatt›m.
Saha K›lavuzu’muzun yedinci maddesi der ki:
Memleketimizi ziyaret eden ecnebi misafirimizin ilk intibas› çok mühimdir. Memleketimize ayak basar basmaz misafirimizi bekletmek, lüzumsuz muamelelerle vaktini almak veyahut
misafirimizi bu tarzda muamelelerle oyalayacak di¤er memurlara müdahale etmemek; vazifemize telafi edilmesi mümkün olmayacak kötü bir puan alarak bafllamam›za sebebiyet verir.

“Olmaz,” dedi beni mecburiyetten dinleyen memur.
“Anlamad›m beyefendi, niye olmas›n?” diye sordum.
“Pasaport kontrolü ve gümrük beyan› olmadan hiç kimse
memlekete girifl yapamaz. Kaideler böyle.”
“Kaideleri gayet iyi biliyorum,” dedim. “Ancak bu çok özel
bir durum. Misafirimizin evrak› bizde mevcut, gerekti¤inde size her türlü bilgiyi yollayabiliriz.”
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“Mümkün de¤il.” Beni bafl›ndan savmak için o da arkadafl›
gibi önüne bir tomar dosya çekip kar›flt›rmaya koyuldu.
Kap›dan ç›kmak üzereyken gözüm adam›n arkas›ndaki pencereye tak›ld›. Gemi sisleri yarm›fl, bütün heybetiyle r›ht›ma yanaflmaktayd›. Hatta bir an evvel h›z kesmezse vaktinde duramay›p sahile toslayacak, karay› boydan boya yaracak, tafllar› parçalayacak, Gümrük Binas›’n› çi¤neyip geçecekmifl gibi bir hali vard›. Hafifçe öksürüp bir kez daha dikkat çektim.
“Sizin gibi k›demli iki memura ak›l vermeye asla cüret edemem fakat hat›rlatmak isterim ki birkaç dakika sonra bu gemiden yüzlerce yolcu inecek,” dedim. “Eminim kaç yolcunun inece¤ini siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Diyelim yüz kifli.
Her birine befl dakika ay›rsan›z ve iki koldan çal›flsan›z, bütün
muameleleri tamamlamak en az dört saatinizi alacak. Bu arada
ben de yar›m saat, hadi bilemediniz bir saat sonra D›fliflleri Bakanl›¤› ‹l Bölge Müdür Muavini’nden alaca¤›m resmi bir emir
ile buraya geri dönece¤im. Ayr›ca sizin amirinizin gelip duruma
bizzat el koymas› için acil emir yollataca¤›m. Sonra kuyrukta
yorgun arg›n bekleyen yüzlerce yolcunun huzurunda, onlar›
belki birkaç saat daha burada al›koymak pahas›na, hakk›n›zda
zab›t tutturup dosya açt›raca¤›m. Amirinizle birlikte bafl›n›zda
durup yaz›l› ifadelerinizi almam›z gerekecek. Üstüne üstlük de¤erli bir devlet misafirine gerekli sayg›y› göstermedi¤iniz için
azar ifliteceksiniz. Bu durum sicilinize ifllenecek, hatta belki benim amirlerim de duruma el koyacak ve soruflturma bafllat›lmas›n› talep edecek.”
Üzüntüyle önüme bak›p devam ettim. “Bafl›n›za bu kadar
dert açmak istemezdim ama benim de uymam gereken kaideler
var... Halbuki parmakl›klar›n bafl›ndaki bekçiye talimat verseniz,
kimseyi üzmeden beni ve misafirimi usulca d›flar› ç›karsa ve
D.M.A.O.’nun evrak› size göndermesini bekleseniz, bütün bu
tats›zl›klardan kurtulurduk. Dedi¤im gibi, size ak›l vermek bana düflmez.”
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‹yi günler dileyip binadan ç›kt›m. Gemi demir atm›fl, manevra yapmaya bafllam›flt›. Savurdu¤u dalgalar k›y›ya çarp›yor
ve r›ht›m› çevreleyen tafllar› ›slat›yordu. Biraz evvel aylak aylak oturan sat›c›lar ve hamallar ayaklanm›fllard›. Sucular, flerbetçiler, limoncular, lokumcular, tespih, nazar boncu¤u ve sigaral›k satanlar, han›mlar›n bu aralar pek ra¤bet etti¤i üzeri
manzara resimli yelpazeleri sergileyenler ve flehirde baflka ne
kadar seyyar sat›c› varsa hepsi buraya toplanm›flt› sanki. Sat›c›lar yolcu yak›nlar›n› dirsekleyerek ön saflara geçip yerlerini
al›yorlard›.
Yolcu bekleyenler ise son yirmi dakika içerisinde iyice kalabal›klaflm›flt›. Ecnebiler ço¤unluktayd›, zaten gemiden inecekler
de ekseriyetle ecnebi olaca¤›na göre bunda bir acayiplik yoktu.
Kendimi bir Avrupa kentinin liman›nda bekliyormuflum gibi hayal etmeye çal›flt›m fakat arkam›zdaki caddedeki at arabalar›n›n
gürültüsü yüzünden bir türlü dikkatimi toplayamad›m.
Dalgalardan korunmak için birkaç ad›m geri çekildim. Misafirimizi gemiden inen kalabal›¤›n aras›nda seçip tan›yabilecek
miydim? Gerçi R›dvan Bey kendisine ulaflan bilgileri bana aktarm›flt›. Karfl›layaca¤›m›z kiflinin otuz befl yafllar›nda oldu¤u ve
yaln›z seyahat etti¤i d›fl›nda elimizde çok fazla ayr›nt› yoktu. ‹çimi hafif bir s›k›nt› kaplad›. Sabah›n köründe kalk›p buraya gelmek keyfimi kaç›rm›flt› zaten; bu iflin benim üzerime kalmas› hiç
al›flk›n olmad›¤›m bir durumdu. Teflkilat›m›zda böyle bir görevi baflar›yla yerine getirebilecek zeki ve becerikli genç elemanlar
yetifltirmifltik. Ama D.M.A.O.’nun nerdeyse bütün kadrosu üç
gün sürecek bir konferans için görev bafl›ndayd›. Elemanlar›n
bir dakika bile bofl vakti yoktu. R›dvan Bey, sanki her fley onun
kabahatiymifl gibi dün odama gelip benden özür dilemifl ve bu
görevi bizzat üzerime almam d›fl›nda bir çaremiz olmad›¤›n›
söylemiflti.
“Senin üzerine böyle bir angarya y›kt›¤›m için çok mahcubum ama elim kolum ba¤l›,” dedi karfl›mda süklüm püklüm.
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“Aman efendim, esta¤furullah,” dedim. “Görev görevdir,
angarya olur mu hiç. Hem kaç zamand›r ofisin d›fl›na ç›kmam›flt›m, benim için de bir de¤ifliklik olur.”
“Bu iflte bir acayiplik var ancak çözebilmifl de¤ilim, azizim,”
dedi R›dvan Bey. “Bize yollanan evrakta bu beyefendinin hangi
sebeple ülkemizi ziyaret etti¤i ve ne kadar kalaca¤› belirtilmemifl. Bu hususta bakanl›¤a bir telgraf çektik. Henüz cevap gelmedi.”
“Olsun R›dvan Bey. Ben hallederim, siz merak etmeyin.”
“Dahas› var, Faruk Bey evlad›m. Bu bey onu bizzat senin
karfl›laman› ve ziyareti boyunca kendisine efllik etmeni özellikle
istemifl. Böyle saçmal›k iflittin mi hiç? Koskoca müdür müavinimi meflgul edece¤im! Hem de kim oldu¤unu, ne münasebetle
geldi¤ini bilmedi¤imiz birisi için!”
“Di¤er arkadafllar görevlerini tamamlay›p serbest kalana kadar ben seve seve ilgilenirim efendim. Ondan sonra misafirimizi gençlerden birine havale ederiz.”
‹talyan band›ral› geminin ad› “Gran Frode” idi ve biraz eski
olmas›na ra¤men yine de müthifl görünüyordu. R›ht›ma yanafl›rken ince bacalar›ndan ç›kan duman gökyüzünü siyaha boyad›. Bununla Avrupa’y› dolaflmak kim bilir ne kadar keyifli olurdu. Kendimi güvertede bir flezlonga uzanm›fl, dizlerime yün bir
battaniye örtüp güneflin bat›fl›n› seyrederken hayal ettim.
Pantolonuma bir fleyin tak›ld›¤›n› hissedince aniden rüya âleminden gerçeklere döndüm. Arkama dönüp bakt›¤›mda paçam›
tutup çeken bacak kadar bir çocukla göz göze geldim. Surat› kirden kapkara olmufl, saçlar› bitlenmesin diye k›sac›k t›rafl edilmiflti. Gözlerini bana dikmifl, boflta kalan avucunu aç›p yukar›ya,
gö¤süme do¤ru uzatm›flt›. Dikkatimi çekti¤ini fark edince bir
fleyler söyledi. Etraf›m›zdaki kalabal›¤›n gürültüsünden ne dedi¤ini anlayamad›m. Çömelip gülümsedim, o s›rada ufakl›k paçam› b›rak›p bir kol boyu geriye kaçt› ve gözlerimin içine bakt›.
“Korkma bir fley yapmam,” dedim.
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Ezberlemifl oldu¤unu tahmin etti¤im cümleyi incecik bir
sesle söyledi. “Beyamca karn›m aç, bir simit paras› ver n’olur.”
“Mektebe gitmiyor musun sen, ne iflin var bu saatte sokakta?”
“Yok, babam göndermez,” dedi.
“Niye göndermiyormufl?”
“Orada akl›m› çelmesinler diye.”
“Olur mu hiç öyle fley! Söyle babana göndersin.”
Cebimden para ç›kar›p avucuna s›k›flt›rd›m; karn›n› en az üç
ö¤ün doyurmaya yeterdi. Üzerine biraz da nasihat edecektim
ama paray› kapar kapmaz arkas›na bakmadan koflup kaçt›. Can›m s›k›ld›. Avrupa’dan gelen yolcular karaya ayak basar basmaz
kazara bu sefilli¤i görseler, memleketin durumu hakk›nda kim
bilir neler düflünürlerdi.
Art›k fazla vakit kalmam›flt›. Derin derin nefesler ald›ktan
sonra, ilk cümlemi her ihtimale karfl› Frans›zca olarak birkaç kere daha tekrar ettim.
“Güzel flehrimizi ziyaretiniz esnas›nda sizi a¤›rlamak f›rsat›n› bize vermifl olman›zdan dolay› duydu¤umuz memnuniyeti kelimelerle ifade etmek çok güç.”
‹lk müsveddeyi haz›rlad›¤›m s›rada buldu¤um cümle tam
olarak böyle de¤ildi asl›nda. Mesela, “a¤›rlamak f›rsat›” yerine
“a¤›rlamak flerefi” demifltim ama sonra “fleref” kelimesinin bizi
küçük düflürebilece¤i ihtimalini göz önünde bulundurarak de¤ifltirdim. Bafltaki “güzel flehrimizi” laf›n› da sonradan ilave ettim. Rahmetli babam›n dedi¤i gibi, ölçüyü kaç›rmad›¤›n müddetçe övünmek iyidir, kendine güvendi¤ini gösterir. Bilhassa
cümlenin en sonundaki “kelimelerle ifade etmek çok güç” laf›
hofluma gidiyordu. Ancak zeki bir insan›n kavrayabilece¤i bir latife içeriyordu bu laf, hani, “Kelimelerle ifade etmek güç diyorum fakat bir yandan da bu güçlü¤ü afl›p en güzel flekilde ifade
ediyorum iflte,” der gibi. S›radan befl kelimeyi öyle bir marifetle
yan yana getirmifltim ki, Avrupa’dan gelen misafirimizin karfl›s›nda flimdiden zafer kazanm›fl say›yordum kendimi.
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Yolcular›n inece¤i merdiven alçal›nca r›ht›mda bekleyenler
daha hareketlendi. Bu s›rada geminin motorlar› durup dalgalar
da yat›fl›nca, üst güverteden yay›lan müzik bizim durdu¤umuz
yerden bile iflitilmeye baflland›. Geminin bandosu, ad›n› hat›rlayamad›¤›m bir Viyana valsi çal›yordu. Parçay› çok iyi bilmesem
de gayri ihtiyari zihnimde tempo tuttu¤umu fark ettim; bir-K‹üç, bir-K‹-üç, bir-K‹-üç... ‹lk yolcular alk›fllar eflli¤inde karaya
inmeye bafllay›nca ben de gözlerimi dört aç›p misafirimizi tan›maya çal›flt›m. Önlerde ciddi giyimli fl›k bir bey vard›, bir han›mefendinin koluna girmifl, merdivenlerden afla¤› inmesine
yard›mc› oluyordu. Herhalde bu olmal› diye düflündüm. Veyahut, üç kifli geriden gelen k›z›l saçl› fliflman bey olabilirdi. Onun
da devlet misafiri olabilecek a¤›r bir havas› vard›. O ikisi de¤ilse, rampan›n tepesinde durup gülümseyerek kalabal›¤a yol veren nazik beydi kesinlikle. Üzerinde modern bir pardösü vard›
ve elinde kal›n bir evrak çantas› tafl›yordu.
R›ht›mdaki insanlar› yarararak süratle üzerime do¤ru gelen
bir fley gözüme iliflince kafam› çevirdim. Sanki peflinden zebaniler koval›yormufl gibi koflan bir çocuk, ben daha ne oldu¤unu
anlayamadan h›z›n› alamay›p karn›ma toslad›. Çarp›flman›n fliddetiyle dengemi kaybedip sendeledim, bana çarpan çocuk ise
düflmemek için koluma yap›fl›p kuvvet ald›. Sanki etraf›m›zdaki
bütün sesler durmufl, bütün gözler üzerimize do¤ru çevrilmiflti. Çocu¤un, biraz evvel simit paras› dilenen ufakl›k oldu¤unu
fark edince iyiden iyiye flafl›rd›m. Ufakl›k benden evvel kendini
toplad› ve dur dememe kalmadan etraf›mdan dolan›p ayn› h›zla
koflmaya devam etti. Kalabal›¤›n içinde köstebek gibi uzaklaflmas›n› seyrederken r›ht›mdaki sesler tekrar kulaklar›m› doldurdu. Bir ara fleytan m› dürttü ne, elim ceketimin iç cebini yoklad› ve cüzdan›m›n yerinde olmad›¤›n› fark ettim.
O anda tepemden afla¤› kaynalar sular döküldü.
Avaz›m ç›kt›¤› kadar, “H›rs›z var! Yakalay›n kaçmas›n!” diye
ba¤›r›p peflinden koflmaya bafllad›m.
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Çocuk önde ben arkada, insanlar› ite kaka ilerliyorduk. Velet benden daha h›zl› oldu¤u için aram›zdaki mesafe gittikçe
aç›l›yordu. Art›k pes etmeme ramak kalm›flken neyse ki flans
benden yana döndü. Demir parmakl›klar›n bafl›nda nöbet tutan
bekçi ufakl›¤› k›sk›vrak yakalad› ve kula¤›na yap›fl›p kaçmas›n›
engelledi.
Ben yetiflti¤imde çocuk kula¤›n›n ac›s›yla gözlerini s›ms›k›
yummufl k›vran›yordu ama g›k› ç›km›yordu. Bekçi cüzdan› o¤lan›n elinden kap›p havada sallad›. “Bu kaç›nc› ha?” diye ba¤›rd›.
“Bu sefer seni karakola teslim etmezsem eflfle¤im. Yetti ulan sizden çekti¤im.” Sinirle çocu¤u kula¤›ndan tuttu¤u gibi havaya
kald›rd›. Ufakl›k art›k kendini tutamay›p hayk›rmaya bafllam›flt›.
“Dur bekçi efendi, sakin ol. Koparacaks›n,” diye telaflla at›ld›m. Ci¤erlerime b›çaklar saplan›yor, kelimeler bo¤az›mdan zor
bela ç›k›yordu.
“Bu piçkurusu seni mi çarpt› beyim?”
Dala¤›m balon gibi fliflmiflti, birazdan patlayacakt›. Bafl›m›
“evet” manas›nda öne e¤dim. Bekçi cüzdan›m› uzat›rken, “Gel
bu h›rs›z müsveddesini karakola teslim edelim,” dedi. “Sen de
flikâyetçi olursan bir temiz dayak çekerler. Bak bir daha buralara ad›m atar m› o zaman.”
“Gerek yok,” dedim. “B›rak gitsin.”
“Aman beyim!”
“B›rak dedim. Karakola gerek yok, ben onunla konuflaca¤›m.”
Ne var ki, konuflmaya f›rsat bulamad›m. Ufakl›k bekçinin
elinden kurtulur kurtulmaz kendini parmakl›klar›n d›fl›na at›p
yola f›rlad› ve at arabalar›n›n aras›nda gözden kayboldu.
Bekçi, veledin arkas›ndan a¤za al›nmayacak bir küfür savurduktan sonra bana döndü. “Beyim, asl›nda ben de sana gelecektim.
Gümrük Ofisi’ndeki amirim haber yollad›, senin misafirinin pasaportundaki mühüre bakmadan d›flar› sal›vermemi emretti. Gerekli
muameleleri müsait oldu¤unuz bir vakit yapacakm›fls›n›z.”
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Teflekkür ederken, cüzdan›m› buldu¤u için yüklü bir bahflifl
vermeyi de ihmal etmedim. Sonra gemiden inen yolculara do¤ru telaflla yürümeye koyuldum. Bu kovalamaca esnas›nda üstüm
bafl›m darmada¤›n olmufltu. Mendilimle aln›mdaki teri silmeye
çal›fl›rken, tam karfl›mda bir adam›n pürdikkat beni seyretti¤ini
fark ettim. Eflyalar›n› tafl›yan hamal›n bir ad›m önüne ç›km›fl,
kollar›n› gö¤sünde kavuflturmufl bana bak›yordu. Üzerinde flahane bir yün tak›m ve aya¤›nda cam gibi parlayan koyu kahverengi iskarpinler vard›. Dalgal› kumral saçlar› kulaklar›n› kapatacak kadar uzundu ve aln›na düflen lüleleri rüzgârda hafif hafif
uçufluyordu. Gözünde ecnebi aktörlerin takd›¤› cinsten yuvarlak çerçeveli, camlar› kurum rengi gözlükler vard›.
Yan›ma yaklaflt›¤›n› görünce misafirimizin o oldu¤unu anlad›m. Bütün haz›rl›klar›m bofla gitmiflti. Saha K›lavuzu’muzda
detayl› biri biçimde tarif edilen karfl›lama merasimini uygulamaya f›rsat bulamadan, adam su gibi bir Frans›zcayla, “Sabah sporunuz pek k›sa sürdü,” dedi. Gözlüklerini ç›kar›p ceketinin üst
cebine soktu¤unda, yüzünün Romal› gladyatörlere benzedi¤ini
düflündüm. Babam›n kütüphanesindeki kitaplardan birinde görmüfltüm ç›plak elleriyle arslanlarla bo¤uflan kahramanlar›n mermerden heykellerini.
“‹smim Nicholas Delvin, siz de Faruk Bey olmal›s›n›z.” Elini uzatt›. Kendimi k›sa boylu ve c›l›z bir o¤lan çocu¤u gibi hissettim. “Biraz evvel güverteden r›ht›m› seyrediyordum. Bütün
bu insanlar›n ortas›nda sizi seçmek zor olmad›. Maalesef ben
gemiden iner inmez siz koflmaya bafllad›n›z.”
Misafirimizin elini s›karken süklüm püklüm durumdayd›m;
daha fenas›, ezberledi¤im cümle bir türlü hat›r›ma gelmiyordu.
Frans›zcay› unuttum diye telaflland›ysam da çok geçmeden a¤z›mdan belli belirsiz bir, “Merhaba,” ç›k›verdi.
“Buraya kadar gelip beni karfl›lama inceli¤ini gösterdi¤iniz
için çok naziksiziniz,” dedi Bay Delvin resmiyeti elden b›rakmadan.
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“Nas›ls›n›z?” diye cevap verdim. Akl›ma baflka bir laf gelmiyordu.
“Maalesef biraz yorgunum. Seyahatimizin son akflam›n› benimle birlikte geçirmek isteyen iki han›mefendiye birden söz
vermifl bulundum. Tahmin edersiniz ki birbirlerinden haberleri yoktu. fiampanyan›n kötüsü insan› hasta ediyor. Sabah berbat bir bafl a¤r›s› ve mide bulant›s› ile uyand›¤›m› itiraf etmeliyim.”
“Evet,” dedim ve sonra ikimiz de baflka bir fley söyleyemeden uzun bir süre birbirimize bakakald›k. Bay Delvin k›zar›k
gözlerini ovuflturdu ve gözlüklerini tekrar burnunun üzerine
yerlefltirdi. Bando iyice hareketli bir parça çalmaya bafllam›flt›.
“Han›mefendileri memnun etmek kolay olmad›. Kendimi
harpten ç›km›fl gibi hissediyorum.”
“Seyahatiniz nas›l geçti?” diye sordum. Çok flükür, dilimdeki tutukluk azal›yordu.
“Fena de¤ildi. Yemekler berbatt›, hava da bekledi¤imden
daha s›cakt›. Yine de en kötü seyahatlerimden biri say›lmaz.”
“Arzu ederseniz bir an evvel otelinize gidelim,” dedim.
“Elbette.” Elini havaya kald›rmak suretiyle hamala iflaret
edip yürümeye bafllad›. Ben kalabal›¤›n aras›nda kendime yol
bulmakta zorlan›yordum, oysa Bay Delvin’i gören herkes kendili¤inden kenara çekilip ona yol veriyordu. O ise bu durumun
hiç fark›nda de¤ilmifl gibi dümdüz ileriye bakarak büyük ad›mlarla yürüyordu. Allah vere de floför beklemekten s›k›l›p yak›ndaki bir kahveye kaçm›fl olmas›n, diye geçirdim içimden. Misafirimizi daha ilk günden faytona bindirmek istemedi¤imden hususi bir otomobil ve floför ayarlam›flt›m. Ancak herifi hiç gözüm
tutmam›flt›. En kötüsü, sigara tüttürüp otomobili lefl gibi kokutmufl olabilirdi. Öyle bir durumda misafirimizin yüzünü nas›l
buruflturaca¤›n› gözümde canland›rabiliyordum.
***
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Demir parmakl›klar›n ortas›ndaki ç›k›fla geldi¤imizde bekçi
kenara çekilip kap›y› açt›. R›ht›m›n herkese aç›k k›sm›ndaki at
arabalar›, yük almak için üst üste y›¤›lm›fl, ortal›¤› tezek kokusu
sarm›flt›. Keflke otomobili daha yak›n bir yerde bekletseydim diye düflünürken misafirimiz at pisliklerine basmas›n diye h›zlan›p
önüne geçtim.
Neyse ki floför geldi¤imizi görmüfl, tembih etti¤im gibi bagaj› açm›fl bizi bekliyordu. Bay Delvin sesini alçaltarak, “Rica etsem bahflifl iflini halleder misiniz,” dedi. “Gemideyken Türk paras› tedarik etmeye f›rsat bulamad›m.”
Ben hamal› gönderirken misafirimiz arka koltu¤un tam ortas›na kuruldu. Yan›nda bana yer kalmad›¤› için öne, floförün
yan›na geçmek zorunda kald›m. fioför, “Pera Palas’a m› çekelim?” diye sordu, ben de bafl›m› sallayarak evet dedim. Korna
sesleri eflli¤inde yola ç›kt›¤›m›zda tepedeki aynadan gözucuyla arkaya bakt›m. Bay Delvin gözlüklerini ç›kar›p camlar›na
hohlad› ve ipek bir mendille temizledi. Atlar› ve hamallar› ezmemek için floför direksiyonu sertçe k›r›nca hep birlikte sa¤ tarafa savrulduk.
“Valizlerle ilgilenirken fark edebildiniz mi?” dedi.
“Neyi efendim?”
“Biz ç›kar ç›kmaz, kap›daki bekçi cüzdan›n›z› yürüten küçük
h›rs›zla bulufltu. San›r›m sizin ödül niyetine verdi¤iniz paray›
paylafl›yorlard›.”
Söylediklerini anlayamad›m. Acaba kelime da¤arc›¤›m kullanmaya kullanmaya paslanmaya m› bafllam›flt›? Surat›mdaki flaflk›n bak›fl› görünce devam etti.
“Üzülmeyin, bütün liman flehirlerinde vard›r bu üçkâ¤›tç›lardan. ‹çiniz rahat etsin diye söylüyorum, seneler önce Napoli’den ben de böyle bir oyuna kurban oldum. E¤er h›rs›z fark ettirmeden kaçabilirse, kap›daki iflbirlikçisiyle -ki genelde bu flah›s
ya polis ya da bekçi olur- kurban›ndan afl›rd›¤› ganimeti bölüflürler. E¤er fark edilirse, iflbirlikçisi duruma el koyar ve h›rs›z›
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yakalam›fl gibi yapar. Bu durumda kurban›n gönlünden ne koparsa onunla yetinmek durumunda kal›rlar…”
Kan beynime hücum ederken öne döndüm. Bo¤az›ma t›kanan dü¤üm yüzünden bir-iki defa üst üste yutkunmak zorunda
kald›m. Çok flükür, floför konuflulanlar› anlam›yordu. Yoksa daha beter rezil olacakt›m.
“Tamamen tecrübe meselesi. Art›k bir daha siz de bu oyuna
gelmezsiniz.”
Belki hüküm vermek için erkendi ama pek hofllanmam›flt›m
bu Nicholas Delvin denen adamdan. Gayet küstah bir tavr› vard›. Frans›zca aksan› çok abart›l›yd›, hem o kadar h›zl› konufluyordu ki, arada baz› kelimeleri yakalamakta güçlük çekiyordum.
Belli ki hava atmaktan hofllanan bir kifliydi.
Omzuma vurdu. “Ald›rmay›n. Bu kadar üzülece¤inizi bilseydim hiç söylemezdim.”
Yine de hakk›n› yememek laz›m: Adam›n k›l›k k›yafetinden
ve hareketlerinden göz kamaflt›ran bir Avrupal›l›k, kendine güven ve zarafet ak›yordu. fiapka takmamas› çok enteresand›. Kim
bilir belki de onun memleketinde son moda böyleydi. Sahi, daha hangi milletten oldu¤unu bile sormam›flt›m. fiaflk›nl›¤›m›
üzerimden atamad›¤›m için son derece beceriksizce davran›yordum. Bir an evvel toparlan›p ustal›¤›m› göstermem gerekiyordu. Medeni bir sohbetle ifle bafllamal›yd›m.
Saha K›lavuzu’muzun sekizinci maddesinin birinci bendi
flöyledir:
Hem misafirimizin gönlünü hofl tutmak, hem de kendisiyle
yakinen alakadar oldu¤unuzu belli etmek için keyifli ve kaliteli
bir sohbet bafllatmak çok mühimdir. Sohbet ederken, misafirimize enteresan gelecek konular seçmek gerekir. Misafirimiz
hakk›nda daha evvelden yapm›fl oldu¤umuz haz›rl›k çal›flmalar›, bu konular›n seçiminde bize ›fl›k tutacakt›r.

Ayn› maddenin ikinci bendi ise flöyle der:
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E¤er birtak›m imkâns›zl›klar veyahut aksilikler (vakit darl›¤›,
gizlilik ihtiyaçlar›, vesaire) sebebiyle haz›rl›k çal›flmalar› esnas›nda yeteri kadar malumat elde edilemediyse, azami önem tafl›yan
mevzular hakk›nda (nelerden hoflland›¤›, nelerden hofllanmad›¤›, vesaire) misafirimizden bizzat bilgi edinmek mecburiyetinde kalabiliriz. Böyle bir durumda nezaket kaidelerine dikkat etmeye ve misafirimizi bunaltacak sorular sormaktan kaç›nmaya
kati suretle özen göstermemiz gerekmektedir.

Sekizinci maddenin sonunda ek olarak birtak›m faydal› misaller de yer al›r:
Misal 1: Efes Harabelerini gezdiniz mi? Sizin memleketinizin en meflhur tarihi eserleri hangileridir?
Misal 2: Üzümlerimizin tad›na bakt›n›z m›? Sizin memleketinizde hangi meyveler ve sebzeler yetiflir?
Misal 3: Yazlar› deniz banyosu almaktan hofllan›r m›s›n›z?
Sizin memleketinizin hangi denizlere k›y›s› vard›r?

Evvelki gün haz›rl›klar›m› tamamlarken, memleketimizin tabiat zenginlikleriyle ilgili bir de hikâye ezberlemifltim. Esas›nda
evdeki mecmualardan birinde okudu¤um k›sa bir yaz›yd› bu ve
k›lavuzumuzun belirtti¤i birinci misale kan›mca çok uygundu:
Bundan üç y›l evvel Atatürk Bolu’yu flereflendirdikleri gün
halkevinde istirahat buyururlarken gözleri duvardaki bir panaromaya ilifliyor. Yüce Önder, manzaray› çok be¤enerek nereye ait
oldu¤unu soruyorlar. Abant cevab›n› almalar› üzerine, “Yolu
var m›?” sualini irat buyuruyorlar. O zaman Abant’a ka¤n› bile gidemedi¤inden bu suale cevap verebilen bulunam›yor. Ancak
o günden sonra Bolulularda kuvvetli bir arzu uyan›yor. Yolu yaparak Abant’› flehre ba¤lamak. Bu arzu nihayet yeni Vali Salim
Gündo¤an’›n gayretiyle husul buluyor. Yolun aç›l›fl töreni münasebetiyle Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Kocaeli, Bilecik, Eskiflehir ve Bolu’dan befl yüz kifli davetli. Misafirler aras›nda Abant’›
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‹sviçre fiyordlar›na benzetenler oldu. Baz›lar›, “Buras›,” dediler,
“‹sviçre göllerinin ihtiflam›n› tafl›yor.”
Bunu anlatmaya geçmeden evvel yemeklerle ilgili bir sohbet
bafllatmaya karar verdim. “Hangi tür yemeklerden hofllan›rs›n›z
Bay Delvin?” diye sordum. Merakl›, ilgili, ama ayn› zamanda
nazik bir ses tonu tutturmaya gayret ettim.
“Kusura bakmay›n, midem o kadar kötü ki yemek düflünecek durumda de¤ilim.”
Sohbete devam etmesini bekledim ama misafirimizin konuflmaya pek niyeti yoktu anlafl›lan. Arkaya dönmekten belim a¤r›maya bafllam›flt›. Sonunda sabr›m tükendi ve otomobilin cam›ndan d›flar› bakarak dal›p gittim.
Feza Çelebi’nin flehrin üzerine serpti¤i toz her yeri kaplam›flt›. Dört gece evvel gökyüzünü bir uçtan öteki uca makas gibi
kesip geçen kuyrukluy›ld›za gazeteler Feza Çelebi ismini takm›flt›. Kuyrukluy›ld›z›n kendisi sadece birkaç dakikal›¤›na görünmüfltü, halbuki kuyru¤undan dökülüp ard›nda kalan toz tabakas› günlerdir bozulmam›flt›.
Feza Çelebi’nin tozu fosforluydu, akflamlar› günefl batt›ktan
sonra bütün flehri kaplayan tül k›vam›ndaki lacivert tabaka içten
içte parlamaya bafll›yordu. Binalar›n çat›lar›, a¤açlar›n yapraklar›,
bütün caddeler, hatta en dar sokaklar bile, mürekkep yerine mavi ›fl›kla çizilmifl bir haritan›n üzerindeymifl gibi beliriveriyordu.
Keflke çok yüksek bir yere t›rmanabilsem ve bütün flehrin maviye boyanm›fl suretini bir bak›flta görebilsem diye hayal kurard›m.
Ufak bir sars›nt›yla bafl›m› otomobilin tavan›na çarp›nca dikkatimi toplad›m. fioföre Tophane’nin arkas›ndan k›vr›lan yoldan
ç›kmas›n› söyledim ama kabul etmedi. O yol tafllarla doluymufl,
tekerleri parçalamak istemezmifl. Otomobilin alt› çok alçakm›fl,
at arabas› de¤ilmifl ki bu. Bu yeni floförler de maflallah her fleyin
en do¤rusunu biliyorlard›. Acaba Pera Palas yerine Tokatl›yan’a
gitsek daha m› iyi olurdu? Ne de olsa geceli¤i elli kurufl daha he18

sapl›yd›. Kim bilir, belki bu adam aksi oldu¤u kadar pintiydi de.
Acaba sorsam kabal›k etmifl olur muydum? Yok can›m, üstündeki pahal› k›l›k k›yafete bak›l›rsa hali vakti yerinde olmal›yd›. Bahfliflleri bana ödetmiflti, hiç olmazsa floförün paras›n› vermek için
davransa ne kadar iyi olurdu. Üzerimde Türk paras› yok demiflti, demek ki arabac›n›n ücretini ödemeye de niyeti yoktu. Neyse,
ecnebi misafirlerimizde iyi bir intiba b›rakabilmek için böyle ufak
tefek harcamalar› göze almak gerekiyordu. Allah vere de, Pera
Palas’taki mezarl›k manzaral› odalardan birini vermeselerdi…
“Rica etsem floföre biraz yavafllamas›n› söyler misiniz?” diye
homurdand› Bay Delvin. Ve iki koltu¤un aras›na bafl›n› e¤ip feci sesler ç›kararak istifra etmeye bafllad›.
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“Bu sabah nas›ls›n›z bakal›m?” diye sordu¤umda, benimle
hiç alakadar de¤ilmifl gibi kafas›n› çevirdi.
Pekâlâ dedim içimden ve ben de kafam› çevirdim. E¤er böyle davranacaksa, benim de ona yüz vermeye niyetim yoktu.
Hava p›r›l p›r›ld›, rüzgâr tatl› tatl› entarimin eteklerini havaland›rmaktayd›. Etraf›mda ne bir a¤aç vard› yefleren, ne de bir
ot; ama bir yerlerde ›hlamurlar tomurcuklanm›fl olmal›yd›. Burnuma kar kokusundan da, ya¤mur kokusundan da farkl›, nas›l
tarif edece¤imi bilmedi¤im, körpe bir bahar kokusu geldi. Bahçenin ortas›na gömülü iki demir direk, aralar›nda gerili çamafl›r
iplerine ald›rmadan g›c›rdayarak sallan›yordu. Ba¤›ra ba¤›ra arka
sokaklar› dolaflan sütçüyü dinledim: Uzun bir “süüüt,” parke
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tafllar›na tembelce vuran nal sesleri, arkas›ndan da k›sac›k bir
“çü.” Kulaklar›m baflka sesler de arad› ama sokaklar henüz uyanmam›flt› sanki.
Yere çömelip kâseyi kutunun önüne ittim. Surats›z hayvan,
yerinden kalkmadan bafl›n› uzatt›, içine kuru ekmek do¤ranm›fl
süte burnunu de¤dirdi, sonra yine kafas›n› çevirdi. Henüz gözleri aç›lmam›fl yavrular› meme emerken uyuyakalm›fllard›. H›zl›
h›zl› nefes al›p veren tüy yumaklar›n› elime al›p sevmek istedim
ama anneleri niyetimi anlam›fl gibi vahfli bir ifadeyle gözlerimin
içine bak›nca vazgeçtim.
“Bu kadar nankör oldu¤unu bilseydim, hiç kendimi yormazd›m,” dedim.
Cevap olarak tiz bir sesle miyavlad›.
Geçen haftaki mecmualardan birinde okumufltum; tifo tehlikesi sebebiyle belediye kedileri telef ediyormufl. Daha do¤rusu,
kedi bafl›na befl kurufl ödül koymufl ve telef etme vazifesini halka devretmifl. Ertesi sabah çamafl›r asmaya indi¤imde, bahçenin
köflesinde yeni yavrulam›fl c›l›z tekiri gördü¤ümde bir tuhaf oldum. Hissetti¤im fleyin ne oldu¤unu tam olarak anlayamad›m
ama kedi sevgisi oldu¤unu zannetmiyorum. ‹flimi gücümü b›rak›p yukar› kofltum. Eski mecmualar› biriktirdi¤im mukavva kutulardan birini boflaltt›m, dibine yumuflak yeflil bir havlu serdim
ve bahçeye indirip kuytu bir köfleye yerlefltirdim. Bir-iki saat
sonra bakt›¤›mda, han›mefendiyi yavrular›yla birlikte yeni yuvas›na kurulmufl bir vaziyette buldum. Haz›rl›klar›n kendisi için
oldu¤unu anlam›flt›, Allah için ak›ll› hayvanm›fl.
“Sak›n sokaklarda gezip dolaflmaya kalkma,” dedim. “Ben
sana arada s›rada yiyecek bir fleyler getiririm.”
Onu da anlad›. Önüne koyduklar›m› be¤enmiyormufl gibi
bir tav›r tak›nsa da, akflamlar› kâseyi almaya indi¤imde hepsini
silip süpürmüfl oluyordu.
Mecmuadaki makaleye göre köpek erke¤e, kedi kad›na ba¤lan›rm›fl. Son y›llarda kad›n evi yüzüstü b›rak›p soka¤a dökülün21

ce, güya kediler de kad›n›n ete¤inin arkas›ndan sokaklara dökülmüfl. Kad›n asrileflerek evden apartmana geçince kedi hiçbir adresi olmayan serserilere dönmüfl. Di¤er kedileri bilemem ama
bizimkinin adresi belliydi art›k. Bana ba¤lanmaya da hiç niyeti
yoktu. Bu sabah kutusuna yerlefleli nerdeyse bir hafta olacakt›
fakat bana hâlâ yavrular›n› sevmeme müsaade edecek kadar itimat etmiyordu.
“Ne halin varsa gör,” dedim ve eve ç›kt›m. Bir sürü ifl beni
bekliyordu. ‹lk olarak yataklar› toplad›m. Kahvalt› sofras›n› kald›rd›m. Mutfa¤a geçip akflam için etli patl›can ve flehriyeli pilav
haz›rlay›p oca¤a koydum. Belki akflam yan›na bir de cac›k yapar›m diye düflündüm. Bulafl›klar› y›kay›p kurulad›m. Erzak dolab› gözüme biraz kar›fl›k görününce rahat edemedim, içinde ne
var ne yoksa boflaltt›m. Raf örtülerini y›kad›m, hemen kurusunlar diye günefle yayd›m. Dolab›n her köflesini sabunlu suyla sildim. Örtüler hâlâ kurumam›flt› ama sabredemedim, nemli nemli
ütüledim. Erza¤› tertipleyip yerine yerlefltirdikten sonra biraz
ferahlad›m. H›zl›ca salonun tozunu ald›m. Ve sonunda radyonun bafl›na kuruldum. Saat tam on birdi.
Bu sabahki piyesin baflrolünde Ahmet Bey ad›nda, Ege’de
bir sahil flehrinde yaflayan, hali vakti yerinde bir tüccar vard›.
Cihan Harbi bittikten sonra iflleri rast gitmifl, ‹zmir’de ve ‹stanbul’da bile müflterileri birikmifl. ‹fl için s›k s›k seyahat etti¤inden ailesinden bazen iki-üç hafta uzak kald›¤› olurmufl. ‹flte bu s›rada Pera’da yaflayan ecnebi bir han›ma sevdalanm›fl.
Ege flehrinde yaflayan kar›s›n› ve k›z›n› terk edip bu Frans›z
matmazele bir ev açm›fl ve nerdeyse bir sene boyunca geri
dönmemifl.
Piyes bafllad›¤›nda, Ahmet Bey’in kardefli Mehmet’e bir telgraf geliyor; me¤er abisi art›k evine temelli dönmek üzere yola
ç›km›fl. Kahvedekiler haberi duyunca, “Herhalde para suyunu
çekti, mavi gözlü matmazel bizimkini kap›n›n önüne koydu!”
diye adam› yerin dibine sokup ç›kar›yorlar. Mehmet ise boynu
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bükük, ne cevap verece¤ini bilemiyor ve kimseye belli etmeden
kahveden ç›k›yor.
Abisini tren gar›nda karfl›lad›¤›nda birbirlerini hasretle kucakl›yorlar. Ahmet Bey kardefline soruyor, “Mehmet burada ifller ne âlemde, ben görmeyeli neler de¤iflti?” diye. Mehmet,
“Gel abi, eve varmadan evvel flöyle bir turlayal›m, kendi gözlerinle gör,” diyor ve yola ç›k›yorlar. Kufl c›v›lt›lar› ve ikide bir kiflneyen at›n ç›kard›¤› sesler eflli¤inde flehri dolafl›yorlar. Rengârenk bitkilerle donat›lm›fl f›sk›yeli parklardan ve asfalt kapl› bulvarlardan geçiyorlar. Bulvar›n her iki yan›na yeni usul ikifler üçer
katl› apartmanlar yap›lmaya bafllanm›fl. Hepsinin önünde balkonlar, balkonlarda mis kokulu çiçekler... ‹lkokulu ve hemen
yan›nda K›z Sanat Enstitüsü binas›n› seyrediyorlar. Tam karfl›s›na ise halkevi kurulmufl. Bu flahane manzara karfl›s›nda Ahmet
Bey’in a¤z› bir kar›fl aç›k kal›yor. “Ne kadar de¤iflmifl buras›,
do¤du¤um flehrin Avrupa’dan fark› kalmam›fl. San›rs›n Nis’deyiz,” diyor.
Bu arada Serap Han›m, yani Ahmet Bey’in kar›s›, evinde görümcesine çay ikram ediyor. ‹ki kad›n hem dertlefliyorlar, hem
de arka odadan gelen piyano sesine kulak kabart›yorlar. Ahmet
Bey’in k›z› çok güzel piyano çalarm›fl ve henüz dokuz yafl›ndayken Vilayet Binas›’nda bir konser bile vermifl. Görümcesi, bu
kadar baflar›l› bir evlat yetifltirdi¤i için Serap Han›m’› tebrik ediyor ve ye¤eniyle ne kadar gurur duydu¤unu anlat›yor. Serap
Han›m ise derin derin içini çekiyor ve, “Keflke babas› da burada
olup k›z›n›n ne kadar baflar›l› oldu¤unu görseydi,” diyor.
Görümcesi flöyle cevap veriyor: “Umudunu yitirmeyeceksin,
çünkü bir kad›n›n en önemli meziyetlerinden birisi de sabretmektir.”
Serap Han›m ise, “Sabretmek kolay da, ne için sabrediyorum
bilmiyorum,” diye söyleniyor.
Görümcenin cevab› yine haz›r: “Piyanonun bafl›ndaki k›z›n
için sabredeceksin elbette. Annelik, vazifelerin en kutsal›d›r. Bu23

nu sen de gayet iyi biliyorsun. Bu yuvay› ayakta tutmak senin
hem vazifen hem de en büyük mutlulu¤un olmal›. Bunun için
mücadeleye haz›r olmal›s›n.”
Serap Han›m böyle bir mücadeleye girmeye de¤er mi de¤mez mi bir türlü karar veremiyor. Görümcesi kad›n› nerdeyse
azarl›yor: “Elbette de¤er. En az›ndan tecrübe etmeye de¤er,”
diyor. “Kocan›n kafas› kar›flm›fl olabilir, ama onun da bazen bir
çocuk gibi davrand›¤›n› akl›ndan ç›karma. Sab›r çok önemli.
Kocan›n kurmufl oldu¤u bu yuvay› devam ettirmek için verece¤in mücadelede en güçlü silah›n, olgunluk, haysiyet ve sab›r
olacak. Ayr›ca unutma ki Ahmet’in tüm hatalar›na ra¤men bir
sürü de iyi vasf› vard›r. Laf aram›zda, bu devirde onun gibi bir
erkek bulmak da çok kolay de¤il.”
O esnada Ahmet Bey ve kardefli eve var›yorlar; Serap Han›m
ise kocas›n›n geldi¤inden henüz haberdar de¤il.
Piyesin tam buras›nda, dinleyenler bir müddet beklemek zorunda kal›p iyice heyecanlans›nlar diye araya bir müzik s›k›flt›rd›lar. Ben de bundan sonra neler olaca¤›n› tahmin etmeye çal›flt›m: ‹ki ihtimal vard›. Kad›n ya maziyi unutup kocas› ve k›z›yla
mesut bir hayat sürecekti ya da Ahmet Bey’i affetmeyecekti ve
her fley arapsaç›na dönecekti.
Bendeki bahts›zl›k piflmifl tavukta bile yoktur! ‹ki dakikal›¤›na düflüncelere dalm›flt›m ki cereyanlar kesildi. Sinirimden adeta
kudurdum. Bir saat sonra kesselerdi olmaz m›yd› flu lanet olas›ca cereyan› sanki? Salonun bir köflesinden öteki köflesine defalarca yürümenin öfkemi yat›flt›rmayaca¤›n› fark edince yeni mecmualardan üç-dört tanesini kap›p üst kata ç›kt›m.
Madam Nora kap›y› bir kar›fl suratla açt›; me¤er o da cereyan
kesildi diye söylenip duruyormufl. Kahvelerimizi içerken piyesi
bafltan sona anlatt›k birbirimize. Yine kendimi tutamay›p akl›mda kalan laflar› tekrarlamaya bafllad›m, hem de radyodakilerin
seslerini taklit ederek. Sadece bir kere iflitmifl oldu¤um sözleri
bir ç›rp›da ezberlemem Madam Nora’n›n pek hofluna gidiyor24

du. Bilhassa cadaloz görümcenin taklidini birkaç defa tekrarlamam› istedi. Karfl›l›kl› bir müddet gülüfltükten sonra, “Niye evli
erkeklerin akl› fikri hep baflka han›mlarda olur?” diye sordum.
“Tabiatlar› böyle ne yapacaks›n,” dedi. “Hem sadece erkekler zannetme, han›mlar›n da gözü baflkalar›na kayar arada
s›rada.”
Tatmin olmad›¤›m› fark etmifl olacak, küpelerini sallaya sallaya devam etti. “Erkekler yakaland› m› kad›nlara sabretmek düfler. Kad›nlar yakaland› m› k›yametler kopar...”
Kahveyi kar›flt›r›rken yan gözle surat›ma bakt›. “Senin anlayaca¤›n, erkekler çapk›nl›klar›n› uluorta yap›yor, tek farklar› bu
iflte. Gerisi bofl lak›rd›.”
“Sevinç Han›m affetmifl midir kocas›n› sizce?” diye sordum.
Sanki elindeki fincanla konufluyormufl gibi cevap verdi: “Sen
onun yerinde olsan affeder miydin?”
Hiç düflünmeden, “Elbette,” dedim. “Yan›nda kocas› olmayan bir kad›n tek bafl›na nas›l bir hayat sürdürebilir ki? Tek bafl›na evini nas›l geçindirir?”
“Bir ifle girer çal›fl›r,” dedi.
“Bu as›rda doktorluktan hekimli¤e, muallimlikten ameleli¤e
kadar muhtelif meslek sahibi olmalar›na ra¤men evlilik, kad›nlar
için hâlâ en büyük bir maiflet müessesesi olarak yaflamaktad›r.”
Kahkahalar aras›nda, “Âlemsin kuzum,” dedi. “Bunu hangi
mecmuada okudun da ezberledin yine?”
Kopya çekerken yakalanm›fl gibi mahcup oldum. Yine kendimi tutamam›flt›m. “Yedi Gün’deki bir makalede,” dedim.
“Papa¤an gibisin, pes vallahi!”
“Ahmet Bey’in de bir daha böyle bir fley yapmayaca¤›na söz
vermesi gerekmez mi?”
“Söz verirse inanacaks›n, öyle mi? Hiç merak etmeyeceksin,
öteki kad›nda bende olmayan ne vard› da onun yan›na gitti diye.”
“Ama adam da piflman olmufl ki evine dönüyor. Sevinç Han›m’›n kocas›ndan boflanacak hali yok ya.”
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“O da oluyormufl. Yeni kanuna göre kad›n da isterse adam›
boflayabiliyormufl. Beraber okuduk, hat›rlam›yor musun?”
“Aman bakmay›n siz orada yazanlara,” dedim. “Öyle fleyler
hakiki hayatta olmaz.” Sonra da konuyu de¤ifltirmek için yan›mda getirdi¤im yeni mecmualar› gösterdim. “Bak›n bunlar bu
hafta ç›kanlar.”
Madam Nora’n›n gözleri iyi görmedi¤i için mecmualara benimle birlikte bakmay› pek seviyordu. Sayfalar› yavafl yavafl çevirip resimleri incelerdik; arada s›rada Madam titrek parma¤›n› yaz›lardan birinin üzerine koyup iflaret ederdi, ben de yüksek sesle okurdum.
“Do¤du¤unuz tarih ne olursa olsun, bu sene kazand›¤›n›z
ve müteakip senelere de kazanaca¤›n›z parlak muvaffakiyetler
y›ld›zlara de¤il, bizzat kendinize medyundur.”
“Neymifl bu?” diye sordu.
“Tokalon kreminin reklam›,” dedim. “‹htiyarlayan han›mlar›n yüzündeki çizgilere iyi geliyormufl.”
Madam kahkaha att›, “Çarfl›ya gitti¤inde al flu Tokalon’dan
da tecrübe edelim. Bakal›m hakikaten ifle yar›yor muymufl...
Beni görseler satmazlar, han›m senin için ifl iflten geçmifl art›k
derler.”
“Esta¤furullah, o ne biçim laf?”
“Hâlâ hayatta olmam› saymazsak, bu sene parlak bir muvaffakiyet kazand›¤›m söylenemez zaten...”
Kendimi düflündüm. Benim bu seneki en parlak muvaffakiyetim evlenmekti herhalde. Tam bir sene evvel ablam beni yan›na oturtup bir fley konuflmak istedi¤ini söyledi¤inde hadisenin
bu noktaya gelece¤ini, senelerdir kurdu¤um hayallerin bir anda
gerçe¤e dönece¤ini hiç tahmin etmemifltim esas›nda.
O sabah, ablam›n laf› a¤z›nda gevelemesine ra¤men konunun ne oldu¤unu hemen anlam›flt›m. ‹flini kolaylaflt›rmak yerine s›k›nt› içinde k›vranmas›na göz yumdum. S›rf gaddarl›¤›mdan! Bir müddet sonra baklay› a¤z›ndan ç›kard› ve, “Gönlünde
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biri var m›?” diye soruverdi. Gönlümde biri olsa, ablam bunu
fark etmez miydi sanki? Uzun laf›n k›sas›, enifltemin bir ahbab›n›n çok yak›n bir tan›d›¤›n›n o¤lu varm›fl, bekârm›fl, acaba ilgilenir miymiflim. Çok iyi bir ailenin o¤luymufl, son derece nazik,
kültürlü ve temiz kalpli bir beymifl, gayet iyi bir ifli varm›fl ve yafl› da yafl›ma uygunmufl. Daha ben a¤z›m› açmaya f›rsat bulamadan ablam beni hayretler içerisinde b›rakan bir laf etti. “Bu devirde öyle görücü usulüyle evlilik olmaz,” dedi. “Önce tan›fl›r
bir müddet görüflürsünüz. E¤er akl›na yatarsa o zaman konufluruz.” Kulaklar›ma inanamad›m. Sanki konuflan, soka¤a feracesiz
ç›kmaya raz› olmak yerine haftalarca kendini eve kapam›fl, sonunda enifltemin zoruyla yeni moda berelere ve uzun pardösülere al›flm›fl olan ablam de¤ildi de bir baflkas›yd›.
Fazla nazlanmay›p tan›flmaya raz› oldum. Damat namzetini
yeme¤e davet ettik. Ablamla bütün gün u¤rafl›p flahane mezeler
haz›rlad›k ve sultanlara lay›k bir sofra donatt›k. Damat bey eli
bofl gelince ablam›n da benim de ilk intibam›z pek olumlu olmad› fakat belli etmedik. Bir kutu lokum bile almay› ak›l etmemifl olmas›n› saymazsak hakikaten kibar bir beydi. Biraz utangaçt›. Benimle göze göze geldi¤inde yanaklar› k›pk›rm›z› oluyor
ve hemen bak›fllar›n› kaç›r›yordu. Konuflmaktan pek hofllanm›yordu muhtemelen, fakat anlat›lanlar› dikkatle dinliyordu.
Ertesi hafta, enifltemin izniyle Tafll›k Park›’nda, masalar›
mermerden, güzel bir pastanede bulufltuk. Meflhur bir yerdi,
birkaç hafta evvel bütün mecmualarda hakk›nda yaz›lar ç›km›flt›. Maksat bafl bafla kal›p birbirimizi biraz tan›mam›zd› ama ikimiz de o kadar gergindik ki pek az konuflabildik. Böyle fleylere
al›flk›n olmad›¤›m için nereye bakaca¤›m›, ne diyece¤imi bilemedim. Nelerden hoflland›¤›m› sorunca, bofl bulunup, “Yemek
yapmaktan hofllan›r›m!” diye at›ld›m. Kendime k›z›p hemen ilave ettim; gezmeyi, yeni yerler görmeyi, sinemalara, kafeflansonlara gitmeyi çok sevdi¤imi söyledim. ‹lk f›rsatta, Ev Han›mlar›
Enstitüsü’nde dikifl, nak›fl, ev iktisad› gibi mevzularda kurslara
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kat›lmak istedi¤imi ancak henüz f›rsat bulamad›¤›m› anlatt›m.
E¤er arzu edersem bana yabanc› bir dil ö¤renmek konusunda
yard›mc› olabilece¤ini söyledi. “Elbette çok sevinirim de size
zahmet olmaz m›?” diye sordum. Aksine memnun olaca¤›n›
söyledi. Onun nelerden hoflland›¤›n› sordum. ‹flini çok seviyormufl. Umumiyetle o kadar yoruluyormufl ki, baflka fleylerle u¤raflmaya derman› kalm›yormufl.
Bütün muhabbetimiz bundan ibaretti. Daha sonra bir kere
de ablam ve enifltemle birlikte dördümüz Beykoz’da pikni¤e
gittik fakat orada bafl bafla kal›p konuflmam›z mümkün olmad›.
Güneflli, güzel bir ö¤lendi. Dönüflte vapurda helva yedik. Ablam her f›rsatta kula¤›ma e¤ilip damat aday› hakk›nda iltifatlar
m›r›ldand›ysa da benim a¤z›mdan laf alamad›. Be¤enmedi¤imden de¤il, sadece evlenmeye çok hevesli oldu¤um zannedilmesin diye sesimi ç›karmad›m. Ne olur ne olmaz diye düflünüyordum, belki de arad›¤› özelliklere sahip bir kad›n de¤ildim.
Beni istemeye geleceklerini haber verdiklerinde ablam ne
karar verdi¤imi sordu. Enifltem, “Gönlü yoksa bir mazaret uydururuz,” demifl ama ikisinin de raz› olmam için ne kadar hevesli olduklar›n› biliyordum. Ablam›n yüzünden de, tav›rlar›ndan da apaç›k okunuyordu; saklamak için çok fazla gayret etti¤ini söylesem yalan olur. Gözlerimin içine bak›yordu. Evleri
yeteri kadar büyük de¤ildi, çocuk do¤urmak için gitmemi
bekliyorlard›.
Dü¤ün dernek yapmadan nikâh k›yd›rmaya karar verdik. Öyle gürültülü pat›rt›l› bir dü¤ünde gözüm yoktu zaten. Ablam›n
evlenirken giydi¤i beyaz elbiseyi belinden daralt›p benim üzerime uydurduk. Enifltemin iflten arkadafllar›, komflular ve mahalleden bir-iki kifli geldi. Erkek taraf›ndan hemen hemen hiç kimse yoktu. Damad›n abisi ve babas› vefat etmifller, ailenin geri kalan› da uzaktaym›fl. Çok yak›n bir-iki aile dostu vard›, o kadar.
Evvelden beni istemeye de yine aile dostu olan ihtiyar bir beyefendi gelmiflti.
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Ya¤murlu bir akflam vaktiydi. Paltolara ve pardösülere ask›da
yer kalmad›¤› için yatak odalar›ndan birine istiflemifltik. Kad›nlar bir odada, erkekler bir odada topland› ve flerbetler içildi. ‹mam› u¤urlad›ktan sonra han›mlar s›raya girip yanaklar›mdan öptüler, bir-iki tanesi gö¤süme alt›n ilifltirdi. Enifltem aln›mdan öptü.
Di¤er beylerle tokalaflt›k. Ve sonunda hep birlikte ablamlar›n
darac›k yemek masas›n›n etraf›na doluflup yemek yedik. Herkese sadece bir kolunu k›p›rdatabilecek kadar yer düflüyordu.
Ablamlar›n da, benim de iki aya¤›m›z bir pabuca girmiflti.
Fakat her fleyin böyle apar topar hallolmas› bir bak›ma hay›rl› oldu. ‹nsan bu iflleri çok fazla düflünüp tafl›n›nca nas›l olsa mide
buland›racak bir fley buluyordu. Sonra da ay›kla pirincin tafl›n›.
***
Mecmuaya bak›yoruz derken nerdeyse bir saat geçmiflti. Pazara gidece¤im diye müsaade isteyip kalkt›m. Tam kap›dan ç›karken Madam Nora çok mühim bir fley hat›rlam›fl gibi beni
durdurdu. ‹ki-üç sabaht›r piyesten sonra bir anons yap›yorlarm›fl, onu iflitip iflitmedi¤imi sordu. ‹flitmez olur muyum, iflitmifltim elbette. Radyo temsillerinde rol almak üzere sesi kuvvetli,
aksan› düzgün, güzel Türkçe konuflan, yetenekli ve çal›flkan elemanlar ar›yorlard›. Kendine güvenenler, heyet huzurunda imtihandan geçirilecekti. Madam Nora tutturdu, mutlaka ben de
baflvurmal›ym›fl›m. Benden daha kabiliyetli birisini nerede bulacaklarm›fl?
Anonsu ilk duydu¤umda hayaller kurmufltum kurmas›na da,
en fazla birkaç dakikal›¤›na. Bir daha da bu mevzunun üzerinde durmam›flt›m. Madam’›n ›srar etti¤ini gördükten sonra kafam kar›flt›. Pazarda dolan›rken zihnim buharl› makineler gibi
çal›fl›yordu. Ne zarar› var imtihana kat›lman›n, diye kendi kendime söylendim. Nas›l olsa kazanamazd›m. Bir sürü aktris varken beni mi tercih edeceklerdi sanki? Yine de tecrübe etmifl
olurdum, ne zarar› vard› ki?
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Tezgâhlardan birinin önünde durmufl bunlar› düflünürken
yine ayn› fley oldu. ‹lk olarak ne zaman bafllad›¤›n› hat›rlam›yordum, bir-iki ay önce olsa gerekti. Bir müddettir ne zaman
kalabal›k bir yere gitsem hep bu hisse kap›l›yordum. Evvela,
elinde filelerle h›zl› h›zl› yürüyen fliflman bir kad›n yan›mdan
geçerken omzuma çarpt›. O kadar sert vurmufltu ki epey can›m› yakt›; fakat kad›n kafas›n› bile çevirip bakmad›, yoluna devam etti. Önüne baksana, diye ba¤›rmak istedim arkas›ndan.
Beni duymayaca¤›na emindim. Daha omzumun ac›s› geçmeden genç bir han›m geldi yan›ma; üzerinde fl›k bir manto ve bafl›nda son moda flapkalardan vard›. Önümüzdeki çuvaldan patates seçip kesekâ¤›d›na doldurmaya bafllad›¤›nda dibime kadar
sokuldu. Sanki ben orada de¤ilmiflim gibi hareket ediyordu,
patateslere uzan›rken neredeyse üzerime ç›kacakt›. O da yetmedi, dirse¤iyle beni yana do¤ru iteklemeye kalk›flt›. “Affedersiniz,” dedim, “beni ezmeye mi u¤rafl›yorsunuz?” Bafl›n› kald›rd›¤›nda surat›nda o kadar flaflk›n bir ifade vard› ki, beni daha önce fark etmemifl oldu¤una yemin edebilirdim. Boynunu
yana do¤ru e¤ip biraz daha bakt› yüzüme ve hiçbir fley söylemeden arkas›n› dönüp uzaklaflt›. Biraz ötede hararetle dedikodu yapan iki yafll› han›m, yanlar›ndan geçerken yavafllad›¤›m›,
yüzlerine bakt›¤›m›, muhabbetlerine kulak kabartt›¤›m› hissetmediler bile. Gelip geçen herkese elindeki flifleyi uzat›p, “Halis
tütün kolonyas› tecrübe etmek ister misiniz? Bidonu yanl›zca
elli kurufl,” diyen adam, ben yan›na gidip tam önünde durdu¤umda flifleyi tezgâha b›rakt›, cebinden tara¤›n› ç›kard› ve saçlar›n› taramaya koyuldu.
Böyle fleyler bafl›ma geldi¤inde, görünmez olmaya bafllad›¤›m› düflünüyordum. Bana bakanlar, benim bulundu¤um istikamete do¤ru bakanlar, beni de¤il de flekilsiz, silik, soluk bir duman bulutu görüyor olmal›yd›lar. Böyle bir fleyin mümkün olmad›¤›n› gayet iyi biliyordum elbette, fakat ne olursa olsun bu
acayip histen kurtulam›yordum.
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Yar›m saat kadar doland›ktan sonra hiçbir fley almadan evin
yolunu tuttum. Soka¤›m›zdaki tek a¤aç olan dev ç›nar, apartman›m›z›n çat›s›na de¤ecekti nerdeyse. Üç nesil boyunca Madam
Nora’n›n bütün sülalesi buradaki ahflap bir köflkte oturmufl. Cihan Harbi’nden sonra ailenin tamam› Amerika’ya göç etmifl. Bir
tek Madam Nora gitmemifl; çocuklar› yalvarm›fllar yakarm›fllar
ama onu bir türlü ‹stanbul’dan ayr›lmaya raz› edememifller. ‹ki
sene önce genç bir müteahhit akl›n› çelmifl, eski köflkü y›k›p yerine bu apartman› dikmifl. Kad›nca¤›za üst kattaki daireyi vermifl,
girifl kat›na da kendisi yerleflmifl. Apartman›n ön kap›s›n›n hizas›ndaki pencerelere bakmamaya gayret ettim; ne müteahhit beyle, ne de çirkin kar›s›yla göz göze gelmek istiyordum. Tülün arkas›na saklanm›fl beni gözetlediklerinden emindim.
Bahçe içinde iki-üç katl› evlerde büyüyenlere bizim orta kattaki daire hapishane hücresi gibi gelirdi herhalde. Oysa benim
hiç flikâyetim yoktu. Hatta, art›k ablamlar›n yan›nda s›¤›nt› olmaktan kurtuldu¤um için kendimi cennette gibi hissediyordum. Ö¤leden sonralar›, günefl, salondaki hal›n›n kenar›ndaki
bordo çizgiyi takip ede ede alçal›rd›. Akflama do¤ru cam›n önünü kaplayan ç›nar›n yapraklar›, salonun duvar›nda gölgeleriyle
resimler çizerdi. Bunlar› seyrederken yüre¤imi hofl bir his kaplard›; d›flar›da sa¤anak ya¤mur ya¤›yormufl da, kendimi son anda eve atm›fl›m gibi içimin ›s›nmaya bafllad›¤›n› hissederdim. Bazen elimi duvarda, yaprak biçimindeki gölgelerin üzerinde gezdirirdim. S›van›n so¤uk sath› yerine, yapraklar›n güneflte ›s›nm›fl
balmumunu okflad›¤›m› hayal ederdim.
Evimiz ablamlar›nkinden bile daha küçüktü. Bir salon, salona aç›lan ufac›k bir yemek odas›, bir yatak odas›, bir mutfak ve
banyomuz vard›. Geçenlerde Sevimli Ay mecmuas›nda yaz›yordu; evin eflyas›, odan›n tarz› ve tanzimi, kim oldu¤umuzu anlatmaya kâfiymifl. ‹nsan›n zevki, terbiyesi, tahsili hep seçti¤i eflyalar›n aralar›nda bulunurmufl. Da¤›n›k, pejmurde insanlar›n odalar› da kendileri gibi da¤›n›k ve periflan olurmufl. Hofluma giden
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ve zevkimi yans›tacak eflyalar› s›¤d›racak büyüklükte bir odam›z
yoktu aç›kças›. fiimdilik kahverengi desenli iki koltuk, bir kanepe ve dört kiflilik yemek odas› tak›m›yla idare ediyorduk. Baflka
bir mecmuada, koltuklar›n civar›nda küçük bir masa bulundurman›n hem odan›n güzelli¤ini art›raca¤›, hem de eldeki kahve
fincan›n› zahmetsizce koymaya yarayaca¤› yaz›yordu. Henüz
öyle bir masa bulamam›flt›m. Marangoza siparifl etmek daha kolay olurdu herhalde, fakat böyle bir masrafa girmenin âlemi var
m›, bir türlü karar verememifltim. Bir de perde meselesi vard›.
Kal›n kadife perdelerin çok toz biriktirdi¤ini, onlar›n yerine kenar› farbal›, çiçekli basma perdelerin moda oldu¤unu okumufltum. Laftan anlamayan ablam sa¤ olsun, allem etti kallem etti ve
sonunda kendi al›flt›¤› eski tarz kumafllardan al›p zorla bu çirkin
fleyleri diktirtti bana. Gücenmeyece¤ini bilsem hepsini y›rt›p
atas›m geliyordu da flimdilik kendimi tutuyordum.
Tek kiflilik koltuklar›m›z›n aras›nda duran, befl ampullü,
Amerikan imalat› radyomuz, hem evdeki en k›ymetli eflya hem
de benim en sad›k dostum. Mantomu ç›kar›p kenara b›rak›rken
karfl›s›nda durup güneflte ›fl›l ›fl›l parlayan ampüllerini seyrettim.
Denemenin ne zarar› var, diye soruyordu sanki bana.
***
Ertesi sabah kocam› ifle u¤urlad›ktan sonra alelacele ortal›¤›
toplad›m. Kedinin sütünü indirdikten sonra kahvalt› sofras›n›
kald›rd›m ve h›zl›ca bulafl›klar› y›kad›m. Sonra aynan›n karfl›s›na
geçip saçlar›m› tarad›m. Yüzüme krem sürdüm. Tokalon bulamam›flt›m, o nedenle geçen hafta ald›¤›m Venüs marka kremi
kulland›m. Madam Nora bana eski dudak boyalar›ndan birini
vermiflti. Israr edince k›rmamak için alm›flt›m almas›na, fakat
sürmeye bir türlü cesaret edememifltim. Bir müddet karars›z
kald›ktan sonra bu sabah tecrübe etmenin tam zaman› diye düflündüm. Aynaya bak›nca çok çirkin göründü¤üme karar verdim, dayanamay›p sildim dudaklar›m›. Silmeye çal›fl›rken fark
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ettim ki me¤er tecrübesizli¤imden çok fazla sürmüflüm. Ço¤u
gidip az› kal›nca o kadar da fena gözükmedi. Üzerime beyaz
bluzumu ve kahverengi ete¤imi geçirdim. Kemik rengi iskarpinlerimi ve kenarl› kal›n bantl› flapkam› kapt›m, kofla kofla salona
radyonun bafl›na gittim. Saat on bir olmak üzereydi. Piyes bafllad›¤›nda pabuçlar›m bile aya¤›mdayd›. Telafl›m bitti¤i için içim
rahat, flapkam kuca¤›mda, tepeden t›rna¤a haz›r bir vaziyette
koltu¤a gömüldüm.
Çocuk terbiyesi ve evdeki büyüklere sayg› hakk›ndaki piyes biter bitmez aynan›n önüne geçip kendime bir defa daha bakt›m ve
evden ç›kt›m. ‹stanbul Radyosu’nun Sirkeci’deki ofisine varmak
için Taksim tramvay›na atlad›m, oradan Tünel’e geçip afla¤› indim. Daha evvel hiç böyle mühim bir devlet dairesini ziyaret etmedi¤imden heyecanl›yd›m. Caddenin üzerinde muazzam bir
bina hayal ediyordum, dev gibi kap›lardan girilen, hatta belki
önünde bir heykel veya f›skiyeli bir süs havuzu olan, cilal› merdivenlerinden üst katlara ç›k›lan, çal›flkan ve meflgul insanlar›n bir o
yana bir bu yana kofluflturdu¤u yepyeni bina...
Do¤ru adrese geldi¤ime emin olmak için üst üste iki kifliye yolu sormak mecburiyetinde kald›m. ‹kisi de bana postanenin arka
taraf›nda, çatlak caml› karanl›k bir kap›s› olan, eski bir han› iflaret
ettiler. Yine de inanamad›m. Bütün gün hayran hayran dinledi¤imiz radyonun yay›nlar› böyle bir yerden yap›l›yor olmazd›.
Lofl bir hole girdim. Acayip gürültüler ç›kararak üst katlara
t›rmanan tel kafesli asansörü beklememek için merdivenlere yöneldim. Do¤ruyu söylemek gerekirse, o kümes gibi kutunun içine girmek, bilmedi¤im bir muhitte, ›fl›ks›z koridorlar›ndan
u¤ultular gelen bir handa, yar› yolda bozulmufl bir asansörün
içinde mahsur kalmak düflüncesi tüylerimi diken diken etmiflti.
Merdivende çayc›yla burun buruna geldim ve her ihtimale
karfl› bir defa daha sordum. “Do¤ru yerdesin abla, yeni binalar›na tafl›nana kadar bir müddet burada çal›fl›yorlar,” dedi. Tevekkeli de¤il. Çok efendi bir delikanl›yd›, bana imtihan kay›tla33

r›n›n nerede yap›ld›¤›n› da tarif etti. Ana koridorun sonundan
sola sapt›m ve sa¤dan üçüncü kap›y› buldum.
Bir Allah’›n kulu bile yoktu etrafta. Boyalar› dökülmüfl duvarlara afifller yap›flt›r›lm›flt›, ç›plak kalan yerler kapans›n da fazla göze batmas›n diye herhalde. Mesela bir tanesinde, bafl›n›n
üzerinde kendi kafas› kadar büyük bir ampul tafl›yan çilli bir o¤lan, “Elektri¤i Tan›yal›m ve Sevelim” diyordu. Baflka birinde ise,
asker gibi giyinmifl k›zl› erkekli çocuklar, “Türk Çocu¤u Kahramand›r” diye ba¤›r›yordu. Önünde durdu¤um kap›ya raptiye ile
tutturulmufl bir kâ¤›tta ise “Radyo Tiyatrosu ‹mtihan› Müracaat Kayd›” yaz›l›yd›.
Kap›y› vurup içeri girince kendimi esnemekte olan bir beyle
burun buruna buldum. Oda o kadar küçüktü ki, yaz› masas›n›
içeri nas›l s›¤d›rm›fllard›, anlamak mümkün de¤ildi. Esneyen bey
masan›n arkas›na s›k›fl›p kalm›fl gibi duruyordu. ‹mtihan kayd›
için geldi¤imi iflitince beni karfl›s›ndaki sandalyeye buyur etti.
Beyaz saçlar› çivit mavisine boyanm›fl, ince kafll›, renkli gözlü bir
beydi. Herhalde yetmifl yafl›na merdiven dayam›flt› ama çevik
hareketleriyle yirmilik delikanl›lara tafl ç›kar›rd›. Otururken bile
ceketinin önü ilikli duruyordu.
Dizinin dibindeki çekmeceden beyaz bir kâ¤›t ç›kard›, kalemini eline ald› ve beni tepeden t›rna¤a bir güzel süzdükten sonra sorular›n› sormaya bafllad›. Bir fas›l, baba ad›, ana ad›, do¤um
tarihi ve yeri gibi fleylerin üzerinden geçtik. Ben söylüyordum, o
da süslü püslü bir elyaz›s›yla cevaplar›m› kâ¤›da geçiriyordu. D›fl
görünüm k›sm›na geldik. ‹nsan kendini nas›l tarif edebilir ki? Bir
müddet benden ses ç›kmay›nca yard›m›ma yetiflti. Masan›n üzerinden e¤ilip bir defa daha tepeden t›rna¤a süzdü beni. “Ayol,
soka¤a at›lm›fl ev kedisi gibi s›skas›n sen k›z›m. Aç m› b›rak›yorlar seni?” diye latife etti. Ne cevap verece¤imi bilemedi¤im için
önüme bakt›m. “Narin, ince yap›l› yaz›yorum buraya,” dedi.
Sonra flapkam› ç›kartmam› istedi ve surat›m› yak›ndan inceledi.
Bak›fllar›m muzip bir o¤lan çocu¤una benziyormufl ve ayn› za34

manda oyuncu bir kediyi and›r›yormuflum. Kedilere kafay› takm›flt› besbelli. Kulaklar›m ve a¤z›m kafama göre fazla büyükmüfl. Gözlerim yavru bir ceylan›n gözleri kadar güzelmifl. Bunlar› iflittikçe utanc›mdan yerin dibine geçtim. Bir tek “ceylan gibi gözler” laf› kula¤a hofl geliyordu, ötekileri önündeki kâ¤›da
yazd›ysa halim pek fenayd›. D›fl görünüflün radyo temsilleriyle
ne alakas› oldu¤unu merak ettim fakat terbiyesizlik etmemek
için çenemi tuttum. Son olarak, okuma yazmam olup olmad›¤›n› sordu. “Elbette var,” dedim. “Yeni harfleri de okuyup yazabiliyor musunuz?” diye sordu; ona da bafl›m› sallad›m. Hatta biraz ‹ngilizce konuflabildi¤imi de ilave ettim. fiafl›rd›, “Frans›zca
dururken ‹ngilizce nerden ç›kt›?” diye sordu. Akl›ma usturuplu
bir yalan gelmedi, “Kocam ‹ngilizce bildi¤i için böylesi daha uygun oldu efendim,” deyip geçifltirdim. Haf›zam›n kuvvetli olup
olmad›¤›n› sordu, ben de radyoda duydu¤um piyesleri nas›l hemencecik ezberledi¤imi anlatt›m. Çok hofluna gitti. “Pek güzel,
o zaman imtihanda muvaffak olma ihtimaliniz epey yüksek,” dedi. Adresimi kaydetti ve e¤er ön elemeden geçersem imtihan›n
hangi gün yap›laca¤›n› telgrafla haber vereceklerini söyledi.
Dönüflte heyecan›m yat›fls›n diye Galata Köprüsü’nü boydan
boya yürüdüm. Eve vard›¤›mda sabahtan kalan iflleri bir an evvel bitirmeyi akl›ma koymufltum. Ancak daha üstümdekileri bile ç›karamadan kap› çal›nd›.
Gelen, bizim Müteahhit Hamdi Bey’in kar›s› Zeliha’yd› yine. Kocas› zahmet edip de merdivenleri t›rmanmazd›, bir fley
söyleyece¤i zaman kar›s›n› yollard›. Zeliha da sa¤ olsun, her seferinde iflimin tam ortas›nda gelirdi. Bizim duvarda bir delik
vard› da, oraya gözünü dayay›p bak›yor ve en münasebetsiz zaman› bekliyordu sanki.
Kap›y› açmamla birlikte, “Yine yemek kokusundan geçilmiyor,” dedi gözlerini devire devire. Merdivenler lefl gibi so¤an
kokuyormufl. Her gün yemek piflirmeye üflenmiyor muymuflum.
Kendisi haftada en fazla üç kap yemek piflirirmifl çünkü kocas›
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evde oturmaktansa d›flar› ç›k›p yeni aç›lan musikili lokantalara
gitmeyi tercih edermifl. Hem hava alm›fl oluyorlarm›fl, hem de
efli dostu görüyorlarm›fl.
Hepsi yalan! Bir tane bile dostlar› olmad›¤›na eminim. “Biz
evimizde oturmaktan memnunuz,” dedim.
“Kocan evde mi?” diye sordu.
“Bu saatte niye evde olsun, ifltedir,” dedim. Hamdi Bey can› istemedi¤i zaman ifle gitmiyor, evde yan gelip yat›yordu.
Herkesi de kendisi gibi zannediyordu herhalde.
“Kocan gelince söyle afla¤› gelsin,” dedi. Beyefendinin konuflaca¤› mühim bir mevzu varm›fl.
“Neyle ilgili?” diye sordum. Asl›nda tahmin ediyordum neyle ilgili oldu¤unu. Ya fazla gürültü yap›yoruz diye azarlayacakt›,
ya da dam›n kenar›na tak›lacak bir z›mb›rt› için para isteyecekti
yine. Nerdeyse ayda bir kere bizimkini böyle aya¤›na ça¤›r›rd›.
“Valla ben bilmem,” dedi. Erkek ifline kar›fl›lmazm›fl. Hamdi Bey teessüf ediyormufl, zira acilen görüflmeleri gerekti¤ini
üzerine basa basa söyledi¤i halde bizimki iki gündür huzura ç›kmam›fl. “Senin bey korkusundan saklan›yor herhalde,” dedi. Bu
kad›n a¤z›n› kiflneyen bir at gibi aç›nca çarp›k diflleri insan›n surat›na do¤ru f›rlard›, ben de her seferinde kendimi tutamay›p
geri kaçard›m.
“Çok flükür kimseden korkumuz yok,” dedim.
Zeliha’n›n ad› asl›nda Dürre’ymifl. Hamdi Bey demifl ki,
“Madem eski isimlerin k›ç›na takmak için yenilerini almam›z gerekiyor, haz›r gitmiflken senin flu çirkin ad›n› da de¤ifltirelim.”
S›rf ismine de¤il, kad›n›n her fleyine kafas›n› takm›flt› Hamdi
Bey. Ne zaman soka¤a ç›kacak, hangi ma¤azadan al›flverifl yapacak, kimlerle konuflacak, kimlerle konuflmayacak... En acayibi,
soka¤a ç›kt›¤›nda tepeden t›rna¤a süslenmesi gerekiyordu; kocas›n›n emri böyleymifl. Bakkala bile giderken en pahal› tayyörler giyilecek, saçlar taranacak, mücevherler tak›lacak ve surata
kat kat boya sürülecekti. Zeliha da zavall›, zaten çirkin bir ka36

d›nd›, böyle tak›p tak›flt›rd›kça, surat›n› boyad›kça, oldu¤undan
daha çirkin görünürdü. Bir de mutlaka kocas›n›n geçen sene hediye etmifl oldu¤u kürk manto giyilecekti. Sadece yakas›nda ve
kollar›n›n a¤z›nda kürkler olmas›na ra¤men, sanki yekpareymifl
gibi hiç utanmadan “kürk mantom” der dururdu. Yaz›n göbe¤inde, günefl kald›r›mlar› kavururken bile o manto mutlaka giyilecekti. En az›ndan kolda tafl›nacakt›.
Halbuki evin içindeyken, yahut bizim kata ç›karken, basma
entariler, el örmesi yün h›rkalar ve çoraplar giyiyor, saç›na da kenarlar› oyal› tülbentler ba¤l›yordu. Sokaktaki halini görmesem,
taflradan gelmifl cahil bir kad›n zannederdim.
Buyur gel istersen, filan dememi bekliyordu muhtemelen.
Kafas›n› uzat›p omzumun üzerinden içeriye göz gezdirmeye çal›flt›. Önüne dikilip mâni oldum.
Zeliha’dan kurtulur kurtulmaz yukar› ç›kt›m ve Madam’a
mülakat›n nas›l geçti¤ini anlatt›m. Beni dinlerken yerinde duram›yor, hem kafas›, hem de kula¤›ndaki a¤›r küpeler sarkaç gibi
sallan›yordu. Bu Madam Nora âlem bir kad›nd›, evde yaln›z bafl›na otururken dahi o avize gibi küpelerini kula¤›ndan ç›karmazd›. Zavall›n›n kulak memeleri lastik gibi uzam›flt› art›k. Neyse, haberlere çok sevindi ve imtihan› da böyle bir ç›rp›da geçece¤ime emin oldu¤unu söyledi. Müracat›m kabul edilirse imtihana kadar birlikte prova yapacakm›fl›z. Bir hafta boyunca beni
çal›flt›r›p haz›rlayacakm›fl. Sesimi, aksan›m›, telaffuzumu, hepsini kontrol edecekmifl.
Nas›l olsa itiraz etmeme müsaade etmeyecekti. Gülümsedim
ve, “Peki!” dedim.
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