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Önsöz

Bu roman sevgili anneannem Yıldız Alatan tarafından 
yazılmıştır. Seksenli yıllarda bir yayınevine gönderdikten 
sonra romanın basımının reddedilmesiyle cesareti kırılan 
anneannemin, yaşarken okurlara ulaşamayacağına kanaat 
getirmesi, ancak metni hatıra olarak saklamasıyla, bugün 
elinizde tuttuğunuz kitaba dönüşmesi arasında uzun 
zaman geçmiş bulunmaktadır. Özenle daktiloya çekilmiş
sayfaları, dedem Ziya Alatan dışında 2015 yılındaki ölü-
müne dek herkesten saklayan anneannemin romanını 
basılmaya değer bulduğum için ve onun hatırasını yaşat-
mak amacıyla yayımlatma kararını almam üç yıl öncesine 
dayanıyor.

Ölümünden sonra, dedemin bana teslim ettiği bir bavul 
dolusu romandan ilki olan bu hikâyenin, sevgili annean-
nemin yazma dürtüsünü canlandırdığını öğrenmek benim 
için büyük bir sürpriz oldu. Yaşamının geri kalanında 
yazdıklarını yayımlatmama kararı almasına rağmen kar-
şılaştığı gizemli olayları çözmekten geri durmayıp başın-
dan geçenleri sayfalara doldurduğunu, ölümünden sonra 
da bütün romanların bana teslim edilmesini, istersem 
yayımlatabileceğimi vasiyet ettiğini üç yıl önce şaşkınlık-
la öğrendim. Yaşarken, belki bir kez daha reddedilmemek 
yahut yalnızca kendisini ve dedemi eğlendirerek oyalamak 
için yazmaya devam ettiği maceralardan ilkini siz okurlara 
sunuyorum.

Tatlı bir komşu, doymak bilmez bir kitap kurdu ve 
usta bir terzi olarak tanınan anneannemin, 1979 yılında 
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Zonguldak’ın sakin bir köşesinde gerçekleşen cinayet-
le canlanan hayal gücüne ve merakına, polisiye kitaplara 
düşkünlüğüyle beslenmiş yazı dili de eklenince ortaya bu 
roman çıkmıştır. Çocukluğumun silik hatıraları arasında 
kısmen yer etmiş ve zamanında Zonguldak’ta büyük heye-
can yaratan bu hikâyeyi, Yıldız Alatan’ın bakış açısıyla 
seveceğinizi umut ediyorum. 

Berrak Obalı



Siyah dantelden, V yakalı, 
kolları volanlı, bedeni dubleli rop

1978 yılının son günlerinde, yaşadığımız yerin en yorgun 
kadını ben olmalıydım. Yaklaşık iki ay boyunca mahalle-
nin kadınlarına yılbaşı gecesi için pek şatafatlı elbiseler 
dikmiştim ve sıra kendiminkine geldiğinde bütün kuvve-
tim tükenmişti. En azından bu sözleri sürekli tekrarlayarak 
kocam Ziya’ya mızmızlanabiliyordum. O da beni ziyade-
siyle şımartarak kuvvet toplamama yardımcı olmaya çalı-
şıyordu. Bütün bu dikiş koşturmacasından memnundu 
aslında. Elli yaşında terziliğe soyunan ve bu işi pek güzel 
kıvıran sevgili karısının nasıl da harikalar yarattığını her 
fırsatta dile getiriyor, böbürlenmesini saklayamıyor, kazan-
dığım parayı harcamayışıma sitem ediyordu. Yıl boyunca 
dikişten elde ettiğim geliri torunumun geleceği için banka 
hesabında biriktirmeme karşı değildi ama biraz da kendim 
için harcamamı istiyordu. Bu yüzden bir kez olsun eşi-
min sözünü dinleyip kazandığım parayla enfes bir dantel 
kumaş satın aldım ve kendime o siyah elbiseyi diktim. 

Fakat ne dikmekti... Oturduğumuz lojman mahallesinin 
kulübünde düzenlenecek yılbaşı partisine tam bir gün kala 
tamamlamıştım o muhteşem elbiseyi. Burda dergilerinden 
birinde gördüğüm model tamamlanmıştı tamamlanması-
na ama giyecek hâlim de kalmamıştı. Günlerin uykusuz-
luğu üzerime binmişti. Partinin başlayacağı vakitten bir 
saat öncesine dek bütün öğleden sonra derin bir uykuya 
gömüldüm. Ziya beni zorla uyandırdığında, kallavi bir 
Türk kahvesinin ardından kendime gelebilmiş, saçlarım-
daki bigudileri çözüp hafif makyajımı tamamlamaya ve 
giyinmeye kabil olmuştum: Kirpiklere maskara, şakaklara 
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ve dudaklara biraz kırmızılık, otuz yıllık inci küpelerim, 
siyah ince çorap, siyah topuklu rugan ayakkabılar, siyah 
kadife el çantam ve önceki gün diplerini boyadığım, omuz 
hizasındaki kahverengi saçlarımı başımın çevresinde taç-
landıran dalgalarım. Kocamsa, iyice aklaşmaya başlamış 
saçlarını briyantinle yana taramış, bıyıklarını düzeltmiş, 
kolonyasını sürünmüş, siyah takım elbisesinin içinde 
uzun boyuyla dimdik, gayet hoş bir adamdı hâlâ ve beni 
görünce ilk gençlik yıllarımızdaki gibi flörtöz bir ıslık 
koyuverdi dudaklarından. Hakikaten de yaşıma göre hiç 
fena değildim hani. 

Yine de elli yaşındaki bir kadının birbirinden güzel genç 
kadınlarla yarışması mümkün değildi. Kılıç Kulübü’ne gel-
diğimizde içerideki bazı komşularımızın endamlarıyla zir-
vede olduğunu fark ettim hemen. Yalnız burada en büyük 
pay yine bana düşüyordu; bu kadınlar benim sayemde şık, 
benim diktiğim elbiselerin içinde ışıl ışıldı. Bu konuda 
tevazu gösteremeyeceğim.

Her ortamda göze çarpan birkaç kişi mutlaka olur. 
Kılıç Mahallesi’nde en çok göze çarpan hanımefendiler-
se, benim de pek iyi anlaştığım Gül, Figen ve Beti idi. Bu 
üç genç hanıma bayılıyordum. Fakat onlardan söz etmeye 
başlamadan önce kendimi tanıtmam daha münasip olacak.

Efendim, bendeniz Yıldız Alatan. Kendi hâlinde bir ev 
hanımıyken, birden ismi gibi yıldız bir terziye dönüşen, 
namıdiğer Yıldız Abla. Ereğli Kömür İşletmeleri Kozlu 
Ocağı maden mühendislerinden Ziya Alatan’ın eşiyim 
ve otuz iki yıl önce eşimin tayininin çıktığı Zonguldak’ın 
Kılıç Mahallesi’nde, en tepedeki evde ikamet etmekteyiz. 
Berrin adında bir kızımız, Engin adında bir damadımız, 
Berrak adında dünya tatlısı bir torunumuz var. Önceleri 
boş vakit meşgalesi olarak sürdürdüğüm dikiş maceramı 
profesyonel olarak icra etmeye başlamamın ve usta terzi 
sıfatıyla nam salmamın dışında dile getirebileceğim en 
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belirgin özelliğim, kitap okuma tutkumdur. Bilhassa detek-
tif hikâyelerine bayılırım. Hayatım boyunca en büyük 
arzum bir detektif romanı yazmaktı. Kim derdi ki, 1979 
yılı bana bu romanı yazdıracak hadiselere gebe... O yılbaşı 
gecesi, ellerinde gazozlarla oradan oraya koşturan Kılıçlı 
çocuklarla diktiğim elbiselerin içinde parıldayan mühen-
dis ve doktor eşlerinin arasında, rengârenk balonların, kre-
pon kâğıdından süslerin altında, günlerin yorgunluğunu 
unutturan pek neşeli sohbetler eşliğinde şarap yudumlar-
ken, kim bilebilirdi ki Kılıç’ta yakında ortalık karışacak ve 
ben de bütün olanları bir romanda anlatacağım?

Genç kızlığımda en büyük eğlencem, radyo tiyatrosun-
daki esrarlı piyesleri dinleyip katili bulmaya çalışmaktı. 
Agatha Christie hayranıydım ve bulabildiğim tüm kitapla-
rını okumuştum. Rahmetli babam bana kitap yetiştiremi-
yordu. Kitap bulamadığımda tefrika detektif hikâyelerine 
dadanıyordum. Sainte-Pulchérie Lisesi’ndeki akranlarım 
teneffüslerde dışarı çıkıp gençliğin tatlı heyecanlarını 
yaşarken ben sınıfta kalıp okuyor, doymak bilmiyordum. 
Aşka meşke ilgim yoktu, yine de lisenin son yılında ken-
dimi Ziya’ya kaptırmaktan geri alamadım. Başvurduğu 
mühendislik tayinini beklerken müteahhit babamın yanın-
da çalışarak hesap işlerine bakan müstakbel eşim, rakam-
larla arası pek iyi olmayan bendenize cebir dersleri vermek 
üzere sık sık evimize uğrar, rahmetli annemin ısrarıyla 
yemeğe kalır, efendiliğiyle ebeveynlerimi, yakışıklılığıyla 
da beni etkilerdi. Aramızda yeşeren yakınlık, liseyi bitirir 
bitirmez yapılan bir nişanla resmîleşmişti. Anneme kalsa 
hemen evleneyim istiyordu, fakat babam üniversite tahsili 
yapmamı arzu ettiğini dile getirmişti. Evlilik için henüz 
çok gençtim. Tahsilim tamamlanır tamamlanmaz evle-
nir, kocamın tayininin çıktığı Anadolu şehrine giderdim 
ve ikimiz de bu zaman zarfında evliliğe hazır hâle gelir, 
olgunlaşırdık. Babamın düşüncesi buydu.
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Ne yazık ki hayat bazen tasarılarla acı biçimde latife-
leşebiliyor. Nişanımdan iki ay sonra bir otomobil kazasın-
da annem ile babamı kaybettim. Bir gazino eğlencesinden 
dönerken Boğaz’ın sularına gömülüverdiler. Yapayalnız 
kalmıştım. Akrabalarımız sahip çıkmaya çalıştıysa da 
hissettiğim kimsesizlik bambaşkaydı. Ziya hemen evlen-
memizi teklif etti. Zonguldak’a tayini çıkmıştı. Beni ora-
ya götürecek, hüzünlü hatıralardan uzaklaştıracaktı. Üni-
versitede okumaya hak kazandığım Fransız Filolojisi 
bölümüne başlamadım ve babamın istediği gibi Fransızca 
öğretmeni olamadım. 1946 yılının sonbaharında sade bir 
törenle evlendim ve Zonguldak’a geldim. 

Bu şehre gelir gelmez acı hatıramdan biraz sıyrılmış, 
âdeta yeniden hayat bulmuştum. Yeşillik ve denizle her an 
iç içe olunan Zonguldak beni iyileştirmeye başlamıştı. Hem 
hiç de taşra şehri gibi değildi. Pek seçkin muhitlerin, pek 
kültürlü insanların bulunduğu bir yerdi. İstanbullu biri-
nin burada zorluk çekmesine imkân yoktu ve İstanbul’dan 
kat kat daha sakin, daha huzurlu bir şehir hayatı vardı. 
Ereğli Kömür İşletmeleri’nin yahut herkesin kısa adıyla 
andığı EKİ’nin bize tahsis ettiği ev, zamanında Kozlu ilçe-
sine kömür ocaklarını kurmak için gelmiş Amerikalılar ve 
İngilizler tarafından bir lojman mahallesi olarak tasarlanıp 
inşa edilen Kılıç Mahallesi’ndeydi. Mahallenin en tepe-
sinde, ormanın sınırında konumlanmış, ufku deniz man-
zaralı, bahçesi bülbül sesli, müthiş konforlu evimize ilk 
günden âşık olmuştum.

Kısa sürede üzüntüm hafifledi, kendimi topladım ve ev 
hanımlığının meşgalelerine uyum sağladım. En sevdiğim 
şeylerse, ev işlerini yaptıktan sonra kitap okumak yahut 
dikiş dikmekti. Anneciğimin emektar dikiş makinesini 
Zonguldak’a getirmiştim ve başında uzun saatler geçirmek 
beni rahatlatıyor, evime perdeler, kocama pijamalar, ken-
dime ev ropları, o zamanki bitişik komşularımıza da ufak 
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tefek şeyler dikerek oyalanıyordum. Fakat bu oyalanmalar 
kısa sürdü. Zira hayatımda her şey pek acele gerçekleşti-
ğinden, hamile kalmakta da gecikmedim. On dokuz yaşın-
dayken kızım Berrin’i dünyaya getirdim. Sonraki yıllar-
daysa en büyük meşgalem o oldu, okumak ve dikiş ikinci 
sıraya geçti.

Berrin üniversite çağına geldiğinde, el bebek gül bebek 
büyüttüğümüz kızımızı İstanbul’da okumaya göndermek 
pek zor oldu. Fakat buna da alıştık. Oradaki akrabalarımı-
zın yanında kalarak mimarlık okuyan Berrin’le ilgili tek 
sorunumuzu o dönem yaşadık: Kızımız okurken evlen-
mek istiyordu. Laf söz dinletemedik. Annesi gibi genç 
yaşta hamile kalmasını istemiyordum pek tabii. Tahsilini 
tamamlasın istiyordum. Kocam da bu düşüncedeydi fakat 
kızımız ile damadımız bekleyemediler, okurken evlendi-
ler, yine okurken anne baba oldular. Kızımla kaderimiz 
aynı olmuştu fakat tek bir farkla: Berrin düşe kalka da olsa, 
evliliğine, anneliğine rağmen okulunu bitirmekte muvaf-
fak oldu. Böylece kocamla endişelerimiz de son buldu.

İstanbul’da yaşayan Engin ve Berrin’in pek tatlı kızla-
rı, biricik torunum Berrak’ın her yaz Zonguldak’a gönde-
rilmesi, burada deniz sefası yapması, Kılıç bahçelerinde 
koşup oynaması da bir aile geleneği hâline geldi. Kızım 
çocuğunun hatıralarının da kendi çocukluğundaki gibi 
yeşil ve mavi renklere bulanmasını istiyordu. Berrak’ın 
İstanbul’da, apartman önündeki kaldırımlarda, kalabalık 
çocuk parklarında oynamasını değil, tabiatla iç içe yaşa-
masını arzu ediyordu. Bu arzusuna kavuştu.

Berrak’ın bütün yaz tatillerini geçirdiği evimizin biti-
şik komşuları yıllar içinde üç kez değişti. Önceki iki kom-
şumuz da emeklilikleri gelince Zonguldak’tan ayrıldı. 
Üçüncü komşumuzsa, 1979 yılının ilk günlerinde Kılıç’a 
gelen Nazan ve kocası Selçuk oldu. Bu çiftten daha sonra 
bahsedeceğim. Fakat önce Kılıç Mahallesi’nden teferruatla 
söz etmek isterim.
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Kılıç Mahallesi, yabancı şirketlerin kömür ocaklarını 
işlettiği dönemlerde, Amerikalı ve İngiliz mühendisler ile 
ailelerinin barınması için kurulmuş bir yerdir. Ocakların 
bulunduğu Kozlu ilçesinden yukarı çıkan yolun bitimin-
de mahalle sınırı başlar. Yolun sağında alışverişlerimizi
yaptığımız Ekonoma, solunda Kılıç İlkokulu vardır. Eko-
noma’nın önünden sapan yol, çocuk parkı ve tenis kortu-
na gider. İlkokulun önündeki yolsa yukarıya doğru kıv-
rılır. İlk kıvrımda Kılıç Sineması, ardından Kılıç Kulübü 
görünür. Kılıç Kulübü’nün önünde, yukarılara çıkan yılan-
kavi yol eşliğinde bitişik nizam haneler başlar. Yol bizim 
evin yanında biter. Sonrasıysa ormandır ve hayvancılıkla, 
tarımla uğraşan Kozlu köylülerinin dışında o bölgede yaşa-
yan yoktur.

Evlerimiz bir örnektir, bölge müdürünün oturduğu ev 
dışında. Hanelerin konumlandığı merkezden biraz ileri-
de, ormana doğru bir alanda, İnönü zamanında yaptırılmış 
bir malikânedir burası. Diğer herkes, mühendisi, doktoru, 
hemşiresi, öğretmeni, pek şirin, beyaza boyalı, Amerikan 
tarzında inşa edilmiş tahta evlerde oturur. Zamanında 
ecnebilerin zevkine göre düzenlenmiş evlerimizin, türlü 
kuş sesinin eksik olmadığı ağaçlarla çevrili, bakımlı ön ve 
arka bahçeleri, iki yatak odası, alaturka tuvaleti, alafranga 
banyosu, kileri, oturma odasıyla birleşen mutfağı, kameri-
ye tarzında inşa edilmiş kulübelere açılan salonu vardır. 
Hepimizin ön bahçesi, bir öndekinin arka bahçesine bakar. 
Bizim ev en son sırada olduğu için arka bahçemiz kocaman 
bir su deposunun olduğu kırlık alana ve peşi sıra başlayan 
ormana dönüktür. Bazılarımızın bahçesinde kümes, bazı-
larımızın bahçesinde sevimli köpek evleri ve muhakkak 
ki kediler vardır. Mahallemiz güvenlidir; kimse gündüz 
evdeyken kapısını kilitlemez, güzel havalar başladı mı 
penceresini kapamaz, iki bekçi sürekli etraftadır. Herkes 
birbirini tanır, her yerde duyulabilecek sıradan dediko-
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dular dışında çalkantılı hadiseler yaşamayız. Hususi gün-
lerde ve hafta sonlarında kulüpte toplanırız. Tenis oynar, 
sinemaya, kabul günlerine, bizlere tahsis edilmiş plaja ve 
bazen de Zonguldak’ın merkezindeki restoranlara gideriz. 
Korunaklı, sakin, hoş bir hayatımız vardır. Daha doğru-
su, vardı. Hepimizi sarsan bir hadiseye kadar vardı desem 
daha münasip olacak. Sonrası, benim detektiflik merakım-
la önce arapsaçı, ardından çorap söküğü tabirlerini kullan-
maya layık bir hikâyedir.



Çoban düğmeli, hâkim yakalı, 
gri balıksırtı kumaştan pelerin manto

1979 yılının ocak ayında mahallemizde bir değişiklik oldu. 
Bitişik evimize bir çift taşınmıştı. Bu, yalnızca kocam ile 
benim için değil, tüm Kılıç sakinleri için hoş bir yenilik-
ti. Henüz taşınmadan önce bile övgüleri kulağımıza gelen  
parlak bir maden mühendisi ile karısının nasıl kimseler 
olduğunu keşfetmekle geçecek günler hepimizi belli belir-
siz heyecanlandırıyordu. İyi komşu çıkarlarsa bu güzel bir 
değişiklikti, onlardan hoşlanmazsak yapılacak ufak çaplı 
dedikodularla geçecek günler de bizleri bir süre oyalaya-
bilir, en azından küçük toplantılarda konuşacak hararetli 
bir konumuz olurdu. Zira 1978 yılı boyunca ülkenin siyasi 
durumunu konuşmaktan yorulmuştuk ve yeni yılda kafa-
mızı dağıtmaya ihtiyacımız vardı.

Orta yaşlı başmühendis gelir gelmez işe başlamıştı. İsmi 
Selçuk’tu. Kendisinden on yaş kadar genç eşi Nazan’sa, 
bitişikten gelen gürültülerden anladığım kadarıyla ilk gü-
nünü evi temizleyip düzenlemekle geçirmişti. Kapıdaki 
kısa ve resmî tanışma faslından sonra o ilk kargaşa gününü 
atlatmasını bekleyip ertesi gün mutfak kapısının önünde 
durdum ve cama tıkladım. Nazan lavaboya eğilmiş başını 
kaldırıp gülümsedi, ıslak ellerini üzerindeki önlüğe sile-
rek yaklaştı ve kapıyı açarak beni içtenlikle selamladı. 
Kendisini evime ikindi çayına davet ettiğimi söylemeye 
geldiğimi belirttim, hemen kabul etti. Saat beş için sözleş-
tik. Evime dönüp çayın yanında yenmek üzere, mahallede 
meşhur olan elmalı ve tarçınlı kekimi pişirmeye başladım. 

Hafta sonu eşyalarla dolu kamyonla ilk geldiklerinde, 
Ziya’yla birlikte dışarı çıkıp yeni komşularımızla merhaba-



17

laşmış, ufak tefek eşyanın karlı yoldan bitişiğimize taşın-
masına yardımcı olmuş, birkaç kelime etmiştik. Selçuk 
ve Nazan, sıcakkanlı, güler yüzlü insanlara benziyorlar-
dı. Ziya da benimle aynı düşüncedeydi. Yalnız, Nazan’ı 
görünce Ziya’nın gözlerinde bir an beliren o eski çapkınlık 
ışıklarını fark etmemem imkânsızdı. Evliliğimiz boyunca 
beni hiç aldatmadığından emin olduğum kocamın tek yara-
mazlığı göz çapkınlığı olmuştu ve ben de bunu her zaman 
görmezden gelmiştim, çünkü bir erkeğin güzel kadınlara 
bakmasının engellenmeyeceğini, engellenmeye çalışılırsa 
adamın sıkılıp hakiki çapkınlıklar yapabileceğini düşünen-
lerden oldum hep. Ziya da Nazan’ı görür görmez hafifçe 
sarsılmakta haklıydı hani. Ben bile etkilenmiştim. Nazan 
bir içim suydu. Kışlık kıyafetlerine rağmen hatlarının etki-
leyiciliği belli olan, 1.70 boylarında, şahane güzellikte bir 
yüze sahip bu genç kadının, kedilerinki gibi çekik ve çağla 
yeşili gözleri vardı. Hokka bir burun, ecnebi artistlerinki 
gibi her daim açık duran, biçimli dudaklarla çevrili bir ağız 
ve çıkık elmacık kemikleri çarpıcı görüntüyü tamamlıyor-
du. Uzun saçları çok açık bir kahverengi tonundaydı ve 
yer yer küllü sarıların belirdiği röfleli tutamlar göze çarpı-
yordu. İçimden, bu küçük hanım pek konuşulacak burada, 
diye geçirdiğimi hatırlıyorum. Mahallenin diğer göz çap-
kınlarının ağzı bir karış açık kalacak, muhakkak kıskanan 
kadınlar çıkacaktı. Selçuk’u kıskananlar da olabilirdi tabii. 
Bu kadar güzel bir kadınla evlenen adam da elbette ki yakı-
şıklıydı. Nazan kadar çarpıcı olmasa bile, yeni yeni ağar-
maya başladığı belli olan siyah saçların çevrelediği düzgün 
erkeksi hatları, zeki pırıltılarla dolu koyu renkli gözleri, 
boyu bosuyla o da etkileyici bir görüntüye sahipti. 

Nazan saat beşte evimin kapısını tıkladı; şık ama sade 
bir kışlık elbise giymiş, hafif makyaj yapmış, daha da 
güzelleşmişti. Onu içeri alırken biraz heyecanlı olduğunu 
sezdim. Kendisini rahat hissetmesi için mümkün olduğun-
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ca samimi konuşmaya çalışarak mutfağın açıldığı oturma 
odasını gösterdim, “Gelin, Nazan Hanım, bu tarafa gelin” 
dedim. “Bitişik komşu olduğumuz için açıkçası sizinle ilk 
sohbetimizi rahat ortamda yapalım istiyorum. Misafir oda-
sına, resmiyete gerek görmedim, ikimize burada çay sofrası 
kurdum.” 

Bu sözlerimin ardından Nazan bir nebze rahatlayarak, 
mutfak servisinin önündeki divana oturup bacak bacak 
üstüne attı ve gülümseyerek, “O hâlde sizli bizli de konuş-
masak... Bana ismimle ve ‘sen’ diye hitap edilirse daha 
rahat hissederim” dedi.

“Tabii ki. O zaman sen de bana ‘Yıldız Abla’ de. Burada 
akranın olan genç hanımlar beni hep öyle çağırır.”

“Peki, Yıldız Abla. Fakat ben o kadar da genç değilim, 
bu yıl otuzuma basacağım.”

“Ah bilsen Nazan, benim durduğum yerden otuz yaş 
nasıl da genç geliyor. Ben de bu yıl elli bir olacağım. Çok 
tuhaf his. Kendimi hiç de büyükanne gibi görmüyorum 
ama dokuz yaşında torunum var vallahi.”

“Ay, ne güzel! Bayılırım çocuklara. Buraya geldiğinde 
oynarım torununla, Yıldız Abla.”

“Kızımla eşi İstanbul’da. Torunum Berrak’ı yaz tatille-
rinde Zonguldak’a yolluyorlar. Yazın inşallah tanışırsın, 
Nazan’cığım. Çayın açık mı olsun, koyu mu?”

“Açık, teşekkür ederim.”
“Limon?”
“Evet, lütfen.”
“Nerelisiniz eşinle sen?”
“İkimiz de İstanbullu’yuz, Yıldız Abla. Babamın bir 

ahbabının oğlu Selçuk. Mutsuz bir evlilik geçmiş başın-
dan. Boşandıktan bir süre sonra arkadaşlık yapmaya baş-
ladık. Sonra da istedi beni ailemden. Babam, yaşça biraz 
büyük diye ve başından boşanma geçtiği için önceleri 
sıcak bakmadı arkadaşlığımıza ama ben çok tutturdum. 
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Evin tek kızıyım. Biraz da şımarıktım evlenmeden önce. 
Eninde sonunda dediğimi yaptırırdım. Evlendik işte. Üni-
versiteyi bitirmiş, evde oturuyordum. Çalışmak istemiyor-
dum pek...”

“Tahsilin nedir?”
“İngiliz Filolojisi okudum ben. Öğretmenliğe başvura-

bilirdim ama devleti istemedim ücra bir yere atanırım kor-
kusuyla. Kendim kolejde okuduğum için özel okullara da 
başvurmadım; o okullardaki öğrencileri iyi bilirim, şıma-
rıktırlar, çekemezdim vallahi.”

“Bizim burada da kolej var, Türk Eğitim Derneği’nin. 
Çocuklarımız katiyen şımarık değildir. Okul müthiş disip-
linlidir. Aileler, öğretmenler, okul idaresi birbirini çok iyi 
tanıdığından ve küçük şehir olduğundan çocuklar haylaz-
lık, edepsizlik yapamaz burada kolay kolay. Belki ileride 
oraya başvurmayı düşünebilirsin, Nazan.”

“Olabilir aslında. Biraz alışayım da Zonguldak’a, düşü-
nebilirim tabii.”

“Ben de Fransızca öğretmeni olabilirdim... Fakat erken-
den evlendim.”

“Pişman mısın?”
“Üniversitede okumak isterdim tabii. Fakat pişman 

değilim. Sadece üniversite hayatını tecrübe etmek için 
isterdim. Çocuk denecek yaşta evlendiğim hâlde evlilik 
hayatında pek zorluk çekmedim Ziya’nın olgunluğu saye-
sinde. Talihliydim. Şimdi de bu terzilik işi... Aslında terzi 
olmak için doğmuşum diye düşünüyorum artık. Demek ki 
beni bekleyen meslek de buymuş. Hem büyük zevk alıyo-
rum dikiş dikerken hem de para kazanıyorum. Bana gelen 
hanımları kâğıt bebek gibi giydirmek öyle keyif veriyor ki.”

“Çocuksu bir yanın da var galiba, Yıldız Abla. Ne hoş 
ifade ettin...”

“Teşekkür ederim. Zannedersem senin çocuğun yok.”
“Maalesef. Olmadı.”
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“Olsun, bu işler belli olmaz. Kaç yıldır evlisin?”
“Altı. Çok denedik ama olmuyor. Eşim kabullendi de...”
“Sen kabullenemiyorsun, değil mi? Ah, kadınlık baş-

ka... Analık duygusu bilhassa senin yaşlarında çok baskın 
olur, anlıyorum seni.”

“Öyle. Selçuk’un önceki eşi sürekli düşük yaparmış. 
Ben de kısır çıktım. Adamcağızı evlat sahibi yapamadım 
diye çok üzülüyorum. Çıldırıyorum annelik arzusuyla. Çev-
remde bulduğum çocuklara saldırıveriyorum Yıldız Abla. 
Var mı diğer komşularda çoluk çocuk? Nasıl da severim 
çocuk sesini...”

“Bizim alt sıramızdaki iki evde yok. Onlar da çocuksuz 
çiftler ama sizin tam önünüzdeki ev var ya, orada oturan 
Beti ve Zafer bu yıl istiyorlar. Bu taraftaki evde oturan Gül 
ile kocası Ahmet’in de sizin gibi çocuğu olmuyor.”

“Yaa... Bak, aynı kader. Ben onları çok iyi anlarım. Beti 
mi dedin? Ecnebi mi kendisi?”

“Evet, İngiliz’dir. Zafer İngiltere’de tahsil görürken 
tanışmış, pek sevmişler birbirlerini, ayrılamamışlar, evle-
nivermişler. Zonguldaklı bir doktorun oğludur Zafer, ta-
yinini memleketine istedi. Büyük dedesi ocak sahibiy-
miş zamanında. Bizim bu yukarı kısımlara İhsaniye der-
ler; Kılıç Yolu’nda İhsaniye Ocağı varmış çok eskiden, 
Arvantidis Ocağı da derlermiş; onun sahibi, Rum asıllı 
bir adammış büyük dede. Cumhuriyet döneminde ocak 
Kömüriş’e devredilmiş ama ailenin serveti devam ediyor. 
Zafer’i İngiltere’de okutabildiler mesela. Beti de bizden biri 
oldu bu vesileyle. İki yıldır burada. Beti İngiltere’deyken 
bir ilkokulda öğretmenlik yapıyormuş. Burada da cumarte-
si günleri, Kılıç Sineması’nın ön kısmındaki küçük odada 
çocuklara İngilizce dersi veriyor. Çabuk kaptı Türkçe’yi, 
güzel anlaşırsın. Asıl adı Elizabeth ama kendi yurdunda 
herkes onu Beti diye çağırdığı için burada da kısa adıyla  
anıyoruz. O da, Gül de harikulade kızlardır Nazan’cığım. 
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Bence çok iyi anlaşacaksınız. Beti yirmi altı, Gül yirmi 
sekiz yaşında. Akran sayılırsınız yani.”

“Ben çok iyi anlaşacağımız hissine kapılıyorum.”
“Ben de.”
“İnşallah. Devam eder misin komşularımızı anlatma-

ya Yıldız Abla? Bizim evlerden sonra yukarılarda ev yok, 
değil mi?”

“Bizim evler son Kılıç evleri. Arka tarafta, ileride bir 
su deposu var ya, görmüşsündür, ondan sonra bizim evin 
yanından tepeye doğru köylük arazi başlar, İhsaniye ora-
sı işte. Kozlu pazarcıları oturur oralarda. Tarımla uğraşır-
lar, hayvanları vardır. Sütümüzü falan oradan temin ede-
riz. Sizin evin ardı da tamamen ormanlık alandır, yerleşim 
yoktur.”

“Yaa! Issız desene, Yıldız Abla...”
“Sakın korkma. Issızdır evet, ama korkulacak bir şey 

olmaz buralarda. Bekçilerimiz de var.”
“Tamam, korkmam. Kek fevkalade bu arada. Eline sağ-

lık. Tarifini alabilir miyim?”
“Veririm elbette. Kılıçlılar pek sever kekimi. Her kabul 

günümde yaparım. Bir dilim daha?”
“Vallahi hayır demem. Ee, başka? Gül ve kocası nasıl-

dır?”
“Gül çok tatlıdır. Adı gibi gül pembesi yanakları var-

dır. Ufacık tefecik, cimcime bir kızdır. Kocası Ahmet ses-
sizdir, pek konuşmaz. Gül daha baskın karaktere sahip-
tir. İstanbul’da tanışmışlar. Gül bir firmada daktilo kâti-
biymiş, Ahmet de orada çalışan mühendislerden biriy-
miş. Evlenmişler, Ahmet devlete müracaat etmiş, tayini 
Zonguldak’a çıkmış; birkaç yıl önce başmühendisliğe ter-
fi edince, başka bir lojman mahallesi olan Üzülmez’den 
Kılıç’a geldiler.

Gül ve Betilerin evinden bir öncekilerse biraz orma-
na doğrudur. Bize çıkan yolun iyice sağında, garajlardan 
sonra, bölge müdürünün malikânesinden hemen önce...”
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“Malikâne mi var burada?”
“Hem de ne malikâne! Orman manzarası şahanedir. 

Bizim evlerin iki katı büyüklüğünde, şömineli, piyanolu 
miyanolu...”

“Ne hoş.”
“Evet, benim eşim hiç bölge müdürü olmadı, o evde 

oturamadık ama belli mi olur, belki ileride senin eşin 
müdür olur da siz oturursunuz.”

“Selçuk başmühendis. Belki olur ileride, evet.”
“Şimdiki bölge müdürümüz bir yıl içinde görevinden 

ayrılacak. İstanbul’a gidecek. Şu anda Gül’ün kocası pek 
tutuluyor, dedikodular onun yeni müdürümüz olacağı 
yönünde, bakalım...”

“Hayırlısı olsun. Peki, müdürle karısı nasıl insanlar-
dır?”

“Dur, malikâneye gelmeden önceki evlerde oturanları 
anlatayım da sana... Sağdaki evde Doktor Suat Bey oturur, 
Suat Demirok. Zonguldak’ın tek psikiyatristidir. Pek kül-
türlü, fevkalade zarif bir adamdır ve acayip yakışıklıdır. 
Zonguldak’ın tüm bekâr hanımları peşindedir diyebili-
rim. Böyle parlak, siyah saçlı, yeşil gözlü, İtalyan aktörleri 
gibi acayip hoş bir adam. Fakat hiçbir kadına yüz vermez. 
Ablasına hayrandır; onun kadar mükemmel bir hanımefen-
di bulduğunda evleneceğini söyler durur. İstanbullu’dur. 
Bir kısım akrabası İstanbul’da, bir kısmı da Amerika’da. 
Bazen Amerika’dan bizlere şahane şeyler getirtir.

Soldaki bitişiğinde de Çebiler oturur. Doktor Nihan 
Hanım ile kocası, elektrik mühendisi Cemal Çebi. İki ço-
cukları var. On yedi yaşındaki Alya ile sekiz yaşındaki 
Alp. Tatlı insanlardır. Çok seveceksin. Onlar doğma büyü-
me Zonguldaklı.

Müdürümüze gelince; Orhan Bey iyi müdürdür. Tor-
pille gelenlerden değildir. Herkes pek sayar onu. Has 
Zonguldaklı’dır. Karısı Figen de çok yakın arkadaşımdır. 
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Senden beş yaş büyük. Kibar kadındır Figen. Zamanında 
buraya gelip yerleşmiş Trabzonlu bir ailenin kızıdır. Zon-
guldak’ın en büyük züccaciye mağazası bu ailenindir.
Kozlu’da bir de bakkal dükkânına sahipler. Figen’le Or-
han’ın bir kızları var. Adı Elif Zeynep, beş yaşında.”

“Neyse, aşağılarda çocuk var yani...”
“Tabii, mahallemizin çocukları cıvıl cıvıldır. İlk sıra-

daki evler çocuk dolu. Hepsiyle tanışacaksın. Aa, Figen?”
O sırada mutfak kapısının camına tıklayan Figen’i kar-

şılamak için yerimden doğruldum. Kar yağmaya başlamıştı 
ve Figen kar taneleriyle kaplanmış beresini başından çıka-
rıp dışarı silkeledi, çizmelerini çıkarıp içeri girdi. 

“Merhaba Yıldız Abla. Hay Allah, misafirin olduğunu 
bilmiyordum...”

“Hoş geldin, kuzum. Sen yabancı mısın, aşk olsun. Bu, 
yeni komşumuz Nazan. İyi insan lafının üstüne gelirmiş, 
ben de mahalleliyi anlatıyordum Nazan’a, tam senden bah-
sediyorduk.”

“Merhaba Figen Hanım, memnun oldum.”
“Merhaba. Hoş geldiniz. Böylece tanışmış olduk. Ben 

zaten sizi ve eşinizi yemeğe davet edecektim önümüzdeki 
hafta sonu, ne iyi oldu da burada tanıştık. Yıldız Abla’nın 
evi bizim en rahat buluşma yerimizdir.”

“Teşekkür ederim. Nasılsınız? Eşiniz nasıl?”
“İyiyiz, afiyetteyiz, teşekkürler Nazan Hanım. Ben 

böyle çat kapı geldim ama... Yıldız Abla’ya bir haberim 
vardı, telefon çalışmıyor, hatlarda sorun olmuş kar yağışı 
artınca, dayanamadım, çıktım geldim.”

“Aa, telefonlar çalışmıyor mu? Düzelir, düzelir... Ha-
yırdır, Figen’ciğim?”

“Ah, Yıldız Abla, nasıl sevinçliyim bilemezsin... Elif 
Zeynep’e bakıcı buldum!”

“Hakikaten mi? Hayırlı olsun! Kimi buldun? Bu arada, 
kekle çay koyuyorum.”
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“Zahmet olacak, teşekkürler. Kim biliyor musun? Hani 
bir Dudu vardı, onun kardeşi Havva. Liseden mezun olmuş 
geçen yıl, iş arıyormuş kızcağız. Bugün görüştük. Kozlu’ya 
indim bu havada görüşme için. Yarından itibaren başlıyor. 
Temiz pak bir genç kız. Hem de lise tahsilli. Daha iyisi-
ni bulamam. Aileye de bir yardımım dokunur. Annesine 
Dudu’nun olayından sonra felç geldi, biliyorsun. Babası, 
Orhan’ın bürosunda çaycı. Geçimleri artar. Bolca aylık 
vereceğim.”

“O kızcağız o kadar büyümüş mü? Maşallah, maşallah.”
“Büyümüş ya. Dudu’nun cenazesinde ufacıktı, serpil-

miş birkaç yılda.”
“Dudu kim? Neden öldü?”
“Ay, Nazan Hanım, kusura bakmayın, sohbetinizi böl-

düm Yıldız Abla’yla ama...”
“Estağfurullah, devam edin lütfen.”
“Nazan’cığım, Dudu diye anılan bir garip kızımız vardı 

Kozlu’da, aşağıda ocakların yakınında otururlar, çarşı için-
de. Asıl adı Durdu’ydu. Zihinsel engelliydi. Dili dönmezdi, 
kendi adını da söyleyemez, ‘Dudu’ derdi. Biz de öyle der-
dik o yüzden. Arada evden kaçar, kendini sokaklara vurur, 
deli diye sataşan olursa ortalık yerde soyunuverirdi...”

“Aa? Sonra?”
“Sonra talihsiz bir olay yaşandı Nazan Hanım. Bu yuka-

rıdaki hanelerde oturan bir Bekir vardı, Deli Bekir derler. 
Dudu gibi deli değildi ama vahim bir hadiseden sonra deli 
diye anılmaya başlandı. Gariban Dudu’nun ırzına geçip 
öldürmüş. Nasıl üzüldük o vakit, anlatamam.”

“Ay, Yıldız Abla, hani korkulacak şeyler olmazdı bu-
rada?”

“Nazan’cığım, hakikaten korkulacak bir şey yok artık. 
Yaşadığımız tek kötü hadise budur. Yıllardır Kozlu’dayım, 
tek buna şahit oldum. Bekir de içeride. Hapse tıktılar.”

“Oh, çok şükür.”
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“Evet, ama Dudu’ya yazık oldu tabii.”
“Peki, kızınıza neden bakıcı tutmak istiyorsunuz Figen 

Hanım? Çalışıyor musunuz?”
“Yok, ben çalışmıyorum fakat... Benim kızım da engelli, 

Nazan Hanım. Eşimin müdürlüğü dolayısıyla yemeklere, 
balolara gittiğimiz zamanlar oluyor, kimseye bırakamıyo-
rum. Yıldız Abla hep bırakmamı söyler, şimdiye dek tüm 
komşularımız yardımcı oldular ama bazen hepimizin işti-
rak etmesi icap eden davetler oluyor, evde kalacak güveni-
lir insan lazım. Bu Havva’yı gözüm tuttu.”

“Çok geçmiş olsun.”
“Teşekkür ederim. Geçecek bir şey değil maalesef. Ne 

yapalım, nasibimiz böyleymiş.”
“Elif Zeynep ne kadar güzel bir ad. Benim de iki adım 

var: Ayşe Nazan.”
“Çok hoş. Ee, Ayşe Nazan Hanım, nasıl, beğendiniz mi 

evinizi?”
“Beğenmez miyim? Pençe ayaklı küvet bile var. Her şey 

ecnebi tarzında. En çok mutfağa ve kulübeye bayıldım ama. 
Yatak odalarındaki gömme dolaplar ve lojman mobilyaları 
çok iyi düşünülmüş. Mutfakla oturma odasının bir olması 
da harika. Böyle seninki gibi küçük bir televizyon aldıra-
cağım Selçuk’a, Yıldız Abla. Ben de oturma odasına koya-
rım, gündüzleri hep orada vakit geçiririm artık. Kulübe-
ye de hamak asacağım. Yazın püfür püfür otururum. Şim-
dilik iki şezlong yerleştirdim. Burada hamak alınacak yer 
var mıdır?”

“Burada hamak bulamazsın da, bizim Beti elişlerinde 
çok iyidir. Şahane makrame yapar. Ondan makrame bir 
hamak isteyebilirsin. Hepimize zaman zaman bir şeyler 
yapmıştır. İngiliz usulü, kroşe çiçekli battaniye örmüştü 
bana mesela.”

“Yıldız Abla, elişinden konu açılmışken, benim senden 
bir isteğim olacak. Bak, sana ne getirdim... Çantamda.”
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Figen çantasından çıkardığı Burda dergisinin son sayı-
sındaki işaretli sayfayı açıp sehpaya koyarak, gülen gözle-
riyle bana baktı.

“Çok güzel değil mi, Yıldız Abla? Var mı elinde başka 
iş? Ben hemen sıramı kapayım. Bu pelerin mantoya bayıl-
dım çünkü.”

“Enfesmiş hakikaten. Yeni sipariş veren olmadı. Ku-
maşın hazırsa hemen yarın başlarım, Figen’ciğim.”

“Yıldız Abla, ben de bir şeyler sipariş veririm vallahi 
yakında.”

“Nazan Hanım, Yıldız Abla fevkaladedir. Tavsiye ede-
rim.”

“Sana da dikerim istediğini Figen’in mantosu bittikten 
sonra Nazan. Kumaşını getirdin mi Figen?”

“Getirdim, getirmez miyim? Kapının yanına bıraktı-
ğım torbada. Çoban düğmelerim bile hazır. Dur, torbayı 
alayım.”

“Muhteşem. Yarın başlarım o hâlde. Ölçülerin değişme-
di zaten... Tamam. Kumaşın da ne güzelmiş. Bu mantoyu 
bahardaki serin havalarda bile giyersin, Figen’ciğim. Nisan 
sonuna dek yolu var. Ceket niyetine. Kışın da içine kalın 
kazakla, bol bol... Rahat edersin.”

“Vallahi baharda bile giyilir serinlikte, doğru. Bir de 
içcep isteyeceğim senden Yıldız Abla. Bıktım vallahi 
Ekonoma’ya, pazara falan giderken alışveriş filesi dışında 
bir de çanta taşımaktan. İçcebime koyarım cüzdanı, anah-
tarları, rahat ederim.”

“Gizli cep yaparım ben sana, cep içinde cep. Astarı bol 
bırakırım, potluk yapmaz, katiyen düşürmezsin cüzdanın-
la anahtarını.”

“Harika! Peki o zaman, ben izninizle kalkayım artık. 
Kar daha çok bastırmadan eve döneyim. Yarın prova için 
uğrarım. Nazan Hanım, çok memnun oldum tanıştığımıza. 
Sizi arayacağım yemek için. Eşinize hürmetler.”
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“Benden de hürmetler, efendim. Çok memnun oldum. 
İyi akşamlar.”

Figen’i geçirdikten sonra, Nazan’la kendime birer fin-
can daha çay koydum ve sohbetimize devam ettik.

“Merakımı mazur gör, Yıldız Abla ama Figen’in çocu-
ğunun nesi var tam olarak?”

“Nazan’cığım, pek talihsiz bir durum... Elif Zeynep’in 
anoftalmi diye bir rahatsızlığı var. Doğuştan gözleri yok.”

“Ah, ne yazık! Nasıl peki, nasıl bir şey yani?”
“Biz de duyduğumuzda çok sarsılmış, bebeği görünce 

acayip şaşırmıştık. Gözleri yok işte. Nadir rastlanan bir 
durummuş. Göz kapağı çizgileri gibi iki incecik çizgi var o 
bölgesinde yüzün, o kadar. Ne üzülmüştük, ne üzülmüştük 
Nazan, sana anlatamam... Hele anne babanın üzüntüsü...”

“Ben de çok sarsıldım şimdi. Çocuğum olmuyor diye 
hüzünlenirim bazen ama çocuğu olanın da böyle dertleri 
olabiliyor.”

“Yaa.. Nasıl da güzel ve akıllıdır... O bukle bukle kızıl 
saçları, o pembe beyaz, yumuk elleri, o akıllı konuşmaları 
görsen. Kabiliyetlidir de. Daha beş yaşında, bir piyano çalı-
yor hiç görmeden...”

“Vah yavrum...”
“Sorma. Çocuk yüzünden buradaki müdürlüğünün 

bitmesini bekliyor Orhan Bey. Süresi dolunca İstanbul’a 
taşınacaklar, orada görme engelliler için hususi bir yer 
bulmuşlar; çocuğun eğitimi için şimdiden endişeleniyor-
lar tabii. Başka bir mühendislik kurumunda müdür olarak 
çalışacak Orhan Bey İstanbul’da.”

“Haklılar. Vallahi çok üzüldüm... Neyse, ben de artık 
kalkayım. Beylerin paydos saatine az kaldı. Selçuk gelme-
den ufak tefek işleri bitireyim. Akşam o varken yapamam, 
birlikte oturalım ister hep.”

“Benimki de öyle, Nazan’cığım. Hem bu gece televiz-
yonda Komiser Kolombo dizisi var. Ziya’yla bayılırız. Onu 
izleyeceğiz.”
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“Biz de çok severiz Kolombo’yu! Bir gece hep beraber 
izleyelim Yıldız Abla.”

“Şahane olur. Siz karı koca bir yerleşin, düzeninizi 
kurun da, neler neler yaparız. Kılıç’ta komşuluk harikula-
dedir, Nazan’cığım. Memnun kalacaksın. Seni geçireyim. 
Yalnız şunu unutma, biz burada kabul günleri dışında ev-
lere mutfak kapısından gireriz, sen de öyle yap, oldu mu? 
Hiç çekinme. Kapı camını tıklat, dal içeri.”

“Tamam. Çok teşekkür ederim, Yıldız Abla.”
Nazan’ı geçirdikten sonra bir Türk kahvesi yapıp evde-

ki varlığı kırk yılda bir hatırıma gelen sigara paketimden 
bir sigara alıp yaktım ve hızlanmaya başlayan kar tane-
lerini seyrederek düşüncelere daldım. Bu genç kadının 
sohbetini sevmiştim. Tatlı bir komşu olacağa benziyordu. 
Zaman içinde Figen, Gül ve Beti’yle de iyi anlaşacağından 
emindim. O ikindi pek güzel geçmişti.



Piye dö pul yünlüden, yaka ve manşetleri
siyah kürklü, lale etekli tayyör

O ikindi pek güzel geçmişti, fakat hafta sonundaki yemek 
daveti o kadar da güzel değildi. Figen malikânedeki akşam 
yemeğine sadece en yakın arkadaşları olan Gül, Beti, ben 
ve kocalarımızı çağırmıştı. Yemeğin asıl misafirleriyse, 
Nazan ve Selçuk’tu. Ayrıca o gece evde, Elif Zeynep’le ilk 
tecrübesini yaşayacak olan Havva da vardı. Figen, biz soh-
bet ederken Elif Zeynep’in oyalanmasını istemişti. 

Ziya’yla malikâneye gittiğimizde, Gül ve kocası Ahmet 
çoktan gelmişlerdi. Ahmet ile Orhan Bey’in salondaki kah-
veli sohbetine Ziya’yı kattıktan sonra mutfağa girip Figen’e 
yardım eden Gül’e eşlik ettim. Figen karnabahar gratene 
beşamel sos koymayı unutmuş, salataya zeytinleri çekirdek-
lerini çıkarmadan yerleştirmiş, iki kristal kadeh kırmıştı.

“Hemen ayıklamam lazım bu zeytinleri, hemen... Orhan 
hiç hoşlanmaz. Nasıl unuttum, nasıl?”

Endişeye kapılmış Figen’i mutfak masasının başına 
oturtup bigudileri yeni açılmış kızıl kestane saçlarını geriye 
attım. Alnı ter içindeydi. Mutfak havlusuyla alnını sildim. 

“Sen biraz otur bakayım şuraya. Ne oluyor, kuzum? 
Nedir bu telaş, bu dalgınlık? Senin gibi aklı başında ka-
dın... Biz şimdi hallederiz Gül’le her şeyi.”

“Ben grateni halletim bile Yıldız Abla. Figen, sen hiç 
üzülme, hemen beşamel sosu yaptım, gördün mü? Biraz 
daha fırında kalır, tamamdır.”

“İki kez fırına girdi yemek, tadı kötüleşecek.”
“Bir şey olmaz, ben de çekirdekleri çıkarırım şimdi.”
“Yıldız Abla, ben çekirdekleri çıkarırım, sen bir daha 

göz gezdirir misin etrafa, kenarda köşede kalmış cam kırığı 
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var mı? İyice süpürdüm ama maazallah, Elif Zeynep çıplak 
ayak falan geliverir yarın sabah, batmasın çocuğun etine.”

“Tamam, Gül. Bak ne hamarat arkadaşın var, Figen. 
Üzülmeye değer mi hiç? Beti de gelir birazdan. Esas misafir-
lerin gelmeden her şeyi hallederiz, yavrum. Havva yüzün-
den mi heyecanlısın sen bakayım? Bir endişen mi var?”

“Yok, Yıldız Abla. Kızı çok gözüm tuttu. Ondan yana 
rahatım.”

Aniden gözlerine hücum eden yaşları saklamak için 
Figen başını öteye çevirdi. Sinirli olduğu zamanlar sürekli 
yaptığı gibi sağ elindeki iri taşlı yüzükle oynamaya başla-
mıştı. Gül’le şaşırıp kalmıştık.

“Fifi’ciğim, senin bir derdin var...” diye atılan Gül, 
hemen bir bardak su doldurup Figen’e uzattı. “Şunu içip 
ferahla ve ne oldu, anlat bakayım.”

“Yok. Biraz sinirliyim, o kadar. Bu ara âdet olacağım, 
ondandır.”

“Var bir şey, kuzum.”
“Şimdi üstelemeyin, ne olur. İyice ağlarım, makyajım 

bozulacak. Toparlarım ben kendimi. Banyoya gideyim, ken-
dime çekidüzen vereyim” diyen Figen, alelacele mutfaktan 
çıktı. Gül’le birbirimize bakakaldık. 

“Bir fikrin var mı senin, Gül?”
“Hiç yok, Yıldız Abla. Gayet iyiydi bu hafta, hatta bakı-

cı kız bulduğu için çok sevinçliydi. Yalnız bu akşam geldi-
ğimden beri böyle, anlamıştım bir sıkıntısı olduğunu ama 
ağlayacak kadar... Ne bileyim?”

O sırada kapı çaldı. Beti ve kocası Zafer gelmişti. Zafer’i 
içeri yolladıktan sonra hemen Beti’yi mutfağa çekip bir şey 
bilip bilmediğini sorduk. Onun da ne olduğuna dair bir 
fikri yoktu.

Nazanlar geldikten sonra bir süre salonda oturulup 
birer kadeh içki içildi. Figen kendini toparlamış, uzun saç-
larındaki dalgaları düzeltmiş, makyajını tazelemiş, zor-
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lama bir neşeyle ortama uyum sağlamaya çalışıyordu. 
Ziya ve Selçuk dışındaki üç adam ise, Nazan’ın çevresine 
yaydığı müthiş cazibenin etkisi altındaydı. Ziya ön çar-
pıntıyı atlatmıştı ama Nazan’ı ilk kez gören Orhan Bey, 
Ahmet ve Zafer afallamışlardı. Bilhassa Orhan Bey gözle-
rini Nazan’dan alamıyordu. O güne dek Kılıç’ın en güzel 
kadını unvanı hep Gül’deyken, herhalde şimdi Gül ikinci 
sıraya geçecekti. Çünkü bebek suratlı Gül’de, Nazan’daki 
yakıcı güzellik değil, daha ziyade Lolita cazibesi vardı ve 
Nazan gibi boylu, gösterişli  değil, ufak tefekti. Genç yaşta 
çıkan akları saklamak için hep siyaha boyadığı saçları, kaş-
larının üzerinde kesilmiş kâkülleri, bembeyaz teni, koca-
man ela gözleri, pembe yanaklarıyla Gül bir tür Pamuk 
Prenses’ken, Nazan filmlerdeki etkileyici kadınların enda-
mına sahipti ve erkeklerde karşı konulamaz bir cinsel arzu 
uyandırdığına emindim.

İçkiler içilirken Havva ile Elif Zeynep salon kapısında 
göründü. Havva esmer, sevimli bir genç kızdı. Biraz çekin-
gen bir tavırla salona girdi, elinden tuttuğu Elif Zeynep’i 
misafirlere takdim etti. 

“Hoş geldiniz” diyerek bir adım öne çıkan çocuğu 
görünce, Nazan şaşkınlığını saklamaya çalıştıysa da bece-
remedi. Ağzından kaçıveren küçücük bir çığlığı son anda 
zorla bastırmıştı. Elif Zeynep’in gözsüz, tuhaf yüzüne 
alışkın bizler, küçük kızı tatlı sözlerle karşılayarak hemen 
durumu toparlamaya çabaladık. Kızıl saçları iki örgü ya-
pılıp başının tepesinde taç gibi toplanmış, birkaç ay önce 
benim diktiğim pembe krepten elbisesi, beyaz külotlu ço-
rapları ve ucu ponponlu, pembe pisi pisi ayakkabılarıyla,
gözleri dışında pek tatlı bir çocuk olan Elif Zeynep, doğ-
rudan Gül’ün sesine giderek kucağına tırmandı, “Gül Tey-
ze’ciğim” diyerek neşeyle ona sarıldı. İçimizde en çok Gül’ü 
severdi. “Teyzesinin kuzusu” diyerek çillerle kaplı yanak-
lara birer öpücük konduran Gül, çocuğa ve Havva’ya neşeli 
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sorular sormaya başlayarak ortamı yumuşatmış, Nazan da o 
arada kendini toplamıştı. Figen biraz bozulmuştu ama o da 
toparlandı ve “Elif Zeynep, haydi bakalım, yeni komşuları-
mız Nazan Teyze ile Selçuk Amca’ya bir şarkı çal” diyerek 
küçük kızı piyanoya yönlendirdi. Elif Zeynep tatlı sesiyle 
mırıldanarak bir çocuk şarkısı çalmaya başladı. 

Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede
Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede
Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede
Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede

Elif Zeynep çalmayı bitirince en çok alkış Nazan’dan gel-
mişti. Çocuğa hayranlığını ballandıra ballandıra dile getir-
di. Belli ki, kırdığı potu düzeltmek istiyordu. Küçük kız 
Nazan’ın sesinin geldiği yöne dönerek gülümsedi ve “Bu 
şarkıyı çok seviyorum, çünkü küçük kurbağanın kulağı 
ve kuyruğu yok. Benim gibi o da” diyerek odada hüzün-
lü bir sessizliğe sebep oldu. Suskunluk ânını bozan Havva, 
“Gel bakalım, teyzelerle amcalara veda edip odamıza gide-
lim, ben sana masal okuyayım” diyerek Elif Zeynep’i içeri 
götürdü. 

Yemek masasına geçildikten sonra, “Kızınız nasıl öğ-
rendi piyano çalmasını Figen Hanım?” diye Nazan merak-
la sordu.

“Buraya taşınınca, zamanında malikâneye hediye 
edilmiş piyanoyu çalmaya merak sardım, Nazan Hanım. 
Neden boş dursun, dedim. Fransız Mahallesi’nde emekli 
bir müzik öğretmeni vardır, ondan ders aldım. Sizin de 
aklınızda olsun, bizim burada oturan Revnak Öğretmen’in 
teyzesidir, herhangi bir müzik aleti öğrenmek isterseniz 
ondan ders alabilirsiniz.”

“Fransız Mahallesi?”
“Ah tabii, siz henüz Zonguldak’ı bilmiyorsunuz. Fransız 
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Mahallesi, yani Fener... Kurtuluş Savaşı’ndan önce Fransız 
mühendislerin ve ailelerinin oturduğu bu mahallede onla-
rın kültürü ve mimarisi hâkim olduğundan öyle denmiştir 
adına. Liman yapımı zamanında Hollandalılar da oturmuş 
Fener’de ve onların bıraktığı pek çok kültürel zenginlik var-
dır, ancak Fransızların mirası daha baskındır. Deniz kena-
rındadır ve gelip geçen gemiler için bir de deniz feneri bulu-
nur orada. Şimdi kimse Fransız Mahallesi demiyor, herkes 
Fener diyor da, ben Fransız Mahallesi demeyi severim.”

“Eskiden Frenk Mahallesi diye de anılırmış Nazan 
Hanım.”

“Ne hoş, değil mi, Nazan?”
“Kılıç’takiler kadar güzel evler vardır orada. Kilise bile 

inşa etmişler zamanında, Selçuk Bey.”
“Efendim, size Zonguldak hakkında birkaç şey daha 

söyleyeyim, belki bilmiyorsunuzdur; güzeller güzeli şeh-
rimiz, Atatürk tarafından ilan edilen ilk vilayettir ve Fener 
de, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, şehir planlama ilke-
lerine göre kurulmuş ilk mahallesidir, gururla belirteyim.”

“Bahar gelsin, hep beraber Doktorlar yahut Mühendisler 
Lokali’ne yemeğe götürelim yeni komşularımızı Orhan 
Bey. Orada enfes bir deniz manzarası vardır. Yazın yüzme-
ye de gideriz. Bir deniz kulübü, bir de tenis kortu bulunur 
Fener’de.”

“Çok memnun oluruz, Ziya Bey.”
“Ee, Figen Hanım, anlatıyordunuz...”
“Evet, işte ben piyano çalmayı bu vesileyle öğren-

dim Nazan Hanım. Evde çalışırken Elif Zeynep de salon-
da benimle oturur, dinlerdi. Görme sorunundan dolayı 
ses hissiyatı çok gelişmiş bir çocuk. Zaman içinde merak 
sardı, ona da öğretmemi istedi. Dokununca notaları ayırt 
edebileceği farklı kâğıt parçaları yapıştırdım tuşların üze-
rine: Birinde krepon, birinde saman kâğıdı, birinde kuşe, 
birinde karton derken notaları kaptı. Fakat ne göreyim, 
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çocuk benden kabiliyetli, parçaları çabucak öğreniveriyor, 
pek az hata yapıyor... Hemen ona ders aldırmaya başladık 
tabii Orhan’la.”

“Belli mi olur, dedik, belki ileride başarılı bir piyanist 
olur. Gözleri engel olmuyor çocuğa, içten gelen bir şey. 
Figen’le bu konunun üzerine gitmek istiyoruz.”

“Haklısınız Orhan Bey. Bence Elif Zeynep’in geleceği 
parlak.”

“Teşekkürler Nazan Hanım. Sizin kadar baş döndürücü 
güzellikte, müthiş cazibeli bir hanımefendinin ağzından 
bu sözleri işitmek ayrı bir şeref. Sesiniz bile rahatlatıyor 
insanı. Nasıl da hoş, etkileyici bir tınısı var... Her neyse, 
işte böyle... Bize her daim destek veren dostlarımızın saye-
sinde de umut doluyuz Figen’le.”

Fakat Figen umut dolu bir görüntü sergilemiyordu. 
Gözleri yine doluvermişti. Hafiften çakırkeyif olan Orhan 
Bey’in flörtöz iltifatları yüzünden masa aniden sessizliğe 
bürünmüş, Nazan kızarmış, Selçuk’un suratı allak bullak 
olmuştu. Figen’se, gözyaşlarının fark edildiğini sezince
masanın başından fırlayarak kalktı, mutfağa koştu. Hepi-
miz donakalmıştık. Önce Gül, ardından ben ve Beti mut-
fağa gittik. 

Figen bir sandalyeye çöküp hıçkırarak ağlamaya baş-
ladı.

“Şekerim, neyin var söyler misin?”
“Görmüyor musun, Gül? Nazan’a nasıl kur yapıyor!”
“Haklısın da... Olabiliyor böyle şeyler... Hepimizin ko-

caları biraz etkilendi tabii...”
“Yıldız Abla doğru. Kadın seksi. Normal.”
“Beti, Yıldız Abla, anlamıyorsunuz...”
“Yavrum, olur böyle şeyler... Nazan afallattı hepsini. 

Orhan Beyi de şarap çarptı hemen.”
“Tek o değil, başka bir şey var...”
Figen daha da kötü ağlamaya başlamıştı. Yüzüğüy-
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le takıntılı bir şekilde oynamasını durdurmak için elini 
tuttum.

“Söyle, yavrum, açıl haydi.”
Bir şey söylemeyen Figen ağlamaya devam ediyordu. 

Gözündeki boyalar akmaya başlamış, yanaklarındaki çille-
ri kapatan pudrası gözyaşı izleriyle yol yol olmuştu.

“Gel Fifi’ciğim, banyoya gidelim, yüzünü temizleyip 
pudranı tazeleyelim. Berbat oldun, haydi gel” diyen Gül 
Figen’i kaldırıp götürünce, Beti’yle ben de salona döndük. 
Bir yandan siyah favorileriyle oynayan Zafer, memlekette-
ki siyasi olaylardan bahsediyordu ama sırf sessizlik olma-
sın diye, durumu kurtarmak için konuştuğu belliydi. O da, 
Figen’in sinirli olduğunda yüzüğüyle oynaması gibi sürekli 
uzun favorileriyle oynardı sıkıldığında. Orhan Bey’in yüzü 
asıktı. Nazan ile kocası Selçuk şaşkın şaşkın oturuyorlardı. 
Ziya sessizce şarabını yudumlayarak sigarasını tüttürüyor, 
Zafer’i dinliyormuş gibi yapıyordu. Beti kocasının karşısı-
na oturmuş, ortadan ayrılmış uzun sarı saçlarını geri atmış, 
mavi gözlerine yansıyan sıkılganlığı saklamaya çalışarak 
tabağındaki bifteği kesmeye başlamıştı. Gül yanında olma-
dığında iyice pısırıklaşıp sus pus olan Ahmet, bir şeylerle 
meşgul görünmek için koyu sarı bıyığını peçeteyle sürekli 
silerek, kravatını düzeltir gibi defalarca çekiştirerek takın-
tılı hareketlerde bulunuyordu. Ne salonun açık perdeleri-
nin ardından görünen karla kaplı çam ağaçlarının huzurlu 
görüntüsü, ne gümüş şamdanları süsleyen burgulu, kırmı-
zı mumların ışığı ne de şöminede yanan odunların tatlı 
çıtırtısı ortamdaki gerginliği azaltmıyordu. Yine de biz otu-
runca masa biraz canlanmıştı. Ardından Gül ve Figen de 
gelip her şey normalmiş gibi davranmaya başladılar ancak 
tazelenen makyajına rağmen Figen hâlâ kötü görünüyordu. 
Gecenin geri kalanı hadisesiz geçti. Zafer’in bahsini açtığı 
memleket meseleleri konuşuldu, içkiler içildi ama havada 
bir gerilim asılı kalmıştı. Orhan Bey’in Figen’in davranı-
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şına çok bozulduğu belliydi. O gece evlerimize dönerken, 
Nazan geri kalanlardan ayrılıp koluma girerek kulağıma ne 
olduğuna dair sorular fısıldadı.

“Mühim bir şey değil, Nazan’cığım. Figen’in çocuk 
yüzünden sinirleri bozukmuş biraz... O kadar. Zor bir şey 
tabii. Bize piyano çaldıktan sonra duygulanmış anladığım 
kadarıyla, sofrada da patlamış aniden.”

Nazan yalanıma inanmıştı.
“Ah canım... Çok haklı. Ben de ilk gördüğümde pata-

vatsızlık ettim galiba. Üzüldüm şimdi.”
“Ne yapalım, olur böyle şeyler. İlk gören için çocuğun 

görüntüsü korkunç elbette. Talihsizlik işte, gecenizin tadı 
kaçtı ama inan ki Figen çok kibar, çok tatlı bir komşudur, 
misafirlerini asla üzmek istemezdi, kendine hâkim olama-
dı demek.”

“Muhakkak. Kocası Orhan Bey de biraz patavatsızlık 
etti bana ilitifat ederken Yıldız Abla. Çok utandım. Selçuk 
da bir fena oldu... Neyse, çok şarap içtiği için olsa gerek. 
Yoksa eminim kibar adamdır. Beti ile kocası Zafer’iyse pek 
sevdim. Ne tatlı çift onlar öyle. Birbilerine çok yakışmışlar. 
İkisi de uzun boylu, Zafer esmer, Beti bembeyaz, tezatlık 
yakışmış. Beti’de Abba grubundaki sarışın kızın havası 
yok mu?”

“Tam hatırlayamadım şimdi o kızı. Beti çok güzel değil-
dir ama kendine has bir havası vardır.”

“Evet. Gamzeleri de ne sevimli. Bu arada, söylemeye 
hiç fırsatım olmadı Yıldız Abla, yanımda şunu getirmiş-
tim” diyen Nazan, çantasından bir dergi sayfasını çıkarıp 
katlarını açtı, yanından geçtiğimiz sokak lambasının altına 
doğru tuttu. 

“Bu modeli çok beğendim. Acaba Figen’in pelerini 
bitince bunu bana diker misin? Piye dö pul kumaş alaca-
ğım, annemin uzun bir kürkü vardı, onu kestirmişti, par-
çalarını ben almıştım bir şeye takarım diye, siyah kürk de 
tamam...”
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“Tabii Nazan. Figen’inkini bitirir bitirmez başlarım. 
Talihsiz anları unutalım, güzel şeyler düşünmeye koyu-
lalım hemen” diyerek gülümsedim. O gece yeni komşu-
larımız açısından tatsız olmuştu. Fakat ben en çok Figen 
için endişelenmiştim. Orhan Bey’in bazı çapkınlıkları, 
içince kadınlara hafiften kur yapması herkes tarafından 
bilinirdi ama ilk kez bir yemekte bu kadar ileri gidiyor-
du. Zonguldak’ın en yakışıklı adamlarından sayılırken, 
Elif Zeynep’in doğumundan sonra kilo alarak koca göbekli 
birine dönüşen Orhan Bey, biçimsiz iriyarılığına rağmen 
hâlâ yakışıklı sayılırdı ve hiç ak düşmemiş siyah saçları, 
siyah bıyığıyla yaşından epey genç gösteriyor, bu durumu-
nu kadınları etkilemek için kullanabiliyordu. Gece boyun-
ca gözleriyle Nazan’ı yiyip bitirmiş, müdürünü bozmamak 
için kendini tuttuğu belli olan Selçuk’u renkten renge sok-
muştu. Figen darılmakta, ağlamakta haklıydı ama sanki 
başka bir şey daha vardı bize anlatmadığı, çünkü yemek 
başlamadan önce de iyi değildi. Yakında kokusunun çıka-
cağını düşünerek başımı yastığa koydum ve Ziya’yla karan-
lıkta akşamın dedikodusunu yaparken uyuyakaldım.

Bir hafta sonra Figen’in son, Nazan’ın ilk provası için 
evimde toplandık. Kar her yeri iyice kaplamış, Kılıç evle-
ri ve bahçeleri kış manzaralı kartpostallara benzemişti. 
Figen’in pelerin mantosunun en yakışacağı havaydı. Eve 
ilk gelen o oldu. Yemek davetinden sonra biraz toparlan-
mışa benziyordu. Birer Türk kahvesinin ardından son 
provamızı yaptık. Figen’in mantosundaki değişiklikleri
iğnelerken Nazan geldi. Kendi yaptığı kurabiyelerden ge-
tirmişti. Ben çayları koyarken, Figen’in Nazan’a soğuk bir 
merhaba deyişini işittim. Nazan bu mesafeli tavrı anlama-
mış, neşeyle konuşup duruyordu. “Gül’le Beti yok mu?” 
diye bana dönerek sordu.

“Beti birazdan gelir. Gül gelmeyecek. Suat Bey’lerle ava 
çıktı.”
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“Ava mı? Nasıl? Ava da mı çıkılıyor burada?”
“Evet, Nazan’cığım. Doktor Suat Bey alıştırdı mahalle-

liyi. Kendisi av meraklısı. Hayvan doldurmaya da alakası 
varmış, öğreniyormuş nasıl yapılacağını bu aralar. Bazen 
böyle bizim beyleri toplayıp ava çıkar. Kuş avlarlar, çulluk, 
karabakal falan olur bu mevsimde. Biz hanımlara da pişir-
mek düşer.”

“Aa, ama yazık değil mi? Ben çok üzülürüm böyle şey-
lere.”

“Selçuk Bey katılmak ister miydi acaba?”
“Yok, benim kocam katılmaz. Yani o da benim gibidir, 

hayvanlar konusunda çok hassasız biz. Yine de sorarım 
ama... Yok, yok, katılmaz. O boş vaktinde hep kitap okur. 
Şimdi de kitap okuyordu bıraktığımda. Adamcağız tatil 
günlerinde öyle dinlendiriyor zihnini. Av falan ona göre 
şeyler değil.”

“Ben de çok kitap okurum, Nazan’cığım. Arada kitap 
değiş tokuşu yaparız.”

“Tamam Yıldız Abla. Şimdi bütün beyler ve Gül avda 
mı yani? Gül de meraklı demek...”

“Gül avı çok sever. Suat Bey ona da bir tüfek aldırdı. Bir 
de becerikli çıktı ki avcılıkta... Benim kocamla kendi koca-
sı pek bir şey vuramazken, Gül neredeyse Suat Bey’e yetiş-
ti. Patır patır kuş avlıyor. Tabii, Figen’in kocası ile Zafer de 
beceriklidir.”

Figen hiç konuşmuyor, sessizce bizi dinliyordu. Provası 
sona ermiş, mantoyu çıkarıp divana oturmuştu. Mutfak 
tarafına giderek çayları koymaya, Nazan’ın kurabiyeleriyle, 
kendi yaptığım mozaik pastayı tabaklara yerleştirmeye baş-
ladım. Uzun bir sessizlik olmuştu servisin öbür yanında. 

“Nazan’cığım, kurabiye için teşekkürler. Eline sağlık” 
diyerek sessizliği bozdum.

“Rica ederim.”
Elimdeki tepsiyi divanın önündeki sehpaya bırakıp 

oturdum. 
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“Nasıl yapıyorsun bakalım bunu? Tarif?”
“Portakallı kurabiye Yıldız Abla. Çok basit tarifi...”
“Hmm, pek lezizmiş. Anlat bakayım, neler koydun 

içine portakaldan başka?”
“Bir buçuk bardak kadar tereyağ, dört bardak şeker, 

aldığınca un ve bir tatlı kaşığı karbonat. Önce tereyağı  eri-
tip şeker ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra karbo-
natla unu ve üç portakalın rendelenmiş kabuklarını ekli-
yorum. İyice bir karıştırıyorum tekrar, ardından portakal 
suyu. Hamuru on dakika kadar yoğuruyorum. Hamur hazır 
olunca kopardığım her parçayı üçe ayırıp şerit yapıyorum, 
saç örgüsü şekli veriyorum. Fırında yirmi dakika kadar pi-
şiriyorum yağlı tepside. Tereyağ şart ama. Margarin falan 
kullanmayın, buna tadını veren tereyağ ile portakal.”

“Tamam, teşekkürler tarif için. Ben tereyağı kendim 
yapıyorum taze sütle, Nazan’cığım. Her daim tereyağ bulu-
nur dolabımda.”

“Taze sütü nereden buluyorsunuz?”
“Yukarılarda oturan pazarcılardan. Bir sütçümüz var; 

Kevser. Taze taze inek sütü sağar, getirir bizlere. Sana da 
ayarlarız.”

Figen hâlâ konuşmuyordu. Nazan’ın kurabiyesine de 
dokunmamıştı. Nazan, Figen’in hâlinden rahatsız olmuş 
gibiydi. Ona doğru eğilerek içtenlikle sohbet açmaya çalıştı.

“Figen Hanım, nasılsınız geçen haftadan beri? Kızınız, 
eşiniz nasıl?”

“Afiyetteler, teşekkür ederiz.”
“Siz avlanmaz mısınız hiç?”
“Ben eskiden ava çıkardım. Elif Zeynep doğmadan 

önce. O doğunca bıraktım avlanmayı. Anne olduktan sonra 
merhamet duygum gelişti galiba. Şimdi çekiniyorum her-
hangi bir canlıya zarar vermeye. Orhan da ava çıkmasın 
istiyorum ama dinlemiyor, çok seviyor.”

Figen biraz canlanır gibi olmuştu. Avı bırakmasının 
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esas nedenini biliyordum: Elif Zeynep görme engelli doğ-
duktan sonra kendisini ve kocasını çok suçlamış, öldür-
dükleri canlılar yüzünden Allah’ın kendilerine ceza verdi-
ği düşüncesi zihnine saplanmış ve avdan vazgeçmişti.

“Çok iyi yapmışsınız Figen Hanım. Katiyen hiçbir can-
lıya zarar vermemeli. Hayvan öldüren insanlarda canilik 
ruhu olduğunu düşünmüşümdür hep. Babam, ‘Hayvana 
zarar veren, insana da zarar verir’ der. Bu bence de doğru. 
Hayvan öldüren, insan da öldürür.”

“Ne demek yani, kocam, Yıldız Abla’nın kocası, Gül ve 
kocası, Zafer ile Suat Bey de cani mi şimdi?”

Figen, Nazan’ın patavatsızlığı karşısında çok bozul-
muştu. Nazan hemen toparlamaya çalıştı.

“Hayır efendim, hiç olur mu öyle şey? Elbette değiller-
dir...”

“Fakat sözleriniz bu manaya geliyor.”
“Yok, aslında öyle demek istemedim ben...”
O sırada mutfak kapısı açıldı ve oturma odasına Beti 

daldı.
“Merhaba! Merhaba! Size haber var!”
“Hayırdır, Beti? Dur, önce paltonu çıkar, ver bakayım... 

Hah, otur, çay koyayım sana. Bak, Nazan kurabiye yapmış, 
ben de mozaik pasta yapmıştım...”

“Oh, yerim her şey! Zaten ben artık hep aç!”
“Ne oluyor, Beti? Söylesene, çatlatma. Yoksa?”
“Evet, ben hamile!”
Beti’nin haberine çok sevinmiştik. Bir süredir şüphelen-

diğini ama emin olmak için doktora gittiğini, kan tahlilinin 
önceki gün belli olduğunu, bir buçuk aylık hamile çıktığını 
anlattı. O sırada Nazan’ın surat ifadesinin aniden değiştiği 
gözümden kaçmamıştı. Çocuk sahibi olamadığı için Beti’ye 
imrenmiş, kendi adına üzülmüş olabileceğini anlamıştım. 
Yine de üzüntüsünü belli etmeden Beti’yi içtenlikle tebrik 
etti. Yarım saatlik heyecanlı bir bebek sohbetinden sonra 
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Nazan’ın piye dö pul tayyörünün provasına başladık. Bir 
yandan da havadan sudan, sevdiğimiz dizilerden ve mem-
leketteki ekonomik bunalımdan bahsediyor, daldan dala 
atlayarak konuşuyorduk. Figen’in Nazan’a olan soğuk tavrı 
dışında gayet güzel bir öğleden sonraydı. Yemek davetin-
de kızını görünce Nazan’ın şaşkınlığını gizleyememesine 
bozulduğunu düşündüğüm Figen, aynı zamanda Nazan’ı 
kıskanmış da olmalıydı. Gerçi bu türden hareketler Figen’e 
yakışan şeyler değildi, mahalleye yeni gelen insanlara asla 
soğuk davranmaz, bir şeye kızsa bile belli etmezdi ama 
demek ki Nazan’ı çok kıskanmıştı. 

Akşamüzerine doğru, ormandan ellerinde tüfekler ve 
kuş ölüleriyle gelen Suat Bey ile av takımı kapıda belirdi. 
Böylece Nazan ve Suat Bey de tanışmış oldu. Her zaman 
Avrupai tavırlar içinde olan, âdeta doğuştan kibar Suat Bey, 
Nazan’ın elini alıp dudaklarına götürdü, “Çok memnun 
oldum, hanımefendi, mahallemize şeref verdiniz” diyerek 
gülümsedi. Nazan bu abartılı karşılamaya şaşırmıştı; Suat 
Bey’in genel tavrının böyle olduğunu henüz bilmiyordu. 
Orhan Bey hemen atıldı ve Nazan’ın mahalleye hakikaten 
şeref verdiğine dair birkaç şey söyledi. Figen’in yüzü renk-
ten renge giriyordu; hemen ayağa kalktı, kocasının koluna 
girerek eve dönmeleri gerektiğini, hava kararmadan bakıcı 
Havva’yı Kozlu’ya götürmek zorunda olduklarını söyledi. 
O kadar sinirli konuşmuştu ki, bu seferki tavrını Nazan 
bile sezmişti. Herkes toparlandı, vedalaştı. Nazan’ın göz 
kamaştırıcı varlığı, belli ki mahallede bazı gerginliklere 
sebep olacaktı.


