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BİRAZ DAHA ÖLMEK
Çok güzel bir evimiz var. Kocaman kocaman odaları
aynalar, yaldızlı koltuklarla; duvarları, tavanları resim
lerle süslü. Tavanlardan yerlere kadar uzanan koyu renk
li kadife perdeler, her odada irili ufaklı sanki yüzlerce
halı. Üstleri kırılacak eşya dolu bir sürü küçük masa. Ci
lası ayna gibi parlayan büyük yemek masası. Çevresin
deki yüksek arkalıklı, oymalı, her biri iki kişiyi sığdıra
bilecek genişlikte sandalyeler. Ellemeye bayıldığım sa
tenle kaplanmış koltuklar. Yürümekle bitmeyen –koşmak
yasak!– iç içe geçmiş salonlar. Annemin neredeyse salon
lar kadar büyük yatak odası. Beyaz kürk örtüsünün üs
tünde yuvarlanmaya doyamadığım kocaman karyolası.
Aynalar... Aynalar... Eşyayı yineleyen, insanları çoğaltan
aynalar... Buraya “saray” diyenlere hak veriyorum, hiçbir
sarayın içini görmemişliğime karşın.
Taksim yakınlarında, ağaçlıklı, sessiz bir sokağın en
büyük yapısı bizimki. Hatta İstanbul’un –gerçek saray
ları saymazsak– en büyük yapılarından biri. Gölgeli bir
bahçenin üç yanını sarmış, yedi katlı, her katında üç bü
yük, iki küçük daire olan dev bir apartman. Caddeye
doğru gidildiğinde birkaç apartman daha, tam köşede ise
görkemli bir konak var, ama hiçbiri bizimki kadar güzel
değil. Yolun karşı yanında hepsi birbirinin aynı üç katlı
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evler dizilmiş. Vakıf evleri deniliyor bunlara. İçlerinde
“Ermeni cemaati”nin ileri gelen kişileri oturuyormuş.
Pencerelerinden dışarı günün hemen her saatinde müzik
taşıyor – çoğunlukla piyano.
Mahallemizde oturan herkes zengin galiba, gene de
en zenginler bizim binada oturuyorlar. İkisinin arabası
bile var. Erkeklerin çoğuna mösyö, kadınlara ise madam
deniliyor. Bunların “Musevi” olduklarını biliyorum ama
Musevinin ne olduğunu bilmiyorum. Okula başladıktan
sonra kimi öğretmenlere mösyö demem gerektiğinde on
ların da Musevi olup olmadıklarını soruyorum babama.
Kaşlarını hafifçe çatıp, “Hayır, onlar Fransız,” diyor. İkisi
nin arasındaki ayrımı zamanla anlıyorum.
Babam tanıdığım en zengin adam değil –arabası
yok–, ama annem gördüğüm kadınların en güzeli. Dün
yanın en güzeli olduğundan hiç kuşkum yok. Kardeşim
Gülsevil öylesine yaramaz ve şımarık ki ona da güzel di
yenlere şaşıp şaşıp kalıyorum. Okula başladıktan bir süre
sonra Diablesse adını taktım ona. Annem de babam da
gülüyorlar onu böyle çağırdığımda; kendisi Fransızca bil
mediğinden kızması gerektiğini anlamıyor. Yatılı okula
gitmek zorunda olmadığı için kıskanıyorum onu ama
daha önceleri de sevmezdim.
Daha ilkokuldan yatılı gitmemi annem de istemedi.
Ama babam beni kendisi gibi “kökten bir Galatasaraylı”
yapmakta kararlıydı. Evimi de annemi de yalnızca hafta
sonları görmeye başlayalı eskisinden çok seviyorum iki
sini de. “Hastalık derecesinde,” diyor babam. Daha önce
Ankara’da otururmuşuz, hayal meyal ansıyorum orasını
– sevgisiz, özlemsiz. Yazları Ada’ya gidiyoruz. Babaan
nemle halam orada oturuyorlar. Onların yanında kalı
yoruz üç ay. Eğleniyorum orada, doğru ama sevmiyorum.
Asıl evimiz gibi değil. Ada’dan döner dönmez okula git
menin acısı içime oturuyor. Erkek çocukların ağlamama
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sı gerektiğini bile bile ağlıyorum, annemden başka her
kesten gizli. Annem de en az benim kadar üzülüyor. Cu
martesi günleri beni almaya geldiğinde doğru Japon Ma
ğazası’na götürüyor, istediğim her oyuncağı alıyor.
Her seferinde Diablesse’e bir şey almasa iyice keyfi
ne varacağım bu haftalık gezintilerin. O zaten her gün
evde olduğuna göre bu ayrıcalığı paylaşması gereksiz de
ğil mi? Üstelik ona alınan küçük bebek evlerini, minik
minik koltukları, sofra ve çay takımlarını, bana alınan
tanklardan, trenlerden, toplardan daha çok beğeniyo
rum. Tanklardan tüfeklerden bir dünya yaratamıyorum
ben kendime. O ise bebekleriyle, takımlarıyla bambaşka
–ya da gerçeğin minyatürü– bir evren kurabiliyor. Kimi
kez beni de –“baba” rolünde– alıyor bu evrenin içine,
ama o zaman da oyuncaklarıyla eşdeğer bir işlevim oldu
ğunu duyumsuyorum. Yani, dünya onun dünyası, ben
oyuncaklar kadar cansızım – ya da onun canlandırdığı
ölçüde varım.
Annemle birlikteyken hep varım oysa, her an canlı
yım. Güzelliğine hayranlığım sonsuz. Böylesine her yap
tığı doğru, hem de güzel bir başkası daha var mıdır acaba
dünyada? Benim kadar Diablesse’i de sever görünmesine,
ona da oyuncak almasına, kimi geceler babamın peşine
takılıp sokağa gitmesine kızıyorum, doğru. Onu üzecek
hırçınlıklar yapıyorum bile bile, doğru. Ama aslında kız
dığım o değil, onu bu gibi şeyleri yapmaya zorlayanlar
– yani, babamla kardeşim. Aslında beni ikisinden de çok
sevdiğini biliyorum. “Benim oğlum” diye bir kez sıkı sıkı
sarılması yeter. Ona birtakım zorunluluklar yükleyenle
re hırçınlaşıyorum. Bıraksalar her türlü zorunluluktan
kurtaracağım onu.
Gezmeye gitmek için süslendiğinde daha bir güzel
oluyor. Onu öylesine güzel görmekten mutluyum ama
gideceği için ne denli mutsuz... Gitmese olmaz mı? Şu
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nun şurasında haftada iki gün evdeyim, babam başka bir
gece götürse onu, ne çıkar? Aynanın karşısına oturup
pudralarına, fırçalarına uzandığında yüreğim hop ediyor,
karnımın oralarda kaynar sular fokurdamaya başlıyor. “Ne
oldu, anne? Bir yere mi gidiyorsunuz?” ... “Evet, canım?”
... “Ama... niyeee?” Hırçınlık yapacağım, ikimiz de biliyo
ruz bunu. Belimden kavrayıp beni yanına çekiyor, yana
ğımdan öpüyor. Aynadan birbirimize bakıyoruz. “Hiç is
temiyorum ama,” diyor, “babanın arkadaşları. Mecbu
rum.” Suçun babamda olduğunu başından biliyorum za
ten. “Hadi bana yardım et,” diyor, “annenin güzelleşmesi
ne yardım et.” Dünyanın en güzel kokularını taşıyan o
pembe ponponu yüzüne sürüyor. Dört dönüyorum çev
resinde artık. Hiç durmadan konuşuyorum. Benden baş
ka bir şey düşünmemesini sağlamak için bir yandan ge
reksinebileceği her şeyi o daha istemeden uzatırken, bir
yandan olmadık gülünç öyküler uydurmaya çalışıyorum.
Takacağı küpeleri ben seçiyorum, kolyesini ensesin
de ben tutturuyorum. “Dönüşte...” diyorum. “Dönüşte
mutlaka uyandıracağım seni,” diyor. “Mutlaka bir şey ge
tireceğim. Ne istersin?” Başını okşuyorum, saçlarını boz
mamak için elimi değdirmeden, araya birkaç santimlik
bir hava boşluğu koyarak, “Ne olursa,” diyorum. “Ama
yalnız bana, Gülsevil’e değil.” Bazen Diablesse demeye
çekiniyorum. Gülüyor. Kesinlikle değişik bir şey bulup
getireceğini yineliyor. Yılbaşı eğlencelerine gittiklerinde
renkli kâğıttan şapkalar getirir. Her gittikleri yerden de
bir şey –bir boyalı kürdan olsun– almayı unutmaz. Gece
yarısından kim bilir kaç saat sonra üstüme eğilip ka
ranlıkta bir öpücükle –ya da belki olağanüstü güzel ko
kusuyla– beni uyandırdığında çoğu kez ne getirdiğine
bakamadan avuçlar, yastığımın altına saklarım ertesi gün
özel anı kutuma kaldırmak üzere. Yarı uyanıklığımda
onun bütün gece benden başkasını düşünmediğine bir
kez daha inanarak daha mutlu düşlere dalarım.
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“Hadi bak bakalım, çantama her şeyi koymuş mu
yum?” diyor. Dantelli ipek mendilin, emaye pudriyerin,
ince uzun ağızlığın yerli yerinde olup olmadıklarını de
netlemek için minik çantaya uzanıyorum. En sevdiğim
“rob”uyla birlikte kullandığı, altın ipliklerden örülmüş
ufacık bir kese bu. En sevdiğim elbisesi siyah taftadan.
Uzun kollu, uzun etekli, yalnızca boynunu açıkta bıra
kan, belini, tüm gövdesini sıkıca kavrayan, saçlarını daha
sarı, daha parlak, boynunu, bileklerini, incilerini daha
beyaz gösteren hışırtılı, buz tutmuşu andıran bir kumaş
tan. Önden bakıldığında dümdüz. Arkadan bakıldığında
ensesinden beline kadar bir çizgi halinde açık. İlk giydiği
gün dayanamamış, o incecik çizgiden elimi sokarak gö
rünmeyen çıplak sırtını okşamıştım – gece döndüğü za
man uyandırmak için üstüme eğildiğinde yeniden okşa
yacağımı düşleyerek. “Ne kadar şehvetlisin anne!” Şaş
kın, epeyce de bozulmuş gibi kaşlarını çatmıştı. “Anla
madım. Ne demek o?” Yüzünden anlayarak yanlış bir şey
dediğimi, yeni işittiğim bu kelimeyi daha gündelik söz
cüklerle açıklamaya girişmiştim. Gülmüştü bu kez. “Haş
metli,” demişti. “O senin dediğin haşmetli. Şehvet güzel
bir kelime değil, bir daha duymayayım.” Bir daha duy
muyor elbette – hiç değilse benden. Bu kez, çantasını
eline tutuştururken yanlışlık yapmamaya dikkat ederek,
“Haşmetli görünüyorsun, anne,” diyorum. Gülüyor. Eği
lip öpüyor beni. Yan gözle aynaya bakarak, “Ötekinden
de,” diyorum. İki yanağımda da ruj izi istiyorum, o da
biliyor bunu.
Diablesse, hizmetçi ve ben kapıya kadar geçiriyoruz
ikisini. Annem süslendiği sürece kardeşim oturma oda
sında babamla oynamış. Bir ara o da severdi annemi ayna
karşısında seyretmeyi; ama uydurduğum türlü domuz
luklardan yıldı, sonunda bizi yalnız bırakmayı öğrendi.
Kapı arkalarından kapandığında, “Ne güzel annemiz var,”
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diyorum kendi kendime ama nedense Gülsevil’e baka
rak. Sıska omuzlarını kırıtırcasına silkiyor. “Elbette. Bü
tün kadınlar güzeldir.” Aptallığına kahkahalarla gülüyo
rum. İleride kendisinin de güzel olacağını mı sanıyor, ne?
Birtakım sesler dolanıyor çevremde. Çoook uzaklar
dan gelip yaklaşan, sonra yeniden uzaklaşan sesler... Se
çemiyorum... Kim bunlar? Neredeyim?
“Uyuyor mu?”
Ne o? Gülsevil’in iriyarı sesi mi girdi araya? Ondan
başka kim olabilir bu beklenmedik kadın? İstemiyorum.
Hiç kimseyi. Bir şeyler oldu. Ansır gibiyim. Ölmedim ama.
Yaşıyorum. Kalbim durmadı. Yaşıyorum ya, eskiden. Çok
çok eskiden. Babam ölmeden. Her şey satılmadan...
Çıkıp çıkmayacağı ne zamandır tartışılan savaş so
nunda çıkıyor. İlkokul üçüncü sınıftayım. Yatılılığa epey
ce alışmışım artık ama anneme çaktırmıyorum. Japon
Mağazası seferleri son bulmasın diye... Sonra, okula alış
mışlık annemi deli gibi özlememe engel değil ki. Gürül
tülü patırtılı, koşuşmalı, itişmeli günlük yaşam sona erip
de yatağıma girdiğimde aklıma ilk gelen, uyuyuncaya
dek aklımdan çıkmayan hep o. Güzel kokusunu duyabil
meyi, “iyi uykular, güzel rüyalar” diyen sesini işitmeyi is
tiyorum gene. Onu öptüğümü düşleyerek kendi kolumu
öpüyorum. Kolum tebeşir kokuyor. Tebeşir, silgi, kurşun
kalem karışımı okul kokuyor. Çarşamba günlerini, hafta
sonlarını iple çekiyorum hâlâ.
Savaş savaş dedikleri ev yaşamımızda herhangi bir
değişiklik meydana getirmiyor hemen. Yalnızca pence
relere karartmalar asılıyor. Okulda bir heyecandır gidi
yor buna karşılık. Arkadaşlarla gece yarılarına dek Boğaz’ı gözlüyoruz, gelecek düşman gemilerini ilk görenler
olabilmek için. “Dünyanın haritası değişiyor,” diyor öğret
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menlerimizden biri. Her an askere gitmeye hazır olma
mız gerektiğine inandırıyor bizi. Bunları evde annemle
babama söylediğimde ikisinin de yüzleri asılıyor. “Biz bu
savaşa girecek değiliz,” diyor annem. “Allah kahretsin,”
diyor babam. “Geçen savaşta olduğumuz gibi, gene Al
manlardan yanaymışız,” diyorum okulda işittiğim bir baş
ka sözü aktararak. “Neden böyle şeyler öğretiyorlar ço
cuklara?” diye soruyor annem. Sonra, “Hiç kimseden ya
na değiliz,” diyor bana. “Allah kahretsin,” diyor babam.
Herkes Almanlardan yana olduğumuzu biliyor, söylüyor
oysa. Radyoda haberleri dinlerken kaşlarını çatmasın
dan, Hitler’in kazandığı zaferler karşısında sövüp sayma
sından babamın herkesle aynı düşüncede olmadığını an
lar gibiyim. Aradan aylar geçtikten sonra kesinlikle anlıyo
rum bunu, çok korkuyorum. Okul o yıl erken kapanmış.
Yaz başlamış. Bir akşamüstü ev sahibimiz Sunullah Bey
ile ikisinin bahçede ağladıklarını görüyorum. Orta yaşlı
iki adam, resmen gözlerinden yaşlar dökülüyor. Hani er
kekler, ağlamazdı? “Paris düştü,” diyor babam. Bu “düştü”
sözcüğünün anlamını biliyorum nicedir. Daha önce Çe
koslovakya düştü, Polonya düştü, Belçika düştü, daha bir
sürü yer düştü.
Sunullah Bey babamın en iyi dostu galiba. Hemen
hemen her akşamüstü bahçede birlikte oturup konuşu
yorlar. Sunullah Bey’in evi bizim binada değil, ama her
gün geliyor, en alt kattaki bahçeye açılan “ofis”inde otu
ruyor. Akşamüstleri babam döndüğünde bahçeye bir-iki
iskemle atıyorlar. Kimi kez Linkoln Zefir’in sahibi Mös
yö Jak da katılıyor onlara. Üçü de Paris’te bulunmuşlar
zamanında. Babam taa Galatasaray’dan tanıyormuş Su
nullah Bey’i... Bunları annemden öğreniyorum, soluk so
luğa koşup gözyaşı öyküsünü yetiştirdiğimde...
“Gençlikleri orada geçmiş, ondan üzülüyorlar,” di
yor. Annemin en belli başlı üzüntüsü artık kolay kolay
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Arpege bulunmayacağına inancı şimdilik. Oysa hep eski
si gibi güzel kokuyor. Savaş boyu güzel kokmaya devam
edecek. Babam ölünceye dek hep. Babam öldükten son
ra her şey gibi annemin kokusu da değişti.
İki yıl önce nasıl her gün başlaması beklendiyse,
şimdi de her gün bitmesi beklenen bir savaş bu. Oysa
yazlıktan döndüğümüzde bitmemiş, daha da kötüleşmiş.
Sanki her şey biraz daha kötü – annem bile. Eskisi gibi
her an güler yüzlü değil, sık sık kızıyor. Sinirli, aksi bir
kadın olmaya ta o zamandan mı başlamıştı? Hayır, hayır.
Sonraya kıyasla hâlâ bir melek annem. Cumartesi günle
ri okuldan aldığında beni, Japon Mağazası yerine Haşet
Kitabevi’ne götürmeye başlıyor, “Artık büyüdün,” diye
rek. Bunun babamın zoruyla olduğunu yıllar sonra söy
leyecek bana. Yemeklerde benimle ille de Fransızca ko
nuşmakta diretiyor babam. Annem sıkılıyor. “Bırak çocu
ğu biraz nefes alsın. Hep Fransızca, hep Fransızca,” diye
güzel yüzünü buruşturuyor. Onu öylesine seviyorum ki!
“Fena mı,” diyor babam, “ne diye gönderiyoruz mekte
be?” Gülsevil’in bile çoktan başlamış olması gerektiğini
söylüyor. İstersek bir Fransız mürebbiye getirtebileceği
mizi ekliyor. Oradan kaçmak isteyen çok kişi varmış.
“Geçen gün Mösyö Jak’la konuşuyorduk...” Annemin
kaşları kalkıyor. “Mürebbiye mi? Nerede yatıracağız elin
Fransız’ını?” Evimiz büyük ama yer yok gerçekten. Dört
kişiyiz, bir de aşçı kadın, bir de hizmetçi. “Oğlan hafta
içinde burada değil zaten,” diye üsteliyor babam. “Hafta
sonlarında Gülsevil’in odasında yatıverse.” “Olmaz,” diye
kestirip atıyor annem, “büyüyorlar, aynı odada yatamaz
lar.” Nasıl da seviyorum onu. Nasıl da bilir neyi isteyip
neyi istemediğimi. Gene de beni sabahtan akşama Fran
sızca konuşmaya zorlayacak bir yabancı kadının gelebi
leceği korkusunu tümüyle atamıyorum içimden – çünkü
o sırada hiçbirimiz bilmiyoruz bu tartışmanın gereksizli
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ğini, bir yıla kalmadan sofraya “aşçıya mı yol versek, hiz
metçiye mi?” sorusunun geleceğini.
Hafta sonlarında, ne zaman babamla Sunullah Bey’i
bahçede kafa kafaya vermiş görsem –hele de yanlarında
Mösyö Jak varsa– çevrelerinde dolanıp kulak kabartmayı
görev ediniyorum kendime. Bir keresinde yanlışlıkla işit
tiğim birtakım sözler ödümü koparttı çünkü. Fransızca
söyleşiyorlar ama ben anlıyorum elbette. Herkesler Al
manlardan yanayken bunların Fransızları tutmasına genç
lik anılarıyla ilgili, geçerli bir neden bulmuştuk annemle,
o bir şey değil. Hem Fransızların bizim kesinkes düşma
nımız olmadıklarını da biliyorum. Konuşmalarını kolla
mamın nedeni başka. Almanları kötüledikleri yetmiyor
muş gibi, bir de Ruslardan yana çıktıklarını işittiğimde
aklım başımdan gitti. Kimse Ruslardan yana olamaz!
Onlar bizim ebedi ve ezeli düşmanımız! Öylesine kor
kuyorum ki anneme bile açamıyorum konuyu...
Çevrede yeniden sesler... Yeni sesler...
“Uyandı,” diyor biri.
Nereden biliyor? Gözlerimi açmadım ki. İstemiyo
rum açmak. Ama mademki uyanmışım, açmalıyım.
Bir sürü beyazlı insan. Bir sürü sarı yüz. Hepsi de
hekim mi bunların? Olamaz...
“Merhaba.” Bu konuşan hekim olmalı. “Geçmiş ol
sun.”
Yanıtlamak gerek herhalde, ama halim yok. Gülümseyebilirim galiba.
“Hiç konuşup da yormayın kendinizi. Çok bitkinsi
niz daha. Ama atlattınız. Kutlarım.”
Evet atlattım. Atlattığımı anlamıştım daha önce de.
Soluk alıyorum. Nabzım atıyor. Kafam çalışıyor. Ama ne
sancıydı o Tanrım, ne sancıydı! Yüreğim deşiliyormuş
gibi. Elbette. Yüreğim deşiliyordu.
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