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Nihal Yeðinobalý, Manisa’da doðdu. Ýstanbul’a geldiðinde sekiz
yaþýndaydý. Orta ve lise öðrenimini Arnavutköy Amerikan Kýz
Ko
leji’nde tamamladý. Daha sonra Amerika’ya gitti. New York
Eyalet Üniversitesi’nde edebiyat öðrenimi gördü. Usta bir çevirmen ola
rak sayýsýz klasik ve çaðdaþ edebiyatçýyý, romanlarý ve
öyküleriyle dilimize kazandýrdý. Vincent Ewing adýný koyduðu
sözde Amerikalý bir yazarýn imzasýyla yazdýðý ilk romanýný Genç
Kýzlar adýyla yayýnladý. Bu kitap, çeviri bir kitap kandýrmacasýyla
yýllarca yeni basýmlar yaptý. Hâlâ da basýlýp satýlmakta. Ardýndan
Sitem (1997), Mazi Kalbimde Bir Yaradýr (1998) ve Belki Defne
(2005) adlý romanlarý ve Cumhuriyet Çocuðu (1999) adlý aný kitabýný
da yayýnlayan yazarýn son romaný Gazel’dir.
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Ýnsan yüreðinde henüz yaradýlmamýþ köþeler vardýr.
Acýlar iþte buralara yerleþir, bu köþeler var olabilsinler diye.
Graham Greene
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“Bakireyim de ondan!” diye Serap, çýplak omuzlarýný
ürküntü karýþýk bir hazla kýsarak kendi kendine mýrýldandý:
“Evet.” Bakire olduðu için bu denli aþýrý duyarlýydý tüm çev
resine karþý; bakire olduðu için kendisini çok zaman Yaþam
ve Doða güçleriyle þaþýrtýcý bir iletiþim içinde bulabiliyordu.
Hem algýlama gücünün hem de beþ duyusunun olaðanüstü
keskinliðini de bakireliðine borçlu olduðundan hiç kuþkusu
yoktu. Gerçi bu aþýrý duyarlýktan yaka silktiði zamanlar
olmuyor deðildi. Þu andaki gibi, örneðin: Çözümleyemediði
kötü bir önsezi onu uykusundan uyandýrmýþ, yüreðini sýkýþ
týrmýþtý. Ýçindeki tatsýz duygudan bir türlü kurtulamýyordu.
Buna karþýn, gene de, þu anda bile, yirminci yaþýnýn eþi
ðine kadar, bedensel ve ruhsal yönden böylesi el-deðmemiþ
ve bütünlüðü zedelenmemiþ, “bakire” olarak kaldýðý için
yarý utangaç bir gurur duymaktan kendini alamýyordu.
“Boðaziçi Anadolu Yakasýnýn Bakire Bilicisi Serap
Andelip!” diye gizlice gülümsedi bir an. Bu onun kendi ken
dineyken sýk sýk yaptýðý bir þeydi, bir yarý-þaka.
Sonra içindeki karanlýk önsezi bir ürpertiyle ona kendini
yeniden anýmsatarak gülümsemesini dudaklarýndan sildi.
1948 yýlýnýn Mayýs ayý ortalarýnda bir gece. Serap Ande
lip, Ýstanbul, Mirgânköy’deki balkonlu yalý odasýnda sýkýn
týlý bir rüyadan uyanmýþtý. Yataðýnýn üstündeki örtüyü
omzuna sarýp balkona çýktý. Dýþarýda, Boðaziçi gecesi sessiz
ve dingindi. Serap, yosun ve çam kokan taze bahar havasýný
derin derin soludu ama içindeki tedirginlik yatýþmadý.
On dokuz yaþýnýn derin, katýksýz uykusunu zaman
zaman bölen bu tür boðuntu rüyalarýn dýþ etkenlerden kay
naklandýðýný biliyordu. Gecenin dokusunda bir bozulma
olmuþtu. Ama ne? Evin içinde farklý bir ayak mý yürümüþ
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tü? Bahçeden olaðandýþý bir hýþýrtý mý gelmiþti? Gerçi Boða
z’ýn Anadolu kýyýsýndaki küçük Mirgânköy, yabancýsý olma
yan, kapýlarý gece gündüz kilitsiz duran, güngörmüþ, sonra
sönükleþmiþ, kendi halinde, tenha bir köþeydi ama, kim
bilir... Þu sýrada yakýn çevresinden geçmekte olan yanlýþ,
kötü, ya da hiç deðilse hayýrlý sayýlamayacak bir... bir þeyle
rin kendi zihnine sýzýp uykusunu kemirmiþ olduðunu, Serap
içindeki sýkýntýdan biliyordu.
Kim bilir... Belki de Gazel yalýnýn önündeki karanlýk
sulardan çýkýp gelmeye karar vermiþti, en sonunda...
Serap kendi fantezisine gülmeye çalýþtýysa da içi rahat
lamadý. Þu ýssýz saatte, nedeni belirsiz bir huzursuzlukla içi
kalkmýþ durumdayken Gazel’i düþünmenin hiç de sýrasý
deðildi...

Balkona çýkýnca ilk gözüne çarpan þey karþý ufukta,
Arnavutköy sýrtlarýna doðru sarkan, eksilmiþ, bakýr kýzýlý ay
oldu. Belli ki saat gece yarýsýný epey geçmiþ, gecenin kývamý
incelmeye yüz tutmuþtu. Ayýn yansýmasý dümdüz, geniþ bir
yol halinde, Boðaz’ýn þu saatte ayna gibi durgun sularýný kýyý
dan kýyýya geçerek Andelip Yalýsý’nýn duvarýna ulaþýyordu.
Balkonda durduðu yerden Serap bu kýrmýzý ýþýðýn ken
di damarlarýna da sýzdýðýný, karþý ufuktan ona doðru bakan
o göksel çehreyle kendi arasýnda bir bað kurulduðunu his
setti. Gerçi kendisi Yahya Kemal’in þiirindeki Leyla gibi
“gece koyda çýplak yýkanýyor” deðildi, gene de, uzaktan onu
gizemli gülümseyiþiyle süzen bakýþ, o ayný bakýþtý, her þeyi
gören, bilen ama söylemeyen.
Hem yalnýzca bu kadar da deðil... Ýstediðinde istediðini
deðiþime uðratabilen bu gizemli bakýþ, Serap’ýn çepeçevre
tüm geceyle iletiþim halinde olmasýný saðlýyordu: Ýki yanýn
da uzanan kýyý þeridi ve komþu yalýlarla, bahçenin arkasýn
daki otobüs yolu, yolun gerisindeki çamlýk yamaçlarla, hat
ta neredeyse gökteki yýldýzlarla bile kendi arasýnda gözle
görülmez-elle tutulmaz ama sahici ve güçlü bir baðlantý
bulunduðunu Serap iliklerinde hissediyordu. Hava, kulaðýn
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duyamadýðý sesler, kýpýrtýlar, hýþýrtýlarla dolmuþtu sanki,
þimdilik karman çorman, dolaþýk, ne var ki biraz zamanla
çözülecekler ve meramlarýný ona ayan edeceklerdi elbet...
Çünkü bakireyim...

On altý yaþýndayken bir gün, en yakýn arkadaþý (ve kom
þusu) Yasemin’le, çok zaman yaptýklarý gibi gene aþk, evlilik
ve cinsellik üzerine konuþurlarken, Serap’ýn bir ara ortaya
çok kesin bir fikir sürmesi üzerine Yasemin, “Sen nerden
bilebilirsin bunlarý, süt kuzusu?” diye dudak bükmüþtü.
Kendisi Serap’tan iki yaþ kadar büyük, hem de uzun süredir
niþanlýydý. “Nasýl bilebilirsin bunlarý, daha öpüþmedin bile!”
Serap hiç düþünmeden, “Belki de öpüþmediðim için
dir!” diye karþýlýk vermiþti.
Sonradan, düþününce, o anda üstünde durmadan veri
verdiði bu yanýtýn aslýnda çok yerinde bir yorum olduðu
sonucuna varmýþtý. Neden olmasýn? Kim bilir, belki henüz
öpüþmemiþ olduðu için, bedeni baþka bir bedenin kimya
sýndan etkilenmemiþ, duygularý baþka bir insanýn duygula
rýna tutkuyla dolanýp düðümlenmemiþ, zihni cinselliðin
ýþýldaðýyla kamaþmamýþ olduðu içindir ki gözlemleri, seziþ
leri, düþünüþleri bu denli duru ve güçlüydü. Birçok þeylerin
ona, eski deyimle “malum oluþu” da buna baðlanabilirdi:
Bedensel ve ruhsal çatýþmalarýn kalýntý ve döküntüleri
henüz çevresiyle arasýndaki iletiþim yollarýný týkamamýþtý
ve ulaþacak adres arayan birtakým duygu ve düþünce iletile
ri bu yüzden ona ulaþabiliyordu. Neden olmasýn?
O yýl okulda, Klasiklere meraklý edebiyat öðretmeni
genç Amerikalý Miss, sýnýfa eski bir Yunan trajedisi okut
muþtu: kral babasýnýn, savaþ kazanmak uðruna kendi eliyle
tanrýlara kurban ettiði zavallý, gencecik bakire Ýfigenya’nýn
öyküsü. Bu öyküyü okuyunca Serap derin bir acýmanýn yaný
sýra bir tür karanlýk coþku da duymuþtu: Evet, tanrýlar da,
týpký þu dünyadaki ölümlü erkekler gibi, bakirelere düþkün
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düler!
Bir kýz okulunda, “kýzlýk”larýný yitirecekleri mutlu gece
nin hayaliyle yaþayan bir sürü sabýrsýz bakirenin arasýnda,
kendisinin kendi bakireliði konusunda böyle sýra dýþý bir
baðlýlýk sürdürmesi Serap’ýn çoktandýr zihnini kurcalýyor,
onu bu konuda düþünmeye itiyordu. Bakireliðin, salt bakire
lik olduðu için derin bir gizem ve deðer taþýdýðýnýn ayýrdýn
da olmamak elde deðildi, elbet. Öyle ya, Ýnsanoðlu, anýmsa
namayacak kadar eski çaðlardan bu yana bakireleri yarýkutlu bir zümre saymýþ, onlara kimi zaman korku ve saygýy
la yaklaþýp büyülü nitelikler yüklemiþ deðil miydi? Eski
söylence ve masallarla destanlar, Ýfigenya’yý savaþ tanrýsýna
sunan kral babanýn yaný sýra, saðlýðýna kavuþmak için mut
laka bir bakireyle evlenmesi gereken illetli hükümdarlarla,
her ay bir bakire yiyerek beslenen devlerle doluysa eðer,
felaketten kurtulmak için yanardaðlara, taþkýnlara, kuraklý
ða bakireler kurban eden köylerle, kentlerle doluysa, ve yir
minci yüzyýlýn yarýsýna varýldýðý þu sýrada hâlâ “kýz”la
“kadýn” arasýnda bunca ayrým yapýlýyorsa ve “kýz” olmak
hâlâ böylesine týlsýmlý bir ayrýcalýða sahipse, Serap da kendi
olaðanüstü duyarlýklarýný pekâlâ el deðmemiþliðine yorabi
lir ve ken
di
ni, ya
rý þa
ka da olsa, “Asya Yakasýnýn Bakire
Bilicisi” olarak görmeyi sürdürebilirdi. Bu ayrýcalýklý, gizli
ve gizemli payeden kolay kolay vazgeçmek istemeyiþi de
doðal deðil miydi?
Bakire Bilici bir de þimdi, kendi þu içindeki karanlýk
önsezinin kökenini bulup çýkarabilse!
Serap’ýn sýkýntýyla kýsýlmýþ gözleri, ayýn Boðaz sularýna
sermiþ olduðu ýþýktan seccadenin üzerinde, epey açýkta bir
sandalýn belli belirsiz sallanan siyah çizimini seçti. Ama bu
þekil, onun içindeki tedirginliðin nedencesi olamayacak
kadar uzaktaydý. Bir balýkçý mýydý acaba? Yoksa gecenin
güzelliðini yaþamaya çýkmýþ þair ruhlu bir Boðaz kiþisi mi?
“Kandilli yüzerken uykularda, mehtabý sürükledik sularda...”
Ya da uyku tutmamýþ, mehtap sarhoþu bir âþýk: “Bendim
geçen ey sevgili sandalla denizden...”
14

Serap belli belirsiz içini çekti. Böyle bir gecede insanýn,
sandalla penceresinin önünden geçen bir sevgilisi olmasý...
dünyalara bedelmiþ gibi geldi bir an; bakireliðin mistik ayrý
calýðýndan vazgeçilmeye bile deðermiþ gibi geldi. Ve Serap
gene, “Bu bakirelik tutkusunu gönül iliþkilerinden kaçýn
mak için kullanýyor olmayayým?” diye kendi kendini sorgu
ladý. Arkadaþý Yasemin’in dediði doðruydu, daha öpüþme
miþti bile. Kendini aþk için saklýyordu. Hayýr, okuldaki kimi
aptal kýzlarýn dediði gibi, “âþýk olacaðý adama” deðil, aþkýn
kendisine saklýyordu. Günün birinde âþýk olacak ve genç
kýzlýðýnýn dönüm noktasýný aþk içinde yaþayacaktý... da, bu
onun bu arada karþý cinsle birtakým hafif, tatlý iliþkiler kur
masýna engel olmamalýydý deðil mi? Aslýnda bir tür aþk pro
vasý olarak yararlý bile sayýlabilecek uçar-kaçar, keyifli iliþki
lerin yolunu kapamamalýydý... Öyle deðil mi?
Sonra çevresindeki kimi genç kýzlarýn þu sýralarda bu
tür iliþkiler yüzünden çektiklerini düþündü ve en az yirmi
bir yaþýna kadar her yönden “bakire” kalmak kararýný yeni
den pekiþtirdi. Ama yirmi birini de pek geçirmemeye bak
malýydý. Çiçek ve meyve gibi bakirenin de tazesinin makbul
olduðunu bilmez deðildi!
Gözlerini ve gönlünü manzaradan ayýrýp balkon par
maklýðýna yürüdü, eðilip aþaðýdaki siyah-yeþil gece loþluðu
na baktý. Bahçe öyle sessiz ve kýpýrtýsýzdý ki Serap, yüreðini
þimdi boðuk boðuk çarptýrmaya baþlamýþ olan kötü duygu
nun buradan kaynaklanmýþ olamayacaðýný düþündü. Der
ken birden, kayýkhanenin yan tarafýndaki beyaz leylak
kümelerinin arasýnda bir ateþböceðinin çakýp söndüðünü
gördü. Gerçi ateþböcekleri bu mevsime kalmazdý ama...
Serap yanýlmýþ olacaðýný düþünerek daha iyi görebilmek
için gözlerini kýstý ve ayný anda ýþýk gene kýrpýþýp söndü.
Ve o zaman Serap onu uykudan uyandýran, içini çürüten
kötü duygunun bu küçük ýþýk çakýntýsýnda odaklandýðýný
anladý. Ve de bu ýþýðýn ateþböceði olmadýðýný... “Aptal Zer
rin!” dedi usulca. “Olan oldu demek en sonunda!” Yüreði,
ucuna taþ baðlanmýþçasýna aðýrlaþýp karanlýk bir kaygý
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kuyusunun dibine çökerken, “Aptal, gözükara, güzel ablam
benim...” diye mýrýldandý.
Baþýný kaldýrýnca gökteki takým yýldýzlarýn henüz yer
deðiþtirmemiþ olduðunu fark etti. Saat, ilk sandýðý kadar
geç deðilmiþ demek. Sabaha çok vardý daha. Uykusu bölün
müþ ama tam kaçmamýþtý. Gözkapaklarý dayanýlmaz aðýrlýktaydý, baþý yastýk istiyordu. Hafifçe üþümüþtü de. Bu
mayýs gündüzleri yaz gibi sýcak geçmesine karþýn geceler
hâlâ serindi. Serap yere kaymýþ olan örtüsüne sarýnýp odasý
na girdi. Artýk çözümlemiþ olduðu tedirginliðini unutmaya
çalýþarak yattý, yorganý çenesine, sonra alnýna kadar çekti.
Tam o sýrada iskele yönünden, gece bekçisi Rafet Efen
di’nin üç kez üst üste çaldýðý düdüðünün sesi duyuldu. Bu
ses, içindeki sýkýntýya verilen avutucu bir yanýtmýþ gibi
Serap Andelip, gözkapaklarýnýn hemen altýnda karanlýk,
derin, gene de dost ve ýlýk bir göl gibi bekleyen uykuya ken
dini býraktý...
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“Söndür þu sigaraný, allasen!” diye Zerrin, diþlerinin
arasýndan ýslýk gibi keskin bir fýsýltýyla Esat’ý payladý. “Se
rap görebilir!”
Genç adam sigarasýndan son bir nefes çekerek, “Ner
den görecek allasen?”diye usulca güldü. “Hem uyanýp gör
se bile kuþkulanmaz ki, ateþböceði falan sanýr. Serap bu!”
Gene de sigarayý deniz kýyýsýndaki taþ parmaklýðýn
vazolarý arasýndan suya fýrlattý ve uzandýðý yerden biraz
kayarak yandaki metruk kayýkhane kapýsýnýn kuytuluðuna
doðru çekilmekten geri kalmadý.
Zerrin bu kez, “Serap o kadar salaktýr, demeye mi geti
riyorsun, sen þimdi yani?” diye çýkýþtý, içinden kabaran
öfkeyi yeni bir akýþ yoluna adeta kývançla yönelterek. “Sen
onun o çocuksu hallerine bakma, cin gibidir benim karde
þim.”
“Ben de, salaktýr, demek istemedim ki, a caným! Ama
kitap kurdu ya, hayalcidir biraz, iþte. Cin gibidir ama cin
fikirli deðildir, masumdur.”
“Nasýl, yani, masum?” diye Zerrin, genç adamýn tüm
cesinden bu sözcüðü diþleriyle koparýp çekti ve boðazýna
takýlan, yutamadýðý bir kýlçýkmýþ gibi onun yüzüne doðru
tükürdü: “MASUM ne demek?”
Esat sabrýný yitirmemeye çalýþtýðýný belli eden, zor duyu
lur bir iç çekiþiyle, “Yani aklý fesada iþlemez, temizdir,” dedi.
“Ne bileyim ne demek, allasen, masumdur, iþte.”
“Yani bakiredir, el deðmemiþ, masum genç kýzdýr,
demek istiyorsun, öyle deðil mi?”
Esat elini Zerrin’in aðzýna kapamamak için kendini zor
tuttu. Bir fýsýldayýþ, nasýl böyle, kesici bir aygýta dönüþebili
yordu? “Yavaþ konuþsana, Zerrin, þuracýktan Gazel duyup
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gelecek sonra.”
“Bir de dalga geç, bakalým!”
“Ne dalga geçmesi, bir tanem? Tüm yalýyý uyandýracak
sýn.”
Zerrin onu dinlemeyerek, “Ben de hülyalýydým bir
zamanlar,” diye, çok eski bir maziyi anarcasýna konuþtu.
“Masumdum.” Þimdi usul usul aðlamaya baþlamýþtý. “Ben
de bulutlarýn üstünde gezen genç kýzdým, bakireydim...
sen... sen beni... iðfal etmeseydin...”
“Ýðfal etmek mi?” Esat panikle isyan arasýnda durala
dý. “Sen aklýný mý oynattýn, Zerrin?” Sonra sesini sakin ve
tok çýkmaya zorladý: “Seviþtik biz. Birbirimizin olduk. Sev
gilim, bir tanem, kendini isteyerek verdin bana, unutuyor
musun?”
Zerrin týkanmýþ gibi uzun, hýçkýrýklý bir iç çekiþiyle sus
tu. Hayýr, Esat’la “seviþmiþ” olduklarýný unutmuyordu; keþ
ke unutabilseydi! Esat’la birbirlerinden bir an bile ayrýlmak
istemeyerek, Ýstanbul sokaklarýný rüya içinde, el ele dolaþ
týklarý o baþ dönmeli, balgünleri... o ilk öpüþmeler, çekin
gen, beceriksiz ve bir o kadar kan-kaynatýcý... Sonra elin
elle, dudaðýn dudakla kenetlenmesi yetmez olunca, Esat’a
dokunmak ve kendini dokundurtmak (galiba en çok da
dokundurtmak) için dayanýlmaz, sancýlý bir zonklayýþ baþla
mýþtý etinde; zamanla tüm yaþamý bu zonklamayý dindirme
nin yollarýný arayýp bulmaktan ibaret kalmýþtý. Ve en sonun
da, benliði tepeden týrnaða kör, beyinsiz bir açlýk kesilmiþ
ve Zerrin bu açlýðý doyurmak uðruna, gözü kapalý, “o gece”
ye sürüklenmiþti...
Zerrin o gece, þu metruk, harap kayýkhanenin tahtalarý
üstünde olup bitenleri þimdi inanmazlýk ve dehþetle anýmsý
yordu, bilmeden girdiði bir ameliyatý anýmsarcasýna. O son
cul dokunuþlarýn neþteri, teninde zonklayan sancýyý nihayet
kesmiþti kesmesine... de... Esat’a duyduðu sevgiyi de daðla
yarak kabuk tutmayan bir yara yerine dönüþtürmüþtü. Öyle
ki o gün-bu gündür içindeki en güçlü duygu piþmanlýðýn
utancýydý. Ve Zerrin bu duyguyla nasýl baþ edeceðini bileme
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diði için, utancý, durup durup Esat’a karþý kinli, kýpkýzýl bir
öfkeyle dýþarý püskürüyordu...
Esat onun sessizliðinden cesaret alarak, “Zerrin ben...”
diye kekeledi, “Zerrin, ikimiz de... kendimizi tutamadýk
iþte...”
Zerrin’in çektiði özlemi aslýnda o da paylaþmýyor deðil
di: Henüz “sonuna kadar gitmemiþ” olduklarý o mutlu gün
lere dönmenin keþke bir yolu olsaydý! O günlerde Esat sev
diði kýzla “sonuna kadar gitmenin” cennete girmekle eþan
lamlý olacaðýna inanýrdý. Sanki çok eskilerden bildiði ve
uzun süre ayrý kaldýktan sonra yeniden kavuþacaðý bir
iklim: Vaat edilmiþ ve anýmsanan Cennet. Gene de Zerrin’i
zorlamak, kandýrýp baþtan çýkarmak gibi þeyler aklýna gel
memiþti. Þimdi ne derse desin, Zerrin de onun ateþine denk
bir ateþle yanýt vermiþti. Ve sonunda bir gece birlikte cenne
tin eþiðine gelmiþlerdi... ama eyvah ki Esat cennete girdiðini
sandýðý anda kendini bambaþka, mutluluða düþman bir
iklimde buluvermiþti: O geceden bu yana Zerrin onu cenne
tin, deðil içine almak, semtinden bile geçirmiyordu.
“Zerrin, sevgilim, ben de senin kadar masumdum,
inan. Bakma benim öyle cartcurt konuþup bilgiçlik tasladý
ðýma... ilk kadýnýmdýn sen benim.”
“Kadýn deme bana!” diye Zerrin, gözyaþlarý yeniden
boþanarak, kesik hýçkýrýklarla çemkirdi. “Kadýn olmak iste
miyorum ben. Genç kýz olmak istiyorum... Gene, eskisi gibi,
masum...” Yumruklarý, silmeye çalýþtýðý gözyaþlarýyla sýrsýk
lam, Esat’ýn göðsünü dövüyordu. “Kýzlýðýmý nasýl çaldýnsa
geri ver bana. Masumluðumu, temizliðimi...”
“Zerrin, dur... yavrum benim, yavaþ gel. Ne yapýyorsun,
Zerrin, yüzümü yýrtýyorsun!”
“Kirlettin sen beni!”
Zerrin tükenmiþ hýçkýrýklarla Esat’ýn göðsüne yýðýlýp
kaldý. Esat elini onun baþýna koymayý sonunda göze alabil
di ve usul usul, adeta gizlice, saçlarýný okþamaya baþladý.
“Zerrin, o türlü düþünceler bize göre deðil. Sevdiðim
için istedim ben seni; sen de sevdiðin için kendini bana ver
Gazel
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din, eþsiz sevgilim benim. Bundan daha güzel bir þey düþü
nemiyorum ben, seviþen iki kiþi arasýnda...”
Zerrin ateþ gibi yanan ýslak yüzünü Esat’ýn göðsüne
bastýrdý. Genç adam gömleðinin üstünden onun o küçük,
hafif kalkýk burnunun, mýrýldaþýrken kýpýrdayan dudaklarý
nýn sýmsýcaklýðýný duyuyordu, aðlamýþ bir yüzün nemli
sýcaklýðý... Onu arzu etmemek elinde deðildi. Þu anda bile!
Þehvetinin aniden kabarmasýný ona hissettirmemek için
usulca geri çekildi. Zerrin’in baþýný, yüzüne bakmak baha
nesiyle göðsünden kaldýrdý. Ne kadar güzeldi bu kýz, (ama
þimdi periþan) omuzlarýna dökülen dalgalý koygun saçlarý,
ay ýþýðýnda bembeyaz görünen yürek biçimi yüzü, kocaman
karanlýk gözleriyle! Esat þimdi dudaklarýný bastýrýp öpebil
seydi onu, hâlâ son iç çekiþiyle aralýk duran dudaklarýndan!
“Evleneceðiz, Zerrin!” dedi Esat en derin, en içten, en
ciddi sesiyle. “Yýl sonu sýnavlarý biter bitmez evleneceðiz.
Nikâh iþlemleri de o zamana kadar anca tamamlanýr, nasýl
sa! Ondan sonra da sonsuza dek mutlu olacaðýz,”diye ekle
di. “Çocuklarýmýz olacak,” demek üzereydi ama Zerrin’in þu
anda bunu kaldýramayýp yeniden aðlamaya baþlamasýndan
korktuðu için yalnýzca, “Sonsuza dek beraber,” diyerek
Zerrin’in ellerini tutup avucunda sýktý.
Her zaman buyurgan, hatta yer yer hýrçýn olan bu sev
gili yaratýðý þu güçsüz, çaresiz ânýnda böyle avutup yatýþtý
rabilmek, içine öyle ýlýk ve tatlý bir sahiplenme duygusu,
öyle zevkli bir üstünlük gururu veriyordu ki!
Zerrin, “Korkuyorum, Esat,” diye fýsýldadý. Sesi hâlâ tit
riyordu ama öfke patlamasý geçmiþ gibiydi.
Esat ra
hat bir so
luk ala
rak, “Ben hiç kork
mu
yo
rum,
sevgilim,” diye, deminki tok sesiyle konuþtu. “Ben sevgi
mizden eminim, bir tanem, beraberliðimize de hazýrým,
hem de sabýrsýzlýkla bekliyorum.”
“Serap’a söylemeliyim,” dedi Zerrin ansýzdan. “Bir an
önce. Yoksa beni asla baðýþlamaz. Ama nasýl, nasýl yapaca
ðým bunu? Ödüm kopuyor, Esat!”
“Ýstersen ben söyleyeyim.”
“Yok, bana yaraþýr. Hem de cesaretimi kaybetmeden
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söylemeliyim. Hemen yarýn sabah...”
“Kolay deðil, farkýndayým, ama yapabilirsin. Serap da
senden yana olacaktýr, gözünü bile kýrpmadan. Sana tapar,
biliyorsun. Sonra açýk fikirli kýzdýr. Bizi yargýlamayacaktýr.”
“Öyledir,” dedi Zerrin. Dalgýn ama kesin konuþmuþtu.
“Hadi, sen artýk git, Esat. Yarýn fakülteye geç kalma sakýn.”
Gene eski Zerrin olmuþ gibiydi. Esat ufak bir iç bur
kuntusu duymaktan kendini alamadý. Demin kurduðu
üstünlüðü daha þimdiden yitirmeye baþlamýþtý bile. Zerrin’
in çaresiz ve muhtaç anlarý öyle sayýlýydý ki!
“Sen de hemen yat uyu, dinlen, sevgilim. Biliyorsun...
Adam gibi planlar yapmalýyýz artýk.”
“Biliyorum... Yarýn sabah geç kalmam ama vapuru falan
kaçýrýrsam hemen merak etmelere kalkma.”
Ýskele yönünden beri gece bekçisi Rafet Efendi’nin üst
üste üç kez çaldýðý düdüðünün sesi duyuldu.
“Bekle,”dedi Zerrin. “O geçsin, ondan sonra.”
Esat onu öpmeye hâlâ cesaret edemeyerek, “Ýyi uyu,”
dedi. “Ben Üsküdar’dan ilk vapura binerim. Ýskelede bekli
yordur, nasýlsa. Biner, alt katta bir güzel uyku çekerim.”
“Ta Üsküdar’a yürüyeceksin ama.” Zerrin, deminden
beri ilk kez, sesinde bir sevecenlikle konuþmuþtu.
Esat, “Sanki yürümediðim yolmuþ gibi!” diye gülerek
omuz silkti.
Zerrin’in saçlarýnýn tepesine, acele, kaçamak bir öpü
cük kondurdu, sonra leylaklarýn arasýndan usulca sýyrýlarak
bir saat kadar önce aralýk býraktýðý bahçe kapýsýndan asfalta
çýktý. Düdüðünün sesi þimdi Kandilli yönünden duyulan
gece bekçisi Rafet Efendi’yle dönüþ turunda karþýlaþma
mak için ne yapabileceðini tasarlayarak yürümeye baþladý.

Yalýdan birkaç adým uzaklaþýr uzaklaþmaz, genç ada
mýn hiçbir zaman uzun süre bastýrýlamayan neþeli mizacý
içsel bir zemberek gibi, küçük bir gülüþle boþaldý: “Sen beni
Üsküdarlara yürüyorum sanadur, bir tanem!”
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