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Beyaz üzerine siyah puanlı krepdöşin kumaştan
askılı elbise ve kısa kollu ceket

Bendeniz Yıldız Alatan. Usta bir terzi ve dört dörtlük bir 
ev kadınıyım. Zonguldak’ta yaşıyorum ve Ereğli Kömür 
İşletmeleri Kozlu Ocağı başmühendislerinden Ziya 
Alatan’ın eşiyim. Aynı zamanda amatör bir detektifim ve 
maceralarımı yazıyorum. Pek amatör sayılmam gerçi; 1979 
yılında Zonguldak’ta işlenen korkunç cinayetleri çözdüm 
ne de olsa. Fakat henüz kimsenin varlığından haberdar 
olmadığı bir yazarım. Bu romansa yaz aylarında başımdan 
geçenleri anlatıyor; ikinci Yıldız Alatan macerasını.

Yeni maceramı yazmaya, 1984’ün son günlerinde başlı-
yorum. Beş yıl önce, yaşadığım lojman mahallesi Kılıç’ta 
gerçekleşen kâbus misali hadiseleri aydınlatalı epey 
olmuş. Artık elli beş yaşındayım. Menopoza girmiş, vücu-

dundaki yaşlanmayla baş etmeye çalışan, hayata sıkı sıkı-
ya tutunmuş bir kadın, bir anne ve anneanneyim. Berrin 
adında bir kızım, Berrak adında bir torunum var.

1984 yılı sürprizlerle geldi. George Orwell’ın 1984 
romanındaki gibi bir dünyanın karanlık sürprizleri değil 
kastettiğim. Dünyada ve Türkiye’de acayip şeyler olmaya 
devam ediyor ama Orwell’ın hayalinde canlandırdığın-

dan farklı, gizli bir korku içinde yaşayıp gidiyor insanlık. 
Hayır, evlerimizin duvarına yerleştirilmiş ekranlardan bizi 
izleyen “Büyük Birader” yok ama artık renkli televizyonla-

rımız ve videolarımız var. 1984 romanındakine benzer bir 
düşünce yasağı görünürde olmasa da, derinde bir yerlerde 
varlığını hissettiriyor; bilhassa, 1980 darbesi sonrasında 
hızla değişen yeni Türkiye’de. 

Siyasi hususlarda konuşmaktan sakınmaya başlamış 
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bir toplum, hapishaneleri dolduran sol görüşlü insanlar, 
işkenceler, sanatçıların kısıtlanan özgürlükleri, bazı illerde 
hâlâ devam eden sıkıyönetim, 19 Mayıs gösterilerinde şort 
giymeleri yasaklanan kız öğrenciler, üstsüz dolaşan turist-
leri kınayan bir Kültür ve Turizm Bakanı’nın bulunduğu 
bir Türkiye var. Haa, bir de yeni başbakanımız var tabii: 
Turgut Özal. Mart ayında yapılan yerel seçimlerde oyla-

rın çoğunluğunu kapan Anavatan Partisi’nin küçük dev 
adamı. 

Dünyada da öyle 1984 romanındaki gibi hayalgücünü 
zorlayacak şeyler olmadı bu yıl. Fakat insanlık adına iki 
müthiş gelişme gerçekleşti, haksızlık etmeyeyim. Birden 
ortaya çıkıveren acayip bir modern çağ hastalığına, Aids’e 
neden olan virüs bulundu. Diğeri ve beni heyecandan 
heyecana sürükleyeniyse, uzayda ilk kez bir insan serbest 
yürüyüş yaptı. Günlerce bu hadisenin etkisinden kurtula-

madım ve zor geçen 1984 yılında dinlenmek için gözümü 
her kapadığımda, Astronot Bruce McCandless’ın uzayda 
süzülerek dolaştığı sahneleri zihnimde canlandırdım.

Evet, 1984 yılı zor geçti. Bilhassa, yaz aylarının önce-

sinde daha da zordu. Hatta 1979 yılında çözdüğüm cina-

yetlerin ardından Zonguldak’ta yarattığım süksenin ve 
Farahnaz’ın Çiçeği romanını yazmamın peşi sıra gelen 
zamanlar pek çetindi. Sanki bitmez tükenmez bir buna-

lım devresine girmiştim. Ülkede darbe olduktan sonra, 
Zonguldak’ta politik hadiselerden uzak olsak da, ruhi 
bir durgunluk dönemi yaşamaya başlamıştık. Sağ görüş 
ve Amerikan hayranlığı giderek daha da gözde oluyor-
du. Ailemdeyse hiç yaşamadığımız kadar çetin zamanlar 
yaşıyorduk: Kızım Berrin, henüz üniversite öğrencisiyken 
büyük bir aşkla evlendiği Engin’le sorunlar yaşamaya baş-

lamış, o harikulade gençlik aşkı bitmiş, kızım bunalıma 
girmiş, evliliğini kurtarmak için çırpındıysa da, otuzlu yaş-

ların ortalarındaki bazı erkeklerin geçirdiği krizi yaşayan 
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Engin’in artık başka bir kadına âşık olduğunu kabul etmek 
mecburiyetinde kalmıştı. Meselelerin başlamasından 
boşanma aşamasına kadar geçen dört yıl boyunca kızımla 
beraber acı çekmiş, buluğ çağına giren torunum Berrak’ın 
ruhi vaziyetini korumaya ve eski damadımla münasebeti-
mizin düzeltilemez biçimde lekelenmesini önlemeye çaba-

lamıştık eşim Ziya’yla birlikte. 1984 yılı geldiğinde, kızım 
ve torunum yeni yeni toparlanıyor, İstanbul’da anne kız 
başladıkları hayatlarının temelini oturtmak için mücadele 
veriyorlardı. 

Berrin’in başına gelenler yüzünden çektiklerim yetmi-
yormuş gibi, başka teessürlerim de olmuştu. 1979 yılında 
çözdüğüm cinayetlerin ardından Zonguldak’ın ünlü sima-

larından biri hâline gelmiş, günlere en çok davet edilen 
kadına dönüşmüştüm. Bazen alakadan utanıp sıkılmama 
rağmen bu vaziyet beni çok mutlu etmişti etmesine ama o 
dönem ancak bir buçuk, iki yıl sürmüş, hadiseler unutul-
maya başlayınca şahsıma gösterilen müthiş alaka yerini 
tuhaf bir düşmanlığa bırakmıştı. Kimi kadın arkadaşları-
mın bir süre sonra bana sırt çevirmeye başladıklarını, hep 
davet edildiğim günlere çağırılmaz olduğumda fark ettim. 
Çok üzülmüştüm.

Başlarda zekâma ve gözdeliğime hayranlık duysalar da, 
bir süre sonra sanıyorum ki kendilerini geri planda hisset-
miş, bundan rahatsızlık duymuş birkaç kadın arkadaş, kıs-

kançlıktan beni aralarına almamaya karar vermişlerdi. 
İnsanların bazısı böyledir: Bir başarınız olduğunda önce 
aşırı bir hayranlıkla sarsılır, çevrenizde pervane olurlar, 
size yakın durarak kendilerini mühim hissederler, bir süre 
sonra da bu yakınlığı kaldıramaz hâle gelirler, çünkü şahsi-
yetlerinde bir şey eksiktir. Katiyen kabul etmeseler de, bu 
türden insanlar muhakkak ruhlarındaki eksikliği sezer ve 
sizde bulunan o fazla şeyden fevkalade rahatsızlık duyar.

Netice, kendilerinden üstün gördükleri insanı elden 
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geldiğince ezmeye, açıklarını bulup açık yoksa da bir şey-

ler uydurup dışlamaya çalışmaktır. İşte başıma bu gelmişti 
ve kalbim hakikaten çok kırılmıştı. Bana şımarmışım gibi 
davranan o birkaç kadından sessizce uzaklaştım. Hiçbir 
zaman şımarmamıştım oysa, hatta mahcubiyetle karşıla-

mıştım Zonguldak’taki süksemi. Velhasıl, artık Fener 
Mahallesi’ndeki günlere davet edilmiyordum. “Olsun” 
dedi o vakit eşim Ziya, “sana Kılıç’taki dostların yeter.” 
Doğru söylüyordu. Korkunç hadiseleri çözüp mahalleleri-
ni hakiki bir kâbustan kurtardığım için Kılıçlılar beni hâlâ 
el üstünde tutuyordu ve dostlukları samimiydi. Buradaki 
komşularım bana yeter de artardı bile. 

Heyhat, dertlerim bitmiyordu. Menopoz kaynaklı fizik-

sel zorlukların yanı sıra, yaşlanmaya başlayan vücudum-

daki değişiklerle mücadele ettiğim, bir zamanlar erkekle-

rin bakışlarını üzerine çeken o kumral güzeli, havalı, fıstık 
gibi eski Yıldız Alatan olmadığımı kabullenmeye çalıştı-
ğım bir yaşlılık krizi geçiriyordum. Dizlerim ve ellerim 
hızla buruşuyor, kollarım ve belim kalınlaşıyor, karnımda 
potluklar meydana geliyor, yüzümdeki çizgiler derinleştik-

çe derinleşiyor, gıdım sarkıyor, saçlarım boyaya dayana-

madan giderek daha da hızla aklaşıyordu. Çirkinleştiğim, 
yaşlı bir kadına dönüşmeye başladığım düşüncesinden 
kendimi kurtaramıyordum. 

Gençken güzel olmanın bedeli budur; bir gün fark eder-
siniz ki, artık sokakta insanlar başlarını döndürüp size 
bakmaz olmuş, yüzünüzü ancak makyajla toparlayabiliyor-
sunuz, kilo vermekte zorlanıyorsunuz, menopoz huysuzu 
bir kadına dönüşmüşsünüz; eski fotoğraflardaki o muhte-

şem güzelliğin kırıntıları ancak dikkatle bakınca görülebi-
liyor artık. Ne de olsa her güzel şeyin bir bedeli vardır, 
değil mi? 

Ayrıca, 1979 yılında yaşadıklarımı polisiye bir roman 
hâline getirip büyük umutlarla İstanbul’da bir yayınevine 
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göndermiş ama uzun süre heyecanla bekledikten sonra red-

dedilmiştim. Hakikatte, romanımın iyi olduğunu, ancak 
hiçbir edebi geçmişi olmayan yahut sözde entelektüel çevre-

ye dahil bulunmayan bir ev kadını olduğum için ciddiye 
alınmadığımı biliyordum. Kendimden şüphem yoktu. 
Ancak muhakkak ki, Türkiye henüz polisiye edebiyata hazır 
değildi. Bilhassa, kendi hâlinde taşralı bir kadının yazdığı 
bir polisiyeye hiç hazır değildi. Belki de uzun yıllar sonra 
hazır olacaktı. O vakit geldiğinde bastırırdım romanımı. 
Yahut hiç bastırmayabilirdim. Ben öldükten sonra yayımla-

nırdı elbet, yeterince iyiyse de bolca okunurdu.
Bir daha hiçbir yayınevine romanımı göndermeme 

kararı alana dek epey bunalım yaşadım. Hayal kırıklığına 
uğramıştım ve bir kez daha kalbim paramparça olmuştu. 
Fakat yazmaktan vazgeçmeyecektim. Tadını almıştım bir 
kere. Müthiş bir zevk ve heyecan demekti yazmak. Artık 
bana şarap yahut sigara kadar keyif veren, damarlarımdaki 
adrenalini hızlandıran yazma eyleminin müptelası olmuş-

tum. Vazgeçemezdim. Yeni romanlar yazacaktım ama 
hayal gücümü kullanmak istemiyordum. Hakiki hadiseler-
le karşılaşmak, türlü gizemleri çözmek arzusundaydım. 
Esas zevk bunları şahsen yaşayıp söze dökmekti. Gelgele-

lim, yaklaşık dört yıl boyunca hiçbir hadise cereyan etme-

di bulunduğum yerlerde. Tabii ki, kimsenin başına kötü iş 
gelsin, cinayetler işlensin istemezdim ama gizemli birta-

kım hadiselerle karşılaşsam hiç de fena olmayacaktı.
Fakat 1984 yılı gizemleriyle beraber çıkageldi. Detektif 

Yıldız Alatan’ın ikinci macerası usul usul yaklaşıyordu. 
Aslında her şey o mayıs günü başlamıştı; eşim Ziya’yla son 
zamanlarda yaşadığımız sıkıntılardan uzaklaşmak ve 1984 
yılının yaz aylarını başka bir mekânda geçirmek arzusuyla 
kiralamayı düşündüğümüz evi görmeye gittiğimiz o mayıs 
gününde.

Fikir Ziya’dan çıkmıştı. Uyumlu evliliğimiz boyunca 
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hiç huysuzluk etmeyen ama menopoz yüzünden sinirleri 
laçka olmuş karısı için acilen bir şeyler yapmak istiyordu. 
Yeni bir ortamda sakin ve her şeyden uzak bir yaz geçirt-
mek arzusundaydı bana. Kışın başlayan bu değişiklik 
lakırdısı artık benim de aklıma yatmaya başlamıştı. 

Yıllarca her kazandığımızı güzelce değerlendirmiş, iyi 
yaşamış ama israfa hiç kaçmamış, tutumlu memur anlayı-
şımızla bankada epey para biriktirmiştik. Son yıllarda yap-

tığım terzilikten de hatırı sayılır miktarda birikimim 
olmuştu. Bir kısmını boşanma sonrası yeni hayatını kurar-
ken Berrin için harcamıştık ama artık kızımızın durumu 
gayet iyiydi ve torunumuzun özel okul masraflarını da 
babası karşılıyordu. Kocama göre, kendimizi biraz şımart-
manın zamanı gelmişti.

Ziya emekli olduktan sonra kendi evimize yerleşme 
hayaliyle her ay bir kooperatife para yatırmamızın dışında 
ek harcamamız yoktu. O yıla dek tüm yazlarımızı, sayfiye 
yerlerini aratmayan Zonguldak’ın birbirinden güzel plajla-

rında yahut E.K.İ.’nin Karasu’daki memur kampında geçi-
rerek değerlendirmiştik. Fakat artık biraz değişiklik haki-
katen lazımdı. Bilhassa bana. Ziya bu kanaatteydi ve her 
zamanki gibi haklıydı.

Bu sebeple, ince düşünceli kocam ne yapıp etmiş 
vaktini Zonguldak’a uzak olmayan yerlerdeki yazlıkla-

rı araştırarak geçirdiği bahar mevsiminde, aşina olduğu-

muz Karasu’da bir evin varlığını duymuştu. Adapazarlı 
bir ailenin, küçük bir yazlık siteye dönüştürdüğü Villa 
Şakayık adlı yeri görmek üzere mayıs ayının başlarında 
bir gün yola çıktık. O sabah, terzilik namım Zonguldak’ta 
alıp yürüdüğü için sayıları iyice fazlalaşan müşterilerim-

den bana pek sıra gelmediğinden, epey zaman sonra ilk 
kez kendime hediye olarak diktiğim elbiseyi giymiş, uzun 
uzun süslenmiştim.

İnsanın moral bozukluğunu, bunalımlarını atlatması-
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nın en iyi yollarından birinin, şahsi bakımına, giyimine 
ihtimam göstermesi olduğuna hep inanan bir kimse olarak, 
menopoz yüzünden iyi uyuyamadığım gecenin sıkıntısıyla 
günü sürdürmemek için kendimi güzelleştirerek moral 
bulmaya çalışmış, başarmıştım da.

Beyaz üzerine küçücük siyah puanlarla süslü, zarif 
krepdöşin kumaştan elbisemin içinde harika görünü-

yordum. Seksenler modasının izlerini sade bir biçimde 
yansıtan ama pek hoşlanmadığım o abartılı elbiselere de 
benzemeyen bu kıyafetin incecik askıları ve biye yakası 
vardı. Belden başlayan hafif bolluğu, dore tokalı, beyaz 
deri bir kemerle süslemiştim; aybaşı olamamanın verdi-
ği karın şişkinliğini, bu kemerin ardından büzgülenerek 
dizimin birkaç parmak altına dek inen etek kumaşıyla 
ustaca saklamış, boynuma incecik altın zincirin ucunda 
sallanan kalp şeklindeki pandantifli kolyemi takmış, elbi-
seyle takım diktiğim yarım büzgü kollu, önü açık, vatkalı 
ceketle kıyafetimi tamamlamıştım. Bu vatkalar yeni moda 
olmuştu ve müşterilerimden sonra ben de tecrübe etmeye 
karar vermiştim. 

Dore el çantamı ve ince topuklu, bilekten bağlı, burnu 
açık dore ayakkabılarımı hazırladıktan sonra, yüzümde 
belirmeye başlayan çökkünlüğü makyajla toparlamış ve 
otuzlu yaşlarımdan bu yana tarzını hiç değiştirmediğim, 
yandan havalı bir bombeyle ayrılmış, kulak hizasında dışa 
kıvrık dalgalarla son bulan açık kahverengi saçlarımla 
Ziya’nın karşısına geçmiştim.

Böyle zamanlarda flörtöz bir ıslık koyveren kocam 
beni çapkın bir bakışla süzmüş, “İşte bu, Yıldız!” demişti. 
“Boşu boşuna kuruntu ediyorsun yaşlandığına dair. Bu ne 
güzellik, bu ne ihtişam!”

“Kendimi epeyce iyi hissediyorum şu anda, Ziya. 
Sabah uyandığımda uykusuzluktan dolayı sinirliydim ama 
giyinip süslenirken geçti vallahi. Makyajım abartılı mı?”
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“Hayır, Yıldız’cığım. Katiyen değil. Gayet münasip. 
Saçların da harikulade. Elbisen çok yakışmış. Daha ne 
olsun?”

Kılıç Mahallesi’nin en tepesindeki evimizden garajlara 
doğru inerken koluna girdiğim kocam, otomobile binene 
dek beni tatlı tatlı övmeye devam etmişti. Beyaz Anadol’u-

muza atlayıp teypteki Zeki Müren kasetimiz de çalmaya 
başladığında keyfimize diyecek yoktu artık. Yaklaşık üç 
saatlik Karasu yolu boyunca da iradeli davranmış, meno-

poz sıkıntısıyla yeniden başladığım sigara illetine sadece 
bir kez bulaşmıştım. Günüm güzel gidiyordu.

“Bak, tek bu sigarayı içtim yola çıktığımızdan beri, 
daha da içmeyeceğim Karasu’ya varana kadar, Ziya’cığım” 
dedim mola verdiğimiz yerde ikinci çayımı yudumlarken.

“Seninle gurur duyuyorum, Yıldız. Bravo. Orada geçi-
receğimiz günlerde de gerginliğin azalacak, görürsün. İyi 
gelecek Villa Şakayık bize.”

“Adı neden Villa Şakayık’mış, öğrenebildin mi?”
“Şimdi hayatım, burası tek bir villa değil, dört yazlık 

evin birleşiminden oluşan bir tür küçük site. Bitişikmiş 
evler anladığım kadarıyla. Birinde ev sahipleri oturuyor. 
Beğenip de tutarsak bu yazlığı, iki komşumuz daha olacak 
ev sahipleri dışında. Yapının tamamına Villa Şakayık deni-
yormuş. Nedenini bilmiyorum. Adapazarı’ndan tanıdık bir 
mühendise sordum, ‘Çok güzel yerdir’ dedi. Karasu’nun 
tenha bir köşesindeymiş. Issızlık ve deniz sadece. Tam biz-

lik. Kılıç’a alışanlar için biçilmiş kaftan, değil mi? Dört 
hane bir arada bu nedenle de emniyette olacağımızı düşü-

nüyorum. Hırsız, mırsız, serseriler falan bize bir şey yapa-

maz iç içe bulunacağımızdan. Herhalde ev sahipleri de bir-
takım önlemler almışlardır tenhalığa karşı.”

“Aa, güzel. Tenhalık, sükûnet istiyorum ben de. Zon-

guldak plajlarındaki kalabalıktan sonra biraz ıssızlık iyi 
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gelecek vallahi. İnşallah komşularımız da doğru düzgün 
insanlardır, Ziya.”

“İnşallah. Ev sahipleri yaşlıca bir çiftmiş. Adam 
Adapazarı’nın en saygıdeğer müteahhitlerindenmiş. Pek 
çok bina, ev vesaire yapmış orada. Herkes tanır, bilirmiş. 
Karısı da ev hanımıymış. Bir kızları varmış, Amerika’da 
yaşıyormuş. O da iç mimar mı, dekoratör mü, işte öyle bir 
meslek sahibiymiş.”

“Torun torba yok muymuş bu ev sahiplerinde? Berrak 
orada yalnızlık çeker, arkadaşsız kalır da sıkılır diye endi-
şe ediyorum, Ziya. Neticede onun da benden farkı yok. 
Ben menopozdaysam, o da buluğ çağında, sıkıntısı var 
çocuğun. Boşanmanın etkilerini yeni yeni atlatıyorken, bir 
de yalnızlık yaşasın istemiyorum.”

“Haklısın. Torun falan var mı bilmiyorum ama belki 
diğer iki evde çoluk çocuk olur, Yıldız’cığım. Olmadı, iste-

diği vakit ben Berrak’ı Karasu Kampı’na bırakır, alırım. 
Bizim E.K.İ. kampında tanıdıkların çocukları, torunları 
muhakkak bulunur. Sen hiç endişe etme.”

“Tamam, hayatım.”
“Bu arada, dikiş dikecek misin yazlıkta, Yıldız? Ne 

yapalım o işi? Götürelim mi dikiş makineni?”
“Ben de onu düşünüyordum demin. Vallahi Ziya, bili-

yorsun ben dikiş dikmeden duramam. Orada müşterilere 
değil de kendime, Berrak’a, sana falan bir şeyler dikmek 
zevkli olacak esasında. Hem bunaldığımda beni rahatlatı-
yor. Kitap oku, denize gir, yürüyüş yap, dizi izle, nereye 
kadar... İsterim yani. Fakat dikiş makinesini oraya nasıl 
götüreceğiz, bir. Ayrıca evler birbirine öyle çok yakınsa, 
yaz tatillerinde insanları makinenin tıkırtısıyla rahatsız 
etmekten çekinirim, iki.”

“Dikiş makinesini götürmek mesele değil ki. Vidalarını 
sökerim ayakların, bagaja yerleştirir götürürüz. Çok yer 
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kaplarsa çantalarımızın bir kısmını arka koltuğa, Berrak’ın 
oturduğu taraftan artan her köşeye muntazaman yerleştiri-
riz. Gürültü kısmını da şimdi varınca ev sahiplerine açıkça 
danışalım ha, ne dersin?”

“Tamam, danışalım.”
“O hâlde kalkalım artık, haydi bakalım.”
Ziya çayların parasını öderken, ben de yolluk olarak 

hazırladığım sigara börekleriyle zeytinli poğaçaları koydu-

ğum kapları toparlayıp otomobilimize yöneldim.
“Bir saatlik falan yolumuz kaldı, Yıldız. Varana kadar 

başka bir kaset dinleyelim artık. Doyduk Zeki Müren’e” 
dedi Ziya otomobile binerken. Koltuğuma yerleşir yerleş-

mez kasetleri karıştırmaya başladım.
“Ajda Pekkan, Süperstar 3? Mazhar Fuat Özkan, Ele 

Güne Karşı?”
“Bilmem ki, şöyle ecnebi bir şeyler dinlemek istiyorum 

şimdi de...”
“O zaman Al Bano ve Romina Power olsun, şekerim.”
“Hah! Harikasın.”
Böylece, birbirinden güzel İtalyanca şarkılar eşliğinde 

Villa Şakayık’a doğru tekrar yol almaya başladık. Güneş 
parıldıyor, yeşilliklerin iki yanda uzanıp gittiği manzara 
gözümün önünde akıyordu. Kendimi şimdiden iyi hisset-
meye başlamıştım. Hoş bir yaz olacaktı, sezinliyordum. 
Hoş ve heyecanlı. Heyecanlı ve gizemli. Bu son kısımları 
henüz bilmiyordum tabii. Beş yıllık aradan sonra Detektif 
Yıldız Alatan gizemli bir hikâyenin ortasında bulacaktı 
yine kendini. 



Sarı gabardin kumaştan
yarasa kollu ceket ve kalem etek 

Karasu’ya vardığımızda öğleden sonraydı. Keyifli bir yol-
culuk yapmıştık. Villa Şakayık’ı ilk gördüğümüzdeyse 
daha da keyiflenmiştik. Uçuk pembe renkte duvarları, 
beyaz Fransız pencereleriyle güneşin altında parıldayan 
çok hoş bir yapıydı. Otomobilimizi park ettikten sonra 
siyah bir Mercedes’in önünde durduğu heybetli, ahşap 
kapıyı çaldık. Kapı açılana dek hemen üstümü başımı 
düzelttim; yazlık ceketime taktığım vatkalar rahatsızlık 
vermeye başlamıştı, rahatsız oldukça kıpırdanıp duruyor, 
ceketin yakasını kaydırıyordum. Zonguldak’a döner dön-

mez bu vatkaları sökmeliydim. Seksenler modasının bu 
kısmı bana göre değildi, anlaşılmıştı.

İşte tam bunları düşünürken kapı açıldı ve altmış beş-
yetmiş yaşlarında gösteren, solgun yüzlü, mutsuz görü-

nümlü bir kadınla karşılaştık. Koyu kahverengiye boyan-

mış saçlarının diplerinden belli belirsiz aklar seçiliyordu. 
Yandan ayrılmış, kulak hizasında kesilmiş saçlardı ve 
dümdüz taranmışlardı. Yeşil gözleri küçüktü. Yaşlılıktan 
düşmüş gözkapaklarının etkisiyle şişik de görünüyorlardı. 
Göz altları çökkündü. Üzerinde sade ama şık bir lacivert 
elbise vardı. 

Bir anlığına bizi süzdükten sonra, kahverengi lekelerle 
kaplanmış kollarıyla içeriyi göstererek, “Ziya Bey ve Yıl-
dız Hanım, değil mi? Handan Kutbay ben, buyrun, sizi 
bekliyorduk” dedi donuk bir sesle. Kadından daha ilk anda 
hoşlanmamıştım. Soğuk bir kadına benziyordu ve soğuk 
insanları hiç sevmem. Yine de peşin hükümlü olmamaya 
karar vererek içeri adımımı attım.
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“Çıkarmayın ayakkabılarınızı, yazlık yer diye biz fazla 
ehemmiyet vermiyoruz” dedi kadın duraksadığımı görün-

ce. Ben başımla onaylayıp gülümseyince o da gülümsedi. 
Demek ki gülümseyebiliyordu.

“Buyrunuz, eşim ve kızım içerideler” diyerek gülümse-

mesini sürdürdü. Donukluğu biraz kaçar gibi olmuştu. 
Ziya’yla evin salonuna girdik. Zaten antreden birkaç 

basamakla hemen salon yahut oturma odası olarak kullanı-
lan bu kısıma geçiliyordu. Çok şık bir odaydı doğrusu. 
Sahiplerinin zengin olduğunu bas bas bağıran yazlık 
mobilyalarla ışıldıyordu. Pastel renklerde yastıklarla süslü 
bembeyaz bir kanepeden kalkıp bize doğru birkaç adım 
atarak sıcacık gülümseyen güzel bir kadının uzattığı eli 
sıktım.

“Merhabalar, ben Leyla Kutbay. Hoş geldiniz.”
“Hoş bulduk, hanımefendi. Ben Ziya Alatan ve eşim Yıl-

dız” dedi Ziya el sıkma sırası kendisine gelince; Leyla’nın 
ışıltısından etkilendiğini saklayamamıştı. Pek çarpıcı bir 
kadındı çünkü Leyla. Benimkiyle aynı tonlarda boyan-

mış uzun saçları yandan pek havalı biçimde ayrılıp iyice 
kabartılmış, parfümünün bile bastıramadığı saç spreyinin 
kokusundan anladığım kadarıyla bozulmayacak biçimde 
yapılmıştı ve göğüs hizasına ulaşan uçları belli ki usta bir 
kuaförün elinden altın tonlarına bulanarak çıkmıştı. 

Dipleri açık kahverengi olan saçların çevrelediği yüzü 
aşırı makyajlıydı. Kaşlarına kadar boyamıştı her yerini 
Leyla. Oysa buna gerek yoktu bence. Bu kadının makyaj-
sızken de gayet hoş olduğuna emindim. Annesi gibi yeşil 
gözlüydü. Ters V şeklindeki kaşlarıyla müthiş cazip bir 
ifadeye bürünen etkileyici yüzü de annesini andırıyordu. 
Tek kusuru çok zayıf oluşuydu. Boyu da uzun olduğu için 
zayıflığı iyice göze batıyordu.

Bakışlarımı kıyafetine çevirdim elimde olmadan. O 
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kadar şık bir takım giymişti ki, gözlerimi alamıyordum 
üzerindekinden. Limon sarısı gabardin kumaştan, benimki 
gibi açık yakalı, yarasa kollu bir ceketi beyaz bir bluzun 
üstüne giymiş, aynı kumaştan kalem etekle ceketin birleş-

tiği beline kahverengi deriden bir kemer takmıştı. Ayak-

larında da sivri topuklu, kahverengi deriden ayakkabılar 
vardı. Kulaklarında sallanan abartılı altın küpelerin geo-

metrik şekline bakarken, muhakkak bu takımdan kendime 
dikmeliyim, diye düşündüğümü hatırlıyorum.

“Babam Tanju Kutbay” diyerek oturma odasındaki 
beyaz tuğlalı şöminenin önünde dikilerek bizi bekleyen 
adamı gösterdi Leyla. Tanju Bey de karısının yaşlarında 
gösteriyordu. Tepesi biraz açılmış başındaki beyaz dalgalı 
saç tutamını arkaya doğru taramıştı. Alnı çıkık, yüz hatları 
sert ve etkileyiciydi. Muhakkak ki gençken hoş bir adamdı 
ve karısı kadar çökmemişti. Jilet gibi ütülenmiş açık mavi 
gömleği ve gri pantolonuyla da oldukça şıktı. Bizi selamla-

yan Tanju Bey’in oturmamızı belirten el hareketiyle beyaz 
koltuk takımlarında yerlerimizi aldık. Leyla ile Handan 
Hanım hemen mutfağa gidip ortadaki cam sehpayı çay fin-

canları ve kurabiye dolu tabaklarla donattılar. Herkes yeri-
ne yerleştikten sonra bir sessizlik oldu.

Tanju Bey sert bir sesle, “Buyrunuz lütfen, uzun yoldan 
geldiniz” diyerek çay ve kurabiyelerimize davranmamız 
için âdeta komut verir gibi ikramda bulununca, Ziya’yla 
fincanlarımızı elimize aldık. 

“Nasılsınız, efendim? Afiyettesinizdir inşallah” dedi 
Tanju Bey. Konuşmaları ne kadar kibarsa, sesi de o derece 
korkutucuydu ve sözcüklerindeki bütün incelik bu ses 
tonuyla uçup gidiyordu. 

“Çok sağ olun, afiyetteyiz. Sizler, Tanju Bey?” diye 
nezaketle cevap verdi Ziya.

“Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Kızım ve eşimle 
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yazın ilk güzel günlerinin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. 
Leyla, Amerika’dan kısa bir süreliğine geldi. Kıymetli tabii 
onunla geçirdiğimiz vakit.”

“Ne hoş. Neresinde yaşıyorsunuz Amerika’nın, Leyla 
Hanım?”

“Los Angeles, Ziya Bey. Eşimle biraz kaçamak yapalım 
dedik” derken abartıyla gülümsedi Leyla.

Handan Hanım donuk bir ifadeyle bizi süzüyor, Tanju 
Bey gergin ses tonuyla, yazın ilk güzel günlerinin tadını 
çıkarmaktan bahsediyor, Leyla ise abartılı bir neşeyle 
konuşuyordu. Bu ailede bir tuhaflık vardı. Detektif Yıldız 
Alatan’ın gözünden kaçmazdı böyle şeyler.

“Pek güzel, pek güzel. Anne babaya, memlekete doyu-

lur mu, doyulmaz tabii...”
“Ah, sormayın. Haftaya dönüyoruz, içim sıkılıyor şim-

diden.”
Benim de içim sıkılmaya başlamıştı tam o anda. Ani-

den bastıran menopoz sıkıntısı saç diplerimden başlayarak 
göğsüme kadar ter içinde bırakmıştı beni. Birden üzerim-

deki her şeyi atıp bağırasım geldi. Çantamdan mendilimi 
çıkarıp alnımda biriken terleri silerken bir şey belli etme-

meye çalışarak sordum. 
“Eşiniz nerede?”
“Eşim denize gitti. Kendisini mazur görün. Dilimizi 

konuşamadığı için ve evi kiralamakla alakalı bir durumu 
olmadığından kalmak istemedi bizimle.”

“Estağfurullah, Leyla Hanım. O nasıl söz? Doğru düşün-

müş eşiniz.”
“Sağ olun. Siz çaylarınızı yudumlayıp biraz soluklanır-

ken ben evden bahsedeyim. Hemen bizim solumuzdaki ev 
sizinki. Dört hane bitişik böyle. Hepsi aynı tarzda. Babam 
inşa etmiştir. Ben dekoratörüm, şahsen dekore ettim hepsi-
ni, tüm odaları. Beğeneceğinizi umuyorum.”
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Handan Hanım sessizce çayını yudumluyordu. Ben ter-
den sırılsıklamdım ve vatkalarım omuzlarımın üzerinde 
tuğla misali ağırlık yapıyordu. Tanju Bey ürpertici sesiyle 
kızının sözünü kesti.

“Siz biraz dinlendikten sonra geçip bakarız. Kızım çok 
zevklidir ve iyi bir dekoratördür. Amerika’da eşiyle şirket-
leri var zaten. Damadım da mimar.”

“Bizim kızımız da mimardır, Tanju Bey.”
“Aa, ne güzel rastlantı. Nerede mimarlık yapıyor kendi-

si?”
“İstanbul’da.”
“Memnuniyet duydum. Evet, ne diyorduk... Biraz-

dan geçeriz yan eve, efendim. Dört hanenin ortasında 
havuzumuz bulunmakta. Zonguldak’tan geldiğinize göre 
Karadeniz’in hırçın dalgalarına aşinasınızdır. Böyle dalgalı 
zamanlar için yaptırmıştık havuzu. Buranın hususi havu-

zudur pek tabii. Sadece bizler kullanacağız.”
“Fevkalade, Tanju Bey. Tabii ki aşinayız Karadeniz’e, 

olmaz mıyız?”
“Siz ne işle meşgulsünüz, Ziya Bey?”
“Leyla Hanım, ben Ereğli Kömür İşletmeleri’nde baş-

mühendisim. Eşim terzidir.”
“Aa, ciddi misiniz? Yıldız Hanım, üzerinizdeki kıyafeti 

öyle beğendim ki, anlatamam, Nereden aldı acaba? diye 
düşünürken şimdi emin oldum ki siz diktiniz, öyle değil 
mi?”

“Evet, Leyla Hanım, ben diktim. Vallahi esasında ben 
de sizin için benzer şeyler düşünmüştüm; takımınıza 
bayıldım. Tek kelimeyle enfes.”

“Çok teşekkür ederim. Ben satın aldım tabii, Beymen’den. 
Los Angeles’ta her şeyin en âlâsı olsa da, Türkiye’ye geldi-
ğimde İstanbul’da bir günlük alışveriş turu yapmadan dura-

mıyorum. Vakko, Beymen, Kip, Vepa derken epey bir kıya-

fet toplayıp dönüyorum.”
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“Yakışıyordur eminim hepsi size. Fiziğiniz fevkalade 
düzgün, maşallah.”

“Çok kilo verdi kızım” dedi aniden Handan Hanım. 
İrkilmiştik. Kadının varlığını unutmak üzereyken alakasız-

ca araya girmesi hepimizi şaşırtmıştı. Leyla hemen abartılı 
bir coşkuyla durumu toparlamaya çalıştı.

“Ah, bu anneler! Kırk yaşına gelseniz de hep sizi çocuk 
gibi görür, sıhhat peşinde koşarlar... Biz Amerika’da eşim-

le düzenli spor yapmayı âdet hâline getirdiğimizden beri 
epey kilo verdik. Annem de istiyor ki ben eskisi gibi balık 
etli, klasik Türk kadını olayım. Ne mümkün! Amerika’da 
herkes düzenli spor yapar. Eşimle ben de öyle elbette. Ora-

daki yoğun iş yaşamımızı ancak böyle dengeleyebiliyoruz.”
“Spor iyidir. Doğru yapıyorsunuz, kızım” diye lafa karı-

şan Tanju Bey’in karısına fırlattığı sert bakışlar gözümden 
kaçmamıştı. Handan Hanım da hemen toparlanmıştı.

“Birer çay daha?”
“Yok, Handan Hanım, çok sağ olun. Zahmet verdik size. 

Elinize sağlık.”
“Rica ederim, ne zahmeti...”
“Arzu ederseniz geçelim yana, ne dersiniz?” diyen 

Tanju Bey’in yeni komutuyla ayaklandık ve kapıdan çıkıp 
evin soluna doğru ilerledik. Handan Hanım evde kalmış-

tı. Bize Leyla ile Tanju Bey eşlik ediyordu. Kendi evleri-
nin solunda kalan kısım denize bakıyorlardı. Onlarınkiyle 
aynı tip sokak kapısından içeri girdik. Cilalı tahta döşe-

melerle kaplı birkaç basamaktan sonra da muhteşem bir 
oturma odasıyla karşılaştık. Ağzım açık kalmıştı. Kulağı-
ma çaktırmadan, “Ağzını kapa” diye hınzırca fısıldayan 
Ziya’nın uyarısıyla kendimi toparladım. Fakat odadan göz-

lerimi alamıyordum.
Tavana, yerdeki döşemelerle uyumlu tahtadan kalaslar 

sıralanmıştı. Aynı tonda ahşap bir kütüphanenin ortasında, 
yine ahşap kaplamalı modern bir şömine vardı. Kütüpha-
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nedeki raflara ciltli kitaplar, birkaç video kaset, cilalı kah-

verengi üzerine siyah desenlerle süslü büyük bir seramik 
vazo ve siyah çerçeve içinde bir Japon bahçesi fotoğrafı 
konulmuştu. 

Elli altı ekran bir Beko-Hitachi renkli televizyon Grun-

dig Süper Sistem video, kütüphanenin sol yanında duran 
iki katlı cam sehpaya yerleştirilmişti. Sağ taraftaysa çatı 
katındaymışcasına eğik tarzda yapılmış beyaz çerçeveli 
pencereler vardı ve önlerinde masmavi havuz parıldıyor-
du. Pencerelere asılı kordonlu beyaz perdeler yarıya çekil-
mişti ve cam önüne yerleştirilmiş, yerlerde oraya buraya 
bırakılmış beyaz saksılardaki tropikal bitkiler insana ken-

disini Akdeniz’deymiş gibi hissettiriyordu.
Kütüphanenin tam karşısındaysa, kavuniçi ve sarı yas-

tıklarla süslü beyaz bir kanepe, üzerinde beyaz bir abajur 
ve cam kadehlere yerleştirilmiş beyaz mumlar bulunan 
cam sehpalar ile kahverengi deriden heybetli bir berjer 
vardı. Kanepenin önünü, yazlık bir eve fazla kaçabilecek 
lükste beyaz, pofuduk tüylü, küçük bir halı süslüyordu. 
Halıyı görünce, eve girdiğimden beri unuttuğum menopoz 
terlemesi yeniden hücuma geçer gibi olmuştu.

“Burası oturma odamız. Pencerelerin eğik olduğuna 
bakmayın, mimarisi bu şekilde, yanlamasına yerleştirilmiş 
kısımları görüyor musunuz, oradaki cam kapılardan veran-

daya geçiyoruz... Buyrun” diyen Leyla’yı izleyerek dışarı 
çıktık. Dikdörtgen havuz tam karşımızdaydı. Bitiminde ve 
iki yanımızda diğer evler, mayıs güneşinde pespembe ışıl-
dıyordu. Evler birbirlerinden koyu yeşile boyalı, çapraz 
yerleştirilmiş tahta çubuklardan oluşan paravanlarla ayrıl-
mıştı. Havuz hizasına kadar uzanan paravanlar sayesinde, 
havuzdan yüzüp gelmediği sürece kimse kimsenin evinin 
tarafına geçemezdi. Duvarlarla aynı pembe tonunda bir 
kumaşla kaplı iki açılır kapanır ahşap şezlong, beyaz bir 
masa ve iki beyaz bank ile toprak saksılarda bitkiler bura-
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daki dekoru tamamlıyordu. Paravanlara monte edilmiş, 
aynı koyu yeşil tonuna boyalı, üçgen şapkalı klasik bahçe 
lambaları da aydınlatmayı sağlıyordu.

“Sağınızdaki evde biz varız. Solunuzdaki evi her sene 
aynı şahıslar tutar; Adapazarı’nın nezih bir ailesinden iki 
hanımefendi. Kız kardeştirler. Bu yıl sizin tam karşı tarafı-
nızdaki eviyse İstanbullu bir hanım tuttu. Geçen gün de o 
geldi, baktı, pek beğendi. Yeğenleriyle kalacakmış.”

“Aa, yeğenleri var demek... Biz de torunumuz Berrak’ı 
getireceğiz yanımızda, Tanju Bey. On dört yaşındadır. Ona 
akrandır inşallah bu yeğenler. Tam buluğ çağında, yalnız-

lık çeksin istemiyoruz da...”
“Yalnızlık çekeceğini sanmam, Yıldız Hanım. Zannedi-

yorum, bu hanımefendinin yeğenleri de o yaşlarda. Ne 
küçük çocuk gibi bahsetti onlardan ne de çok büyük yaşta 
gibi.”

“Ben hatırlıyorum, baba. Biri liseyi bitiriyormuş, üni-
versite tahsiline başlayacakmış, diğeri de henüz ortaokul-
da diye kaldı aklımda.”

“Şahane o zaman, Leyla Hanım. İnşallah ikisi de erkek 
çocuk değildir?”

“Bir tanesi kız, Yıldız Hanım ama büyük olan mı küçük 
mü, bilemiyorum. Bir kız ismi geçmişti çünkü. Torununu-

za iyi arkadaş olacağına eminim. Zira ben çok sevdim karşı 
evi tutan hanımefendiyi. Pek tatlı dilli, sıcacık bir insandı. 
Yeğenleri de öyledir, diye düşünüyorum. Evet, gelin mut-
fağa ve yatak odalarına bakalım.”

Mutfak, verandadaki paravanlarla aynı koyulukta yeşil 
duvarlar ve tamamen siyah takımlardan oluşuyordu. İçeri 
girince bir an boğulur gibi hissettim. Yuvarlak yemek 
masası ve dört sandalye de siyahtı ama denize bakan duva-

rı kaplayan tavandan yere Fransız pencereler ile beyaz 
masa örtüsü, ters dönmüş bir çiçek şeklindeki beyaz cam-

dan lamba, yerdeki beyaz fayanslar ve buzdolabının par-
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laklığıyla birkaç dakika içinde sakinleşmiştim. Demek ki 
bu değişik dekorasyona hemen alışacaktım.

Leyla dolapları açıp kapayarak, coşkuyla bilgi verme-

ye devam etti. Tanju Bey katı ifadeli yüzüyle kızını izliyor, 
ellerini arkasında kavuşturmuş vaziyette bizimle beraber 
geziyordu. Oturma odasının solunda kalan mutfaktan sonra 
evin sağ kısmına, yani antrenin yanından başlayan küçük, 
aydınlık koridora yöneldik. Koridorun solunda bir kapı, 
sağında üst kata uzanan bembeyaz basamaklar vardı ve mer-
diven boşluğunun altındaki kapı da banyoya açılıyordu.

Beyaz fayanslar ve yine beyaz bir lavabo dolabının kar-
şısında klozet ve küvet vardı. İşte tam bu noktada, oturma 
odasında olduğu gibi kendimden geçmiştim: Yıkanma 
bölümü, denize bakan, panjurlu bir pencerenin tam önün-

deydi ve beyaz fayanslardan oluşan dikdörtgen çıkıntının 
ortasına uçuk sarı, oval bir küvet monte edilmişti. Mest 
olmuştum. Havlular sarı ve kavuniçi renklerinde, sabun-

luklar kalp şeklindeydi.
Girişin yanındaki panjur kapıları açan Leyla, “Bu kısım 

çamaşır odası” dedi, “makine, ütü tahtası, elektrik süpür-
gesi vesaire, her şeyiniz burada. Çamaşırlarınızı pencere 
önü için tasarladığım çamaşırlığa asabilirsiniz.”

Hakikaten her şeyi düşünmüştü Leyla. Hayran kalmış-

tım zevkine. Banyodan çıkıp karşıdaki odaya girdik. Daha 
ne kadar mest olacaktım? Ömrü hayatımda böyle bir evde 
hiç bulunmamıştım. Ebeveyn yatak odası da beni benden 
almıştı. Bej ve beyaz tonlarında, çok sade döşenmiş, huzur 
dolu bir odaydı. Bu odada ben menopozumdan bile kurtu-

lurdum vallahi.
“Ay, muhteşem!” diye ağzımdan kaçırıverdim hislerimi.
Leyla tepkime hiç şaşırmadan, bu sefer abartılmış değil, 

hakiki bir coşkuyla bej dolap kapılarını açtı. 
“Bolca yer bulunuyor eşyalarınız için gördüğünüz gibi, 

Yıldız Hanım” dedi. Sağdaki duvarda boylu boyunca uza-
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nan çekmeceli bir tür kütüphane vardı. Beyaz, bej ve sarı 
ciltli birkaç kitap köşelere yaslanmıştı ve bazı rafları top-

rak testiler, kahverengi seramikten hoş vazolar süslüyordu. 
Kütüphanenin hemen yanına, pencere kenarına, bej fitilli 
kadifeden, seksenlerde moda olmaya başlamış, iri ve pek 
modern görünümlü koltuklardan biri yerleştirilmişti. 
Yerde yine beyaz, pofuduk bir küçük halı, hasır başlı, 
beyaz örtülü yatağın karşısında da yine tavandan yere 
Fransız pencerelerle beyaz perdeler vardı. Yatağın bir 
yanındaki sehpayı beyaz abajur ile cam bir vazo, diğer 
yanınıysa içine kuru başaklar yerleştirilmiş büyük bir top-

rak testi tamamlıyordu. Daha ne olsundu?
Son olarak basamakları tırmanıp çatı katına çıktık. Çatı-

ya uzanan merdivenlerin yanındaki duvara kare şeklin-

de kesilmiş kalın, buğulu camlardan bir duvar yapılmıştı. 
Filmlerdeki ofislerde falan görmüştüm böyle cam duvar-
ları. Bu yüzden müthiş aydınlıktı koridor. Çatı katındaki 
odaysa Berrak’ın yaşındaki bir genç kız için biçilmiş kaf-
tandı. Eğimli duvara dayalı tek kişilik tahta karyola, gri 
merserizeden tığ işi bir örtü ve yuvarlak yastıklarla süs-

lüydü. Yanı başında ahşap bir sehpa vardı ve üçgen biçi-
mindeki pencere oyuğunda asılı sütlü kahverengi dantel 
perdelerle aynı kumaştan bir abajur ile ahşap çerçeveli, 
ayaklı bir ayna sehpanın üstünü süslüyordu. Pencerenin 
yanında eski tarz, koyu yeşil kadifeden bir koltuk duru-

yordu. Ahşap döşemelerin üzerinde hasırdan örülmüş bir 
kilim, kapı tarafındaki duvar boyunca da beyaza boyanmış 
kapıları olan bir gömme dolap vardı.

Kendimden geçmiş bir hâlde aşağıya indim. Ziya’ya 
manalı bakışlar atıyordum, o da anladığını belirten mem-

nun bir yüz ifadesiyle bana karşılık veriyordu. Tekrar yan-

daki eve geçtik ve salonda bir süre daha oturarak, Ziya’nın 
önceden telefonda Tanju Bey’le görüştüğü kira hakkında 
konuştuk. Handan Hanım koltuklardan birine oturmuş, 
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dalgın dalgın bizi dinliyordu. Tam kalkmak üzereyken 
kapının çalması ve Handan Hanım’ın içeri damadını alma-

sıyla, Leyla’nın eşiyle de tanışma fırsatı bulduk. Mayıs 
güneşinde bile ıstakoz gibi kızarmayı başarmış, mavi 
gözlü, sarışın, güleryüzlü bir Amerikalı’ydı. Kırk beş yaş-

larında falan olmalıydı. Şişman olmasa da, Leyla’nın dedi-
ği gibi düzenli spor yapan bir görüntüsü yoktu. Demek ki 
yedikleri yarıyordu adama.

“Eşim Mark” diyerek kocasının koluna giren Leyla, 
giderek sinirime dokunan abartılı neşesiyle onu bize tak-

dim etti. Sevimli bir Amerikan aksanıyla bize, “Merhaba” 
diyen Mark, İngilizce bir şeyler daha söyledikten sonra 
Hawai gömleği ve ıslak şortuyla koridorda kayboldu. 

“Sizlerden özür diliyor, duş alıp giyineceği için...”
“Estağfurullah, ne özrü. Biz de zaten kalkalım. Artık 

haziranın ikinci haftası burada buluşmak üzere diyelim, 
Leyla Hanım.”

“Maalesef o tarihte ben eşimle Amerika’ya dönmüş ola-

cağım, Ziya Bey.”
“O hâlde şimdiden iyi yolculuklar dileyelim size, efen-

dim... Yalnız bir şey sormayı unuttuk biz: Yıldız’ın dikiş 
makinesini buraya getirmek arzusundayız, Tanju Bey. Eşim 
dikiş dikmeyi yalnızca profesyonel olarak değil, kendisini 
oyalamak için de icra etmektedir. Fakat birbirine bitişik bu 
evlerde, yaz dinlencesine çekilmiş komşularımızı makine 
sesiyle rahatsız eder miyiz acaba, diye tedirgin olduk. Siz 
ne düşünürsünüz bu hususta?”

Handan Hanım dalgınlıkla Ziya’ya bakıyordu. Bir şey 
düşünmediği aşikârdı. Leyla, babasına dönüp soran gözler-
le baktı.

“Efendim, bence bir sakıncası bulunmamaktadır. Yıldız 
Hanımefendi yirmi dört saat tıkırtı yapacak değil ya. Makul 
saatlerde makinesini çalıştırırsa mesele olacağını sanmam. 
Öyle değil mi?”
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“Pek tabii, Tanju Bey. Mesela ben denize her gün gitme-

yebilirim. Herkesin yüzmeye gittiği ama benim gitmediğim 
saatlerde dikiş dikebilirim. Zaten Ziya ağustosta iznini 
kullanacak, onun dışında hafta içi işinin başında, hafta 
sonları burada olacak. Daha ziyade onunla cumartesi ve 
pazarları deniz banyosunu tercih ederim herhalde. Berrak 
da o İstanbullu hanımın yeğenleriyle arkadaşlık kurarsa 
havuzda, gözümün önünde olur hafta içi.”

“Aa, öyle mi, gidip geleceksiniz buraya, Ziya Bey?”
“Evet, cumaları işten çıkıp buraya gelir, pazar akşamla-

rı dönerim, diye düşündüm.”
“Fevkalade. Eşiniz ve torununuzda hiç aklınız kalmasın, 

efendim. Burası tenha bir yer ama Villa Şakayık güvenlidir. 
Gördüğünüz üzere evlerin verandaları dışarıya değil, birbi-
rine bakıyor. Veranda kısmına yabancı birinin girmesi müm-

kün değil. Dış kısma bakan yerlerdeyse parmaklıklar var, siz 
de fark etmişsinizdir. Sokak kapılarımız sağlamdır. Katiyen 
bir tehlike yoktur. Ben de sabah işime gidip akşamları döne-

ceğim hep. Yani hanımlar burada erkeksiz de kalmayacak. 
Bugüne dek fena bir hadiseyle hiç karşılaşmadık. Yalnız 
evlerde telefon yok, sadece bizimkinde var. Eğer hafta içi 
eşinizi aramak isterseniz Ziya Bey, bizim numaramızdan 
ulaşabilirsiniz. Siz de, Yıldız Hanım, ne zaman arzu ederse-

niz gelin, buyrun, aramanızı yapın. Yazlık yer diye her eve 
telefon bağlattırmayı lüzumsuz gördük, efendim.”

“Pek tabii. Kızıma verebilir miyim peki buranın numa-

rasını?”
“Elbette.”
“Çok güzel. Sizlere rahatsızlık vermeyecek biçimde 

kullanırız telefonunuzu. Bir şey daha sormak istiyorum 
ben; pazar, bakkal, manav falan var mı yakınlarda? Alışve-

riş işini nasıl hallediyorsunuz?”
“Buraya doğru gelirken sağda bir bina topluluğu gördü-

nüz mü?”
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“Evet.”
“Yürüyerek on beş dakika mesafededir Kalipso Pansi-

yon. Rıfat Bey var orada, pansiyonun ve gençlerin rağbet 
gösterdiği Kalipso Disko Bar’ın sahibidir. Aynı zamanda 
bakkal ve manav olarak işlettiği bir dükkânı da bulunmak-

tadır, hemen pansiyonun yan tarafında. Orada her şeyi 
bulabiliyoruz. Pazarcılar da kamyonlarıyla neredeyse her 
gün geçerler bizim yoldan. Taze sebze meyvenizi o biçim-

de de temin edebilirsiniz, Yıldız Hanım.”
“Harika. Şunu da sormadan edemeyeceğim; buraya 

neden Villa Şakayık deniyor?”
Tanju Bey geldiğimizden beri ilk kez gülümserken, 

Leyla abartılı neşesiyle atıldı.
“Babam bu yapıyı ilk inşa ettiğinde havuzun olduğu 

yeri şakayık bahçesi yapmış, Yıldız Hanım. Ben daha genç 
kızdım, çok iyi hatırlıyorum, pespembe şakayıklar açardı 
tam ortada...”

“Rahmetli validem şakayık çiçeğini çok severdi de, 
ondan çıkmıştı fikir.”

“Sevilmeyecek çiçek mi, Tanju Bey.”
“Evet. Ona istinaden Villa Şakayık demiştik adına. 

Duvarları da şakayık pembesine boyatmıştık. Fakat Karasu 
denizi işte, burada çok boğulma vakaları olur...”

“Duyduk tabii, çok olurmuş Karadeniz’in dalgaları 
yüzünden. İyi yüzme bilmeyenler için tehlikelidir burası.”

“İşte o sebeple, ne olur ne olmaz, çoluğu çocuğuyla 
gelen kiracılarımız rahat etsin diye sonradan şakayık bah-

çesinin yerine havuzu yaptırdım ben. Zaten şakayık çiçek-

lerinin ömrü az, havuz fikri daha makul geldi, efendim.”
“Çok doğru düşünmüşsünüz, Tanju Bey. Vallahi benim 

soracak başka şeyim kalmadı. Laf da uzadıkça uzadı, biz 
artık hakikaten kalkalım, değil mi, Ziya?”

“Evet, izninizle kalkalım. Yolcu yolunda gerek.”
Son cümleler de sarf edildikten sonra gitme vaktimiz 
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gelmişti. Kutbay ailesiyle vedalaşıp otomobilimize ilerledik 
ve kapı önünde bekleyen baba kıza el sallayarak anayola 
çıktık. Handan Hanım hemen içeri girmişti. 

“Ziya! Ziyaa! Ayy, o nasıl bir evdi öyle, Ziya!”
“Yaa, Yıldız Hanım, ben dururum, dururum, böyle ev 

bulurum işte.”
“Ama hakikaten çok güzel... Şimdiden mutluyum valla-

hi ben!”
“Ev sahipleri de pek düzgün insanlara benziyor. Diğer 

komşularımız da uyumlu çıkarsa, gel keyfim gel.”
“Yaa, düzgünler de... Bilemiyorum. Bir tuhaflık fark 

etmedin mi sen?”
“Ne tuhaflığı?”
“Handan Hanım acayip dalgındı bir kere. Sonra aniden 

kızının zayıflığından dem vurması falan... Kadın bir garip-

ti. Tanju Bey’den ilk başta ödüm koptu vallahi. Çok sert bir 
adam gibi. Sonra sonra biraz açıldı ama.. Bilemedim ki... 
Leyla’ya ne demeli? O aşırı coşkulu hâller, o abartılı neşe?”

“Aa, öyle miydi? Ben fark etmemişim... Bilmem, bana 
garip gelmedi neşeli hâlleri. Adam da klasik, sert baba tipi 
işte. Eski tip adamlardan. Handan Hanım, evet, bir acayipti 
o kadın ama üstünde durmadım. Yaşlılık dalgınlığı mıdır 
nedir?”

“Yok, yok, bambaşka bir tuhaflık vardı kadında. Haydi 
kız şımarık zengin kızı, Amerika’da falan yaşıyor, abartılı 
bir tip diyelim... Ama yok, Ziya, kız oynuyordu biraz.”

“Niye oynasın Yıldız, yahu? Bizi tanımıyorlar ki. Kime 
neyi oynayacak?”

“Bilmiyorum. Bir gariplik sezdim ben bu ailede.”
“Allah Allah.”
“Vallahi billahi.”
“Senin detektiflik damarın mı tutuyor yoksa yine, Yıl-

dız Hanım!”
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“Ay, ne bileyim... Fena da olmaz yani tutsa, Ziya. Ufak 
tefek birtakım gizemler çözsem mesela...”

“Kimseye bir şey olmasın da beş yıl önce olduğu gibi.”
“Aman Allah korusun, tabii.”
“Bak, dikiş makineni de getireceğiz, oh ne âlâ... Hem 

Berrak’ın akranları olacak.”
“Ama sen sıkılır mısın ki, Ziya? Çok kadın kadına ola-

cağız orada. Tek erkek Tanju Bey. O da böyle sert surat, katı 
bakış giderse ya...”

“Canım, şart mı arkadaş bana? Berrak’la senin varlığın 
yeter de artar. Hem ben kameramı götüreceğim oraya, plan-

larım var.”
“Ne planların var ayol?”
“Kendime yeni bir meşgale tasarlıyorum, Yıldız Hanım! 

Sürpriz.”
“Peki. Fakat çatlarım biliyorsun.”
“Azıcık çatla o zaman, karıcığım. Ayrıca bu yaz olimpi-

yatlar var. İple çekiyorum olimpiyat yarışlarını izlemeyi. 
Tanju Bey’le de arkadaş oluruz biz, sen merak etme. O da 
orada tek erkek. Elbet sıkılacak, ben de o zaman, ‘Gelin bir 
tavla oynayalım, yürüyüşe çıkalım’ falan derim ona. Gül 
gibi geçinir gideriz, hiç endişen olmasın.”

Saçları ve bıyıkları iyice beyazlamış, alnı kırış kırış 
olmuş, altmış bir yaşındaki kocama hayranlıkla baktım. Bu 
hâliyle bile hâlâ yakışıklıydı. İnsan canlısı, dünya tatlısı 
bir adamdı işte.

“Müzik açmayı unuttuk bak. Ne dinleteyim sana, haya-

tım?”
“Şu karışık kaseti koy bakalım teybe. Hani Berrak için 

doldurttuğumuzu. Bir sonraki yolculuğumuz onunla ola-

cağına göre, yeni şarkılara, son moda ezgilere kulağımız bir 
alışsın, biz de gençleşelim biraz ha, ne dersin?”

“Bence de. Zaten bütün yaz Berrak Hanım’ın kasetleri 
çalıp duracak evin içinde, hakikaten alışmamız lazım” 
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diyerek, Zonguldak çarşısındaki kasetçiye gençlerin zevki-
ne göre bir şeylerle doldurmasını söylediğim kaseti çıkar-
dım. Önce vatkalarından fenalık gelen ceketi üzerimden 
sıyırıp arka koltuğa attım, sonra da yakın gözlüğümü çan-

tamdan alıp takarak, kasetçinin küçücük elyazısıyla kapa-

ğın içindeki kâğıda sıraladığı şarkı ve şarkıcı isimlerine 
göz gezdirmeye başladım.

“Bu isimleri bilmemiz lazım artık, Ziya. Torunumuzun 
yaşına inmeliyiz mümkün olduğunca.”

“Kimmiş onlar bakayım? Belki bildiklerimiz vardır.”
“Dur, hayatım, ben sana sırayla okuyayım. The Pointer 

Sisters. Güzel okudum mu?”
“Okudun, okudun. Devam et.”
“İngilizce’yi iyice unuttum be, Ziya. Şöyle Fransızca 

yeni moda şarkılar da olsa ya burada. Fransızcam hâlâ 
gayet iyi... Dur bakalım, belki vardır. Son birkaç senenin en 
sevilenlerini doldur, dediydim kasetçiye. Devam ediyo-

rum: Madonna - Holiday.”
“Biliyorum onu. Delimsek bir kızcağız. Devam et.”
“Michael Jackson - Thriller. Ben de bu çocuğu biliyorum.”
“Evet, çikolata renkli şarkıcı.”
“The Cars - Drive. Rockwell - Somebody’s Watching 

Me; katilli bir şey bu şarkı galiba...”
“Hah, tam senlik! Devam.”
“Elton John - I’m Still Standing. Frankie Goes To Holl-

ywood - Relax; benim gibi menopozlu kadınlar için bu her-
halde, relax, diyor baksana...”

“Hiç Türkçe hafif müzik yok mu ya? Hep mi ecnebi 
bunlar?”

“Yok. Böyle hepsi. Yeni nesil ecnebi dinliyor daha ziya-

de. My Mine - Hypnotic Tango; ay tangolu bir şey bu Ziya, 
ne güzel!”

“Fevkalade. Sonra?”
“B yüzüne geçiyorum kasetin. Culture Club - Karma 
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Chameleon. New Order - Blue Monday. Ayy, hiçbirini bil-
miyorum. Laura Branigan - Self Control. Gazebo - I Like 
Chopin; Chopin seven bir popçu, evet, güzel... Aa, bak Al 
Bano ile Romina Power var! Felicita.”

“Aman iyi bari.”
“Yazoo - Situation. Eurythmics - Sweet Dreams. Bu ne 

biçim isim ayol? Grup ismi galiba. Nerede bizim zamanı-
mızdaki efendi orkestralar, cazbantlar? Ay bak, Paul 
McCartney var!”

“O kimdi?”
“Beatles’daki Paul.”
“Haa, o mu? Ee, harika o zaman.”
“Micheal Jackson’la beraber bir şarkılarını kaydetmiş 

kasetçi: Say Say Say.”
“Güzel. Eh, fena değiliz. Haydi, koy bakalım tanıyalım 

şu diğer zibidileri de.”
Ve kasetin A yüzünün ilk şarkısı olan, The Pointer 

Sisters’dan “Jump For My Love” şarkısıyla Zonguldak’a 
dönüşümüz başladı. Çarşımızın güzide kasetçisine göre 
son yılların en sevilen ecnebi şarkılarından bir seçmeyi 
dinleyerek akşam güneşi eşliğinde evimize dönerken, ben 
de bir yandan kendime dikmeyi kafaya koyduğum o sarı 
gabardin ceket ile eteği hayal ediyordum. Kesinlikle vatka-

sız hayal ediyordum tabii. Vatka korkunç bir şeydi.



Beyaz üzerine rengârenk çizgili, karmen yakalı,
eteği meç efektli elbise 

Villa Şakayık’a gitme vaktimiz gelmişti. Fakat tasarladı-
ğımızdan daha erken gitmeye karar vermiştik. Berrin’in 
çalıştığı mimarlık bürosunda haziranın ilk haftası İspan-

ya’daki bir fuara gidecek kişi bacağını kırdığı için fuara 
kızımın gitmesine karar verilmişti. Hazır İspanya’ya git-
mişken, yıllık iznini de fuarın ardından bir hafta daha 
kalarak orada geçirmeyi düşünen Berrin için güzel bir 
değişiklik olacağını düşünmüştük Ziya’yla. İki yakın kadın 
arkadaşı da kendisine katılacaktı. Kızımın boşanma son-

rası hakikaten böyle bir tatile ihtiyacı vardı. Tek mesele 
Berrak’tı. Bu yüzden de, yıl boyunca okulunda iki gün 
dışında hiç devamsızlık yapmamış olan Berrak’ı iki hafta 
önceden Zonguldak’a göndermeye karar vermişti kızım. 
Dönem sonu sınavları bitmiş olacaktı, bir hafta rapor, bir 
hafta da devamsızlık hakkını kullanarak okula gitmese hiç-

bir şey olmazdı. Karnesini daha sonra teslim alırdı nasılsa. 
Bu fikre bayıla bayıla evet dedik tabii. Beklediğimizden 
önce torunumuza kavuşma ve erkenden Villa Şakayık’a 
yerleşme fikri başımızı döndürmüştü.

Böylece, 1 Haziran Cuma günü Berrak, iki bavul, bir sırt 
çantası, sağ omzunda asılı kırmızı bir hulahop ve sol elin-

de tekerlekli patenleriyle Kılıç’a geldi. O yıl hulahop yeni-
den moda olmuştu. Tüm küçük hanımlar hulahop çevir-
mekle meşguldu kapı önlerinde. Berrak da bu akıma ken-

dini kaptırmıştı. Ayrıca başka akımlara da tabii: Torunum 
kendisini almaya giden dedesinin eşliğinde kapıda görün-

düğünde, bir süredir saç tarzı hâline getirdiği kâküllerinin 
altına kırmızı ve yaldızlı kumaşlardan yapılma saç örgüsü 
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biçiminde bir bant takmıştı. Bu bantlar da yeni çıkmıştı. Ve 
torunuma çok yakışmıştı. Siyah, düz saçları iyice uzamıştı, 
beline dek iniyordu. Boyu da uzamıştı Berrak’ın.

“Bak, anneanne, seni geçtim şimdiden, 1.68 oldum. 
Tam annemin boyundayım” demişti sarılıp koklaşma faslı-
mız bittikten sonra. Benim boyum 1.65’ti ve bir-iki sene 
içinde daha da uzayacağına emin olduğum torunumun 
bana hafifçe tepeden bakacağını düşünerek memnun mem-

nun gülümsedim.
“Daha uzarsın, yavrum. Vücudun da şekillenmeye baş-

lamış. Fıstık gibi olmuşsun” diyerek düzgün bacaklarını, 
incecik belini ve yuvarlaklaşmaya başlamış kalçalarını 
inceledim Berrak’ın. Kara kaşı, kara gözü baba tarafından-

dı ama neyse ki vücut yapısını benimle annesinden almış-

tı, zira damadımın ailesindeki tüm kadınlar kalın bacaklı, 
kalın belli kadınlardı. Ayrıca hafifçe kalkık burnunu da 
benden almıştı annesi gibi. 

“Ama hâlâ göğüslerim çıkmadı, anneanne; baksana” 
diyen Berrak’ın gösterdiği iki küçük yumruya baktım.

“Çıkacak, Berrak’çığım. Acele ediyorsun. Hele bir ayba-

şı ol, bak nasıl büyüyecekler. Çıkmak yanlış kelime esasın-

da, büyümek diyelim ona biz.”
“Ne zaman büyüyecekler, anneanne? On dört yaşıma 

geldim, tık yok. Ne zaman aybaşı olacağım?”
“Eli kulağındadır. Bizim ailede biraz geç oluyor bu işler. 

Ben tam senin yaşındayken, kış vakti olmuştum. Annen de 
on dört yaşında oldu, temmuz ayıydı, çok iyi hatırlıyorum. 
Bu yaz gerçekleşebilir. Hazırlıklı olacağız” diyerek ergenlik 
endişeleri içindeki torunumu rahatlatmaya çalıştım. Sonra 
yol yorgunluğunu üzerinden atması için onu banyoya sok-

tum. Yedi-sekiz saat süren İstanbul-Zonguldak yolu onu 
bitkin düşürmüştü. Akşam yemeğinden sonra, koynunda 
ona birkaç yıl önce diktiğim bez bebeğiyle uykuya çekildi. 
Artık genç bir kız bile olsa hâlâ çocuktu işte. Kahverengi 
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yünlerle saç yaptığım, yassı suratına sevimli gözler, çarpı 
burun ve pembe dudaklar işlediğim, beyaz dantel başlık-

lı ve elbiseli, beyaz iç donlu, siyah kadife botlu bebeği 
Mimi’den asla ayrılamaz, çoğu geceler onunla uyurdu.

Sabah torunumu tatlı bir sürpriz bekliyordu. Ona harika 
bir yazlık elbise dikmiştim. Beyaz üzerine kırmızı, turun-

cu, sarı, yeşil, mavi renklerde çizgili bir kumaş beğenmiş, 
Burda dergisinden seçtiğim bir genç kız modelini aynen 
kopyalamıştım: Kolsuz elbisenin karmen yakasında ve diz 
altına uzanan eteğinde birer kat fırfır vardı, bele kadar boy-

lamasına inen çizgili kumaş, etekte enlemesine ve boyla-

masına parçalar hâlinde birleşerek meç efekti yapıyordu. 
Dünyanın en neşeli yazlık elbisesiydi bana göre. O uyur-
ken yatağının yanındaki sandalyeye bıraktığım elbiseyi 
görür görmez Berrak’ın sevinç çığlıkları atacağına emin-

dim. Nitekim de öyle oldu, daha yüzünü bile yıkamadan 
elbisesini üzerine geçirdi ve şen çığlıklar eşliğinde boynu-

ma sarılıp beni öpücüklere boğdu. 
Kahvaltımızı ettikten sonra, çok erken bir saatte yola 

çıktık. Garaja değil de, evin yanı başındaki yola bıraktığı-
mız otomobilimize dikiş makinesi de dahil tüm eşyaları-
mızı yerleştirdikten sonra, dört yıl önce bitişiğimizdeki 
eve taşınan komşularımız Beti ile Zafer’e, çiçeklerimizi ve 
yazın kapı önünde, kışın kameriyemizde baktığımız kedi-
lerimizi emanet edip vedalaştıktan, en yakın ikinci ahbap-

larımız Nazan ve Selçuk’un oturduğu bölge müdürü evine 
uğrayıp onlara da veda ettikten sonra yola çıktık. İki aileye 
de bir hafta sonu muhakkak Karasu’ya gelmelerini tembih-

lemeyi unutmamıştık tabii. 
Yolculuğumuz başlar başlamaz yanına aldığı sırt çanta-

sını açıp bir walkman ile turuncu süngerle kaplı kulaklık-

larını çıkaran Berrak’a dönüp “Hayrola?” dedim gülerek.
“Müzik dinleyeceğim, anneanne. Ben müziksiz yapa-

mam, biliyorsun. Siz de hep ya Türk Sanat Müziği yahut 
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İtalyanca şarkılar dinliyorsunuz. Tamam, ben de seviyorum 
Romina ve kocasını ama başka bir sürü şeyi de seviyorum.”

“Mesela?”
“Mesela İtalo Disko ve Synthpop.”
“Onlar ne, kız?”
“Müthiş akımlar. Bak sana söylüyorum, anneanne, ile-

ride bu synthpop falan çok değer kazanacak, insanlar sek-

senler müziği için çıldıracak, görürsün.”
“Peki, sana dedenle bir sürpriz hazırladık, desem?”
“Nasıl yani?”
Onun için doldurttuğumuz karışık kaseti elime alıp 

arka koltuğa dönerek, “Ta- taaa!” diye bağırdım. 
“O ne? Bakayım! Karışık kaset mi bu?”
“Evet. Senin için doldurttuk dedenle çarşıdaki kasetçi-

ye. Bakalım, beğenecek misin? Biz birkaç kez dinledik 
bunu, bazılarını çok beğendik hatta.”

“Yaa, siz var ya, dünyanın en tatlı dedesi ve anneannesi-
niz!” diyen Berrak hızla kapağı gözden geçirmeye başladı.

“İnanmıyorum! New Order var, Yazoo var! İnanamıyo-

rum ya, anneanne, dede, süpersiniz! Ayrıca bunu dolduran 
kasetçinin zevkine hayran kaldım yeminle.”

“Bizi de unutmamış, Felicita’yı koymuş Romina’yla 
kocasından.”

“O şarkıyı ben de çok seviyorum! Haydi, hemen dinle-

yelim, ne olur!”
Böylece pek neşeli yolculuğumuz tam anlamıyla başla-

mış oldu. Ziya’yla ezgilerine iyiden iyiye alıştığımız şarkı-
ların bazılarına, arka tarafa dönerek, Berrak’ın kollarıyla 
yaptıklarına benzer ritim tutarak eşlik ediyordum. Bazen 
de Ziya baş hareketleriyle bize katılıyordu. Bu şekilde 
mola verene dek devam ettik. Mola yerimiz olan çay bah-

çesinde yolluk olarak hazırladığım domatesli peynirli 
ekmeklerimizi yedikten sonra, kalan bir saatlik yol boyun-

ca da aynı kaseti dinledik. Bu kasetle gençleştiğimi hisse-
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diyordum. İlk dinlediğimde bazılarını garipsesem de, artık 
hepsini ayrı seviyordum. Hatta birkaç tanesinde dans pis-

tine fırlayıp çılgınca dans edesim geliyordu. O yaz kesin-

likle böyle bir şey yapmalıydım. Gençlik şarkıları başka 
şeydi. Ruhum tazelenmişti.

Karasu’ya vardığımız sıralarda Berrak, Ziya ve ben, 
kasetin B yüzündeki “Felicita” şarkısını söylüyorduk bağı-
ra bağıra. Dinleye dinleye ezberlediğimiz ama anlamadığı-
mız İtalyanca sözcüklere Berrak da aşinaydı. Villa Şakayık 
yolun sonunda göründüğünde, biz de o harika nakarattay-

dık.

Sentii nelaryaa çe caaa
La nostraa kanzonee damoree ke vaaa
Kome un pensiyeroo ke saaa
Di feliçitaaa
Sentii nelaryaa çe caaa
Un racyoo di solee piyukaldoo ke vaa
Kome un sorisoo ke saa
Di feliçitaaa-a-aaa

“Anneanne, bu Romina’nın 1982 konserinde giydiği bir 
elbisesi var, süper bir şey, bana ondan diksene.”

“Dikerim dikmesine de, görmem lazım, yavrum. Nasıl 
bir şey ki?”

“Ben sana çizerim. Televizyonda görür görmez günlü-

ğüme çizmiştim de o günlük eski tabii, yanımda değil. 
Aklımda ama. Çok güzel bir kıyafet. Bir dahaki sene oku-

lun pilav gününde giyerim.”
“Acele etme, o zamana vücudun daha da gelişmiş olacak, 

dikerim ben sana başka şeyler. Romina’nınkini sen bana çiz 
ve tarif et de, bu yaz için dikeyim, giyersin işte Karasu gece-

lerinde. Bir disko bar mı ne varmış, gençler toplanıp dans 
ediyorlarmış, mesela oraya giderken giyebilirsin.”
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“Yaa? Disko mu varmış? Vay canına.”
“Hanımlar, villamız gördündü, bakın” diyerek coşkuyla 

sohbetimizi bölen Ziya’nın işaret ettiği sol tarafa baktık. 
“İnanmıyorum! Bu pembe evde mi oturacağız?”
“Evet, tatlım, bu bütün hâli, dörde bölünmüş, o dört 

haneden biri bizim, çatı katındaki oda da senin.”
“Çatı katı mı! Sürprizler bitmiyor ya, harikasınız!” 

diyen Berrak, arka koltuktan boynumuza atlamamak için 
belli ki kendisini zor tutuyordu.

Villa Şakayık’ın önünde, önceki yerinde duran siyah 
Mercedes’in yanına park edip indik. Tanju Beylere erken 
geleceğimizi söyleme gereği duymamıştık. Nasılsa hazi-
ran ayının kirasını tamamen vermiştik, ev bizimdi artık. 
Yine de, önce kapıdan onlara bir merhaba diyelim, diye 
düşünerek kapıyı çaldık. Yola bakan mutfak penceresi par-
maklıkların ardında açıktı. Demek ki evdelerdi. Fakat kapı 
açılmamıştı. Belki öğlen uykusunda yahut havuzdadırlar 
diye üstelemedik, tam otomobilin bagajını açıp eşyaları-
mızı çıkarmaya başlarken kapı açıldı. O donuk bakışıyla 
Handan Hanım kapıda belirmişti. 

“Merhaba, Handan Hanım, geldik biz” dedi Ziya ona 
doğru yürüyerek. Kadın çok şaşırmıştı. İlk anda hemen 
konuşamadı, ağzı açık bakakaldı öylece. Bütün yazı bu 
donup donup kalan kadınla geçiremeyeceğimi düşünerek 
ve diğer komşuların daha normal tepkiler vermesini dile-

yerek ben de yaklaşıp selam verdim.
“Aa, merhaba, hoş geldiniz...” diyen Handan Hanım 

sonunda canlanmıştı. “Kusura bakmayın, bu kadar erken 
beklemiyorduk sizi de, ondan şaşırdım...”

“Torunumuz erken geldi yanımıza, o yüzden, Handan 
Hanım. Bu Berrak, torunumuz. Tanju Bey yok mu?”

“İçeride... Ee, şey... Uyuyordu, şekerleme işte... Ben ona 
söylerim geldiğinizi.”

“Tamam, selamlarımızı iletin, görüşmek üzere.”
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Handan Hanım başka bir şey söylemeden şak diye kapı-
yı kapamıştı. Biraz asabım bozulmuştu ama tatil neşesi 
içinde olduğumdan hemen üzerimden atıverdim o duygu-

yu. Eşyalarımızı evimize taşıdık ve içeri girdikten sonra 
çatı katını keşfeden Berrak’ın neşesine eşlik ettik. Ardın-

dan da yerleşmeye başladık. Berrak ve Ziya kılık kıyafetle-

rimizi, banyo eşyalarımızı yerleştirirken, ben de hemen 
mutfağa girip bir gün önceden hazırladığım torbalardan 
kahvaltıkları çıkardım ve güzel bir ikindi kahvaltısı sofrası 
kurdum. İşimiz bittiğinde hakikaten de çok acıkmıştık. 
Uzun uzun yedik, içtik ve akşamı planladık. Sırayla ban-

yolarımızı yaptıktan sonra televizyonun karşısına geçecek, 
TRT’de cumartesi geceleri gösterilen eğlence programını 
izleyerek dinlenecektik.

Biz bunları konuşurken kapımız çaldı; gelen Tanju 
Bey’di. Kısa kollu gömlek ve beyaz şortla yazlık havasına 
bürünmüştü. Hoş geldiniz, demek için uğramıştı. Çaya 
buyur ettim ama o sert kibarlığıyla geri çevirdi davetimi. 
Bir şeye ihtiyaç duyup duymadığımızı sordu, telefonun 
bozuk olduğunu, eğer arayacak kimsemiz varsa pazar günü 
ancak tamir edilebileceğini ekledi. Kızımız yurtdışında 
olduğu için zaten arayıp haber veremeyeceğimizi belirttik. 
O da dinlenmemizi tavsiye ederek evine döndü. 

İki gün üst üste yol yorgunluğuna dayanamayan 
Berrak’ın o gece erkenden uykusu gelince onu yatırdık. 
Bez bebeği Mimi’yi karyolanın yakınındaki kadife koltuğa 
koyarak hemen uyuyakaldı. Ziya ile ben de biraz televiz-

yona bakıp birkaç bardak daha çay içtikten sonra yatma-

ya hazırlandık. Yeni odamızın pencerelerini sonuna kadar 
açıp mis gibi kokan beyaz yatak örtülerimizin içine keyifle 
yerleştik. Ziya hemen uyumuştu. Bense yolculuğun verdi-
ği bitkinlikle yarım saat kadar dalıverdim. Fakat son aylar-
da her gece musallat olan menopoz sıkıntısı yine çıkagel-
di. Ziya yanı başımda horul horul uyurken, müthiş bir iç 
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daralmasıyla her seferinde beni uykumda sıçratan nefes-

sizlikle uyanıverdim. Bu nasıl bir şeyse, nefesim tıkana-

rak aniden uyanıyor, göğsümün üzerinde artan bir baskıyla 
yatakta dikiliyor, anında ter içinde kalıyordum. Ardından 
bir süre uyku tutmuyordu. Bazen daha uzun süre uyku tut-
madığında kalkıp bir sigara içiyor, o zaman rahatlıyordum.

Biraz yatakta döndükten sonra, hafifçe horlamaya başla-

yan Ziya’yı, muhtemelen arka planında “Felicita” şarkısının 
çaldığı bir rüyayla baş başa bırakarak önce banyoya, sonra 
da mutfağa gittim. O gün servis çekmecelerinden birine koy-

duğum paketten bir sigara ile ocakta duran kibrit kutusunu 
ve kül tablasını alarak yatak odasına geri döndüm. Odanın 
yere kadar uzanan pencerelerinden verandaya çıktım, siga-

ramı içer içmez yatağa geri dönmekti niyetim. 
Tahta şezlonglardan birine yayılıp kül tablasını kucağı-

ma alarak sigaramdan ilk nefesimi çektim. Havuzun çevre-

sindeki ışıklardan iki tanesi açık bırakılmıştı. Masmavi su, 
gece göğünün altına ışıldıyordu. Bu görüntü beni hemen 
sakinleştirdi. Başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Silme 
yıldızdı. Solumuzdaki ve karşımızdaki evler karanlıktay-

dı. Tanju Beylerin evinde ışık yoktu. Demek ki onlar da 
yatmıştı.

O tarafa bakarak bunları düşünürken, Tanju Beylerin 
çatı katı penceresinde birinin göründüğünü fark ettim. 
Perdeyi hafifçe aralamış, havuza bakıyordu pencerede-

ki kadın. Azıcık öne eğilip daha iyi görmeye çalıştım. 
Leyla’ydı bu. Saçları onu gördüğüm zamanki gibi kaba-

rık değildi ve sanki rengini koyultmuştu. Yahut yetersiz 
ışıkta bana öyle geliyordu. Üzerinde kolsuz, beyaz bir 
gecelik vardı ve bir askısı aşağıya düşmüştü. Pencerenin 
pervazına eğilip dirseklerini dayayarak bir sigara yaktı ve 
havuzu izlemeye başladı. Burada olduğunu bilmiyordum, 
Amerika’ya döneceğini söylemişti çünkü. Demek ki dön-

memişti.
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Sigaram elimde ayağa kalkıp havuza doğru birkaç adım 
attım ve ışığa yaklaşarak ona el salladım. Beni fark etti ve bir 
anlığına donarak bana baktı. Sonra çok garip bir şey oldu. 
Leyla aniden pencereyi kapayarak perdeyi çekti. Ayakta 
öylece kalakalmıştım. Ne tuhaf aileydi bunlar böyle? Sinir-
lenmiştim. Geldiğimizi duymuştu muhakkak annesi ile 
babasından, beni de ışığın yakınında seçmemesi mümkün 
değildi. Ben onu çaprazlamasına oturduğum şezlongtan, 
karanlığın içinde tanımıştım; o havuz ışığında beni nasıl 
tanımazdı? Elini sallayarak bir selam verebilirdi.

Belki de uyku sersemiydi. Belki de hakikaten tanıma-

mıştı. Sigara ve yaz gecesi havası beni epey rahatlattığı için 
böyle düşünmeye sevk ettim kendimi. Tekrar uyku bastır-
maya başlamıştı; o ânı hemen değerlendirmeli, yatağa dön-

meliydim. Yarın onu görür, sorardım nasıl olsa. Makul bir 
açıklama yapardı herhalde. Ya da yapmazdı, ne bileyim. 
Zira bu Kutbaylar bir acayipti bence. Gözlerimi kapama-

dan önce son düşündüğüm şey, diğer komşuların kafama 
göre çıkıp çıkmayacağıydı.

Yaz tatilimiz başlıyordu.


