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Sultan’ım, 

 

 Sözlerime başlamadan önce beni affetmeni istiyorum. Senden ayrı kaldığım üç ay süre zarfında bir 

başka kadına âşık oldum. Bunu sana söylerken ne kadar utandığımı anlatamam. Yaptığımın doğru 

olmadığının farkındayım. Ama bir başkasını severken senin ile evli kalamam. Avukatım gerekli evrakları 

sana iletecek. Senin mağdur olmaman için gerekli olan ne varsa yapılacak. Kızımın tüm ihtiyaçlarını 

karşılayacağıma söz veriyorum. Yıldız’ımızın okul masrafları için bankaya yüklü bir meblağ para 

yatıracağım. Yine de bir şeye ihtiyacın olursa avukatıma iletebilirsin… Keşke böyle olmasaydı. Benden 

başkası ile daha mutlu olacağına eminim… 

 

ELVEDA! 

 

Yavuz DEMİR 
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Bazen yapılan hatalar mı kaderi yönlendirir, 

Yoksa kader mi hata yapmamızı sağlar. 

Gerçekten yaşananlar ya da yaşanmasaydı keşke dediklerimiz birer hata mı? 

Ya da bunlar kime göre hata? 

Yapılan şaka, bir hata mıydı? 

 

Canım ailemin tek ve güzel kızları olarak aslında şımarık olmam gerekirdi. Ama 

hiçbir zaman şımarık olmak istemedim. Daha doğrusu sağ olsun anneannem sayesinde 

olamadım, diyebilirim. Annem bir avukat, babam da yoğun iş temposuna sahip bir iş adamı 

olunca benimle anneannem ilgilendi. Yanlış anlaşılmasın ben bu durumdan çok mutluyum. 

Yalnız anneannem hamuruma galiba biraz fazla özgüven, iş aşkı, başarılı olma hırsı ve 

mükemmeli bulana kadar sabretme gücü katmış olacak ki bu zamana kadar hiçbir teklifi kabul 

etmedim. Amerika’da lisans, yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladıktan sonra babamın 

şirketinde işe başlayalı dokuz ay oldu. Babam da sağ olsun neredeyse tüm işleri bana yıkmaya 

dünden razıymış. Tabii benim bu durumdan da bir şikâyetim yok. Tüm arkadaşlarım 

sevgilileri ile gezerken bana da vakit geçirmek için başka bir alternatif kalmıyor.  

Kendi çapımda geliştirdiğim bazı kurallar var. Bunlardan ilki, telekonferans 

toplantılarında görüntümü yansıtmamak… Egosu tavan yapmış iş adamları özellikle bekâr 

olanlar, karşımda sırıttıkça ve dikkatlerini beni incelemek için harcadıklarında nasıl 

anlaşmaya varabilirim, değil mi? İkinci kuralım, birebir görüşmelerimi her zaman aynı 

restaurantta yapmak. Görüşmem biter bitmez de yemeğim bitmese bile kalkar giderim. 

İşlerine gelirse… Babam ilk başta bu kurallarıma karşı çıksa da “Her yiğidin bir yoğurt yeme 

şekli var,” dediğimde razı olmak zorunda kaldı. Şimdi “Sen şımarık olmadığını mı 

sanıyorsun,” dediğinizi duyar gibiyim. Buna şımarıklık değil, iş ahlakı denir. En azından ben 

bu şekilde tanımlıyorum. Kurallarımdan bahsediyordum. Üçüncü kuralım, cuma akşamları en 

yakın arkadaşım Cansu’da kalmak. Tabii bu Cansu ile ortak kararımız. Onun erkek arkadaşı 

bile alıştı bu duruma. Akşam pijama partisi yapar, bana gelen ve benim reddettiğim teklifleri 

tartışır, çok az iş hayatından konuşur, film seyrederiz. Cansu benim yüksek lisanstan 

arkadaşım. Tabii ben yüksek lisans yaparken o lisans öğrencisiydi. Aynı zamanda bitirdik ve 

o da İstanbullu olduğu için uzun süredir beraberiz. Her ne kadar samimi de olsak çok fazla 

ortak noktamız yok. O sarışın, ela gözlü, uzun boylu manken gibi bir kızdır. Markete bile 
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giderken yüzünden makyajı, ayağından topukluları eksik olmaz. Tabii onun sayesinde bende 

makyajsız artık dışarı çıkmıyorum. Ama hâlâ çok fazla renkli giyinmeyi öğrenemedim. Benim 

dolabım siyah, beyaz ve grinin her tonunda kıyafetlerle dolu. Onunkinde de gri bir tane bile 

giysi bulamayacağınızı garanti edebilirim. Neyse bugün günlerden Cuma! Pijama partisi 

zamanı… İşten çıkar çıkmaz soluğu Cansu’nun yanında aldığım için ailem bile artık beni 

beklememeyi öğrendi. 

“Nerede kaldın? Bugün anlatacağım çok önemli bir haberim var,” diyerek daha 

kapıda kolumdan çekiştirdi. Çantamı koltuğa fırlattığı gibi koltuğa oturduk ve hemen 

anlatmaya başladı. Üstümüzü değiştirmemizi ve yemek yememizi beklemediğine göre çok 

önemli olmalı. Bu nedenle heyecanını bölmek istemedim. Cansu birden “Yeni birisi ile 

tanıştım. Çok yakışıklı, üstelik sabahtan beri beni arayıp duruyor,” dediğinde şaşkın şaşkın 

Cansu’ya bakmaya başladım. En sonunda onu susturdum ve en merak ettiğim soruyu sordum. 

“Sen zaten Ali ile çıkmıyor muydun?” 

“Aman Özge! Ondan üç gün önce ayrıldım. Devamlı kavga ediyorduk zaten.” 

Aslında şaşırmamam gerekiyor. Cansu bu! Kıyafet değiştirir gibi sevgili değiştiriyor. 

Benim daha bir sevgilim bile olmamışken onun ile tanıştığımdan bu yana sevgililerinin 

sayısını bilmiyorum. Ben mükemmeli arıyorum. İlk öpücüğümün sahibi aynı zamanda 

kalbimin de sahibi olacak. Tabii ki evleneceğim erkek de o olacak. Anneanneme söz verdim.  

Uzunca bir süre yeni arkadaşından bahsederken çok heyecanlı da olsa açlıktan artık 

midem sırtıma yapışacaktı. Mecburen konuşmasını kesmek zorunda kaldım. “Tamam, canım 

ama hadi yemeklerimizi söyleyelim. Ben bugün o kadar yoğundum ki ağzıma doğru düzgün 

bir şey sokmadım. Şimdi seni yiyeceğim yoksa. Üstelik yeni arkadaşın ile dışarı çıkamadan,” 

dediğimde ikimizde gülmeye başladık.  

Yemekten sonra Cansu’nun bitmek bilmeyen haberleri, benim işte çok yorulmam 

sonucu gecenin erken bitmesine sebep oldu. Cansu ile hafta içi hiç yaşadıklarımızdan 

konuşmadığımız için arkadaşımın anlatacakları bayağı birikmiş. Tabii benim sevgilimin 

olmaması onunda devamlı değişmesi sonucu onun anlatacakları daha çok oluyor. Bu da benim 

uykumun daha çabuk gelmesine sebep oluyor. Ne yapalım? Tüm itirazlarına rağmen odama 

çekildim. Cansu ailesinden ayrı; havuzlu, küçük bir villada oturuyor. Anlattığına göre üç 

kardeşler. Cansu ailenin en küçük çocuğu ve tek kızı… İşte şımarık yakıştırması tam ona 

uyuyor. Aramızda beş yaş fark olsa da çok iyi anlaşıyoruz. Önemli olan bir insanın 
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güvenebileceği, sırlarını paylaşabileceği, başı sıkıştığında arayabileceği bir arkadaşı olması… 

Yaşı, yaşantısı, alışkanlıkları önemli değil. En azından şimdiye kadar bizi hiç etkilemedi.  

Sabah evde bir gürültü ile uyandım. Cuma günleri toplanmamızın sebebi sabah işe 

gitmek gibi bir derdimiz olmadığı için uzun uzun uyumaktı. Ama bugün uyuyamıyorum. 

Buna sebep olan gürültüyü bulmaya aşağıya indiğimde ilk olarak bangır bangır çalan müziğin 

kaynağını aramaya başladım. Bulur bulmazda kapattım. Ardından mutfağa gittiğimde Cansu 

elinde telefon her zamanki gibi mesajlaşmak ile meşguldü.  

“Hadi müziği açtın, sesini bu kadar niye açıyorsun? Hadi sesini açtın, eğleniyorsun... 

Niye kahvaltı hazırlamadın?” diye söylenirken buzdolabından malzemeleri çıkartmaya 

başlamıştım bile. Tabii Cansu dünyadan kopmuş bir şekilde mesaj yazdığı için ya beni 

duymadı ya da cevap verme zahmetinde bulunmuyor. Tam kalçamla buzdolabının kapağını 

kapatıyordum ki birisi ile çarpıştım. Ben elimden kayan yumurtayı kurtaramadım. Ama o, 

elinden kayan bilgisayarını kurtardı. “Dikkat etsene biraz! Her kimsen,” diye kırılan 

yumurtanın sinirini suratına bile bakmadığım adamdan çıkarttım. Erkek olduğunu anlamam 

zor olmadı tabii. Üzerinde sadece kot pantolon olan iri cüsseli birisinin erkek olduğunu 

anlamak için tıp okumak gerekmiyor. “Esas sen dikkat etsene! Bilgisayar düşüyordu 

neredeyse!” 

“Ama düşmedi. Benim yumurtam düştü. Cansu!” diye bağırarak onu hayata 

döndürmeyi amaçladım. Çünkü birazdan bu ne olduğu belirsiz adamı öldürmem an 

meselesiydi. 

“Aaa! Siz tanışmışsınız. Özge, ağabeyim Koray. Koray, en yakın arkadaşım, hatta 

tek uzun süreli kız arkadaşım Özge.” 

Derin bir iç çektikten sonra arkadaşıma sırf ayıp olmasın diye elimdeki yumurta 

bulaşığını çöpe atıp yıkadığım ellerimi, üzerimde kuruladıktan sonra ona uzattım. “Memnun 

oldum,” dedim ama o kendini beğenmiş elimi tutmadı. “Ben pek memnun olmadım,” dedi ve 

mutfaktan çıktı. Cansu’ya baktığımda şaşkın şaşkın bizi izliyordu. Benim tepem attı. 

Arkasından yanına gittiğimde onu koltuğa oturmuş önündeki bilgisayar ile ilgilenirken 

buldum. “Cansu’nun ağabeyi olmasan şimdi senin ağzının payını verirdim ama sen kardeşine 

dua et!” 
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“Allah aşkına boş ver Cansu’yu ve ağzımın payını ver. Çok merak ediyorum nasıl 

yapacaksın,” derken bile bana bakma zahmetinde bulunmadı. Cansu’ya dönüp baktım. 

“Koray’ı sabah biraz erken aramak zorunda kaldım. Galiba uykusundan uyandırdığım için 

biraz sinirli.” 

Saçlarımı savurdum ve adımlarımla yeri döve döve odama çıktım. Hemen üstümü 

giyinmeye başladım. O sırada Cansu odaya geldi. “Yaa sen onun kusuruna bakma! Aslında 

çok neşeli ve çapkındır. Şimdiye kadar hiçbir kız ile kavga ettiği görülmemiştir. Nedenini ben 

de anlamadım. Hadi gel biz kahvaltı yapalım. O zaten bilgisayarımı tamir etmek için geldi,” 

dedi. Başımı sallayarak evet, dediğim için sevinçle odadan çıktı. Arkadaşım çok üzgün 

görünmese bir dakika durmazdım ama üstümü giyindikten sonra mutfağa gittim. Cansu 

çoktan çayı ve kahvaltılıkları hazırlamaya başlamıştı. Bende yeni bir yumurta çıkarttım ve tek 

bildiği şeyi yapmaya başladım. Krep!  

Kahvaltı yaparken mutfağa Koray geldi. Kapıda bize sırıtmaya başladı. Tabii ona 

bakmadım. Cansu bana izin ister gibi bakmaya başladığında nedenini anlamak zor olmadı. 

Gözlerimi devirdiğimde bana bir öpücük yolladı ve onu da masaya çağırdı. Tabi pişkin pişkin 

masaya aramıza oturdu. Hiç konuşmadan karnımızı doyurmayı başardık. Tam kalktım ki 

Koray Bey başını kaldırıp bana bakmak zahmetinde bulundu. “Eline sağlık. Krep senin 

marifetin galiba… Cansu’dan daha önce böyle güzel bir şey yemediğim için anlamak zor 

olmadı.” 

“Benden bu şekilde özür dilemeye çalışıyorsun sanırım.” 

“Pardon,” derken kaşlarını çatmış bana bakıyordu. Bende çantamı elime aldım ve 

tam giderken “Senden neden özür dilemem gerektiğini anlamadım,” diyerek arkamdan geldi. 

“Kaba olduğun için tabii ki,” dedim ve kapıyı açtım. Cansu da arkamızdan koşarak geldi. 

“Koray! Artık susar mısın?” 

“Niye?” derken gerçekten şaşırmış gözüküyordu. Son noktayı koymak bana düşer 

diye araya girdim. “Tamam, Cansucuğum. Boş ver! Bir daha görüşmeyeceğimize eminim. 

Uzatmamıza gerek yok. Afiyet olsun Koray Bey,” dedim ve arkadaşımı öptükten sonra evime 

doğru yola çıktım. 
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1. BÖLÜM 

Tüm hafta sonu canım arkadaşım Cansu arayıp durdu. Erken ayrılmak zorunda 

kaldığım için kendini suçluyordu. Aslında nereden bilebilirdi. İşi gereği bilgisayara ihtiyacı 

vardı. Ağabeyi de bilgisayar mühendisi olduğu için ondan acil olarak halletmesini istemiş. 

Koray denen egosu tavan yapmış, kızların abartılı bir şekilde şımarttığı belli ağabeyinin kaba 

davranacağını… Nasıl tahmin edebilirdi, değil mi? Bu nedenle arkadaşıma bu konuda bozuk 

çalacak değilim. Üzerinde çok fazla durmadım. Yine yoğun iş temposu ile haftaya başladım. 

Babamın öğlen benim ile yemek yemek istemesi dışında olağan dışı hiçbir gelişme olmadı ve 

evet, babam geldi.  

“Hazır mısın, kızım?” 

“Tabii ki,” dedim ve hemen yerimden kalktığım gibi babamın koluna girdim. 

Genetik olarak ondan aldığım dolgun dudaklarım ile babamın yanaklarına ıslak bir öpücük 

kondurduktan sonra dışarı çıktık. Açık konuşmak gerekirse en son ne zaman babamla baş 

başa yemeğe çıktığımı hatırlamıyorum. Bu nedenle bu durum beni endişelendirse de belli 

etmemek için elimden geleni yapıyorum. Arabada giderken konuşmak istediği konu ile ilgili 

hiçbir ipucu vermemesi merakımı arttırmakla beraber artık korkmaya başladığımı itiraf 

ediyorum.  

“Yemek siparişini verdiğimize göre artık bana gelme sebebimizden bahseder misin? 

Babacığım!” 

“Kızım ile baş başa yemek yiyemez miyim?” diye sorduğunda tabii, babama beni 

yeme, der gibi bakmaya başladım. Uzunca bir süre bu şekilde gözlerimi babama diktiğimde 

pes etti. 

“Tamam! Evet, haklısın! Sana söylemekten değil de senin tepkinden korktuğum bir 

şey söylemem gerekiyor. Annen senin tepkin ile baş edemeyeceği için bu konuyu benim sana 

anlatmamı uygun bulduk. Geçenlerde askerlik arkadaşım ile karşılaştım. Birkaç kez öğle 

yemeği yedik. Ardından Cuma akşamı eşli dışarı yemeğe çıktık.” 

“Valla babacığım bu konuşma nereye varacak, çok merak ediyorum.” 



8 
 

“Sabırlı ol, lütfen,” derken bembeyaz olmuş saçlarını elleri ile düzeltmesi beni 

gerçekten korkutmaya başladı. Çünkü babam ne zaman zor bir iş üzerinde çalışsa o fark 

etmeden eli hep saçına gider. Sanki bozulmuş gibi devamlı saçını düzeltmeye çalışır. 

“Evet, yemekte birbirimizi daha yakından tanıdık. Arkadaşım bir doktor ve üç 

çocuğu olmuş. Bunca yıl görüşmedik, malum bu bilgiler bizi oldukça heyecanlandırdı,” 

dediğinde artık sabrım taştı. 

“Baba!” diye lafını bölmeyi başardığımda galiba farkında olmadan sesim biraz 

yüksek çıktı. “Artık sadede gelsen diyorum.” 

“Onların küçük oğlu ile seni tanıştırmaya karar verdik,” dediğinde işte bu benim için 

gerçekten sürpriz oldu. Ailem daha önce beni hiç birisi ile tanıştırmak istememişlerdi. Ne 

diyeceğimi bilemez bir halde öylece babama bakakaldım. Babamda kocaman gözlüklerinin 

ardından mavi gözleriyle benim tepki vermemi beklemeye başlamıştı.  

“Şimdi ben doğru anladım, değil mi? Benden sizin bile tanımadığınız, sadece ailesini 

hatta bilmem kaç yıl önce en son askerde beraber olduğun arkadaşının oğlu ile tanışmamı 

istiyorsun.” 

“Evet,” dediği zaman sinirden kahkaha attım. Babamı kırmadan nasıl tepki 

vereceğimi açıkçası bilmiyordum. Hem onları üzmek istemiyor hem de bu işten paçamı nasıl 

kurtaracağımı düşünmeye çalışıyordum.  

“Babacığım, ben size göre bu kadar mı vahim bir durumdayım. Sizce kendi kendime 

âşık olamayacak ya da beğenilemeyecek kadar çirkin bir kız mıyım?” 

“Ne yapmaya çalıştığını biliyorum, Özge,” dedi. Tabii ki biliyor. Ne de olsa beni iyi 

tanıyor. “Senin ne kadar güzel olduğunu emin ol, en iyi ben biliyorum. Ama gelen teklifleri o 

kadar sert geri çeviriyorsun ki, kimse sana bir daha yanaşamıyor. İş hayatında dokuz aydır var 

olmana rağmen lakabını öğrenmek ister misin?” diye sorduğunda merakıma yenilme 

gafletinde bulundum. Söyle, der gibi baktığım için beni fazla bekletmedi. “Buz Patroniçe!” 

dediğinde kahkahamı engelleyemedim. Tabii babam çok kızdı. Bu akşamki yemeğe katılmak 

zorunda olduğumu söylediğinde bu sefer, ben çok kızdım. Ama maalesef babam kazandı. 

Söylediği yere gitmezsem anneannemi çağırmak ve tanışma faslı olmadan beni görücü usulü 

evlendirmekle tehdit etti. İşin içine anneannemi dâhil etmese blöf yaptığını söylerdim. Fakat 

anneanneme göre evlilik yaşım çoktan geçtiği için kabul edeceğinden eminim. Tabii benim 
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kabul etmekten başka çarem kalmadı. Sonuçta zorla evlendirilmektense birisi ile tanışmak 

kulağa daha az tehlikeli geldi.   

Akşama kadar işlerle ilgilenirken yemeği unuttum. Sağ olsun annem telefon edene 

kadar da aklıma gelmemişti. “Özge kızım, evden çıkıyoruz biz. Sen hâlâ üstünü değiştirmeye 

gelmedin!” 

“Niye üstümü değiştireceğim, anneciğim?” diye sorduğumda annemin bağırmasını 

dışarıdaki sekreterim bile neredeyse duyacaktı. “Çabuk çıkıyorsun ilk gördüğün mağazaya 

giriyorsun. O güzel bacaklarını kapatmayacak ama çok da sergilemeyecek bir elbise 

alıyorsun. Saçlarını da yaptırıp o şekilde geliyorsun. Yoksa karışmam,” dedi ve telefonu 

yüzüme kapattı. Emri vaki yapmasına mı sinirleneyim yoksa tarif ettiği elbisenin şekline mi, 

karar veremedim. Hem kısa olsun diyor hem de çok kısa olmasın diyor. Annem ve babam 

benim akıl sağlığıma takmış durumdalar, bunu anladım. El birliği yapmışlarda devrelerimi 

bozmaya çalışıyorlar sanki. Pes ettikten sonra kendimi dışarı attım.  

Tanıma uygun olduğunu düşündüğüm; diz üzerinde beyaz bir elbise, mavi topuklu 

ayakkabı ve aynı renk küçük bir çanta aldım. Yemek yenilecek yere vardığımda yaklaşık 

yirmi dakikalık bir gecikme olmuştu. İçimden ailemin çok kızmamış olması için dua etmeye 

başladım. Masaya varmamla annemin beni süzmesi bir oldu. Tabii ki hemen saçlarımı 

toplatmış olmama bozuldu. Evet, itiraf ediyorum. Tanışacağım kişinin beni beğenmemesi için 

biraz hile yapmış olabilirim. Nasıl mı? Biraz kepçe olan kulaklarımı ortaya çıkararak…  

Masaya oturduğumda tanışacağım şahsın da henüz gelmediğine sevineyim mi 

sinirleneyim mi bilemedim. Bu babamın da hoşuna gitmediği açık bir şekilde belli oluyordu. 

Tam ben ağzımı açıp bu konuyu deşecektim ki masaya iki kişi geldi. İsminin Rıza olduğunu 

öğrendiğim babamın askerlik arkadaşı ayağa kalktı. Tabii ki oğullarına gözüyle sitemli bakış 

attığını yakalamam zor olmadı. Kafamı çevirir çevirmez kâbus başladı.  

“Yok artık!” diye verdiğim tepkiyi biraz sesli söylemiş olmalıyım ki herkes dönüp 

bana bakmaya başladı. “Tanışacağım kişi Koray değil, değil mi?” 

“Hadi canım, Özge!” dediğinde ismimi hatırlaması her ne kadar beni şaşırtsa da onun 

da memnun olmamış ifadesi nedense daha çok sinirlenmeme sebep oldu. Bir de “Hayatta 

olmaz!” demez mi?  
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“Sanki ben çok heveslisiyim, senin ile tanışmaya,” dedim ve yerimden kalktım. 

Çantamı aldığımda babam “Özge,” diye bağırdı. Koray’ın yanında gelen esmer ve daha 

yakışıklı olduğunu düşündüğüm kişi duruma el atmak istedi.  

“Bir saniye sakin olur musunuz? Anladığım kadarıyla daha önce tanışmışsınız ve 

tanışmanız pek güzel olmamış. Ama Özge Hanım, kardeşim aslında çok eğlenceli ve 

yakışıklıdır. Ayrıca genç kızlar tarafından da çok sevilir.” 

“Ne güzel! Demek ki kendine uygun birisini bulmakta zorlanmayacak.” 

“Benim zorlanmayacağım kesin de senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim,” 

dediğinde benim kafamın tası attı. Masada oturup tenis maçı seyreder gibi izleyen ailelerimize 

aldırış etmeden atışmaya başlamıştık. 

“Kabasın işte! Bu kadar kaba, kendini beğenmiş birisini beğenen kızların aklına 

şaşayım. Hayır, Cansu ile nasıl kardeşsiniz onu hiç anlamadım,” dediğimde Rıza Bey’in eşi 

Yıldız Hanım lafa atladı. 

“Cansu ile de mi tanıştın, güzel kızım,” derken beni yumuşatmak istediğini anladım. 

Yıldız Hanım’a döndüm. “Cansu benim Amerika’dan bu yana en iyi arkadaşım,” dedim ve 

babama bakmadan çantamı elime aldım. “Kusura bakmayın ama gördüğünüz gibi Koray bana 

uygun bir aday değil. İzninizle,” dememle Koray’ın hırlaması bir oldu. “Güle güle canım. Asıl 

kim kime uygun değil, böylelikle görmüş olduk,” dedi ama bu sefer sinirlenen Rıza Bey oldu. 

Artık bu duruma daha fazla dayanamadı ve ayağa fırladı. 

“Koray! Çabuk Özge Hanım’dan özür diliyorsun,” dedi. Ama babam boş durur mu? 

O da ayağa kalktı ve “Özge! Sen de Koray’dan özür diliyorsun,” dedi. Bunun üzerine Koray, 

sıkıntılı bir yüz ifadesi elini uzattı ve “Ateşkes imzalayalım madem,” dedi. Ben de babamın 

ateş püsküren gözlerini görmezden gelemedim. Elini sıkmak zorunda kaldım. Koray’ın 

ağabeyi olduğunu anladığım ama bir türlü adını öğrenemediğim kişi “Madem barıştınız. 

Bence siz biraz yalnız kalabileceğiniz, birbirinizi daha yakından ve daha sağlıklı 

tanıyabileceğiniz bir yere gidin,” dedi. Herkesin büyük beğenisini alan bu öneri doğrultusunda 

onun da benim gibi pek memnun olmadığını anladığım Koray ile dışarı çıktık. Tam arabama 

yürüdüğüm sırada kolumdan tuttu. 

“Özge, bak! Ne sen benden hoşlandın ne de ben senden! Daha doğrusu güzel kızsın 

Allah var da dilin, zemberek gibi… Çekilmez bir tip olduğun belli. Yani benim tipim değilsin. 
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Sırf ailelerimizi çabaladık demek için bir çay içelim. Çünkü zaten hayatımda duyduğum en 

saçma şey, ailelerin arabuluculuk yapması. Bu zamanda hâlâ böyle örnekler var mı? Hadi gel 

benim arabamla gidelim,” dedi ama benim çirkef benliğim bir kere su yüzüne çıkmıştı. “Niye 

senin araban ile gidiyoruz. Benim ki ile gidelim,” dediğimde elleri belinde “Tövbe ya-rabbim 

ya,” diyerek arkasını döndü. O sırada yanımıza ağabeyi geldi. Koray tabii hemen 

mızmızlanmaya başladı. “Hakan, bak bu kız beni katil edecek,” dediğinde çok şükür 

ağabeylerinin adını da öğrenmiş olduk. Bu arada bu kardeşlerin niye hepsi isimleri ile 

birbirlerine sesleniyorlar. Çok ilginç! 

“Yavaş!” diye Koray’ı susturdu ve bana döndü. Oldukça kibar bir şekilde “Bir sorun 

mu var Özge Hanım?” diye sordu.  

“Benim açımdan bir sorun yok Hakan Bey,” dediğimde Koray’ın bakışını 

görmeliydiniz. Benden neredeyse yirmi santim uzun boyu ile elleri belinde bana tepemden 

bakmaya başladı. Beni bir kaşık suda boğmak ister gibiydi. Koray’a döndüm ve “Tamam, 

Koray Bey! Arabanız hangisi?” dediğimde nedense daha çok sinirlendi. Dişlerini öyle bir 

sıkmaya başladı ki biran için kırılacak sandım. 

Arabaya bindiğimizde bana döndü. “Eee! Özge Hanım, özel olarak gitmek 

istediğiniz bir yer var mı?” diye sorduğunda sinirden sıktığı dişlerinin arasından hırlıyordu 

neredeyse. 

“Evet,” dediğimde şaşırdı. “Madem senin aracın ile gidiyoruz. O zaman benim 

istediğim yere gidelim. Buraya da oldukça yakın. Beğeneceğinizi ümit ediyorum,” derken 

oldukça kibar olmaya çalıştım.  
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2. BÖLÜM 

 

 

Koray’ı kendimi en rahat hissettiğim Semih ağabeyimin yerine getirdim. İlk başta 

şaşkınlıktan konuşamasa da şimdi bana ayak uyduruyordu. Kabul ediyorum artık normal birisi 

gibi davranmaya başladı. 

“Nasılsın Semih ağabey, Dilan abla nasıl?” 

“Ooo! Bizim güzel patroniçede gelmiş. Uzun bir ara verdin ama…” derken Koray’a 

bakmaya başladığında sırıtıyordu. Neden mi? Daha önce benim ile tanışmak isteyen üç adayı 

buraya getirmiştim. Başarılı olamadılar tabii ki ve onları bırakıp rahatlıkla evime döndüm. 

Semih ağabeyim ile eşi de kaş göz işareti ile bana fikirlerini sunarlardı. Bu seferkini de aday 

sandı ve incelemeye başladı. Gülmemek için kendimi zor tuttum. 

“Yok, Semih ağabeyciğim, Koray bizim aile dostumuz. Aday değil, rahat ol,” 

dediğimde koluma vurdu. “İlahi güzel kızım, ben de sevinmiştim. Yakışıklı olunca ve seni de 

öncekilere göre rahat görünce bu sefer tamam demiştim.” 

Koray’ın yanında fazla açık veren Semih ağabeyime ne kadar kaşlarımı kaldırarak 

müdahale etmeye çalışsam da başarılı olamadım. Tabii Koray da bıyık altından sırıtmaya 

başladı. Tam ağzımı açacaktım ki daha fazla muhabbetin uzamasını istemedim ve iki çay 

söyledim. Her zaman oturduğum banka yürümeye başladım. Koray’a baktığımda hâlâ 

sırıtıyordu. 

“Neden güldüğünü sorabilir miyim?” dedim ve banka oturdum. Yanıma oturduğunda 

bir önceki görüştüğüm adam aklıma geldi. Cebinden çıkardığı peçeteyi sermiş öyle oturmuştu. 

Farkında olmadan güldüğümü fark ettim. Koray da bana şaşırmış bir şekilde bakmaya başladı. 

Ben de buraya getirdiğim adaylardan, buraya getirme amacımdan bahsettim. En sonunda 

Semih ağabeyimin getirdiği üçüncü bardak çayımızı içerken ikimizde katıla katıla 

gülüyorduk.  

Derin bir nefes aldım ve ciddileşmeye çalıştım. O sırada neden bilmem aklıma 

Hakan ağabeyleri geldi. “Hakan ile aranızda kaç yaş var?” diye sordum. Koray nedendir 

bilinmez kaşlarını kaldırdı ve bana bakmaya başladı. “Hadi canım!” diyerek bana bakıyordu. 
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Bende kaşlarımı çattım ve tepkisini anlamaya çalıştım. “Sen yine gıcık Koray moduna mı 

girdin?” diye sorduğumda kahkaha attı. Ben de giderek sinirlenmeye başladım. “Tamam, 

buraya kadarmış. Kalkalım artık,” dedim ve tam ayağa kalkıyordum ki beklemediğim cümle 

geldi. “Sen Hakan’dan hoşlandın.” 

Bunun üzerine şaşkın ve bir o kadar sinirli bir şekilde Koray’a bakakaldım. Eline 

telefonunu aldı ve bana sinir bozucu bir şekilde göz kırptı. “Alo Hakan, benden bu kadar 

ağabeyciğim. Söyle babamlara ben elimden geleni yaptım. Gel ve kızı elimden al. Arabasına 

mı bırakırsın, evine mi bırakırsın bilmem. Attığım konuma gel,” dedi ve kapattı. Ben daha ne 

olduğunu anlamadan telefonu kapatmıştı. 

“Sen kafayı mı yedin?” diye üzerine atladım. Ayağa fırlamış Koray’a sinirden ateş 

püsküren gözlerle bakmaya başladım. Kısa zamanda Semih ağabeyim de yanıma geldi. Onu 

bile umursamadan çantamı kaptım.  

“Niye sinirleniyorsun? Çok normal. Senin gibi ciddi, resmi olmak için çabalayan, 

sıkıcı bir kız zaten Hakan gibi suratsızdan hoşlanır. Daha önce ondan hoşlanan bir kız 

görmediğimi kabul ediyorum. Ben de seni ona emanet ederken bir taşla üç kuş vurmuş 

olacağım. Seni beğenmemiş olsam da sevdim. Hem sana güvenilir birisini ayarlamış olacağım 

hem ağabeyime birisini bulmuş hem de kendimi bu işten kurtarmış olacağım. Bak böylelikle 

herkes mutlu olacak,” dediğinde elimdeki çantamı tam havaya kaldırmış kafasına 

indirecektim ki Semih ağabeyim çantayı havada yakaladı. Koray inanılmaz bir şekilde hâlâ 

gülüyordu. Ben taksi bulmak için caddeye yürüdüğümde arkamdan geldi. Kolumdan tutmaya 

çalışsa da hızla çektim. Taksi gelirken Koray’a döndüm. Arabamın anahtarını eline 

tutuşturdum. “Aklını mı yedin sen? Alt tarafı Hakan ile aranda kaç yaş var, diye sordum. Bu 

sorudan böyle saçma bir sonuç çıkaracak kadar aklını yitirdiğini bilseydim, emin ol 

sormazdım. Anahtarımı da annemlere ulaştır,” dedim ve taksiye bindim. Bindiğim sırada 

arkamıza bir araba yanaştı. Tam arabadan inen Hakan’ı gördüğüm de taksiciye çabuk 

olmasını söyledim. Aynadan baktığımda Hakan cepleri elinde, hararetli bir şekilde konuşan 

Koray’ın karşısında duruyordu. Bir süre sonra da noktaya döndüler. 

Arabayı babamlara gelirken eve getirmelerini söylediğimde biraz şaşırsalar da o 

aileyi görmek riskine giremedim.  Doğruca eve gittim. Odamda duşa girdiğimde akan su ile 

beraber tüm sinirlerimin de gitmesini umdum. Hayatımda bu kadar pişkin bir adam 

görmemiştim. Düşündüğüm zaman Cansu ile çok ortak noktalarının olduğunu fark ettim. Kız 
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arkadaşta bu özellikler çok sorun olmuyor. Ama konu sevgili olmak hele hele eş olmak olunca 

mümkün değil… Saçımı kuruttuğum sırada kapım tıklatıldı. Annem kafasını kapıdan uzattı ve 

babamın beni çağırdığını söyledi. Çok sinirli olduğumu anladığı zaman annem nedense 

yanıma yaklaşmaktan korkuyordu. Ya da o da benim gibi çok çabuk sinirlendiği için benden 

kaçıyordu. 

Aşağıya indiğim vakit annem ile babam terasta masada oturuyorlardı. Yanlarına 

oturduğumda babam biraz sinirliydi. Tamam, biraz değil bayağı bir sinirliydi. “Evet, Özge, 

seni dinliyoruz. Bu akşam ki terbiyesizliğini açıkla bakalım.” 

Babamın benim yüzüme bakmamasından bana gerçekten sinirlendiğini anladım. Ne 

bekliyordu ki! “Babacığım, gördüğünüz gibi Koray hayatımda gördüğüm en pişkin adam,” 

dememle annem lafımı böldü. “Ama deniz kenarında oldukça eğlenceli vakit geçirdiğinizde 

sorunları hallettiğinizi düşündük.” Duyduklarımı algılamaya çalıştım bir süre bekledim. Sonra 

babama döndüm. “Siz bizim ne yaptığımızı nereden biliyorsunuz?” diye sordum.  

“Rıza Bey şoförü arkanızdan yolladı. Sizi izledi. Bize nereye gittiğinizi ve ne 

yaptığını anlattı. Her şey tam iyi dediğimiz sırada Hakan’a gelen telefon ile yerin dibine 

girdik.” O sırada Koray’ın ağabeyini aramasını hatırladım. Ondan bahsettiğini anladığım için 

konuyu uzatmadım. Ayağa kalktım ve “Tamam, Koray ile birbirimize uymadığımızı 

anladığınıza göre ben odama gidiyorum. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var,” dedim ve 

babamın itirazlarını dinlemeden hızla odama gittim.  

Sakinleşmem için en güzel yol. Çellom… Genç kızlığımın ilk yıllarında tanıştım, 

çello ile. O günden sonra da ayrılmadık. Ne zaman canım sıkılsa, üzülsem, bir şeye kızsam 

kendimi onun başına oturmuş bulurum. Odamda camın önünde ne kadar süre çaldığımı 

anlamadım. Ama yatağıma girdiğimde sinirimin büyük bir kısmını üzerimden atmıştım. 

Tahmin ettiğim gibi babam o günden bu yana benimle küs. İş yerinde bile hep 

benden kaçtı. Bende zamana bırakmaya karar verdim. Sekreterim Merve Hanım ile 

toplantıları haber vermesini çocukça bulsam da sesimi çıkarmadım.  

“Özge Hanım, babanız yarın akşam İtalyan iş adamları ile toplantınızın olduğunu 

bildirmemi istedi.” 

“Tamam, Merve Hanım. Teşekkür ederim.” 
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Ben çok iyi İtalyanca konuştuğum için toplantıya katılmamı söylediğinden eminim. 

Daha doğrusu haber yolladığından… Konuşmuyorsa kendi bilir. Akıllarınca bana psikolojik 

baskı yapmaya çalışıyorlar. Eyvah yarın cuma! Hadi buyurun bakalım. Gelemem desem 

küslük büyüyecek. Cansu’yu arayayım da geç geleceğimi söyleyeyim en iyisi.  

“Cansu selam güzelim.” 

“Selam canım. Hayırdır? Aramazdın sen beni böyle…” 

“Yarın akşam babam İtalyanlar ile toplantı ayarladı. Bu nedenle sana biraz geç 

kalacağım.” 

“Vaay! İtalyanlar demek ki…” 

“Yine ne cinlik geldi aklına?” 

“Ne olacak, İtalyanları oldukça yakışıklı bulmuşumdur.” 

“Yapma Cansu, aynı zamanda çok çapkın olduklarını da söylemiştim.” 

“Senin tanıdığın öyle çıktı, diye hepsi öyle olacak değil ya!” 

“Tamam, canım hadi öptüm,” dedim ve muhabbeti kısa kestim. Arkadaşım ile 

bahsettiğimiz kişi üniversiteden arkadaşım Aurelio… Tanıştıktan sonra çıkmayı kabul ettiğim 

ama çıkamadığım adam. Tanıştığımız gün okulda arkadaşlarla Tango gecesine gitmiştik. 

Orada tanıştık ve ayrılırken benden numaramı istemişti. Randevulaştık. Buraya kadar hikâye 

güzel değil mi? Ama randevu saatimde ve kararlaştırdığımız yere gittiğimde barda bir kızın 

beline sarılmış, kulağına gülerek bir şeyler fısıldadığını gördüğümde maceramız başlamadan 

bitmiş oldu. O günden sonra da İtalyanlardan uzak duruyorum. Cansu’nun söylediği gibi bu 

davranışı hepsine mâl etmek doğru olmasa da bana da bahane lazım zaten, değil mi? 

Ertesi günü sabah işe giderken akşam ki toplantıyı düşündüğümden siyah kalem 

eteğimi ve beyaz şifon bluzumu giydim. Babam kahvaltıda toplantı mekânını söyleyerek 

konuşma zahmetine girse de yüzüme bakmamasından hâlâ kırgın olduğunu anlayabiliyordum.  

İşe geldiğimde Merve gün içerisinde sadece telekonferans şeklinde altı şirketin 

katılacağı bir toplantı olduğunu bildirdi. Onun dışında da başka bir görüşme olmaması 

rahatlattı. Telekonferanslara görüntümü devamlı kapatırdım. Bunu da tüm iş yaptığımız çevre 

bildiği için rahatım. Toplantı başlar başlamaz pencerelerdeki bir görüntü dikkatimi çekti. 
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Hakan ile beraber iş yaptığımızı bilmiyordum. Şirketin adına baktığımda şirketi tanıdığımı 

ama daha önce toplantılara onun katılmadığını hatırladım. Bu sefer kendisinin bizzat 

katıldığını öğrendim. Selamlaşma faslında yine şirketi adına ilk defa babasının yerine katılan 

Yılmaz Bey, söz istedi. “Özge Hanım, babam görüntünüzün olmayacağını söylemişti. Bu 

toplantıya ilk defa katılıyorum. Nedenini bilmiyorum. Ama ekrandaki manzara resmi yerine 

yüzünüzü görmenin iletişim açısından daha uygun olacağını düşünüyorum.” 

Derin bir nefes aldım. Bunu açıklamaktan o kadar çok usanmıştım ki, bende durumu 

alaya vurmaya karar verdim. “Yılmaz Bey, ben bir anda çok fazla iş ile uğraşmayı seviyorum. 

Toplantı sırasında başka işlerle uğraşırsam kafanızın karışmasını istemiyorum. Size 

rahatsızlık vermemek için ekranı kapatıyorum.” 

“Benim için önemli değil. Hepimiz odamızda rahatız nasıl olsa, değil mi beyler?” 

diye diğer şirket yetkililerine sorduğunda Hakan lafa girdi. “Bence Özge Hanım kendini nasıl 

rahat hissediyorsa o şekilde davransın,” dedi. Tanıştığımdan beri onunla çok fazla 

görüşmemiş olsam da yüzünden ne düşündüğünün anlaşılmaması bana çok garip geldi. 

“Tamam beyler. Tartışmayalım. Bu sefer kameramı açıyorum. Biran evvel toplantıya 

başlayalım,” dedim ve görüntüm gelir gelmez görüşmeler başladı. Ekrana baktığımda Yılmaz 

denen adamın ekrana daha yakın oturduğunu fark ettim. Ben de mümkün olduğunca kameraya 

bakmamaya elimdeki dosyalardan teklifleri incelemeye başladım. Özellikle Yılmaz Bey’in 

şirket dosyasını elime aldığımda açık aramaya çalıştım. İçimden bir ses, dosyadaki bilgilerin 

lazım olacağını söylüyordu. En sonunda buldum. Anlaşmamızı yakın zamanda bozduğumuz, 

yasal prosedürleri uygulamayan bir şirket ile antlaşma yaptığını öğrendiğimde hemen kenara 

not aldım. “Eee! Özge Hanım, siz ne düşünüyorsunuz, bu konuda?” diye konuşulanları 

dinlemediğimi zanneden beyin fukarası Yılmaz Bey kendince beni faka bastıracağını sandı. 

“Suat Bey’in kar politikasına katılıyorum. Şirket dosyası verilerine baktığım zaman 

kendilerinin beş yıldır bu işi götürdüklerini ve grafiklerinin de artan bir eğim içerisinde 

olduğunu görüyorum. Ancak Uygar Bey’in söylediği yüzde ile ortak olmamız mümkün değil. 

Bu yıl başka bir sektörde bu kadar düşük bir yüzde ile bu kadar büyük bir para vererek ortak 

olmamızı doğru bulmuyorum,” dediğimde Yılmaz Bey lafımı kesti. 

“Özge Hanım rica etsem konuşurken en azından kameraya baksanız da o gül 

yüzünüzü görsek,” dediği an tepemin tası attı. Kenara iliştirdiğim notumu elime aldım. 
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“Yılmaz Bey, toplantıları ben her zaman ciddiye alırım. Şimdi kamerayı açmak 

konusunda size güvenmekle hata yaptığımı görüyorum. Başka hata yapmamak için de sizin ile 

olan antlaşmamızı fes ediyorum. Ayrıca dosyanızı incelediğimde iki hafta önce anlaştığınız 

firma ile yasal sıkıntıları olduğu gerekçesiyle yollarımızı ayırdığımızı fark ettim. Bu da bana 

iş yapısı olarak gerek sizinle gerekse firmanız ile uyumlu olmadığımızı kanıtlıyor. Siz bu 

ortaklıkta varsanız ben çekiliyorum. Bu şekilde cıvık konuşmalardan ve ciddiyetsiz 

ortaklıklardan hiç hoşlanmam. Diğer herkesten özür diliyorum,” dediğim sırada Hakan lafımı 

böldü. 

“Ben de Özge Hanım’a katılıyorum. Ben de bu işten çekiliyorum. Yılmaz Bey sizinle 

olan anlaşmamızı ben de fes ediyorum,” dediğinde gerçekten şaşırdım. Bir süre bakakaldım. 

Şaşkınlığı üzerimden attığımda “İyi günler,” dedim ve görüşmeyi noktaladım. 

Toplantıyı bitirdiğimde kendime gelmem uzun sürdü. Babam kapıyı çalıp içeri 

girdiğinde şaşırdım. “Özge, iyi misin güzel kızım?” diye içeri daldı. Şaşkınlığımı üzerimden 

atamadan yanıma geldi. Ayağa kalkar kalkmaz bana sarıldı. “Hayırdır baba?”  

“Şimdi Hakan Bey aradı ve toplantıda olanlardan bahsetti. Üzgünüm kızım, bundan 

sonra toplu görüşmeleri istersen ben yaparım.” 

“İşi batırdığım için mi? Yoksa…” dediğimde lafımı kesti. 

“Tabii ki değil. Kimse benim kızıma asılamaz, terbiyesizlik yapamaz. Senin ile gurur 

duydum, bir kez daha. Neyse dinlen biraz, bir saate dışarı çıkarız.” 
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3. BÖLÜM 

 

Toplantıda yaşanan tatsızlık en azından babam ile aramın düzelmesini sağladı. Her 

şerde bir hayır var, derler ya, o hesap. Babamın şimdiye kadar bana bu kadar uzun süre küs 

kaldığını bilmem. Bu meseleye de sanırım arada askerlik arkadaşı olduğu için içerledi. Yoksa 

benim için evlilik takıntısı olduğunu düşünmüyorum. Henüz yaşım daha yirmi sekiz. Daha 

önümde bunu düşünmek için yeterince vakit var. Arabadan indiğimde karşımıza Cansu ile 

Koray çıktığı zaman hemen babama baktım. Babamın da şaşkın ifadesini gördüğüm vakit 

onun başının altından çıkmadığını anladım. “Cansu,” diye seslendiğimde arkadaşım tabi bu 

seslenişimden, nereden çıktınız, Koray’ın burada ne işi var, gibi soruların da içinde olduğunu 

anladı. Mahcup bir şekilde bakarken biranda koluma girdi.  

“Ne yapabilirim? İtalyan hiç arkadaşım olmadı,” dediğinde ağzım açık kaldı. “Kızım 

daha geçen gün tanıştığın, heyecanla anlattığına ne oldu?” diye sorduğunda eliyle bitti, der 

gibi işaret etti. Koray da babama elini uzattığında şaşırılacak derecede normal gözüküyordu. 

“Merhaba Halit amca, geçen akşam ki davranışım için ayrıca sizden özür dilerim. Özge ile ilk 

tanışmamız biraz problemli olmuştu. O sorunu devam ettirmem hata oldu,” dediğinde 

kaşlarımı diktim. İçimden, hayal mi görüyorum, dedim. Cansu’da pis pis sırıtmaya 

başladığında “Sakın bir yakıştırma yapayım deme,” diyerek çimdikledim.  

İçeri girdiğimizde babamın ısrar etmesine rağmen bizim ile oturmak istemedikleri 

için ayrı masaya geçtiler. Misafirler henüz gelmediği için babamın ayırttığı masaya yerleştik 

ve beklemeye başladık. Bir süre sonra üç Bey geldiğinde inanılmaz ve bir o kadarda vahim bir 

olay cereyan etti.  

“Özge!” 

“Aurelio!”  

Evet, yanlış duymadınız. Aurelio… Yani ilk buluşmamızda beni aldatmaya kalkan 

ve bu nedenle gerçekleşmemesini başaran züppe. Utanmadan bir de beni tanıdığını belli 

ediyor. Babamın şaşırması ve bunun üzerine kim olduğunu sorması gecikmedi. “Nereden 

tanışıyorsunuz, kızım?” 

“Amerika’da ortak arkadaşlar vasıtasıyla tanıştık ama bir kez karşılaştık,” dedim 

tabii ilk buluşmamızdan önce aldattığını anlatmadım. Her şeyi bilmesine gerek yok, sonuçta. 
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Aurelio’da babası Flavio Bey ile gelmişti. Yanlarında bir de tercüman getirmişler, babam ile 

aramızda ne konuştuysak onlara aktarıyordu. Ben de onların aralarındaki konuşulanları 

babama tercüme ediyordum. Ben İtalyancayı üniversitede öğrendim ve yazları İtalya’da tatil 

yaparak pekiştirmiştim. Bu nedenle İtalya’yı iş ağımızı genişletmek için tercih etmiştik. 

Toplantının sonunda Aurelio, antlaşmaya varmaları için tek şartının olduğunu söylediğinde 

hem babası hem ben şoka girdim. Bana pis pis sırıtmasından altından bir şey çıkacağını 

anladım. Babam Flavio Bey’in de şaşırdığını anladığı için “Ne dedi de şaşırdınız. Bir sorun 

mu var?” diye sordu. Ben de babama eğildim “Aurelio’nun bir şartı varmış,” dedim. 

“Neymiş şartı?” 

“İzin verirsen öğreneceğim babacığım,” dedim. Aurelio’ya şartın ne olduğunu 

sordum. Bir kere bu akşam Tango yapmak istiyormuş beyefendi. Tabii bunu beklemiyordum. 

Flavio Bey’de tezahürat etmeye başladı. Ardından Aurelio arkama dolandı. Tam kıyafetimin 

uygun olmadığını bahane edecekken ve kulağıma “Dans etmezsen antlaşmayı kabul etmem,” 

diye fısıldadı ve sandalyemi çekti.  

“Danstan sonra beni özgür bırakacak mısınız?” diye babama dönerek sordum. Babam 

boynunu büktü. “Dans etmek zorunda değilsin. Antlaşmazlarsa antlaşmasınlar,” dedi ama 

üzüldüğü belliydi. O sırada şifon elbisesi ile sırıtan Cansu’yu gördüm. Hemen yanına gittim 

ve onu tuvalete çektim. 

“Hadi canım kıyafetlerimizi değiştirmemiz gerekiyor,” dediğimde öylece bana 

bakmaya başladı. “Niye?” diye sorduğunda hâlâ karşımda duruyordu. “Hani sana anlattığım 

ve ilk buluşacağımız gün beni aldatan İtalyan, Aureli, masadaki,” dediğimde küçük bir çığlık 

attı. “Ve benden anlaşmamız için tek şartının benimle bir kez tango yapmak olduğunu söyledi. 

Babam her ne kadar beni zorlamasa da onun bir dans için üzülmesini istemiyorum. Özellikle 

Koray yüzünden bozulan aramız yeni düzelmişken! Elbisem de tango için müsait değil. Artık 

anladın herhalde canım,” der demez hemen soyunmaya başladı. 

*** 

“Hakan Bey, başka bir isteğiniz yoksa ben çıkabilir miyim?” 

“Tabii geç bile kalmışsın. Çık sen.” Saatin geç olduğunu fark etmemişim. Son birkaç 

gündür aklımdan Özge’nin cam mavisi gözlerini düşünmemek için yine fazla çalışmaya 

başlamıştım. Hayatımda onun ki gibi simsiyah saçlara, uzun simsiyah kirpiklerin arasından 
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bakan bu kadar güzel masmavi gözlere sahip, aynı zamanda başarılı ve hazır cevap bir kız 

görmemiştim. Koray’dan hoşlanmaması da onun ayrıca daha özel olmasını sağlıyordu. Ama 

ondan hoşlandığımı inkâr etmesem de elimden bir şey gelmiyordu. Kendi kendime onu biran 

evvel unutmam gerekiyor, dediğim sırada telefonum çaldı. Artık Koray her aradığında Özge 

ile ilgiliymiş gibi geldiğinden heyecanlandığımı fark ettim. “Efendim Koray,” derken 

heyecanımı belli etmemeye çalıştım. Bu da ne, diyerek görüntülü niye aradığını anlamaya 

çalışıyordum. O sırada Koray’ın yanında Cansu gözüktü. “Hakan, eğer şimdi Cansu’nun sana 

attığı konuma gelmezsen yakışıklı bir İtalyan, Özge’yi götürecek, haberin olsun.” 

“Ne saçmalıyorsunuz siz? Hem bana ne Özge’den,” dediğim sırada çalan müzik ile 

Özge ve yanında uzun sarışın bir adam tango yapmaya başladı. Adamın Özge’ye sarılmasını 

ve onu kendine çekmesini gördüğümde ayağa fırladım. Oraya gidip Özge’yi kolundan 

çekmemek için kendimi zorlamaya başladım. Ama çoktan arabaya bindiğimi fark ettiğimde 

başarısız olduğumu anladım. Hayatımda şimdiye kadar yaşamadığım bir istekle Özge’ye 

bağırmak, onu eve kapatmak, kimsenin onu görmemesini sağlamak istiyordum.  

Cansu’nun yolladığı konuma geldiğimde Özge’nin Koray ile Cansu’nun oturduğu 

masanın yanında ayakta durduğunu gördüm. Ardından ileride Halit Bey’inde oturduğu bir 

masaya ilerleyişini izledim. Yanına yürümeye başladığımda artık kendimi kontrol 

edemediğimi anladım. “Halit Bey, Özge, merhaba,” dediğimde Halit Bey hemen samimi bir 

şekilde ayağa kalktı ve elini uzattı. Özge’nin beni gördüğü için şaşırdığı belliydi. O sırada 

dans ettiği adam olduğunu anladığım kişi de ayağa kalktı. Özge’ye döndüm. “Halit Bey, eğer 

Özge ile işiniz bittiyse onu da alıp kardeşlerimin masasına geçmek isterim,” dedim. Bu 

cesaretimden dolayı kendimi alkışlayabilirim. Üstelik her ne kadar kontrolümü zor sağlasam 

da ifademin duygularımı açığa vurmaması için elimden gelen çabayı gösteriyordum. 

“Tabii ki… Özge’yi bu akşam fazlasıyla yordum. Bir tercümanımız var zaten. Özge 

de Cansu’da kalacaktı. Değil mi, kızım?” diye sorduğunda Özge’nin neye ve neden bu kadar 

şaşırdığını anlamadım. Acaba o adamın yanından ayrılmak istemiyor muydu? Ama artık onun 

ile aynı masada oturmasına izin veremezdim. 

*** 

Hakan gelip beni masadan almak istediğinde ne hissedeceğimi bilemiyordum. Ondan 

böyle bir davranış hiç beklemediğim için çok şaşırdım. Ağzımı açıp bir şeyler söylemediğimi 

fark ettim. Bu akşamda çok hoş olmuştu. Hava sıcak olmasına rağmen üzerinde gri yelekli 
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takımı vardı. Saçlarının arkası omuzların yürürken adeta süpürüyordu. Boyum topuklularıma 

rağmen omuzlarına geliyordu. Simsiyah gözleri bana baktığında içime işliyordu. Gamzeleri 

var mı anlayamadım. Çünkü hiç bırak gülmeyi tebessüm dahi ettiğini göremedim. Birden 

şoku üzerimden atınca duruma el atmaya karar verdim. 

“Bir şey soracağım,” diyerek durdum. Hakan da döndü ve kaşlarını çatarak bana 

baktı. Allah’ım bana baktığında kalp atışlarım neden hızlanıyor? Kendine gel Özge, diyerek 

sırtımı dikleştirdim. “Buraya zaten gelecek miydin? Yoksa Koray ve Cansu yeni mi arayıp 

çağırdı seni?” Sorumu sormama rağmen hâlâ dudaklarında küçücük bir kıpırtı dahi 

göremedim. Kaşları çatılı bakmaya devam etti. 

“Nasıl olduğu senin için önemli mi?” diye sorduğunda tam olarak karşımda 

duruyordu. Ona bakmak için başımı yukarı kaldırmak zorunda kalıyordum. Kaçamak 

cevaplardan hiç hoşlanmadığım için biraz sinirlendim. Bunu anlaması için ciddi bir şekilde 

“Evet,” dedim. 

“Neden?” diye sordu. Evet, neden? Şimdi ne cevap verecektim. Benim için neden bu 

önemliydi. Burada olması benim için önemli miydi? Buraya önceden planlanarak gelmişse ne 

olacak? Sonradan gelmeye karar verdiyse ne olacak? Tabii ya, sonradan gelmeye karar 

verdiyse benim için gelmiş olabilir. Ama şimdi nasıl cevap vereceğim, diye düşünürken 

Hakan yanaştı ve eliyle belimin arkasından destek olarak yürütmeye başladı. Soruma cevap 

vermedi… 

“Ooo! Özgeciğim bu kadar güzel tango yaptığını bilmiyordum.” 

“Iyy Koray, sen benim ile ilgili ne biliyorsun da bunu bileceksin. Hem bilme lütfen. 

Benim ile ilgili hiçbir şey bilme!” dediğimde Cansu’nun yanına çoktan oturmuştum.  Masada 

Koray’ın kahkahaları kulakları cırmalarken Cansu kulağıma eğildi.  

“Senin İtalyan hâlâ gözlerini senden alamıyor,” der demez Koray yine sataşmaya 

başladı. Cansucuğum topluluk içinde kulaktan kulağa konuşulmaz dediğinde Cansu hemen 

söylediğini bir daha yumurtladı. Bu kız ile Koray kesin kardeşte Hakan üvey mi acaba… Hiç 

tepkisiz oturulur mu? 

Koray başını babamların masasına çevirdiğinde Aurelio’nun yanımıza geldiğini 

gördü.  “Senin ki buraya geliyor,” dediğinde Hakan’dan ilk tepki geldi. Elinin yumruk olması 

tepki olarak sayılırsa tabii. 
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Aurelio bana bakarak “Bir dakika gelir misin?” diye sorduğunda Cansu bana baktı. 

Kaş göz hareketi ile ne dediğini merak ettiğini belli ettiği için kulağına eğildim ve tercüme 

ettim. Bu arada Aurelio, beklemeye devam ediyordu. Tam ayağa kalkmıştım ki Hakan 

bileğimden tuttu. Al sana ikinci tepki. Daha sonra o da ayağa kalktı. Bardaktaki içeceğini tek 

yudumda içti. Beni çekiştirmeye başladı. Aurelio’nun yanına geldiğinde İtalyanca “Gelemez, 

çünkü biz çıkıyorduk zaten,” dedi ve beni dışarı sürüklemeye çalıştı. Cansu ile Koray’ın da 

bizim arkamızdan kalktığı Koray’ın kahkaha seslerinden anlaşılıyordu. Başımı ona 

çevirdiğimde kaşlarımı çatsam da susmadı.  

Arabanın yanına geldiğimizde elini bileğimden çekti. O kadar sıkmıştı ki bileğim 

kıpkırmızı olmuştu. Kaşlarım çatılı Hakan’a baktığımda Cansu’ya bir şeyler söylüyordu. 

Arabanın kapısını açtı ve “Bin,” dedi. Bunların kabalıkları aynı olduğuna göre kesin kardeş 

olmalılar. Böylelikle Hakan’ın üvey olmadığını anlamış olduk. “Binemem, ben Cansu’ya 

gideceğim,” diyerek arkamı dönmeye çalıştım. Ama kolumdan tuttuğu gibi arabaya bindirdi. 

Kapımı kapattı ve direksiyonun başına geçti.  

“Ne yapıyorsun?” diye sorduğumda sinirden çıldırmak üzereydim. Bana hiç aldırış 

etmeden telefonu ile ilgilendi. Arabadan telefonun çalma sesi geldi. “Efendim Hakan,” 

diyenin sesinden babam olduğunu anladığımda ekrana baktım. Evet, babamı aramıştı. 

Şaşkınlıktan kocaman açılmış gözlerimle dinlemeye başladım. “Halit Bey, kızınızı tekne 

gezintisine çıkarabilir miyim, diye izin almak istedim.” 

“Tabii ki Hakan, eğlenmenize bakın. Ama dikkatli olun.” 

“Tamam, teşekkürler Halit Bey, iyi akşamlar,” dedi ve kapattı. Bana döndü. 

“Duyduğuna göre nereye gittiğimizi sormana gerek yok,” dedi ama ben durur muyum?  

“Ben nereye gidiyoruz, demedim. Ne yapıyorsun, dedim.”  

Bana cevap vermek yerine başını sağa sola sallamakla yetindi. Kabul ediyorum. Ne 

kadar sinirlensem de bir o kadar da heyecanlandığımı gizlemek için insanüstü çaba 

sergilemeye başlamıştım.  

*** 

Yol boyunca gözümün önüne İtalyan zibidisinin cesur hareketlerini ve Özge’yi 

çağırmasını kafaya taktım. Hayır, Özge’yi tutmasaydım onun ile konuşmak için kalkacak 
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olmasına daha çok sinirlendim. O zaman Özge’de daha önce hiçbir kızda hissetmediğim bir 

şeyler olduğunu anladım. Yanımda oturduğunda elini sıkmasına, bana bakamamasından onun 

da benden etkilendiğini hissedebiliyordum. Şimdi ona benim hayatıma uyum sağlayıp 

sağlayamayacağını sormam gerekiyor. Bunu konuşurken benden kaçmaması için denize 

açılmak aklıma gelen en güzel fikirdi. Arabayı park ettiğimde bana bakmadı bile.  

“Buradan sonra yürüyeceğiz, Özge,” dedim ve arabadan indim. Kapıyı açmadığı için 

döndüm ve kapısını ben açtım. Oflayarak arabadan indi. Kokusu şuan da deniz ile birleşince 

beni adeta büyülemeye başladı. Onu tanıdığımdaki amacımı düşünmek istemiyordum. İlk defa 

teklifimi kabul etmesi için dua edebileceğim bir kız ile tanıştım. Allah’ım kurallarımı 

yadırgamaz inşallah. En azından denemek için bana bir şans vermeli.  

Yata bindiğimizde etrafı ürkek ve meraklı bir şekilde incelemeye başladı. Yolda 

kaptana gerekli talimatları vermem iyi oldu. Beklemeden yola çıkabiliriz en azından. Ayakta 

etrafa korku dolu gözlerle baktığını gördüm. “Korkuyor musun?” 

“Korkmalı mıyım?” diye sorduğunda duygularını saklamak için kendini güçlü 

göstermeye çalıştığını anladım. Bunu yapmak için de kaçamak cevaplar veriyordu. Aynı 

benim taktiğim. Ama bir ipte iki cambaz oynamaz, güzelim. Başımı sallayarak kaptana gittim. 

Talimatları verip aşağıya indiğimde kollarını bağlamış koltukta oturuyordu. 

Karşısına oturduğumda kaşları çatılı bana bakıyordu. “Beni neden buraya getirdin?” 

diye sordu. Bunu açıklamak için biraz daha kıyıdan uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Bu nedenle 

oyalamak için içecek servisi yapmak istedim. “Ne içersin?” dedim. 

“Kendine ne alırsan, bana da ondan koy!”  

Gerginliğini oturuşundan hissediyordum. Cansu’dan öğrendiğime göre hiç sevgilisi 

olmamış. Seçici olduğunu, tanıştığı erkeklerde aradığını bulamadığında ikinci bir şans 

vermediğini söylemişti. Cansu’nun diline dolanacağımı tahmin etmeme rağmen hakkında 

öğrendiklerim buna değerdi. İş hayatında çok uzun süre olmamış olmasına rağmen bugün 

toplantıdaki dikkati, hazır cevaplılığı beni bir kez daha kendine hayran bırakmıştı. İçkisini 

eline verdiğimde saçlarını kalem ile tepesinde toplamış bana bakıyordu. Allah’ım bu nasıl bir 

görüntü. “Kusura bakma, tokam yoktu. Kalemini ödünç aldım,” demesinden bakışımı, 

kalemime sandığını anladım. Aslında boynunun güzelliğine bakıyordum. “Önemli değil,” 
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diyerek bariz bir şekilde yalan söylemiştim. Çünkü bu görüntüsü sakinliğimi korumamı 

güçleştiriyordu.  

“Şimdi konuşacak mısın?” Evet, artık yeterince uzaklaştığımıza göre konuşmaya 

başlamalıyım. Hadi bakalım! 

“Evet, konuşsam iyi olacak. Yalnız sözümü kesmezsen sevinirim,” dediğimde uslu 

bir kız çocuğu gibi sadece başını salladı. “Senden hoşlandığımı saklamak istemiyorum,” der 

demez gözlerinin büyüdüğünü gördüm. Ama duruşunu değiştirmeden dinlemeye devam etti. 

“Senin de benden etkilendiğini hissediyorum. Açıkçası senden uzak kalmaya çalıştım ama sağ 

olsun Koray işimi hiç kolaylaştırmıyor. Bu akşam seni o adam ile tango yaparken 

gördüğümde çok sinirlendim. Şimdiye kadar hiçbir kız beni bu şekilde etkilememişti. Yalnız 

benim ile ilgili bilmen gereken bazı özelliklerim ve kurallarım var. Bu kurallarım sana ağır 

gelirse ilişkimiz yürümez. Bende eğer bana bir şans vermeyi kabul edersen bu kurallarımı 

sana söylemek istiyorum,” dediğimde hâlâ tepki vermemesini iyiye mi yormalıyım 

bilemedim. Ama nedense suskunluğu beni endişelendirmeye başladı. Biraz daha zaman 

vermek için sustum. Sonunda elindeki bardağı sehpaya bıraktı. Arkasına yaslandı ve kollarını 

göğsünde bağladı. Gözlerini kısarak bana bakmaya başladı.  

“Sen sapık mısın? Şu ‘Grinin elli tonu’ hikâyesinden etkilenmiş olamazsın, değil 

mi?” diye sordu. İşte bunu beklemiyordum. Bunun kitabını okumasam da filmini izlemiştim. 

Korkusunun ne olduğunu anladım. 

“Hayır, tabii ki…” dedim ve bende arkama yaslandım. “Ama sahip olduklarımın 

kontrolümde olmasını isterim. Sevgilim de buna dâhil.” 

“Kontrol derken?” 

Duruşunu değiştirmeden sakin bir şekilde aklına geleni sorması çok hoşuma gitmişti. 

Demek ki bana bir şans vermeyi ciddi ciddi düşünüyordu. “Nerede olduğunu, nasıl olduğunu 

bilmek isterim. Canını sıkan, heyecanlandıran, sevindiren bir şey olduğunda hemen benim 

haberim olmalı. Bir plan yapılmadan bana sorulmalı. Ne kadar çalışması gerektiğine de ben 

karar vermeliyim,” dediğimde ilk tepki geldi. 

“Ne demek bu?” 
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“Geç saatlere kadar çalışmasını istemem. Konu sen olduğunu düşünürsek, akşam geç 

saatlere kadar birisi ile toplantı yapmana izin vermem.” 

Sessizliğini korudu. Ayağa kalktı ve etrafı gezmeye başladı. Bana bakmadan “Tüm 

kurallarım, dediğin bunlar mı?” diye sordu.  

“Hepsi bu değil, ama zamanla daha iyi tanıyacağını düşünüyorum.” 

Hâlâ bana bakmıyordu. Derin derin nefes almasından tedirgin olduğunu anladım. 

“Benim de kendimce kuralarım var ve sen şimdiden bunlardan birisini bozdun.” 

“Neymiş o?” 

Bana döndü. Ufak bir gülümseme ile baktı. “Bugün Cuma ve ben her Cuma gününü 

Cansu’da geçiririm.” 

“Tamam, ben bu kurala bir dahaki Cuma gününden itibaren uyabilirim,” dediğimde 

karşılıklı kurallarımızı tartışmaya başladığımıza inanamıyordum. Bu kız bana çok benziyordu.  

“Bunun dışında da kurallarım var. İş ile ilgili ve özel kurallarım. Özel olanlardan 

başlayayım en iyisi… Birini duydun. İkincisi, pazar günleri bir saat bir yere giderim. Yalnız 

ve gittiğim yeri kimseye söylemem,” dediğinde ayağa kalktım. “Buna izin veremem,” dedim. 

Kaşları çatıldı.  

“Tahmin ettim. Kontrol kuralın çiğneniyor, değil mi? Ama ben de bu kuralı çok 

önemsiyorum. Ne yapacağız?” diye sorduğumda dibime kadar geldi ve bana bakmaya başladı. 

“Bana nerede olduğunu söylersen sorun olmaz.” 

Düşünüyordu. Gözlerimizi birbirinden ayırmasak da başını salladı ve arkasını döndü. 

O sırada telefonum çaldı. Koray’ın ismini gördüğümde içimden okkalı bir küfür savurdum. 

“Efendim Koray.” 

“Ne haber? Denize açılmışsınız…” 

“Eee! Biliyorsun madem neden arıyorsun?” 

“Nasıl gidiyor diye merak ettik,” dediğinde Cansu ile bizi düşündüklerini anladım. 

Özge’nin rahatsız olmasını istemediğim için kısa kesmeye çalıştım. “Kapatıyorum Koray,” 

dedim ve kapattım. 
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“Dalga geçmeye çalıştı değil mi? Sen onlardan çok farklısın, onlar devamlı 

eğlenmeye çalışırken sen de bir o kadar ciddisin. Hâlâ gülümsediğini görmedim.” 

“Evet, çok fazla gülmem. Sadece çok rahatladığım zamanlarda… Kontrolün 

tamamen elimde olduğunu hissettiğimde gülebilirim.” 

“Koray, beni çileden çıkarıyor. Ona sıkı bir ders vermek istiyorum. Asla kaybetmek 

istemediği bir şey var mı?” 

Konunun Koray’a gelmesi canımı sıksa da neden böyle bir şey öğrenmek istediğini 

merak ettim. “Niye soruyorsun?” 

“Elinden alıp canını sıkmak için. Belki böylelikle bizim ile uğraşmaktan vazgeçer.” 

Aklında ne olduğunu düşünmeye çalışırken bir yandan da sorusunun cevabını 

aradım. “Arabası,” dediğimde hemen bana döndü. “Arabası mı?” 

“Evet, yeni aldı ve çok para verdi. Gözü gibi bakıyor,” dediğimde koltuğa oturdu. 

Bana bakmadan “Onu elinden almak için büyük iddiaya girmek lazım,” diye kendi kendine 

mırıldanmaya başladı.  

“Neler geçiyor aklından?” 

“Ben bile aklımdan geçenlere inanamıyorum. İlk defa bu kadar içtiğim için galiba,” 

dediğinde rahat konuşmasına bayıldım. Hızla kalktı ve yanıma geldi. Telefonumu eline aldı. 

Ne yapıyorsun, dememe kalmadan telefonu tekrar sehpaya bıraktı. 

Mesaj geldiğinde ondan önce telefonu kaptım. Koray’a mesaj yazdığını fark ettim. 

“Hadi iddiaya girelim mi?” diye yazmış. Koray da “İyi misin? Ben küçük oyunlara 

girmem,” diye cevap yazmış. Telefona bakmaya çalışırken yanıma sakladım. 

“Sen fazla içtin galiba…” dedim. 

“Koray, fazla kendini beğenmiş. Sadece arabasını kaybedecek, daha doğrusu koca bir 

günü kaybetmiş gibi acı çekerek geçirecek. Sonra gerçekleri söyleyerek arabasını eline geri 

vereceğiz. Küçük bir ders ve şaka!” 

“Şaka mı? Ben şaka yapmam, oyun oynamam!” 
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“Tamam, onu anladık, ciddisin, sıkıcısın… Emin ol bende şimdiye kadar hiç 

yapmadım.” 

O sırada Koray’dan bir mesaj daha geldi. “Ne o? Korktun mu?” 

“Arabanı alırım, üzülürsün diye sadece korkuyorum,” diye cevap yazdığımda 

Özge, çocuk gibi çığlık attı ve bacaklarını altına koydu. Kolumdan çekiştiriyordu. Arabaya 

karşılık ne isteyecek, diyerek düşünmeye başlamıştı. O sırada mesaj geldi. Bakar bakmaz 

ayağa fırladım. Bunu okumamalıydı. 

“Bakabilir miyim? Ne istedi?” diye sorarak yanıma gelmeye çalışıyordu. “Ya Hakan, 

verir misin? Ne yazmış?” diye sorduğunda adımı ondan duymak çok hoşuma gitti. Ya benim 

teklifimi düşünmemek için kendine bir uğraş arıyordu. Ya da benim kontrolümün sınırlarını 

ölçmeye çalışıyordu. 

“Ona sahip olursan, araba senin!” 

Elinde telefon bakakaldı. Şoka girmişti. Bizim Koray’dan ne beklersin, edepsizlikten 

başka. Densiz herif! Elinden telefonu aldım ve “Otur!” dedim. O da ikiletmeden hemen 

koltuğa oturdu. Beni dinlemesine, söylediğimi yapmasına bayıldım. Birden ayağa kalktı ve 

elimden telefonu aldı. “Ben şimdi geliyorum,” dedi ve aşağı indi. Ben de arkasından gittim. 

Kamaraya girmeden yakaladım.  

“Ver onu bana! Ne yapıyorsun?” 

“Mesaj yazmayacağım, söz. Hemen geliyorum,” dedi ve içeri girdi. Kapıyı kilitledi. 

Ben de kapıda beklemeye başladım. Yaklaşık on dakika sonra çıktığında telefonu 

elime tutuştururken sırıtıyordu. Elime aldığım telefona baktığımda koltukta atılmış 

elbiselerinin ve ayakkabısının resmini çekmişti. Özge’ye baktım. “Bu ne?” 

*** 

Yapmaya çalıştığım çılgınlık, biliyorum. Ama hayatım boyunca uslu kızlar gibi 

yaşadım da ne oldu. Hem sadece bir gün sürecek bir şaka. Ayrıca Koray’ın eşekten düşmüş 

gibi halini görmek çok eğlenceli olacaktı. Sonuçta gerçekten beraber olmadım. Kendi resmim 

de değil. Bu elbiseleri çıkartmış olmamın anlamını buna yoracaklarına da eminim.  
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Hakan benden de ciddi. Gülümsemesini görmek için adeta ölüyorum burada. 

Kurallar denildiğinde başta kalbime inecekti. Kontrol manyağıyım demiyor da evirip 

çeviriyor. Zamanla kontrol sınırlarını zorlaya zorlaya genişletirim nasılsa! Benim ondan 

etkilendiğimi de anlamış, çakal! Resim gayet güzel oldu. Hadi gösterelim bakalım, bay 

kontrol manyağına! 

Hakan, kapıdan çıkar çıkmaz karşımdaydı. Telefonunu eline tutuşturduğum gibi 

yukarı çıktım. Arkamdan “Bu ne?” diye sorduğunu gördüğümde gülmemek için kendimi zor 

tutuyordum. Şaka maka ilk defa bu kadar içki içtim. Çarptı galiba her şeye gülmek istiyorum. 

“Ne gibi gözüküyor? Fotoğraf… Bunu yolla! İddiayı kazan. Yarın akşam anahtarı 

getirdiğinde gerçeği söylersin. O zamana kadar yaşadığı da ona yeter!” 

Ayakta dikilmiş koskoca gözlerle bana bakıyordu. Bir insanın yüzünü ilk defa 

okuyamıyorum. Sinirlendi mi? Sevindi mi? Hayal kırıklığına mı uğradı? Belli değil. 

Sıkıldığım için ayağa kalktım. “Ne zaman dönüyoruz?” diye sordum.  

“Konularımız netlik kazanana kadar buradayız,” dedi. Karşımda bana bakarken 

içinden neler geçtiğini tahmin edememek çok sinir bozucu bir durum. İtiraf etmeliyim ki bir 

yandan bu hali bana çok çekici geliyor, bir yandan da korkutucu… Teklifini soruyor. 

“Kararsızım,” deyiverdim birden. Evet kararsızdım. Korkuyordum. Bir yandan reddederek 

pişman olmak istemiyordum. Ayrıca babam bu ailenin oğlunu tanımamı istemişti. Ha Koray, 

ha Hakan, değil mi? 

“Tamam, kafandaki soru işaretlerini sor. Çünkü kurallarımdan birisi de içimizden 

geçirdiklerimizi saklamayacağız. Olduğu gibi, kelimesi kelimesine karşı tarafa söyleyeceğiz,” 

der demez onun da bu kurala dâhil olması beni heyecanlandırdı. 

“Sende mi?” dedim. Evet, ilk defa dudaklarında bir kıpırdanma gördüm. Bu onun 

tebessümü oluyor galiba. Allah’ım ne günlere kaldım. Tebessüm dileniyorum, resmen. 

“Evet, benim için de geçerli. İstediğini sorabilirsin.” 

“Hımm! Bak bunu sevdim. Yalan da yok ama değil mi?” 

“Zaten bu tüm ilişkilerin olmazsa olmaz kuralı olması gerekiyor, değil mi?” 
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“Tabii ki… Uygulayana,” dedim ve gözlerimi devirerek önüme baktım. Düşünmeye 

başladığımda onun ilk sorusu geldi. “Daha önceki görüştüğün erkeklerden, teklifini kabul 

etmediğin için sonradan pişman olduğun birisi oldu mu?” 

Bu soru beni şaşırttı. Güzel soru soruyor. Çok akıllı. “Hayır, olmadı. Hayatımda hiç 

pişman olmadım. Verdiğim kararlardan hiç pişmanlık duymadım. Anneannemin bir sözü 

vardır. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir, diye. Kararsız kaldığım da en tehlikesiz olanı 

seçerim. Olur biter.” 

“Şimdi de kararsız gözüküyorsun,” dediğinde bakakaldım. Haklıydı. 

“Konuşmalarımıza rağmen hâlâ kararsız kalırsam, en tehlikesiz olduğunu düşündüğüm 

seçeneği seçerim, merak etme,” dediğimde yüzünde sanki hayal kırıklığı sezinledim. Soru 

sorma sırası bendeydi. 

“Daha önce âşık oldun mu?” 

“Hayır. Aşk bana göre değil. Âşık olan insanları gördüğümde ilişkilerinin 

kontrollerinden çıktığını görüyorum. Bu fazlasıyla korkutucu bir durum…” 

“Neden her şeyi kontrol etmek istiyorsun?” diye sorduğumda gözlerini kıstı. “Sıra 

bende!” dedi. 

Arkasına yaslandı. “Benim hakkımda ve teklifim hakkında ne düşünüyorsun?” Tuzak 

soru! Doğruyu söylemek zorunda olduğumuz için kabul etmeliyim ki iyi hamle yaptı. 

“Yakışıklı, kontrol manyağı, aşırı ciddi buluyorum. Kuralların için çok fazla yorum 

yapamam. Ama Pazar günüm konusunda ısrarım devam ediyor. O ayrı… Bana şuanda 

açıklamadığın kurallarının daha korkutucu olduğunu düşünüyorum,” dediğimde işte ilk 

gerçek gülümsemesi geldi. “Güldün mü sen?” 

Evet, kesinlikle daha sık gülümsemeli. Oldukça karizmatik bir gülümsemesi var. Ve 

soru sırası bana geçti. “Oldu ki teklifini kabul ettim. Hayatımda değişiklik olacak mı?” 

Kaşlarını kaldırdı. İlk defa düşündü. Bu durum enteresan geldi. Sanki cevabından 

çekiniyormuş gibiydi. “Evet, değişiklik olacak. İlk önce şunu söyleyeyim. Her zaman 

programından haberdar olmalıyım, toplantılarından, nerede olacağından, kiminle olacağından. 

Şehir dışına, yatılı gideceğin zaman yalnız göndermem. Ailelerimizin haberi olacak, yani 
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beraber olduğumuzdan,” dediğinde şimdiden sanki biraz bunalmışım gibi geldi. Belki bana 

bıraksa kendim her şeyimi anlatırım ama zorunlu tutulmak birden kulağa hoş gelmedi.  

“Sıra bende,” dediğinde öne eğildi. “Pazar günlerini nerede geçiriyorsun?” Bu 

soruyu beklemeliydim. Bunu kimseye söylememiştim. “Bunu söylemek zorunda mıyım?” der 

demez hemen ciddi bir ses tonuyla “Evet,” dedi.  

“Kimseye anlatmazsın, değil mi?” 

“Tabii ki Özge!” 

“Dedeme gidiyorum. Anneannem, annem küçükken boşanmış. Annem tek çocuk ve 

dedemle görüşmüyor. Dedemin kaldığı eve gidiyorum ve onu görüyorum. Ondan sonra 

anneanneme gidiyorum. Anneannem dışında kimsenin dedem ile görüştüğümden haberi yok. 

Ama dedemin anneannemin bildiğinden de haberi yok.” 

Bir süre sessiz kaldık. Saat de bayağı geç oldu. Ama uykum gelmiyordu. Bu gidişle 

sabaha kadar konuşacağımıza benziyor. Şimdi sıra bana geçti. “Peki, teklifini kabul edersem, 

senin hayatında değişiklik olacak mı? Yani biraz önce saydıkların senin içinde geçerli mi?” 

Yine gülümsedi ve başını sallamaya başladı. “İstersen tabii ki,” dediğinde bu fikir 

hoşuma gitti. Sahiplenmek fikri benim de hoşuma gitmişti. “Bu arada geç oldu. Hadi gel seni 

yatırayım. Sabah kahvaltı yapar evine bırakırım.” 

“Koray ve iddia ne olacak?” 

“Boş ver Koray’ı!” 

“Niye?” dedim ve hemen telefonunu elinden aldım resmi yolladım. Bana bakarken 

pek memnun gözükmüyordu ama ciddi kararlar aldığımı, hayatımın değişeceğini 

hissediyordum. “Akşama anahtarı almaya geleceğim, yazdım. Akşama kadar çektiği ile 

kalsın. Bu arada artık kız arkadaşın olduğum için hareketlerine dikkat etmesini söylersin,” 

dediğimde uzun uzun bana bakmaya başladı. Sözlerimi anlamamış mıydı? Yoksa ciddi olup 

olmadığımı mı kontrol ediyordu? 

“Bir daha söyler misin?” 

“Teklifini diyorum, kabul ediyorum,” dediğimde tekrar güldü ve ayağa kalktı. 

Yanıma geldi ve beni ayağa kaldırdı.  Çenemden tutarak yüzümü kaldırdı. “Emin misin? 
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Anlattıklarım da ciddiydim. Gizli, saklı istemem. Yalan kesinlikle yok. Her şeyini bileceğim. 

Davetlere beraber gideceğiz. Çok açık kıyafetlere izin vermem,” der demez yüzüne baktım. 

“Bunu demedin!” diye cırlamaya çalıştım.  

Tekrar gülümsedi.  “Anlatmadıklarımda var demiştim.” 

“O zaman hepsini anlat,” dediğimde derin bir iç çekti. Düşünür gibi yukarı baktı ve 

“Yavaş yavaş ilerleyelim. En azından deneyelim. Birbirimize alıştıkça kurallarımızı yeri 

geldiğinde tartışır, orta yol bulmaya çalışırız. Seni kaybetmek istemiyorum,” dediğinde ağzım 

kulaklarıma varıyordu. Beni kendine çekti ve sarıldı. İlk defa samimi bir şekilde bir erkek ile 

sarılıyordum. Aslında evet, artık benim bir sevgilim var. İlk ve inşallah son sevgilim olur.  
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4. BÖLÜM  

 

Sabah uyandığımda yanımda oturmuş beni izliyordu. Gözlerimi açar açmaz 

“Günaydın, gitmemiz gerekiyor,” dedi ve kalktı gitti. Yüzünde ifade olmamasına alışamadım 

hâlâ! Sanki bana canı sıkkın gibi geldi. 

Yukarı çıktığımda iskeleye yanaştığımızı gördüm. Elinde telefon, birileriyle 

konuşuyordu. Sehpada benim için hazırlanmış olduğu belli bir kahvaltı tabağı vardı. Bu 

yiyecekler nereden geldi, diye düşünürken Hakan yanıma geldi. “Bir şeyler yemen 

gerekiyor,” dedi. 

“Ne için yemem gerekiyor,” dediğimde elindeki telefonu bırakmadan sadece baktı. 

“Kahvaltı önemli,” dedi ve tekrar dikkatini elindeki telefona verdi. Konuşması bittikten sonra 

yanıma geldi, oturdu. 

“Canın bir şeye mi sıkıldı?” diye sordum.  

“Beraber resimlerimizi çekmişler. Ayrıca Koray ile olan iddiayı ve ona yolladığın 

resmi de internete koymuşlar.” 

Şoka girmiştim. Duyduklarımı anlamaya çalıştım. İddia, resimler… “Hii!” diye 

yerimden doğruldum. “Babam! Babam canıma okuyacak! Anneannem, parça pinçik edecek!” 

Bu nasıl olabilirdi. Ben bunun hemen doğru olmadığını anlatmalıydım.  

“Bana telefonunu verir misin? Benimkinin şarjı bitti. Babamı aramam gerekiyor.” 

“Baban sana ulaşamadığı için beni aradı.” 

“Beni niye uyandırmadın?” derken volta atmaya başladım. “Ne dedi? Sen ne dedin?” 

diye arka arkaya soru yağmuruna tutmaya başlamıştım ki yanıma geldi ve omzumdan tuttu. 

“Sakin ol, lütfen. Bana güven,” dediğinde hiç yapmadığım bir şey yaptım. Başkasının yanında 

ağladım. Hakan’ın yanında özellikle ağlamamam gerektiğini bildiğim halde ağlamaya 

başladım. Bana sarıldı. Sarıldıkça daha çok ağlamaya başladım.  

Zorla “Özür dilerim,” dediğimde yüzüme bakmak için geri çekildi. “Niçin?” diye 

sordu. “Benim hatam. Saçma sapan iddia fikri benimdi. Seni de zor bir durumda bıraktım. 

Ama babam ile konuşurum. Bunun kabahatinin benim olduğunu söylerim.” 
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“Şu an çok sinirliler. Seni bu şekilde oraya götüremem,” dediğinde ne demek 

istediğini anlamadım. “Benim babamda aradı. Bak!” dediğinde sesi sıkıntılıydı. “İlk önce 

oturmanı istiyorum,” dedi ve kollarımdan tutarak koltuğa oturmamı sağladı. Tam karşımda 

ellerimi bırakmadan çömeldi. 

“Bana güveniyor musun?” diye sordu. 

Onu daha yeni yeni tanımaya başlamıştım. Hatta doğru düzgün tanımıyordum bile. 

Ama nedenini bilmediğim bir şekilde ona güveniyordum. Şimdi bile böylesi kötü bir olayın 

içinde olmama rağmen onun, yanımda olması korkumu engelliyordu. Evet, ona 

güveniyordum. Sebebini bilmesem de ona güveniyordum. 

Başımı evet, der gibi sallamakla yetindim. O da ellerimi bırakmadan gülümsedi. 

“Teşekkür ederim. İlk önce babanlar beraber olduğumuzu düşünüyorlar. Beraber olmasak da 

artık sevgilimsin. Bu durumun iddia nedeniyle olmadığını göstermek istiyorum. Senin 

kontrollerinin bana geçmesini istiyorum. Bunu yapanları araştırıyorum ve bulduğumda 

canlarını acıtmak için elimde güçlü bir koz olmasını istiyorum… Evleneceğiz,” dediğinde ne 

demek istediğini anlayamadım. 

“Hiçbir şey anlamıyorum. Babam zaten benim başımın altından çıkmış bir şaka 

olduğunu öğrendiğinde yatışacaktır. Evlenmek zorunda değiliz,” der demez ellerini çekti ve 

volta atmaya başladı. 

“Anlamıyorsun değil mi? Ben, sevgilisini iddia uğruna yatağa atan iğrenç bir adam 

gibi gösterilmeye çalışılıyorum. Bu şekilde itibarım zedelenecek,” dediğinde yıkıldım. Biraz 

önce ona güveniyorum mu dedim? Hayır! Ona güvenemem. Ama benim yüzümden bu halde 

olduğumuz da bir gerçek… 

“Ne düşünüyorsun?” diye sorarken ona karşı içimde filizlenen tüm duyguları 

öldürmüştüm. İçim acıyordu. Kimin ne düşündüğü artık benim için önemli gelmiyordu. Onun 

benden çok kendini, ismini düşünmesi mi, yoksa çıkan haberler mi canımı daha çok acıtmıştı 

ayırt edemiyordum. 

“Avukatımı aradım. Tüm işlemler hazırlanıyor. Akşama nikâhımız olacak. Ayrıca 

evlilik sözleşmesi hazırlatıyorum. Dün ki konuşmalarımız da geçerli. Zaten artık sevgilimsin. 

Merak etme düğün gününe kadar ailende kalmana izin vereceğim. Akşam babanın karşısına 

benim karım olarak çıkacaksın.” 
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Hakan’ın tüm sözleri beynime şok dalgası şeklinde geliyordu. Duyduklarımı 

anlamaya çalışıyordum. Babamın karşısına akşam çıkarken evli mi olacağım? Hakan’ın karısı 

olacağım. Dün ki konuşmalarımız… Her şey için ondan izin alacağım, tüm kontrollerimi ona 

vereceğim… Yok, hayır! Bu mümkün değil! İçinde bulunduğum durum kafama dank 

ettiğinde ayağa fırladım. “Bunu kabul edemem. Ya da senin tüm şartlarını kabul edemem.” 

Hakan karşımda ne demeye çalıştığımı anlamaya çalışan gözlerle bana bakıyordu. 

“Tamam, senin itibarını kurtarmak için senin ile evleneceğim, ki bu durumu bile gereksiz 

buluyorum. Ama sırf kendi hatamı düzeltmek için bunu kabul ediyorum. Dün ki 

konuşmalarımızdan sen, benim tüm kontrollerimi elinde tutacağını ima etmiştin. Şimdi senin 

karın olacağımı düşündüğümde bu durum beni korkutmaya başladı. Bir hata yaptım diye 

hayatımın elimden kaymasına izin veremem,” dediğimde Hakan, korkularımı anlamış gibi 

yanıma geldi. Bana sarıldığında şaşırdım. Biraz önce bana öfke ile bakan, itibarını kurtarmaya 

çalışan öfkeli adam değildi. Ne kadar çabuk değişiyordu. Yüzünü hâlâ okuyamıyordum o 

ayrı!  

“Korkma! Sözleşmede her şeyi açıklığa kavuşturacağız. Senin tüm kontrollerini 

elime alıp kölem yapmayacağım. Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün?” 

“Ama sen söylemiştin. Her hareketimi bildirmem gerektiğini, her şey için izin 

alacağımı… Bunu kabul etmiyorum.” 

“Abartma Özge! Benim anlatmak istediğimi anlamamışsın. Örneğin evden çıkarken 

yardımcıya ya da bana nereye çıktığını söyleyebilirsin. Bir etkinlik düşündüğünde bana 

danışmanı veya fikrimi almanı, akşam iş toplantılarına yalnız değil benim ile katılmanı 

söylemek istemiştim.” 

Evet, o konuşunca kulağa makul isteklermiş gibi geldi. Galiba abartmışım. Hayatım 

biraz hızlı değişmeye başlasa da itiraf etmeliyim ki heyecan verici. Benim kurallarım! 

“Ama benim de kendime göre kurallarım var. Sana söylediklerim geçerli olacak, 

değil mi?” 

“Tamam, sen nasıl istersen… Hadi ama benim için kolay mı sanıyorsun? Bu 

durumda olan sadece sen değilsin. Benim de hayatım değişiyor.” 

*** 
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Onu tanıdığımda her ne kadar ondan kaçmaya çalışsam da hayat hızla beni ona 

sürüklüyordu. Onun gözlerini böyle üzgün görmek beni de üzüyordu. Artık ondan ayrı 

kalmakta istemiyordum. Elime geçen bu fırsatı değerlendirmeliydim. Başkası olsa çıkan 

haberleri tabii ki önemsemem. Babası da haberleri temizlememi istemişti. Özge’yi nikâhtan 

önce babası ile buluşturursam hayatta benim ile evlenmezdi. Daha doğrusu işler bu kadar 

kolay olmaz. Bir nevi onu kandırdığımı biliyorum. Daha sonra bana çok kızacağını bile bile 

akşam evleneceğiz. Bu fırsatı kaçıramam. 

Akşam avukatım, okul arkadaşım, can yoldaşım Aykut, eşi Gamze ile geldiğinde 

sırıtıyordu. Özge’yi beğendiğimi bir tek ona itiraf etmiştim. Üstelik bunu ona dün itiraf 

etmiştim.  

“Oğlum, hayatında ilk defa birisinden hoşlandığını söylüyorsun. Ertesi günü nikâhına 

alıyorsun. Sen aştın kendini kardeşim.” 

“Zevzeklik etme Aykut,” dediğimde ikimizde gülüyorduk. Eşi Gözde de bizim okul 

arkadaşımızdı. Okulda görüşmeye başlamışlardı. Mezun olunca evlenmişler arkasından bir 

çocukla evliliklerini süslemişlerdi. Gözde defalarca bana birisini bulma girişiminde bulunsa 

da hepsini itina ile geri çevirmiştim.  

“Aykut, dün akşam senin birisi ile ilgilendiğini söylediğinde şaşırmıştım. Bugün 

evleneceğini söylediğinde neredeyse düşüp bayılacaktım. Yarın çocuk haberi alırsam 

karışmam,” dediğinde Özge içeri girdi.  

Evime gelmeden alışverişe gitmiş elbise almıştık. Nikâh için ona beyaz elbise al 

dememe aldırış etmemiş, gitmiş siyah elbise almıştı. En azından kısa olmasın demiştim ama 

bana inat bu sefer de derin göğüs dekoltesi ve yırtmaçlı bir elbise seçmişti. Şimdiyse bu 

elbisenin içinde harika gözüküyordu. Yanımıza geldiğinde hepimiz büyülenmiştik. İlk olarak 

Gözde elini Özge’ye uzattı. “Merhaba, ben Gözde... Aykut’un eşi ve Hakan’ın arkadaşıyım. 

Tanıştığımıza memnun oldum,” dedi. Özge de ona gülümsediğinde heyecanlı olduğu belli 

oluyordu. “Merhaba, ben de Özge, memnun oldum.” 

“Aykut, senden istediğimi getirdin mi?” diye sorduğumda beni anladı. Gözde de 

dâhil kimsenin bilmesini istememiştim. Sözleşmeyi ilk önce ben okumak istedim. Göz 

attığımda her şeyin doğru olduğuna karar verdim ve Özge’yi çağırdım. Odada yalnız 

kaldığımızda, nikâh memuru gelene kadar bu konuyu halletmek istemiştim.  
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“Sözleşmeyi okumanı istiyorum,” dediğimde eline evrakları aldı ve koltuğa oturdu. 

Tedirgin olduğu belli oluyordu. “İçimden okumak istiyorum,” dediğinde de sesi titriyordu. 

Yavaş yavaş okuması ve ara ara yutkunmasından heyecanlandığı belli oluyordu. Ben de 

masaya dayandım onu izlemeye başladım. Onu ilk tanıdığımda aslında hırçın görüntüsünün 

altında uysal ve ürkek bir kız olduğunu anlamıştım. Bu halini gizlemek için kendince kurallar 

geliştirdiğini şimdi daha iyi anladım. Tabii bu durumu beni daha çok kendine bağlıyordu.  

“Bu madde neden?” 

“Hangi madde, okur musun?” 

“Bu, evlilik en az iki yıl sürecek. Eğer bu süre zarfında çocuk sahibi olurlarsa ya da 

süre bittiği sırada hamilelik durumu varsa, çocukları on sekiz yaşına gelene kadar 

boşanamazlar. Bu ne? Ne gerek var, buna?” 

“Evliliğimiz acele olmuş olabilir. Ama kısa sürede bitmesini istemiyorum.” 

“Hadi o tamam da çocuk on sekiz yaşına gelene kadar ayrılmama kısmını kabul 

etmiyorum.” 

“Neden? Bu kısmı sadece beni değil seni de koruyor.” 

“Sevgi olmadıktan sonra on sekiz yıl yanımda olmuşsun ne yapayım. Böyle saçma 

bir şey görmedim,” dediğinde ne diyeceğimi şaşırdım. Aslında haklıydı. Biliyordum ama beni 

sevmeyeceğini daha doğrusu zamanla benden nefret edeceğini düşündüğümü, ileride kendi 

duygularımı aklımdan korumak zorunda olduğumu ona nasıl anlatabilirdim.  

“Çocuğumuz için birbirimizi sevebiliriz. Ben eğer çocuğumuz olacaksa onun annesi 

ve babası ile bir arada büyümesini istiyorum. Eğer beni o zamanlar sevmezsen yanımda 

yatmazsın, olur biter,” dedim ama bu sözler daha çok kendi kalbime hançer saplamışım gibi 

oldu.  İçine tam sinmese de başını salladı ve diğer maddelere geçti.  

“Sadık olmamız gerektiğini, yazman komik olmuş. Her evlilikte geçerli, sonuçta...” 

Maddeleri yorumlaması o kadar sevimli ki, yanına gitmemek ve öpmemek için 

kendimi zor tutuyorum. “Bu ne?” diye sordu. Yine hangi maddeye takıldı acaba! “Yolla 

gelsin,” dediğimde gözlerini kıstı ve yapmacık bir şekilde gülümsedi. 
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“Dün ki bana söylediğin kuralları eklemişsin. Tamam, da aynı odada kalacaklar, 

şeklinde yazmana ne gerek vardı? Bu çok küçük düşürücü…” 

“Neden?”  

“Komik olma Hakan! Bu maddeyi hangi amaçla yazdırdığını anlıyorum. Sadece 

bunu sözleşme ile belirtmen çok utanç verici.” 

“Yapma Özge! Hep kendi açından düşünüyorsun. Sen de benim odamı ayırmamamı, 

her zaman her koşulda eve gelmemi istemez misin?” 

Ben bu kadar güzel kıvırabileceğimi düşünememiştim. İşe yaramış olacak ki içinden 

düşünüyordu. İnandı bana! Diğer maddeleri okumaya başladı. Yine gözleri büyüdüğüne göre 

bir madde daha geliyor. Ondan önce davrandım. “Hadi sor?” dediğimde bana bakakaldı. 

“Bu sözleşme ile ben kendini maddi olarak güvenceye almak istediğini 

düşünmüştüm. Ama burada iki yıl sonra boşanma olduğu takdirde bana yüklü bir tazminat 

vereceğin yazıyor. Ayrıca çocuğumuz olursa ve on sekiz yaşına geldiğinde boşanmamız 

halinde mal varlığının yüzde ellisi çocuğumuza veya çocuklarımıza, bana da yüklü bir 

tazminat verileceği yazıyor. Neden?” 

“Neden olmasın? Sen benim eşim olacaksın, kölem değil. Eğer boşanırsak bu 

anlaşamadığımız için olur. Ya da birbirimizi sevmeyi beceremediğimiz için… Ben boşanmak 

için evlenmiyorum. Ayrıca orada senin paranda hak sahibi olmayacağım da yazıyor. Bu 

konuda da için rahat olsun.” 

“Ne diyeceğimi bilmiyorum. O zaman tüm bu sözleşme zaten olması gerekenlerin 

yazılı dile getirilmesi. Süre ile ilgili madde hariç,” derken yine gözlerini devirdi.  

“Anlaştıysak imzala da içeri geçelim,” dedim. Biran evvel karım olmasını istiyorum. 

Kalemini eline aldı ve tekrar baktı. Kalbimin atışının hızlandığını hissediyordum. Onun ile 

ilgili tüm bildiklerimi, planlarımı bilmeden imzaladığı için şükrediyordum. 

*** 

Nikâhımda Cansu’nun bile olmaması çok üzücüydü. Kimseye söylemeden 

evlendiğime ben bile inanamıyorum. Arabada giderken Hakan’a bakmamaya çalışsam da 
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onun beni izlediğini hissediyordum. Zaten her zaman az konuşsa da arabaya bindiğimizden bu 

yana hiç konuşmamıştı.  

Annemlerin kapısını çalmadan derin bir nefes aldım. Annem kapıyı açtı. Beni görür 

görmez boynuma atladı. Bunu beklemediğimi itiraf ediyorum. “Kızım, seni çok merak ettim. 

Baban çıldırmak üzere… Anneannen de geldi,” derken Hakan’ı fark etti. “Kusura bakma 

oğlum. Seni unuttum. Hadi içeri girin,” derken önümüzü açtı. İçeri girdiğimizde sürpriz vardı. 

Hakan’ın ailesi de salonda oturuyordu. Hakan’a baktığımda yüzünde hiçbir değişiklik 

görememiştim. Bu özelliği canımı sıkmaya başladı. Cansu hemen yanıma geldi ve sarıldı. 

Kulağıma “Durdun durdun bomba gibi bir giriş yaptın. İki buz kütlesi çarpışınca deprem oldu 

tabii,” diye fısıldadığında çekildi. Gülmemesi için kaşlarımı çattım. Koray da sanki onun gibi 

gülmemek için kendini zor tutuyordu. Babam yüzüme bile bakmıyordu. Anneannem kaşları 

çatılı bir şekilde baktı ve hemen başını sallayarak yana döndürdü. Benimle konuşmuyordu.  

Ağzımdan zorla da olsa “Herkese merhaba,” çıktı. Hakan’ın babası Rıza Bey ve 

annesi Yıldız Hanım, gülümsemeseler bile başlarıyla selamımı kabul ettiklerini belli ettiler. 

“Baba,” dediğimde hemen ayağa fırladı ve hızla yanıma geldi. Rıza Bey arkadan “Halit,” diye 

bağırırken Hakan da önüme atladı.  

“Çekil Hakan!” diye bağırdı. Rıza Bey de yanımıza geldi ve babamın kolunu tuttu. 

Hakan’ın elleri sinirden yumruk olmuştu.  

“Halit Bey, telefonda gerçeği anlattım. Çocukça bir hata yaptığımızın farkındayım. 

Ama biz aile arasında bir şakalaşma yapmak istemiştik,” derken sorumlu ben olmama rağmen 

kendini de dâhil etmişti.  

“Namus üzerinden şaka olmaz Hakan. Senin farklı olduğunu sanmıştım. Bu nedenle 

kızıma güvendiğim kadar sana da güvenmiştim. Ama yanılmışım. Bizler rahat bir aile değiliz. 

Kızımın namusu ve iddia aynı cümlede kuruluyor. Resimleriniz boy boy internette 

gösteriliyor. Sen de karşıma geçmişsin kızım ile arama giriyorsun. Çekil önümden,” 

dediğinde Hakan çekilmedi. 

“Çekilemem! Çünkü o artık sadece sizin kızınız değil. Benim de karım!”  

İşte günün esas bombası geldi ve salonumuzda patladı. Hayırlı uğurlu olsun. 

Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ne ayakta durmuş karşımızda bize bakan babam, ne 

yanındaki Rıza Bey,  ne de diğerleri. İlk tepki Cansu’dan geldi.  
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“Aşk olsun! Biriniz ağabeyim biriniz de en yakın arkadaşım oluyorsunuz ve ben 

nikâhınızda olmuyorum. Bunu kolay affedebileceğimi sanmıyorum,” dediğinde kafamı ona 

doğru uzattım ve sus artık, der gibi baktım.  

Babam bana baktı.  “Bunca yıl, bize sormadan hareket etmezdin. Her zaman saygılı 

bir evlat oldun. Şimdi ne değişti? Hayatının bu en önemli kararını alırken haber vermemen 

için ne değişti? Hadi bir hata yaptın. Sen başarılı bir iş kadınısın. Hatayı bir başka hata ile mi 

düzeltmeye çalışıyorsun?” Lafı bitmiş olmasına rağmen bana bakmaya devam ediyordu. 

Sanki benim gerçekten kızı olup olmadığımı kontrol ediyor gibiydi. Arkadan anneannemin 

sesi gelene kadar ona bakmaya devam ettim. 

“Tamam, damat çekil. Çekil de torunumu tebrik edebileyim. Yeter artık kızımı 

üzdüğünüz,” dedi ve babamı yana kaydırdı. Yanıma geldiğinde Hakan önümden çekildi. 

“Güzel kızım, siz doğru olanı yaptınız. Şaka değildi beni üzen. Resimlerdi. O habere zaten 

kimse inanmazdı. İddiaymış! Bu yalanlanırdı. Ama resimler… Şimdi size kimse çamur 

atamaz. Peki, birbirinizi seviyor musunuz?” diye sorduğunda Hakan ile birbirimize baktık. 

Hakan başını salladı. Bende anneanneme döndüm, başımı salladığımda zevzek Koray’ın sesi 

geldi. 

“Biliyordum,” diye bağırdığında bu sefer Hakan bakışı ile susturdu. Anneannem yine 

yapmıştı yapacağını ve “Hadi öpün bakalım büyüklerinizin elini,” dedi. Babam elini verse de 

çok fazla gönüllü olmadığı belliydi. Annem sarıldığında ağlıyordu. Rıza Bey ellerinin arasına 

yüzümü aldı ve yanaklarımdan öptüğünde çok içtendi. Yıldız Hanım’da sarıldığında candan 

sarılmıştı. Cansu ise ilk başta küs gibi surat yaptı ama “Görümcen oldum, yaşasın,” diye 

bağırdığında gülmemek için kendimi zor tuttum. 

Kahveleri içtikten sonra çok sohbet etmediğimiz için akşamın kalan kısmı sıkıcı 

geçti. Yıldız Hanım “Eee! Şimdi ne olacak?” diye sordu. Hakan’a baktım. Elimi tuttuğunda 

şaşkınlıktan elimize baktım. Bunu beklemiyordum. “Önümüzdeki hafta sonu düğünümüz 

olacak,” dediğinde elimi çektim. Kaşlarımı çattım. Tam ağzımı açmak üzereydim ki babam 

lafa girdi. “Gördüğüm kadarıyla aranızda iletişim kopukluğu var. Kızımın bundan haberi 

olmadığına göre,” dediğinde sesi çok ciddiydi.  

“Evet, haberim yok,” dediğimde benim de sesim ciddi çıkıyordu. Hakan kulağıma 

eğildi ve “Tartışma benimle,” dedi. 
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Daha çok sinirlendim. Etrafımda herkes şaşkın gözlerle beni izliyordu. Tartışacaktım 

ama burada değil. Ayağa kalktım ve başım ile dışarı, dedim. Bahçeye yürümeye başladım. 

Yandan baktığımda Hakan’ın beni takip ettiğini gördüm. Evden bayağı bir uzaklaştığımızda 

durdum ve arkamı döner dönmez saydırmaya başladım. “Bana ne zaman söyleyecektiniz 

acaba Hakan Bey? Düğün sabahı mı? Yok ya da elimden tutar düğünüme getirirdin, herkesin 

içinde bir dans eder, evliğimizi ilan ederdik, değil mi?” 

“Özge!” diye bağırdı. “Niye bekleyeceğimizi anlamadım. Bir hafta hazırlıklar için 

yeter bence.” 

“Sence o! Bence yeterli değil! Beni hiç düşünmüyorsun, değil mi? Yaşadıklarıma 

bak! Hiç sevgilim olmadan evlendim. Hiç flört yaşamadım. Hiç bana kur yapmadın. Bunları 

yaşayamadım. İsteme faslı olmadı. Nişan olmadı,” dediğimde başıma gelenler, 

yaşayamadıklarım bir bir dudaklarımdan döküldü. Döküldükçe hayal kırıklığına uğradım. 

Babamın dediği doğruydu. Ailemin tek kızıydım. Onlara yaşattığıma bak! Nasıl bu hale 

geldim? 

“Özge, tamam, tüm bunları istiyorsan, yapalım. Yarın seni istemeye gelelim, ertesi 

gün nişan yapalım. Kına gecesi cumartesi günü olur, Pazar günü de düğün,” dediği an histerik 

bir kahkaha attım.  

“Şimdi de benim ile dalga geçiyorsun.” 

“Saçmalama Özge, niye dalga geçeyim?” 

“Yangından mal mı kaçırıyorsun? Bu acele neden o zaman?” 

“Sen ne zaman düğünümüzü yapmayı istiyorsun?” diye sorduğunda kaldım. Evet, ne 

zaman düşünüyordum. Bu saydıklarımı gerçekleştirmek içi en az altı aya ihtiyacım vardı. 

Zaten evlenmiştim. Flörtün bir önemi kalmış mıydı? Nişan, düğün hazırlıkları yapılırken 

çiftlerin kendilerini daha iyi tanımaları için olmaz mıydı? Evlilik öncesi kararlarını tekrar 

gözden geçirmek için olmaz mıydı? Bunların ne önemi kaldı? 

“Bir ay sonra,” dedim. Hemen elleri belinde “Olmaz,” dedi. Tepkisine bir anlam 

verememiş olsam da saf yüreğim onun benimle evlenmek için acele etmesine seviniyordu. 

“Neden olmasın?” 
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Soruma cevap veremedi. Bakışlarını gözlerime diktiği sırada arkadan anneannemin 

sesi geldi. “Özge, niye diretiyorsun? Evlenmişsin zaten, kocan ne zaman istiyorsa o zaman 

düğün olsun.” 

“Niye her şey kocamın istediği gibi olacakmış?” 

Hakan bana bakmaya devam ediyordu. “Niye öyle bakıyorsun?” diye sorduğumda 

gözlerini ayırmadan cevap verdi. 

“Bana kocam diyorsun ama düğünü ertelemeye çalışıyorsun. Bu çelişkiyi 

düşünüyordum.” 
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5. BÖLÜM 

 

Olaylı geçen gecenin ardından kendimi çiftlik evime attım. Özge ile evlendikten 

sonra burada yaşamaya karar verdim. İş hayatına atılır atılmaz ilk işim anneannemin köyünde 

bir çiftlik yaptırmak olmuştu. Benim çocukluğum o köyde geçmişti. Orada yaşayan insanların 

bana, anneme ve anneanneme emekleri yadsınamayacak kadar çoktur. El birliği ile köyümüzü 

geliştirmek için uğraşırken bir de çiftlik yaptırmıştım. Fırsat buldukça yıllardır buraya gelirim. 

Bu sefer eşimle gelmemin benim için ayrı bir anlamı vardı. Anneannem için onunla burada 

yaşayacaktım. Beni uzaklardan gördüğüne, beni anladığına da eminim.  

Eve gitmeden yolda Safiye Hanım’ı aramıştım. Yolda olduğumu haber etmiştim. 

Vardığımda hazırlıklı olmaları onların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlıyordu. Çiftliğe 

girdiğimde kapıda Safiye Hanım’ın kocası Haydar Bey beni karşıladı. Safiye Hanım ile 

Haydar Bey çiftliğe yanıma taşındıklarında altı yaşında küçük kızları vardı. On iki yıldır 

yanımda yaşıyorlardı. Bu ev aslında benden çok onlarındı. Onların benden çok bu evde 

emeklerinin olduğu bir gerçektir. 

“Hoş geldiniz, Hakan Bey.” 

“Teşekkür ederim Haydar Bey. Hiç rahatsız olmayın, çok yorgunum hemen 

yatacağım.” 

“Açsanız sofra hazırlatayım,” dediğinde sadece elimle gerek yok, diye işaret ettim ve 

hızla odama gittim. Bu akşam yeterinde başım şişmişti. Sabahtan bu yana yaşadığım 

hareketliliği bir aya sığdırabilirdim. Ama ben tüm bunları bir günde yaşamıştım. Üstüne de 

uzun yol bende hâl bırakmamıştı. Kendimi kıyafetlerimle yatağa attım. 

Buranın en güzel özelliği havasıydı. Akşam yatarken ne kadar yorgun olursanız olun 

sabah erkenden uykunuzu almış olarak kalkıyorsunuz. Haziran ayı olmasına rağmen 

akşamları havanın daha serin olması uykuyu da daha dinlendirici yapıyordu. Bu sabah 

kalktığımda tüm yorgunluğumu attığım gibi… 

Güzel bir duşun ardından aşağı indiğimde hummalı bir çalışmanın ortasına 

düştüğümü gördüm. Safiye Hanım ve kızı Zeynep, bahçeye kahvaltı masasını hazırlıyorlardı. 

Masayı görseniz bu evde kocaman bir ailenin yaşadığını düşünürsünüz. “Safiye Hanım, çok 
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fazla zahmet etmeyin. Ben tek başına bu kadar yiyemem. Ayrıca hepiniz yanıma gelir 

misiniz? Sizlere çok önemli haberlerim var?” dediğimde başını salladı ve diğerlerini 

çağırmaya gitti. Bende ilk başta ayakta güzel havayı solurken bahçe manzarasının tadını 

çıkarıyordum.  

Artık evli bir adamdım. Üstelik kuzgun gibi simsiyah saçları, bu saçların içinden 

elmas gibi parlayan cam mavisi gözleri ve kar gibi teni ile büyüleyici bir karım vardı. İnadını 

kırabildiğim sürece aramızda sorun olacağını düşünmüyordum. Her ne kadar iş hayatında buz 

gibi, inatçı olarak anılsa da ben onun gerçek yüzünü görmeyi başarmıştım. Bir o kadar naif, 

ürkek ve kırılgan bir yapısı olduğunu görmüştüm. Onu tanıyana kadar aklımda onun ile ilgili 

başka planlar vardı. Ama onun o güzel gözleri tüm planlarımı bozdu. Beni, vicdanım, 

duygularım ve aklımın içine düştüğü bir kaosun ortasında bırakmıştı. Bundan sonra ne 

yapacağım ile ilgili zerre kadar bir fikrim yoktu.  

“Bizi çağırmışsınız, Hakan Bey.” 

Arkamdan gelen Haydar Bey’in sesi ile düşüncelerimden sıyrıldım ve masaya 

oturdum. Onlara işaret ettim ve masaya oturmalarını söyledim. İlk başta birbirlerine baktılar 

ama ardından Haydar Bey, başı ile onayladığı için oturdular. Onların saygıları hem beni çok 

mutlu ediyor hem de mahcup ediyordu. 

“Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Ben dün akşam evlendim,” der demez Safiye 

Hanım heyecanını gizleyemedi. Kızları Zeynep de çayı koyarken dondu kaldı. “Biraz ani bir 

nikâh oldu. Önümüzdeki hafta sonu düğünümüz olacak, eşim ile bir süre burada yaşamak 

istiyorum. Balayından dönüşte direk buraya geleceğiz. Yani hazırlıkları yapmanız için 

önünüzde üç hafta gibi bir süre olacak. Eşimi seveceğinizden eminim,” der demez Safiye 

Hanım’ın gözleri ışıldadı. 

“Senin sevdiğini ve seni seveni biz de severiz Hakan Bey oğlum. Hayırlı uğurlu 

olsun inşallah. Bizden tam olarak istediklerini söyle, bilelim.” 

Safiye Hanım ve Haydar Bey benim öz ailem gibi olmuşlardı. Her ne kadar 

birbirlerimize resmi bir şekilde seslensek de beni en iyi anlayan insanlar onlar olmuşlardı. 

Anneannemin eşi Ali Bey’in akrabaları olmaları benim çocukluğumu da bildikleri anlamına 

geliyordu. Ben o zamanlar onları tanımamış olsam da onlar beni tanıyorlardı. Benim ile ilgili 

her ayrıntıyı çok iyi biliyorlardı. Beni, babamdan ve annemden dahi iyi biliyorlardı. 
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“Eşim, henüz burada yaşayacağımızı bilmiyor. Nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. 

Bu nedenle her şeye hazırlıklı olmalıyız,” dediğim an yüzlerinden şaşkınlık akıyordu. Ama 

ağızlarını açıp bir şey demediler. “Tepki gösterirse alışana kadar surat yapabilir. Bunu sizler 

üstünüze alınmayın, lütfen. Ayrıca onun buraya alışması için size, özellikle Zeynep ve Safiye 

Hanım’a fazlasıyla ihtiyacım olacak. Ben yokken sizden habersiz dışarı çıkmamasını 

sağlamanızı istiyorum. İş yapmasını istemiyorum. Mutfakta yemek bile yapmayacak. Yemek 

yapmayı biliyor mu, o ayrı mesele. Hiçbir fikrim yok! Bildiğine ihtimal vermiyorum. Bahçede 

yürüyüşe çıktığında Zeynep, senden ricam onu bir dakika bile yalnız bırakmayacaksın. Birde 

onu aramak için uğraşmayalım. Haydar Bey, benim atımın eşi, gri olanın durumu nasıl?” diye 

sorduğumda şaşkınlıktan bir an için sıyrıldı. 

“Biraz asi hâlâ Hakan Bey, benden başkası yanaşamıyor.” 

“İyi, onu hazırla, düğün hediyesi olarak onu vermeyi düşünüyorum.” 

Şaşkın bir şekilde bana bakmaya devam ettiler. “Bunun dışında köye inmek 

istediğinde, bahçelerde gezmeye gitmek istediğinde bir şoför ayarlayın. Yalnız dolaşmayacak. 

Yaptığı her hareketten, gittiği her yerden, konuştuğu her insandan haberim olacak. O fark 

etmeyecek. Bilmem anlatabildim mi?” 

“Hakan Bey oğlum, bu kız senin eşin olacak, bana laf düşmezde… Onu evlenir 

evlenmez biraz fazla sıkmıyor musun? Burada yaşayacağını bilmediğini söyledin. Bu hayata 

yabancı mı? Ne iş yapar?” 

“Sen onları düşünme Safiye Hanım. Benim dediğimi yapın, yeter,” dedim ve 

kahvaltıma başladım. Onlarda izin isteyip yanımdan ayrıldılar. 

Yalnız kalır kalmaz karımı aramam gerektiğini düşündüm ve telefonumu elime 

aldım. 

*** 

Yoğun, fazla hareketli, gürültülü, olaylı geçen bir günün ardından sabaha karşı 

uyuyabilmiştim. Şimdi de münasebetsizin birisi ısrarla beynimde davul çalıyordu. Bir telefon 

açılmıyorsa müsait değildir, değil mi? Israr etmenin ne anlamı olabilir? Kafamı yastıktan 

kaldırmadan, ekrana bakmadan, can havliyle “Efendim!” diye bağırdım.  



45 
 

“Niye açmıyorsun, lanet olasıca telefonunu,” diye bağıran benim yeni, kaba, sinirli 

ve evet söylemekten çekinmeyeceğim, öküz kocamdan başkası olamaz. Artık o benim kocam 

değil mi? Allah’ım ne yaptım ben! 

“Daha uyuyalı fazla olmadığı için kalkmamam normal değil mi? Bir günde bir yıl 

yetecek kadar olay yaşadığıma göre bir gün boyunca uyuyabilirim.” 

“Bir daha o telefon iki defadan fazla çalmayacak!” 

“Emredersin kocacığım, başka bir arzun var mı? Seninle uğraşacak havamda 

değilim, kapatıyorum,” dedim ve telefonu kapattım. Tabii ki telefonu daha yerine koyamadan 

yeniden çaldı. 

“Ayrıca o telefonu bir daha yüzüme kapatacak olursan, olacaklara katlanmak 

zorunda kalırsın!” 

“Ne yapacaksın? Zindana mı kapatırsın? Hadi canım hadi, bak haberin olsun 

kapatıyorum. Ka-pat-tım!” 

Ardından mesaj geldi. “İyi uyu karıcığım. Haftaya fazla uyutmayacağım!” 

Okuduğumu ilk başta anlamadığım için telefonu yatağa fırlattım. Ama kafamı yastığa 

koyduğumda anlamını çözdüm ve yerimden fırladım. Telefonu elime aldım ve mesajı bir kez 

daha okudum. İçimden çok nadir kullandığım bir küfrü salladığım gibi telefonu yeniden 

fırlattım.  

Artık uykum açıldığına göre duşa girmeye karar verdim. Aşağı indiğimde tahmin 

ettiğim gibi ailem bana kesecekleri cezaya karar vermek için toplantı yapıyorlardı. Bu sabah 

yaşadıklarımdan sonra bu cezayı hak edecek kadar büyük bir hata yaptığıma karar vermiş 

bulunuyorum. 

“Herkese günaydın,” dediğimde babam hariç herkes gülerek bana selam verdiler. 

“Hayırdır babacığım, küs müyüz?” dedim pişkin pişkin. Biri benim bedenime yerleşmiş  

sanırım. Ben bile kendimi tanıyamıyorum. Kim varsa içimde çabuk çıksın! 

“Benimle konuşacak yüzünde var!” 

“Valla babacığım,  ne desen haklısın. Ergenlikte bile böyle saçma bir hata 

yapmadığımı kabul ediyorum. Ama ben bile kendime bir anlam verememişken size 
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durumumu izah edecek uygun cümleleri bulamıyorum. Elimden özür dilemekten ve yaptığım 

hatayı kabul ettiğimi söylemekten başka bir şey gelmiyor.” İşte şimdi bu konuşan bendim. 

Babam da bunu fark etmiş olacak ki elindeki gazeteyi indirdi ve bana bakmaya başladı. 

Gazeteyi katlarken gözlüğünü indirdi ve başını sağa sola salladı.  

“Bak Özge, şimdiye kadar sana çok fazla müdahale etmedik. Çünkü çocukluğundan 

bu yana kendini zora sokacak, tehlikeli hiçbir karar almamıştın. Bu nedenle yaşadıklarımıza 

inanmakta güçlük çekiyorum. Eğer bize anlatmadığın ya da anlatmaktan korktuğun bir durum 

varsa bunu duymak istiyorum.” 

“Ne gibi?” 

“Yani güzel torunum, baban hamile olduğun için acele etmiş olacağını düşünüyor,” 

dediğinde yerimden fırladım. 

“Size inanamıyorum. Bana ne söylediğinizin farkında mısınız? Tamam, benden 

beklenmeyen şeyler yaptığımı biliyorum. Ama bu kadar değil! Kaldı ki tanışmamızın 

üzerinden geçen zamanı düşünürsek hamile kaldığımı bilmek bile mümkün değil.” dedim ve 

odama gittim. Hazırlanmaya başladım. Bugün günlerden pazar günü ve dışarı çıkıyordum.  

Tam kapıdan çıkacaktım ki babam seslendi. “Nereye?”  

“Bugün Pazar günü ve dışarı çıkıyorum, her zaman ki gibi,” dedim. 

“Artık evlisin ve bunu kocan biliyor mu?” 

“Evet,” dedim ve kendimi dışarı attım. Dedemin bulunduğu eve geldim. Arabadan 

iner inmez telefonumla mesaj yazdım. “Ben Pazar günü etkinliğime başlıyorum. Telefonum 

kapalı olacak. Bir saat sonra ararım…” 

*** 

Tam atla arazi gezisine çıkmak üzereydim ki mesaj geldi. Özge Hanım’dan mesaj 

gelmesi şaşırttı. “Ben Pazar günü etkinliğime başlıyorum. Telefonum kapalı olacak. Bir saat 

sonra ararım…” 

Pazar günü etkinliği mi? Şimdi dedesine mi gitti? Beni sanki itina ile sinir etmeye 

çalışıyordu. Telefon niye kapalı oluyor, onu da anlamış değilim. Hıncımı atımla yollardan 

aldım. Sinirim yatışana kadar hızlandıkça hızlandım. Ne kadar yol aldığımı bilmiyordum. 
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Birden kendimi köyde buldum. İyice yavaşladığımda bahçede çalışanlar beni fark etti. 

Atımdan inmeden bende onlarla konuşmaya başladım. Bir süre sonra herkes toplandığı için 

ben de attan indim. Onlarla büyük bir ağacın altında, gölgede oturdum. Son havadisleri 

almaya başladım.  

Bir süre sonra Özge Hanım beni aramaya karar verdi. “Bir saniye beyler,” diyerek 

izin istedim. Biraz uzaklaştıktan sonra telefonu açtım. Açar açmaz başladı söylenmeye. 

“Sanki sen iki defa çalınca açıyorsun telefonu.” 

“Bitti mi deden ile görüşmen?” diye sorduğumda sakinliğimi koruyabildiğim için 

kendime bir aferin vermeyi ihmal etmiyorum.  

“Evet, şimdi de sahile gidiyorum. Cansu ile buluşacağım. Haber vereyim, dedim, 

kocacığım.” Nasıl olsa burada olmadığına göre rahatça gülümseyebilirim. Ağzından dalga 

geçmek için bile çıksa bu söz çok hoşuma gitmeye başladı. Kocacığım… 

“Tamam, eve çok geç kalma. Bu arada sabah annem senin anneni aramış. Yarın 

organizasyon şirketi ile buluşmaya gidecekler. Sen de onlarla git. Baban ile görüştüm, 

düğünden sonra bir iki ay çalışmayacaksın. Kendini evli bir kadın olma fikrine alıştırsan iyi 

olur.” 

“Sen ne saçmalıyorsun, Hakan? Bana kimse böyle bir şey söylemedi,” dediği an 

sustu. 

“Ne oldu? Neden sustun?” 

“Hiç, sabah babam ile pek tatlı bir sohbet yaşamadığımız için annemlerle 

konuşamadığım aklıma geldi.” 

“Canını sıkan bir şey mi söylediler?” diye sorduğumda nedense Özge’nin canını 

sıktığı için babasına kendimi sinir olurken bulmaya başladım. Bendeki bu hızlı değişim 

korkutucu bir hal almaya başladı.  

“Babam, hamile olduğum için mi evlenmek zorunda kaldığımı sordu?”  

Bunlar hiç mi kızlarını tanımıyorlar? Nasıl sorarlar bunu ona? Tamam, sarhoş olduğu 

için bir hata yaptı ama abartılacak bir durum da değil.“Anlıyorum, sıkma canını! Yakında 
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hamile olmadığını anlayacaklar sonuçta. Neyse bir şey daha söyleyeceğim. Evlendikten sonra 

burada, çiftlikte yaşamaya başlayacağız. Haberin olsun.” 

“Ne? Ben ne anlarım çiftlik hayatından. Allah’ım ne günah işledim de bu adamı 

başıma sardın,” dediği an içimden, dedenin günahını ödüyorsun, demek geldi ama kendimi 

tuttum tabii ki. Söylendikçe söylendi. “Tamam, Özge. Ben kapatıyorum. Kapattıktan sonra 

kendini yer bitirirsin. Eve dönünce haberim olsun,” dediğimde resmen hırladı. “Tamam,” dedi 

ve telefonu kapattı. 

*** 

Cansu ile buluştuğum zaman adeta burnumdan soluyordum. Nasıl bir adam ile 

evlendim? Hakan’ın nesini çekici buldum, bilmiyorum. Yok, ben gerçekten kafayı yemiş 

olmalıyım. “Ne kızım bu halin?”diye sorduğunda Cansu karşımda gözlerini fal taşı gibi açmış 

bana bakıyordu. 

“Ne olacak, sinir bozucu ağabeyin sağ olsun.” 

“Hımm! Sen Hakan’a bozuksun.” 

“Ne o kızım, senden kaç yaş büyük ağabeyine ismiyle sesleniyorsun. Bir garipsiniz 

yemin ederim.” 

“Sinirini benden çıkaracaksan almayayım canım. Hem artık ben senin görümcen 

oluyorum,” dediğinde kahkaha atmaya başladı. 

“Evet ya! Öyle oluyor, değil mi?” 

Biz çoktan deniz kenarında çay bahçesinde oturmaya başlamıştık. Canım arkadaşım, 

çatlak matlak ama çok vefalı. Erkek arkadaşı ile randevusunu sırf benim için iptal etti. 

Başımızdan geçen her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlattım. Tabii Cansu bu, kahkaha ata ata 

etraftakilerin dikkatini çektik. Etini bükmeme rağmen bir türlü susturamadım. Ben de boş 

vermeye karar verdim. Bir süre sonra aklıma Hakan’ı en iyi onun tanıyabileceği geldi.  

“Cansu, Hakan’ın sevmediği şeyleri sırala bakalım,” der demez gözlerini kıstı. Beni 

süzmeye başladı. “Sakın, Hakan sinirlendiğinde karşısında olma, derim ben.” 

“Tamam, sen soruma cevap ver.” 
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“Düşüneyim biraz… Aslında kızlarla çok görmediğim için tam olarak sana yardım 

edemem. Ama bende daha evvelleri kıyafetlerime kusur bulurdu. Çok mini sevmez. Kırmızı 

elbiseden nefret eder. Patlıcandan nefret eder. Balık sevmez. Başka da aklıma gelmiyor.” 

“Tamam, şimdilik bunlarda yeter.” 

“Ne yapmayı düşünüyorsun?” 

“Şimdi bana annemlerin organizasyon işleri ile ilgileneceğini söyledi. Ben 

gelmeyeceğim. Benim yerime onlarla sen gideceksin. Sakın kına gecesi falan ayarlayayım 

demeyin. Her şey yoluyla oluyormuş gibi göstermelik işler istemiyorum. Ben ona bir ay sonra 

düğün yapalım dediğimde kabul etseydi, olurdu. Bir hafta da düğün isteyen kendisi, buyursun 

yapsın. Düğün yemeğinde ya patlıcan salatası eklet ya da balık eklet. Tamam mı?” 

“Yok artık! Hem annem bu detayları biliyor zaten.” 

“Evet, haklısın. Ne yapalım, başka zaman bunları kullanırım, aklımın bir köşesine 

yazdım. Hadi kalkalım. Dünden yorgunluğum devam ediyor.” 

Düğünüme kadar babam işe gelmememi tembihlediği için bütün haftayı evde 

geçirme kararı almıştım. Annem, Cansu ve Yıldız Hanım organizasyon işleri ile gönüllü 

olarak ilgilenmek istemeleri işime geldi. Kendi kafasızlığımdan dolayı hayatımın en önemli 

olayını organize etmek istemiyordum. Bütün gün evde olduğum için anneannem ile doya doya 

hasret giderdim. Bugün günlerden Cuma ve bu akşamı Cansu ile geçirecektim. Bir de 

düğünden sonra iki ay çalışmayacağım için dosyalarımı babama düzenli vermek istedim. Son 

bir kez iş yerine uğradım. Oradan da Cansu’ya geçerim diye annemlere söyledim. Onlar 

bundan çok memnun olmasalar da kabul etmek zorunda kaldılar. 

Odamdaki işleri hallettikten sonra babamı görüp çıkayım dedim. Sekreteri masasında 

olmadığı için direk odaya daldım. Keşke gelmez olaydım. O odaya girmez olaydım. Bu 

manzarayı görmez olaydım. “Bir daha ki sefere kapıyı kilitleyin,” dedim ve kendimi odadan 

dışarı attım. Gözlerimden akan yaşları durduramıyordum. Babam, daha bana düne kadar 

namustan bahseden, Hakan ile olan ani evliliğime ahkâm kesen adam, bu olamazdı. Ben şimdi 

ne yapacağım. Anneme anlatmak zorundayım. Nasıl anlatacağım. Arkamdan babamın 

koştuğunu hissettiğimde kolumdan yakalaması ile beni çevirmesi bir oldu. 
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“Ne işin var burada?” diye sorduğunda gözyaşlarım sümüğüme karışmıştı. Ayakta 

zor duruyordum.  Herkes bize baktığı için beni odaya sürüklemeye çalıştı. Elinden kurtuldum 

ve en yakın toplantı odasına kendimi attım. Babamdan uzaklaşarak bağırmaya başladım.“Ne 

mi yapıyorum burada? Sana dosyaları teslim edeyim istedim. Özür dilerim, önemli bir 

toplantınızın ortasında sizi rahatsız ettim. Ama emin olun bir daha buraya ayak 

basmayacağım,” dediğimde kolumdan tuttu. 

“Özge kızım, annene söyleyecek misin?” diye utanmadan bir de soruyordu. Orada bir 

an için yığılacak gibi oldum. Hayatımın geldiği yere bak. Daha bir ay önce mutlu, şanslı 

kızdım. O kızın yerine, darmadağın olmuş, yaptığı hatalarla yönünü ani bir şekilde değiştirmiş 

bir kız gelmişti. Aslında evlenmiş olmam iyi. Artık babamın yüzünü görmek zorunda 

kalmayacaktım. “Hayır, bunu sen anlatacaksın. Sana iki ay veriyorum. Ne yaparsın, nasıl 

anlatırsın, bilemem. Ama annemi daha fazla kandırmana izin vermeyeceğim. Aksi durumda 

çıkar karşısına ben anlatırım,” dedim ve oradan ayrıldım. Kendimi binadan attığımda ne 

yapacağımı bilemez bir haldeydim. Babam benim hayatımda en güvendiğim erkekti. Bu 

zamana kadar aramızda hiç sorun olmamıştı. Ben son günlerde onu üzdüğüm için kendimi 

yemiştim. Onun beni ve annemi önemsemediğini, iş yerinde gününü gün ettiğini gördüğümde 

yıkıldım. Ben bu görüntüyü aklımdan nasıl çıkaracağım? Düğünümde ona nasıl bakacağım? 

Annemin onun yanında oturmasına nasıl izin vereceğim? Allah’ım bana yardım et. Kendimi 

arabaya attım ama nereye gittiğimi düşünemez durumdaydım. Birden kendimi Hakan’ın iş 

yerinin önünde buldum. Birisine bunu anlatmalıydım. Bunu sadece kocam ile paylaşabilirdim. 

Kocam… 

Güneş gözlüğüm ile gözlerimi gizlemeyi başarsam da altından akan yaşları 

engelleyemiyordum. Bir süre sonra umursamadan valeye anahtarı verdim ve kendimi içeri 

attım. Sekreteri daha yerinden kalkmadan Hakan’ın odasına girdim. Birden kapısının açılması 

ile ne olduğunu anlamadan bana bakıyordu. Ben onu görünce daha çok ağlamaya başladım. 

Sinirlerim çok yıpranmıştı. Onun kollarında ağlamak alışkanlık yaptı sanki. Onunla beraber 

olduğum günden bu yana defalarca kendimi kollarında ağlarken bulmaya başladım.  

“Özge, bu ne hal,” diyerek bana sarıldı. Sekreterine beni bırakmadan “Kapıyı 

arkandan kapat. Tüm randevuları da iptal et,” dedi. Beni kucağına oturttu. Ama benim ondan 

ayrılmaya niyetim yoktu. Ağlamamı bir türlü durduramıyordum. “Artık beni korkutmaya 

başladın. Sakin olup bana ne olduğunu anlatır mısın?” diye sordu. 



51 
 

Ondan zorla da olsa uzaklaşmaya çalıştım. Ayağa kalkmak istediğimde izin vermedi. 

Ben de gücüm yettiğince yavaş yavaş yaşananları, gördüğüm manzarayı anlattım. Lafım 

bittiğinde tekrar ağlamaya başladım. Söyleyecek bir söz bulamadı. Ne denir ki böyle bir 

durumda. Beni nasıl teselli edebilir. Ben sadece birisine bunu anlattığım için rahatladığımı 

hissettiğimde ağlama krizim geçmişti. Daha önce hiç böyle bir kriz yaşamamıştım. Masadan 

bir peçete verdi. Burnumu ve gözyaşlarını sildim. Saçlarımı elleriyle düzeltirken yüzünde 

alışkın olduğum ifadesiz yüzüyle ciddi ciddi bana bakıyordu.  

“Çok zor olduğunu anlayabiliyorum. Talihsiz bir gün geçirmişsin. Bana gelmekle iyi 

yaptın. Bu akşam bende kal,” dediğinde yerimden kalktım. 

“Yok, zaten bugün cuma, annemler Cansu da kalacağımı biliyorlar. Ben yarın 

düğünde ne yapacağımı bilmiyorum.” 

Onun kucağından kalktım ve camdan dışarısını, müthiş İstanbul manzarasını 

izlemeye daldım. Akıl tutulması yaşıyordum. Düğünümü düşünmem gerektiği yerde 

manzarayı seyrediyordum. Hakan geldi ve arkadan kollarımı tuttu. “Ne düşünüyorsun?” diye 

sordu. 

“Hiçbir şey düşünemiyorum. Babama iki ay süre verdim. Anneme durumu anlatacak. 

Yapabileceğim bir şey yok. Zaten bu düğün iyice tatsız bir hâl almaya başladı,” dediğimde 

beni kendine çevirdi. 

“Öyle deme lütfen. Bu ikimizin düğünü olacak. Bu kadar mı kötü benim ile 

evlenmek?” 

Hakan beni Cansu’ya bıraktığından bu yana ağzımı bıçak açmıyordu. Cansu, Hakan 

ile kavga ettiğimi sandı. Bende doğruyu anlatmadım. Gözlerim çok ağladığımı belli ediyordu. 

Babamı değil daha çok annemi düşünüyordum. Nasıl yıkılacaktı kim bilir. Anneannem de 

öyle. Hep babama damat derdi ama onu öz oğlu gibi severdi. Böyle bir şey nasıl mümkün 

olabilir. Hiçbir erkeğe güvenmeyeceksin. Hakan! Eminim o da aldatır beni, diye içimden 

geçirdiğim sırada Cansu giyinmiş kuşanmış karşımda dikiliyordu.  

“Hazırlan çıkıyoruz.” 

“Hiçbir yere gitmiyorum,” dediğimde tekrar yatağın içine gömüldüm ve başıma 

yastığı dayadım. Cansu da yastığı başımdan çekti ve bana onunla vurdu.  
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“Yarın evleneceksin. Bu senin son bekâr geçirdiğin akşam,” dediğinde yastığı bu 

sefer elinden aldım ve ben ona vurdum. “Ben evliyim Cansu. Kâğıt üzerinde bekâr değilim. 

Bu nedenle tezini çürütmüş gibi olmayayım ama evden dışarı çıkmaya niyetim yok.” 

“İyi, onlar erkek erkeğe bekârlığa veda partisi yapsın. Sen burada yat!” dedi ve 

odadan çıktı. Ne yani dışarı çıkınca bana haber vermedi mi? Hani benim için değildi sadece 

bu kurallar, hani o da uyacaktı. Telefonu elime aldım ve onu aradım. Oldukça gürültülü bir 

yerden sesi geliyordu. Ses azaldığına göre dışarı konuşmak için çıkıyordu.  

“Efendim Özge,” dedi. 

“Hani dışarı çıkarken bana haber verecektin? Bende dışarı çıkacağım ve sana 

gittiğim yeri söylemeyeceğim,” dedim ve telefonu kapattım. Hatta telefonu tamamen 

kapattım. Cansu’nun dolabından kot pantolon ile askılı şifon bir bluz giyindim. Aşağı 

indiğimde Cansu elinde telefon ile konuşuyordu. Bana bakmasından Hakan ile konuştuğunu 

anladım. “Nereye gittiğimizi söyleme,” dediğimde şaşkın şaşkın bana baktı.  

“Üzgünüm Hakan, Özge gittiğimiz yeri bilmeni istemiyor... Ben bilmem orasını, hadi 

görüşürüz.”  

“Kızım, Hakan sana mesaj attığını söyledi” 

“Mesaj mı atmış. Bakmadım. O zaman bende mesaj ile bundan sonra yerimi 

söylerim,” dedim ve telefonu açtım. Mesajını okudum. “Biz nereye gideceğiz Cansu?” diye 

sordum.  

“Karaoke bara gideceğiz. İş arkadaşımın kız kardeşi işletiyor. İş yerimden birkaç 

arkadaşta gelecek. Hadi kafanı dağıtırsın.” 

Evden çıkarken gideceğimiz yerin adını yazdım, mesaj olarak yolladım. Mekân çok 

kalabalık değildi. Daha doğrusu ayakta kimse yoktu. Masalarda herkes oturmuş içkisini 

içerlerken isteyen canlı müzik yapan grubun yanına gidiyor, şarkısını söylüyordu. Malum 

günden sonra içki içmeye tövbe ettiğim için tercihimi limonlu sodadan yana kullandım. Dört 

kız arkadaşı, mekân sahibi, Cansu ve ben sahneyi gören bir yerde özel olarak ayarlanmış bir 

masada oturuyorduk. Bekârlığa veda partisi diye beyaz duvaklı taçlar getirmişler, meyve 

tabağı yaptırmışlar. Cansu’nun tüm bu ayarlamaları önceden düşündüğü belliydi.  
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“Hadi bakalım gelin hanım, sahneye çıkıyorsun,” dedi ve beni sürüklemeye 

başladılar. “Cansu, hiç havamda değilim. Lütfen, yapma bana bunu,” dedim ama Cansu’ya 

söz geçmiyordu. Kendimi sahnede adının Kıvanç olduğunu öğrendiğim genç bir solistin 

yanında buldum. Tüm mekân bekârlığımın son gününü alkışlarla kutladığında yerin dibine 

girmek istedim. Şarkı seçmeliydim. Listesini gösterdiğinde son zamanlarda en çok dinlediğim 

şarkı, Ayla Çelik’ten Bağdat şarkısını seçtim. Önümdeki monitörde sözleri takip etmeye 

başladım. Bir süre sonra gözlerimi yumdum. 

Yine seni sevmekten başka  

Hiçbir şey yapmadım bugün 

Enikonu çaldı telefonlarım 

Boş ver bakmadım bugün. 

 

Ne gazete okudum ne de bir haber 

Derdi yasakladım bugün 

Kaç öpücük olmuş inanamazsın  

Aşkı hesapladım bugün 

Dün geceyle tam üç ay bir gün 

Dün geceyle tam üç ay bir gün 

 

Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim 

Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim 

Ben Leyla’yı Mecnun’u Ferhat’ı Aslı’yı Kerem’i bilmem ama 

Bağdat’ı iki gözüm kapalı bulabilirim 

 

Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim 

Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim 

Ben Leyla’yı Mecnun’u Ferhat’ı Aslı’yı Kerem’i bilmem ama 

Bağdat’ı iki gözüm kapalı bulabilirim 
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Birinci kısım bittiğinde gözlerimi açtım ve karşımda dikilen üç erkeği gördüm. En 

önde Hakan arkasında Koray ile Aykut bana bakıyorlardı. Üçü de oldukça ciddi bir şekilde 

bakarlarken ikinci kısmı söylemeye başladım. Keşke gözlerimi hiç açmasaydım da onu 

görmeseydim. 

*** 

Koray ile Aykut canımın sıkıldığını anladıklarında çareyi kızların olduğu kafeye 

gitmekte bulduk. İyi de olmuş, zira bara girer girmez Özge’nin güzel sesi sahneden geliyordu. 

Gözleri kapalı kendini şarkıya vermiş, iki eli ile kavradığı mikrofonda ekrana bile bakmadan 

şarkıyı söylüyordu. Birden gözlerini açtığında beni gördü ve şaşkınlığını gizleyemedi. 

Geçişini heyecandan geç yapsa da yine gözlerini yumdu ve şarkıyı toparladı. Sesi de en az 

kendisi kadar güzelmiş karımın. Şarkının sözlerini dinlediğimde kulağıma ayrı bir anlamlı 

geldi.  

 

Yine seni sevmekten başka  

Hiçbir şey yapmadım bugün 

Enikonu çaldı telefonlarım 

Boş ver bakmadım bugün. 

 

Ne gazete okudum ne de bir haber 

Derdi yasakladım bugün 

Kaç öpücük olmuş inanamazsın  

Aşkı hesapladım bugün 

Dün geceyle tam üç ay bir gün 

Dün geceyle tam üç ay bir gün 

 

Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim 

Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim 

Ben Leyla’yı Mecnun’u Ferhat’ı Aslı’yı Kerem’i bilmem ama 

Bağdat’ı iki gözüm kapalı bulabilirim 
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Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim 

Ben koynunda yüz sene bin sene durabilirim 

Ben Leyla’yı Mecnun’u Ferhat’ı Aslı’yı Kerem’i bilmem ama 

Bağdat’ı iki gözüm kapalı bulabilirim 

Bağdat’ı iki gözüm kapalı bulabilirim 

Bağdat’ı iki gözüm kapalı bulabilirim 

 

Şarkısını bitirdiği zaman herkesten alkış ve ıslık tufanı geldi. Solistte mikrofonu 

alırken Özge’nin kulağına bir şeyler fısıldadı. Tam yanına gidiyordum ki Aykut omzumdan 

tuttu ve durdurdu. “Sakın! Getirdiğimize bizi pişman etme,” dedi. O sahneye çıkmamak, o 

solistin ağzını burnunu kırmamak için kendimi zor tuttum. 

Özge sahneden indiğinde yanıma gelmek yerine masasına gitti. Karıcığım atar 

yapıyor, anlaşılan. Yapsın bakalım! Biz de masaya yanlarına gittiğimizde çantasını almış 

ayaklanmıştı.  

“Hayırdır, ben geldim diye mi kalkıyorsun, canım,” dediğimde gözlerini kısmış bana 

bakıyordu. Saçlarını dağınık toplamış, yüzünün tüm güzelliği, uzun boynu ile bu akşamda çok 

güzel gözüküyordu. Bakışmamızı Cansu kesti. 

“Evet, Özge ya! Hadi bak kocan da geldi. Oturun da eğlenmemize bakalım,” 

dediğinde Özge gözlerini Cansu’ya devirdi. Arkadan Koray’ın da kahkahası gelince karıcığım 

arkasını döndü ve Koray’ı resmen bakışlarıyla dövdü. Tekrar Cansu’ya döndü. 

“Cansucuğum, buraya sırf sen bir dünya zahmete girmişsin diye geldim. Gelecek 

halim olmamasına rağmen yine seni kıramadım ve şarkımı da söyledim. Ama lütfen artık beni 

azat et! Çünkü gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum,” dediğinde aklıma bugün yaşadıkları 

geldi. Haklıydı. Onun için çok zor bir gün olmuştu. “Evet, bende zaten onu götürmek için 

gelmiştim. Siz eğlenmenize bakın. Ben onu eve bırakırım,” dediğimde çoktan elinden 

tutmuştum ve onu sürüklemeye başladım. 

Dışarı çıktığımızda “İstersen biraz yürüyebiliriz,” dedim. Sadece başını salladı. Elini 

bırakmamıştım. Bırakmaya da niyetim yoktu. Şu anda o kadar masum duruyordu ki. Onu 
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kendisi ile baş başa bırakmak için konuşmadım. Ne düşündüğünü merak ediyordum ama 

sormak da istemiyordum. Bugün en zor anında bana geldiği için o kadar çok mutlu olmuştum 

ki. Demek ki bana güveniyordu. En zor anında benim yanımda olmak istemişti. Ne zaman ona 

bu kadar bağlandığımı anlayamıyordum. 

“Niye geldin?” diye sorduğunda şaşırdım. Bir süre ne sorduğunu anlamaya çalıştım. 

Devamını getirmediğinde konuşmak zorunda kaldım. 

“Bugün seni Cansu’ya bıraktığımda çok kötüydün. Akşamda bana çok kızgın 

olduğun için yanında olmak istedim. İyi ki de gelmişim. Sesin harikaydı. Şarkıda öyle,” 

dediğimde yüzüme bakamasa da kızardığını görebiliyordum. “Ayrıca bir şey sormak 

istiyorum. İnerken o solist kulağına ne fısıldadı?” Sorum onu çok şaşırttı. Bana bakmaya 

başladı. Yüzünü tekrar önüne çevirdi. “Önemli bir şey söylemedi,” dediğinde lafı 

geçiştirmesinden sinirleneceğim bir şeyler söylediğini anladım. Yerimde durdum. Bana 

baktığında sorumda kararlı olduğumu gördü. 

“Sadece mutluluklar diledi, Hakan. Ne diyebilir?” dedi ve yürümeye başladı. Doğru 

olmasını umarak konuyu kapattım. Tabii ki yemedim. Bir süre sonra durdu ve bana döndü. 

“Ben çok kötü hissediyorum. Tanık olduğum o görüntü gözümün önünden gitmiyor. Hayır, 

anlamıyorum. Bir insan niye eşini aldatır. Üstelik ona bir evlat kazandırmış bir kadını neden 

aldatırsın. Sevmiyorsan onu aldatmadan, başka bir kadına bakmadan konuşmalı ve 

söylemelisin. Bunu, bir erkeğin eşine yaşatmaya hakkı yok. Bak sana baştan söylüyorum. 

Sözleşmenin canı cehenneme! Eğer süre dolmadan beni sevmediğin için bir başkasına 

bakacaksan,” der demez lafını bitirmesini bekleyemedim ve kolundan tuttuğum gibi kendime 

yapıştırdım. Uzun zamandır dudaklarına susamıştım ve artık kana kana içmemin zamanı 

gelmişti. Bu sözleri onun ağzından duymak bir ömre bedeldi. Onu bırakacağımı düşünüyorsa 

çok yanılıyordu… 
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6. BÖLÜM 

 

Akşam Hakan beni Cansu’ya bıraktığında ayaklarım yere basmıyordu. İlk defa onu 

bana karşı bu kadar sevgi dolu gördüm. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Cansu eve 

geldiğinde yüzümden bir şeyler olduğunu anladı. Kaçın kurası. “Hemen dökül,” diye başıma 

oturdu. Beni öptüğünü söylediğimde çığlık atmaya başladı. Ne de olsa hayatımda ki ilk 

öpücüğümü almıştım. Aslında anneanneme sözümü de bir nevi tutmuş oldum. Resmi olarak 

kocam olduğuna göre ilk öpücüğümü kocama armağan etmiş oldum. 

Sabahın köründe çalan kapının sesi ile yataktan fırladım. Cansu uyanana kadar ben 

kapıya varmıştım. Israrla, alacaklı gibi kapıyı çalan her kimse elimden çekeceği vardı. Kapıyı 

açar açmaz günümün güzel geçmeyeceğini anlamış oldum. “Ne işin var Koray,” dediğimde 

kapıyı açık bıraktım ve odama yürümeye başladım. “Hop hop, gelin hanım. Seni almaya 

geldim. Hakan gün boyu senin ile ilgilenmek için beni tuttu.” 

“Pardon! Nedenmiş o? Gelin ile damadın erkek kardeşinin ilgilendiği nerede 

görülmüş,” dediğimde iki elim belimde merdivende durmuş Koray’a bakıyordum.  

“Çok konuşmayı bırak! Cansu ile seni dışarıda bekliyorum. On dakika sonra 

gelmezseniz üzerinize Hakan’ı salarım ona göre,” dediğinde koşarak hazırlanmaya gittim. 

Açık konuşmak gerekirse düğün sabahında Hakan’ı hiç çekemeyecektim. En azından bugün 

kaprislerimle Koray’dan hıncımı çıkarabilirdim. Belki de kocacığım bunun için bana bir şans 

vermiş olabilir, diye düşünürken ağzımdan istemeden bir kahkaha çıktı. Cansu’yu uyandırır 

uyandırmaz hummalı bir hazırlığa giriştik. 

Evden dışarı çıktığımızda Koray arabasına yaslanmış bizi bekliyordu. Şu meşhur 

arabası… “Oğlum kafayı mı yedin? Bu arabaya benim gelinliğim sığmaz. Bunun ile mi 

gideceğiz?” 

“Merak etme, ilk önce bir seni eve götüreyim. Onu da düşündük herhalde,” 

dediğinde kapıyı açmıştı. Cansu ile birbirimize şaşkınlıktan büyüyen gözlerimizle ve kalkan 

kaşlarımızla bakarak arabaya bindik. Eve uğradığımızda anneannem ile annemin yoğun ilgisi 

ile karşılaştım. Babamın erkenden evden gittiğini duyduğumda benim ile karşılaşmamak için 

çıktığını anlamak zor olmadı. Eşyalarımı aldığımda düğünün gerçekleşeceği yalıya gitmek 

üzere dışarı çıktım. Bu sefer Koray, kapıda bir jeep ile bizi bekliyordu. 
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Yanına gittiğimde elime araba anahtarlarını tutuşturdu. “Bu arabamın anahtarı, 

benden sana düğün hediyesi, yengeciğim,” dediğinde ne demek istediğini anladım. Ama 

anahtarları geri uzattım. “Saçmalama Koray! O bir şakaydı ve gerçek olmadı, kandırmak 

istedik seni.” 

“Bal gibi de gerçek oldu. Ben o gün Hakan’a mesaj da ne dedim. Ona sahip olursan 

araba senin dedim. Evlendiğinize göre siz artık birbirinizinsiniz,” dedi ve göz kırptıktan sonra 

kapıyı açtı. “Araba burada kalsın. Sonra sen onu alır evine götürürsün.”  

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Haklıydı. O gün aynen böyle demişti. Ama biz o mesajı 

farklı algılamıştık. Koray cıvık falan ama esaslı bir kayınbirader olacağı belli oldu. Tüm gün 

Hakan’ın yanında değil de benim ile ilgilemesi de bunu kanıtlar nitelikteydi. 

Tüm hazırlıklar tamamdı. Odamda öylece oturmaya başladım. Aynada kendimi 

izliyordum. Annemlerin seçtiği gelinliği giyiyordum, onların seçtiği detaylar Hakan’ın seçtiği 

mekânı süslemişti, Cansu’nun seçtiği yemek menüsü hazırlanmıştı. Ben bu en özel günüm ile 

ilgili hiçbir tercihte bulunmamıştım. Peki, niye buradaydım? Ne gerek vardı tüm bunlara? 

Birden kapı tıklatıldı ve içeri annem ile anneannem geldi. Bana geldiler ve sarıldılar. 

“Çok güzel olmuşsun, bebeğim.” 

“Teşekkür ederim. Benim hayalimde düz, sade, saten bir gelinlik vardı. Bu dantelli 

ve taşlı,” dediğimde anneannem sarıldı.  

“Güzel kızım, bunların hiçbir önemi yok. Ben deden ile evlendiğimde düğünümüzün 

en küçük ayrıntısına kadar kendim organize etmiştim. Gelinliğim, davetiyeler, yemek menüsü 

hatta balayı otelini bile. Ama ne oldu biliyor musun? Bana yalan söyledi. Bunu bugüne kadar 

sana anlatmadım. Benim ile tanıştığında meğersem başkası ile evliymiş. Üstelik bir çocuğu 

varmış. Boşanmış. Ben bunu öğrendiğimde annene hamileydim. Hemen boşandım. Şimdi tüm 

bunların aslında önemli olmadığını anlıyor musun? Mutlu olmak için çabalamalısın. Evlilikte 

en önemli şey, sadakattir. Ben Hakan’ın gözlerinde sadakati gördüm. Birbirinizi sevmeyi 

öğrenin. Canını hiçbir şeye sıkma,” dediğinde içeri Hakan girdi.  

Çok yakışıklı olmuştu. Damatlığını acaba kendi mi seçmişti. Gece mavisi ceket, 

siyah pantolon,  yelek, papyon ile harika gözüküyordu. Ondan gözlerimi alamıyordum ta ki 

annem yanıma yaklaşana kadar.Annem kulağıma eğildi. “Benim güzel kızım, baban dün bana 

her şeyi anlattı. Ben çok iyiyim. Seni çok seviyorum. Bu gününün tadını çıkar. Bizi düşünme. 
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Anneannen gibi ben güçlü bir kadınım. Benim için endişelenme,” dedi ve bana sarıldı. “Şimdi 

sizi yalnız bırakalım. Aşağıda bekliyor olacağız.” 

Hakan ile yalnız kalmıştık. Bana doğru yavaş yavaş yaklaştıkça kalbimin atışlarının 

hızlandığını hissediyordum. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyordum. 

Çenemden tutarak yüzümü kaldırdı. O kadar güzel bakıyordu ki, nadir gülümsemelerinden 

birisi ile beni ödüllendirdi.  

“Hayatımda gördüğüm en güzel geline bakıyorum. Bu kadar şanslı bir adam 

olduğumu bilmiyordum. Sana hak ettiğin gibi bir düğün yapamadığım için özür dilerim. 

Zamanımız olmadığı için kına gecesi bile yapamadım. Ama sen benim karımken senden çok 

fazla ayrı kalamazdım. Biran evvel evlenmek istememin sebebi buydu. Gördüğüm kadarıyla 

çok doğru bir karar vermişim. Artık aşağı inelim mi karıcığım,” dedi ve kolunu bana uzattı. 

Ben de koluna girdim ve dışarı çıktık. Çalan müzik ve meşaleler eşliğinde dans pistine 

yürümeye devam ettik. Ayaklarımın üzerinde zor duruyordum. Dans pistinin ortasına 

geldiğimizde Hakan kulağıma eğildi ve “Bu şarkıda benden sana olsun,” dedi. Tarkan’dan 

“Beni çok sev,” şarkısı eşliğinde dans etmeye başladık. 

 

Bir kavga nasıl da hoyrat 

Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat 

Ben sensiz yapayalnızdım 

Suyum oldu, aşım oldu ama yapayalnızdım. 

 

Bir vurgundu geçtiğim yollar 

Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar 

Ben sensiz her şeye sustum 

Koca dünya dönüyordu 

İçinde yoktum. 

 

Sevdanı bulmak yıllar sürdü 

Hoş geldin gönlüme kaderim güldü. 

 

Tut elimden beni çok sev 

Kimseye verme 

Seveceksen ömürlük sev 

Bir günlük sevme 

İyi günde kötü günde 

Sakla göğsünde 

Sen bu kalbe iyi geldin 

Benden hiç gitme 
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Bir sabahsız geceydi ruhum 

Gün misali gözlerinde güneşi buldum 

Bir dertli rüzgârdım, estim 

Umudum sen, huzurum sen 

Yeniden doğdum 

 

Düğün sona erdiğinde kendimi Hakan ile arabada havaalanına giderken buldum. 

Ayaklarımın altı zonkluyordu. Gelinliğimi çıkartmama izin vermediği için söylene söylene 

arabaya binmiştim. Balayına gidiyorduk. “Balayına gitmek zorunda mıyız? Gerçekten tatil 

yapacak havamda değilim. Evimize gitsek olmaz mı?” dediğimde birden arabayı kenara çekti. 

Bana bakmaya başladı.  

“Gerçekten balayına gitmek istemiyor musun?” diye sordu.  

“Çok yorgunum Hakan! Son bir haftada yaşadıklarıma bakar mısın? Çıkan haberler, 

acil nikâhımız, ailemle kavgam, bir haftada gerçekleşen düğün, babamı odasında sekreteriyle 

basmam, düğünümden önce annemin her şeyi öğrenmesi ve boşanacaklarını söylemesi, 

anneannemin dedemden neden ayrıldığını öğrenmem,” dediğimde Hakan’a baktım. Bana 

şaşkın şaşkın bakıyordu. “Sana da ağır geldi, değil mi? Ya ben ne yapayım? Yaşadıklarım hiç 

kolay şeyler değil. Lütfen beni anlamaya çalış. Bana biraz zaman tanı… Lütfen.” 

*** 

Karşımda oturmuş bana bakarken o kadar masumdu ki. Elini tuttum. “Baban annen 

ile konuşmuş mu?” diye sordum. Başını önüne eğdi ve sadece evet, der gibi salladı. “Annem 

sen geldiğinde kulağıma söyledi... Anneannemde ihanet sebebiyle dedemden boşanmış,” 

dediğinde şaşırdım. Elimi çekmek zorunda kaldım. İlk başta elimi çektiğim için bana baktı 

ama konuşmaya devam etti. “İhaneti anneanneme yapmamış. Anneannem ile tanıştığında evli 

olduğunu ve onun için boşandığını gizlemiş. Anneannem de anneme hamileyken bunu 

öğrenmiş ve bir başka kadına yapılan bu haksızlığa izin vermemiş. Dedemi sevmesine rağmen 

ondan boşanmış. Kulağa bu ihanetler anneden kızına geçen bir lanetmiş gibi gelmeye başladı. 

Bundan korkuyorum. Bana ihanet etmezsin, değil mi? Beni aldatmaz, benden bir şey 

gizlemezsin, değil mi?” dediği an kalbim sıkışır gibi oldu. Ya ileride yaptıklarımı, daha 

doğrusu yapmak istediklerimi öğrenirse… Buna izin veremem. Tüm bunları öğrendikten 

sonra benden nefret eder. Üstelik o anneanneme yapılan haksızlığı hazmedemeyen bir kadının 

torunuydu. Onu nasıl bırakabilirim.  
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“Balayına gitmek istemediğinden emin misin?” diye sorumu tekrarladım.  

“Evet, hadi bizi evimize götür,” dediği an kendime çektim ve sarıldım.  

“Ama odamız hazırlanmadı. Benim eski odamda kalmak zorundayız. Ben evimize 

geldiğimizde her şeyin mükemmel olmasını istiyordum.” 

Özge benden uzaklaşırken bir kahkaha attı. “Tabii kocacığım. Düğünümüz ile ilgili 

her detay o kadar mükemmel ve kusursuz ki, evimiz de öyle olmalı, değil mi?”  

Bende gülmeme engel olamadım. Yol boyunca arabada uyuyan karımı seyrederek 

gittim. Yola çıkmadan Haydar Bey’i aradım. Planların değiştiğini ve evimize geldiğimi haber 

verdim. Hazırlıklı olmalarını istedim. Evimize karımı, gelinliği ile götürüyordum. Bu çok 

güzel bir duyguydu. Bir gün Özge benden nefret ederse diye bir korku içimi kapladı. 

Bugünlere nasıl gelmiştim? Evet, en başta dedemi araştırdığım zaman kızını ve torununun 

olduğunu öğrendim. Babamın Halit Bey’in asker arkadaşı olduğunu öğrenmem inanılmaz bir 

şans eseriydi. Aileye aslında Halit Bey ile iş ilişkisi ile girmeyi planlıyordum. Babamın, Halit 

Bey’in ismini duyana ve resmini görene kadar… Asker arkadaşı olduğunu söylediğinde ağzım 

açık kalmıştı. Özge ile Koray’ın tanıştırılması fikrini çaktırmadan babama ben aşılamıştım. 

Bunun üzerine Halit Bey ile karşılaşmalarını sağlamıştım. Gerisi kontrolümden çıktı. Özge ve 

Koray’ın o akşam tartışmalarını hiç beklemiyordum. Ama Özge, Koray’a sataştıkça ben ona 

baktım. Baktıkça büyülendim. Planlarım altüst oldu. Bugüne kadar yaptığım bütün hesaplar 

bitti. Artık Özge vardı. O artık benim için Yavuz Bey’in torunu değildi. Benim karımdı… 

*** 

Çiftlik eve vardığımızda herkes kapıda bizi bekliyordu. Özge’yi uyandırdım. 

Gözlerini açar açmaz sıçradı. “Şşşt. Sakin ol! Evimize geldik.” Özge, etrafı incelemeye 

başladı. Yüzünün kıpkırmızı bir hal almasından çalışanlardan utandığını anladım. Arabadan 

indim ve kapısını açtım. Gelinliğinin eteklerini sürüye sürüye inerken yine söylenmeye 

başladı. 

“Sana gelinliği değiştirelim de yola öyle çıkalım, demiştim.” 

Hayatımda gülmemek için bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum. Özge’den önce ki 

Hakan, Özge’den sonra ki Hakan diye beni ayıracağını anladım. O benim miladım. 
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Sonunda arabadan inmeyi başarınca eve yürümeye başladık. “Herkese merhaba. 

Eşim Özge,” dediğimde hepsi yanımıza geldi. Özge’den beklemediğim bir yaklaşımla 

karşılaştım. Safiye Hanım’ın eline eğildi öpmek için. Onlarda benim gibi şaşırsalar da elini 

çekmedi. “Merhaba Safiye Teyze, bu saatte umarım sizi rahatsız etmemişizdir.  Ani karar 

değişikliği için özür dileriz,” dediğinde ağzım açık kaldı. Onun zengin, şımarık bir kız 

olduğunu tahmin etmiştim. Ardından Haydar Bey’e yöneldi ama elini öptürmedi. Sonra 

Zeynep ile sarıldı. “Çok genç ve güzel bir kızınız var. Allah bağışlasın,” dedi. Şaşkınlığımdan 

sıyrıldım ve Özge’nin elini tuttum.  

“Evet, birbirinizi tanıyacak çok vaktiniz var. Gelinim yoruldu ve ben yatmak 

istiyorum,” dediğim an gözlerini açmış bana bakıyordu. Elini sıkmasından kızdığını anladım. 

“Uzun ve yorucu bir gündü. Safiye Hanım odamız hazır mı?” 

“Tabii Hakan Bey, gerekli olan her şey yapıldı. Yine de ihtiyacınız olan bir şey 

olursa çekinmeyin,” dedi. Onlar yandaki kendilerine ait eve geçerlerken biz de kendi evimize 

girdik. İçeri girdikten sonra Özge gelinliğine basmamak için topladığı etekleriyle salonda 

dolaşmaya başladı. “Yorgun değil misin? Hadi odamıza çıkalım,” dediğimde onun 

tedirginliğini hissettim. Tabii ki tedirgindi. Bu bizim düğün gecemizdi. Bunu düşünememiş 

olduğuma inanamıyorum. Korkuyor olmalıydı. Elinden tuttum ama bu seferde yürümekte 

zorlandı. Önüne geçtim ve eteklerini iyice kaldırıp eline tutuşturdum. Merdivenlere 

geldiğinde adımlarını zor attığını fark ettim. Ben de çareyi kucağıma almakta buldum. Çığlık 

atmasına aldırış etmeden yukarı çıkardım. Odamıza geldiğimizde bıraktım. Utancından 

yüzüme bakamıyordu. “Ben bavulları getireyim,” dedim ve aşağı indim. Yanımızda sadece 

balayı için hazırlanmış bavulu vardı. İki küçük bavul… 

Odaya girdiğimde o da balkondan içeri giriyordu. “Odan… Odamız çok güzelmiş. 

Bence eşyalarda gayet güzel… Değiştirmemize gerek olduğunu düşünmüyorum.” 

“Zamanla bakarız. Bavulunu giyinme odasına bıraktım. Duşa girmek istersen ben 

seni yalnız bırakabilirim,” dediğimde kaşları hafiften çatıldı. Dediğimden hayal kırıklığına 

uğradı sanırım. “Yani dinlenmek istersin, diye düşündüm.” İlk önce bana bakakaldı ardından 

eteklerini topladı ve giyinme odasına girdi. Ben ne yapacağımı bilemez bir halde ilk önce 

üzerimdeki fazlalıklardan kurtuldum. Papyonu arabaya biner binmez atmıştım ama ceket ile 

kemerin hâlâ üzerimde olmasına şaşırdım. Kabul ediyorum, heyecandan ölebilirim. Ben bu 

kadar heyecanlıysam Özge’yi düşünemiyorum. “Hakan, gelir misin?” diyerek beni çağırdı. 
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Odaya girdiğimde sıkıla sıkıla bana bakıyordu. “Şey, gelinliğimin arkası düğmeli, 

yetişemiyorum. Sen açar mısın?” diye sorduğunda cevabımı beklemeden döndü. “Bu ne? En 

az elli tane düğme var burada,” diye tepkimi gizleyemediğim için Özge kıkırdamaya başladı. 

“Anneannem gelinliğimin düğmelerini iliklerken, damat çıldırtan düğmeler, demişti. 

Gerçekten çıldırtıyormuş.” 

“Sanırım Özgeciğim, anneannenin söylemek istediği başka bir çıldırma… 

Sabırsızlanan damatlar için demiştir.” 

“Ne için sabırsızlanacak,” dediği an birden sustu. Kendi de anlamış olmalı ki 

devamını getirmedi. Şimdi de gülme sırası bendeydi. Arkasını döndürdüğümde yüzü 

kıpkırmızı olmuştu. Gelinliği düşmesin diye üstünden tutuyordu. “Ben duşa girsem iyi olacak. 

Bavula anneannem seccade koymuş. Sen onları ser. Ben duştan sonra gelirim,” dedi ve koşar 

adımlarla yanımdan geçti. İstediği zaman gelinlikle koşabiliyormuş, anlamış oldum. 

Normalde namaz kılmadığım için kıblenin yönü için Haydar Bey’i aramak zorunda kaldım. 

Ama sonunda hallettim. Bu kadar gelenekçi olduğunu hiç düşünmemiştim. Anlaşılan benim 

kurallarım bu nedenle ona garip gelmemişti. Zaten annesi ve anneannesinin söylediklerini 

uymaya alışkın olduğu için işim zor olmayacak gibi görünüyordu. Duştan çıktığında üzerinde 

benim bornozum ve başında havlu ile çıkageldi.  

“Bu halin ne?” diye sorduğumda gözlerini kıstı. “Ben de namaz kılacağım herhalde, 

ne yapabilirim,” derken çok sevimli görünüyordu. Gülmemek için daha önce bu kadar 

zorlandığımı hatırlamıyorum. Bornozumun kollarını katlamak zorunda kalmış, belini de 

nerdeyse iki kez dolamıştı. Kısa sürede namaz faslını hallettikten sonra eline tavuk almış 

yerken esnemeye başladı.  

“Hadi yat artık,” dediğimde bana baktı. Onu istemediğimi anladığına kalıbımı 

basarım. Ama çok yorgun olduğu için kıyamıyordum. Giyinme odasına gittiği sırada 

kolundan tuttum ve kendime döndürdüm. 

“Yorgun olduğun için uyumanı söyledim. Başka bir şey düşünmeni istemem.” 

Yüzünü kaldırdı ve bana baktı. “Evet, yorgunum ama anneannem benden mesaj 

bekliyor. Ne olursa olsun beraber olmamızı söyledi. Aksi halde evliliğimiz güzel olmazmış. 

Ben anneanneme söz verdim. Yalnız bir problemim var,” dediğinde bavula bakıyordu. Bir 

yandan bornozun kurdelesini elleriyle sıkıyor bir yandan da dudaklarını kemiriyordu.  
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“Ne gibi bir sorun?” 

“Annenler ile annemin aldığı gecelikleri giymem mümkün değil. Lakin onlara 

gecelik demek için bile bin şahit lazım. Bana senin tişörtlerinden verir misin?” dediğinde 

anlatmak istediğini anladım. İlk defa kahkaha attığım için bana şaşkın ve bir o kadar da sinirli 

bir şekilde bakmaya başladı. “Senin gülmen için benim utanmam ya da kızmam mı 

gerekiyor,” derken sitemli konuşuyordu. Karım, git gide daha sevimli bir hâl almaya başladı.  

“Karşı raflardan alabilirsin ama ben yine de geceliği tercih ederim,” dediğimde 

kaşlarını çattı ve arkasını döndü. Bir tişört seçmeye başladı. Odaya döndüm ve ışığı kıstım. 

Anlaşılan düğün gecemizi yaşamak istiyordu karıcığım. Safiye Hanım hangi ara şerbet 

hazırlamış, hangi ara tavuk pişirmiş bilmem. Bardağa şerbet doldurdum. Yanıma geldiğinde 

tişörtüm ona elbise gibi olmuştu. Ama bu haliyle bile aklımı almasını başardı. Ona şerbet 

uzattım ve yüzünü ekşitti. 

“Ben şerbet sevmem. Ama galiba bir yudum almak zorundayım,” dedi ve sanki en 

ağır içkiyi içiyormuş gibi titreyerek bir yudum içti. Ben bu haline dayanamayıp bir daha 

kahkaha attım.  

“Senin için bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama gülmeyi keser misin, artık!” 

“Tamam, özür dilerim. Lakin çok sevimli bir halin var,” dedim ve elindeki bardağı 

aldım. Nemli saçlarını ellerimle arkasına ittim. Saçlarını kulaklarının arkasına ittirdiğimde o 

da eliyle saçlarını geri öne çekti. “Ne yapıyorsun, Özge?” 

“Saçlarımı ittirme, Hakan. Kulaklarımı öne çıkarıyorsun. Ben kulaklarımı 

sevmiyorum,” dediğinde bir daha kahkaha attım. Hayatımda toplam da attığım kahkahaları 

onun sayesinde yarım saat içinde atmış oldum. “Ben kulaklarını sevdim.” 

“Sözleşmede yalan söylemeyeceğimiz yazılıydı, unuttun sanırım.” 

Ellerimle saçlarını bir kez daha kulaklarının arkasına ittirdim. Artık hafiften 

kızarmaya ve titremeye başladığını hissediyordum. Yaslandığım komedinden kalktım ve 

belinden destek alarak onu kendime çektim. Kulağına eğildim “Ben seviyorum, yalan 

söylemedim,” diye fısıldadıktan sonra boynundan öpmeye başladım. Artık zor ayakta 

durduğunu anladığım karımı kucağıma aldım ve yatağa yatırdım. Işığa uzandım. Tamamen 

kapatmadan iyice kıstım. Artık onun benim olma zamanı gelmişti. 
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*** 

Sabah uyandığımda bacaklarım ve tüm vücudum sızlıyordu. Sanki üzerimden tır 

geçmiş gibiydi. Kımıldamaya çalıştığmda bir şeyin beni engellediğini fark ettim. Arkamı 

dönmeye çalıştığımda bir homurtu duydum. “Kalkma, dün çok yoruldun. Biraz daha uyu!” 

dedi ve kafamı kaldırmaya çalıştığımda gerçeği kavradım. Üzerimde hiçbir şey yoktu. Yatakta 

kollarının arasında uyumuş kalmışım. Kollarını belime dolamış, kalkmama izin vermiyordu. 

Ama bu şekilde gündüz gözüyle onun ile nasıl yatabilirim. Bunu düşünmekten tüm uykum 

kaçtı. Eyvah, uykuya daldığıma göre annemlere mesaj atmayı da unutmuştum. Zorla da olsa 

telefona uzandım ve elime aldım. Anneme mesaj yazdım. “Merak etmeyin, ben gayet iyiyim. 

Dediğiniz her şeyi yaptım. Özellikle anneannemin içi rahat olsun. Çocukken verdiğim tüm 

sözleri tutmuş oldum. Öpüyorum ikinizi de…”  

Hakan “Ne sözü vermiştin, anneannene,” dediğinde yerimde sıçradım.  

“Sen benim mesajımı mı okuyorsun? Çok ayıp,” dedim ve arkamı döndüm. O da 

dirseğini yatağa yasladı ve bana bakmaya başladı. Benden cevabımı beklediğini bakışlarından 

anladım. “Cevap vermek zorunda mıyım?” diye sorduğumda başını salladı. Örtüyü iyice 

boynuma kadar çektim ve kendimi biraz daha yukarı çektim. “Çocukluktan genç kızlığa 

geçtiğim yıllarda, kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama sanırım on üç, on dört yaşında 

falandım. Anneannemin komşusunun bir oğlu vardı. Benden birkaç yaş büyüktü. Adı da 

Serkan’dı. Beraber oynardık. Bir gün anneannem beni yanına aldı ve ondan bahsetmeye 

başladı. Daha doğrusu onun ile ilgili sorguya aldı, diyebilirim. Sanırım onun bana 

bakışlarından şüphelenmiş benim ağzımı arıyordu. Ben arkadaş olduğumuzu söylediğimde ki 

rahatlamasını görmeliydin,” dediğimde o zaman ki halimiz aklıma geldi ve güldüm. Ama 

Hakan’a baktığımda ciddi ciddi beni dinliyordu. “Neyse! O zaman bana bir söz vermemi 

istedi. Kaç yaşında evlenirsem evleneyim ilk öpücüğümü kocama saklamamı istemişti. Tabii 

ki öpücükten bahsedenin gerisini de istediğini sanırım söylememe gerek yok. Ben de o 

sözümü tuttuğumu hatırlattım. Çünkü bana bir şey demişti. Şimdi o söylediğinin nedenini 

anlıyorum,” dediğimde durdum. Dün anlattıklarından dolayı aslında benimle öyle 

konuşmuştu. Beni sıkıştırması, devamlı sorguya çekmesi hep korkmasındandı. 

“Ne söylemişti?” diye sorduğunda Hakan’a bakakaldım. “Erkeklere güvenmememi 

söylemişti. Evli iken bile yalan söyleyen, ortada bırakan erkekler varken evlenmeden ortada 

bırakan erkeklerin olmasından doğal ne olabilir, derdi. Dedemi kastetmişti,” dediğimde 



66 
 

kendimi çok kötü hissettim. Hakan da beni anlamış olacak ki kendine çekti ve bana sarıldı. 

Saçlarımdan öptü.  

“Anneannen doğru söylemiş,” dedi ve yataktan kalktı. “Hadi duş alalım ve 

kahvaltıya inelim,” dedi. Banyoya gitti. Ben de hazır o gitmişken bavulumdan kıyafet almaya 

gittim. 

Duştan çıktığımda Hakan odada yoktu. Rahat rahat hazırlandım. Beyaz, üzerinde 

küçük siyah puantiyeleri olan bir elbise giydim. Saçlarımı düzleştirdim ve hafif bir makyaj 

yaptım. Aşağıya indiğimde Hakan’ı terasta gördüm. Merdiven, sokak kapısının önündeki 

geniş bir hole iniliyordu. Merdivenlerin hemen solundan küçük bir koridorla mutfağa 

gidiliyordu. Kemer şeklinde bir giriş ile salona açılıyordu. Kocaman salondan da bahçeye 

açılan bir kapı ve önünde de bahçe manzaralı bir teras vardı. Manzara girişten de 

görünüyordu. İlk olarak buraları keşfettikten sonra terasa çıktım. Hakan hemen oturduğu 

yerden kalktı ve beni öpme inceliğinde bulundu.  

“Rahat hazırlanabilmen için yalnız bıraktım. Gel şimdi güzel bir kahvaltı yapalım,” 

dedi ve yanındaki sandalyeyi çekti. Tabağımı doldurduğunda ağzım açık kaldı.  

“Ne yapıyorsun Hakan? Ben bu kadar şey yiyemem.” 

“Ye!” 

Ye mi? Emir vermeler başladı. İnceliği buraya kadarmış. Ne sanıyor bu beni? Ben bu 

tabaktakileri bir günde ancak yerim. Şimdi didişecek halim yok. Her yerim ağrıyor. Dün 

akşam tanıştığım Zeynep geldi. Elinde çay demliğiyle ve bardaklarımıza çay koyarken bize 

bakamıyordu.  

“Zeynep’ti değil mi?” diye laf attım. Sadece gülümseyerek başını salladı. Ahraz mı 

acaba? “Zeynep kaç yaşındasın? Okuyor musun?” diye sordum arkadan Safiye Hanım geldi.  

“Liseden sonra okulu bıraktı, Özge Hanım.” 

“Kendisi konuşamıyor mu? Ahraz mı?” dediğimde Hakan’ın çay boğazında kaldı. 

Sırtına vurmak istedim engel oldu. Nihayet Zeynep’in sesi duyuldu. “Hayır, konuşabiliyorum. 

Annem benim yerime cevap vermeye bayılır da,” dediğinde şaşırdım ama yine de sağlıklı 

olması beni mutlu etti. Bunun üzerine gülümsedim. “Sevindim. Yoksa bu güzellikle öyle 

olması beni çok üzerdi. Tabi güzel olmasa da ahraz olması üzerdi ama… Neyse, siz beni 
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anladınız. Bu arada Safiye teyze, bana Hanım demeyin. Yaşça benden büyüksünüz. Artık 

beraber yaşayacağız. Annemlerde de çalışanlara bana Hanım demelerine izin vermezdim. Ya 

adımla seslenin ya da bana yakıştırırsanız, ki beni esas mutlu eden o olur, kızım deyin,” 

dediğimde Hakan’ın bir daha lokma boğazına kaçtı. Tekrar sırtına vurdum. 

“Yavaş ye Hakan, boğulacaksın!” 

Başı ile onayladıktan sonra çıktılar ve yalnız kaldık. “Sen iyi misin?” diye 

sorduğumda Hakan peçetesi ile ağzını sildi. “Sayende boğulacaktım.” 

“Benim yüzümden mi? Neden?” diye sorduğumda çatalıma peynir aldım ve ağzıma 

attım. Kabul etmeliyim ki acıkmışım. Sofra da harika gözüküyordu. 

“Bu evde resmi konuşuruz. İlişkilerimiz samimidir ama bu şekilde hayatlarımıza 

müdahale etmemiş oluruz.” 

“Onlar bizim hayatımıza zaten nasıl müdahale edebilirler, Allah aşkına.” 

“Onlar değil, biz onların hayatına müdahale etmemek için demek istedim. Örneğin 

içimden bir ses Zeynep’in, okulu bırakmasının üstüne gideceğini söylüyor. Bunu yapma!” 

Bir yandan kahvaltımı yapıyordum bir yandan da onu dinliyordum. “Aşk olsun, bunu 

yaparken özel hayatlarına burnumu sokmak için yapmam. Ben Zeynep’in iyiliği için yaparım. 

Evet, haklısın, bu konunun üzerine gideceğim,” dedim ve onun ağzına bir lokma reçelli 

ekmek tıktım. Bunu beklemediği bir zamanda yaptığım için şaşkınlıktan bana bakıyordu. 

Zeynep yine geldi ve çayımızı tazeledi. Tam çayı koyacağı sırada Hakan bu sefer ağzıma bir 

lokma ekmek tıkmaya çalıştı. Zeynep de o anda çaydanlığı devirecekti neredeyse. Zor 

toparladı kendini.  

“Sen kahvaltı yaptın mı? Tansiyonun mu düştü?” diye sorarken çoktan ayağa 

kalkmıştım. Elinden çaydanlığı aldım ve masaya bıraktım. “Hem bunu taşıyıp durmasana, ben 

doldururum çayı… Hadi sen dinlen biraz, iyi görünmüyorsun,” dedim ve Zeynep içeri girene 

kadar arkasından baktım. Arkamı döndüğümde Hakan arkasına yaslanmış eli çenesinde beni 

izliyordu. 

“Ne?” diye sordum ve yerime oturdum.  

“Sen taktın Zeynep’e!” 
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“Nasıl taktım? Görmedin mi? Kız yere yığılıyordu neredeyse, sen de bir tuhafsın.” 

Uzun süren kahvaltı faslının ardından patlamadan masadan kalkmayı başardım. 

Anladım ki kocacığım tombul kadınlardan hoşlanıyordu. Zira bu gidişle yakın zamanda kilo 

almam işten değil. O Haydar Bey amca ile köye indiğinde bende evi dolaşmaya çıktım. Evin 

odalarını incelemeye çalıştım. Odalardan birinin balkon manzarasına bakmaya çıktığımda 

aşağıdan konuşma sesleri geldiğini duydum. Biraz kulak kabarttığımda seslerden birinin 

Zeynep’e ait olduğunu fark ettim. Diğer sesin kime ait olduğunu çözemedim ama dinlemeye 

karar verdim. Zeynep “Çok kötüyüm, ne yapacağım ben Ebru,” dediğinde diğer sesin 

sahibinin Ebru denilen bir kıza ait olduğunu anladım. Ama hâlâ Ebru’nun kim olduğunu 

bilmiyordum. 

“Kızım sende kabahat… Ben seni daha önce uyardım. Koskoca adam, okumuş etmiş, 

yakışıklı, zengin, ne yapsın seni, demiştim. Sen kendi kendine gelin güvey oldun.” 

Kulaklarıma inanamıyorum. Zeynep de bir gariplikler sezmiştim ama bunu tahmin 

etmezdim. Merakım daha da arttı. “Ne bileyim? Kimseye gülmez sadece bana gülümserdi. 

Bende onun da benden hoşlandığını düşündüm. Üstelik son üç yıldır daha sık buraya 

geliyordu. Beni görmek istiyor, diye düşünmüştüm. Ne yapacağım ben? Bu sabah karısına 

kendi elleriyle ekmek yediriyordu. Düşünsene bir, ciddi adam gitmiş yerine kılıbık bir erkek 

gelmiş,” dediğinde kahkaha atmamak için kendimi zor tuttum. 

Hakan kim? Kılıbıklık kim? Bir lokma ekmek yedirdi diye kılıbık mı olur insan? Hoş 

buraya geldiği için Hakan’ı kendine âşık sanan saf bir kızdan ne beklersin. Kıyamam ya, 

üzüldüm şimdi. Beni gördükçe daha kötü olacak. 

“Karar verdim ben Ebru. Geçen ay beni isteyen o adam ile evleneceğim,” dediği an 

bende ipler koptu. Başımı aşağıya sarkıttım. “Zeynep,” diye seslendim. “Hii!” dediğinde 

gelen sesten korktuğunu anladım. O da başını yukarı çevirdi. “Efendim Özge Hanım?” diye 

sorduğunda sesi ağladı ağlayacak gibi çıkıyordu. 

“Üç fincan Türk kahvesi yap. Arkadaşını da al, terasa gel,” dedim ve içeri girdim. 

Terasta kahvemi içerken kızların yüzüme bakamadığına gülsem mi ağlasam mı 

bilemedim. “Zeynep,” diyerek suyumdan bir yudum aldım. O da korkak ve bir o kadar da 

meraklı gözlerle bana bakmaya başladı. 
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“İstemeden de olsa arkadaşın ile konuşmanıza kulak misafiri oldum. Yaptığımın 

doğru olmadığını biliyorum,” dediğimde gözleri içinden fırlayacak gibi açıldı. “Bunun için 

yani sizi dinlediğim için özür dilerim. Ama durumun için gerçekten üzüldüm. Hakan sanırım 

farkında olmadan seni ümitlendirmiş. Sen de toy, genç bir kız olarak ondan hoşlanman gayet 

doğal. Yalnız sırf bu yüzden sevmediğin birisi ile evlilik yapmana izin veremem. Hakan’ı 

unutacağından şüphem yok. Yaşın daha çok küçük, bu arada kaç yaşındasın?” 

“On sekiz,” dediğinde yaşını daha küçük beklediğim için şaşırdım. “Evlenmek yerine 

okuluna devam etmelisin. Üniversite okumalı, yeni yerler görmeli, yeni insanlarla 

tanışmalısın. O zaman gerçekten senin ile ilgilenen birisi ile tanışacak ve belki de gerçek aşkı 

bulacaksın.” 

“Çok teşekkür ederim Özge Hanım,” dediğinde sözünü böldüm. “Bana Özge abla, 

Hakan’a da ağabey dersen unutma işin daha kolay olur,” dediğim sırada Safiye teyze geldi.  

“Kızlar bu ne hal,” dediğinde Zeynep ve Ebru yerinden sıçrayarak kalktılar.  

“Ben istedim onlarla oturmak, bir sorun mu var, Safiye Teyze?” dediğimde üçü de 

şaşırmış bir şekilde bana baktılar. “Zeynep ve Ebru bana arkadaşlık ediyorlardı. Mahsuru 

yoksa biraz daha benimle kalabilirler mi?” 

“Tabii Özge Hanım kızım,” dedi. Kızına bakış attı ve gitti.  

“Şey, Özge Hanım… Özge abla ben annemin yanına gideyim. Ona anlatmadığınız 

için çok teşekkür ederim. Ben çok utanıyorum. Okumayı ben de çok isterim ama babam 

okutmayacağını söyledi. Şimdi bunda diretirsem bana çok kızar,” dediğinde ben lafını 

böldüm. “Sen orasını bana bırak! Bak her şey çok daha güzel olacak,” dediğimde geldi ve 

bana sarıldı. Arkadaşı Ebru da bana gülümseyen bakışlarla bakıyordu. O sırada terasa Hakan 

çıktığında şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Zeynep’in sırtına vurdum. “Tamam, canım. Daha sonra 

tekrar sohbet ederiz.” Hakan’ı fark ettiğinde başını öne eğdi ve çıktı. 
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7. BÖLÜM 

Evleneli bir hafta olmuştu ki Özge hayatımın ortasına oturdu. Beni aldı bambaşka bir 

Hakan’a dönüştürdü. Onsuz bırak hayatı bir gün ayrı kalmayı aklıma getiremiyordum. Tüm 

evdeki çalışanları kendine hayran bıraktığı yetmiyormuş gibi bir de köydeki insanlar onu 

sormaya başladı. Bir hafta da bunu nasıl başardığını anlayabilmiş değilim. Dün annesi ile 

görüştüğünde babası ile boşanma işlemlerinin başladığını öğrendik. Bana belli etmemeye 

çalışsa da bu konu onu çok etkiliyordu. Dikkatini başka insanlara ve onların sorunlarına 

vermeye çalışıyordu. Bütün gün deli gibi yoruluyordu. Ama akşam yanıma kıvrıldığında 

ikimizin de yorgunluğu bitiyordu.  

“Hakan kalk, çabuk. Aşağıdan Koray’ın sesi geliyor.” 

Gözümü açtığım zaman Özge’nin beni sarstığını fark ettim. Ben onu kendime 

çekmeye çalıştıkça o beni ittiriyordu. “Özge, beni ittirmeyi kes!” dedim ve bir daha kendime 

çektim.  

“Ya Hakan, saçmalamayı kes! Annenler geldi galiba,” dediğinde gözlerimi açtım. 

“Ne?” 

“Annenler diyorum, galiba onlar geldi. Kalk lütfen. Duş almam gerekiyor.” 

“Bana ne? Bu saatte geldilerse bekleyecekler,” dedim ve onu çektim. Ama elimden 

kurtulmayı başardı. “Bunun hesabını akşam vereceksin,” diye arkasından bağırdım.  

Aşağıya indiğimizde merdivenin başında Koray’ı pis pis sırıtarak bizi beklerken 

bulduk. Özge, eve misafirler gelmesinden dolayı çok heyecanlı ve mutluydu. Bende yalnız 

olamayacağımız için mutsuz ve sinirliydim.  

Koray sırıtarak bakarken “Sabah şerifleriniz hayırlı olsun… Eve misafir geliyor, siz 

bu saatte kalkıyorsunuz. Çok ayıp,” dediğinde dilini şaklattı.  

“Onu habersiz gelirken düşünseydiniz. Yeni evli ve hâlâ balayında olan bir çiftin 

evine gelmeden düşünecektiniz,” diye hırladığımda Özge karnıma dirseğini geçirdi. Elini 

tuttum ve “Uslu dur!” dedim. “Sen de edepli konuş, kocacığım,” dediğinde Koray meşhur 

kahkahasını attı. 
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“Vaay! Siz birbiriniz için yaratılmışsınız, yemin ederim,” dedi ve bana sarıldı. Tam 

Özge’ye döndü sarılacaktı ki karımı kendime çektim. “Aklından bile geçirme Koray. 

Boynunu kırarım,” dedim. Özge’nin kaşlarını çatarak bana bakmasına ve Koray’ın 

kahkahasına aldırış etmeden elinden tuttuğum karım ile salona yürüdüm. 

Salona girdiğimde gördüğüm manzara beni şaşırttı. Tüm ailenin gelmesini 

beklemiyordum. “Ooo! Siz buranın yolunu bilir miydiniz?” 

“Sen çağırmazsan gelmeyiz tabii,” diyerek annem hemen sitem etmeye başladı. 

Ardından babam da sarılırken yüzü gülüyordu. 

Cansu bana sarılmadan baktı. Eli çenesinde ciddi ciddi düşündü ve “Çabuk söyle! 

Hakan nerede? Sen o olamazsın. O suratsız, aşırı ciddi, somurtkan bir adamdı,” dediğinde 

Özge kahkaha attı. Başımı sallayarak ona da sarıldım. 

Hepimiz oturduk ve kahvaltı yapmaya başladık. Ailemi ilk defa toplu bir şekilde 

çiftlikte görüyordum. Annemin özellikle çok duygulandığını hissedebiliyordum. Üniversiteyi 

kazanıp gittiğinden bu yana bu köyde kalmıyordu. Sabah gelir, akşam giderdi. Ben 

anneannemde kaldığım zamanlarda da devamlı arardı ama kalmaya gelmezdi. Anneannem 

buna çok üzülse de benim üzüleceğimden korktuğu için hiç dile getiremezdi. Çiftlik 

yaptırdığımda çok kızmıştı. Anneannem öldükten sonra burası ile bağının olmasını 

istemiyordu. Çok küçük olmasına rağmen dedemin onu bırakmasına çok üzüldüğünü 

biliyordum. Buraya her gelişinde onu hatırlaması beni çok üzse de anneannemin 

hatıralarından kopmak istemiyordum. Özge’nin sesi ile düşüncelerimden sıyrılmak zorunda 

kaldım.  

“Hakancığım, daldın gittin. Ben diyorum ki, bahçenin ilerisinde çok güzel bir 

manzara var. Oraya çardak yaptıralım, çay içmeye oraya gideriz, diyorum.” 

Cansu’da hemen lafa atladı. “Ne yapacaksın çardağı, asıl şuraya havuz yaptırın,” der 

demez “Hayır!” diye bağırdım. 

Herkes aşırı tepki verdiğim için bana bakmaya başladı. “Oğlum, sen de yüzmeyi 

seversin. Hem spor olmuş olur,” diyen babama aldırış etmedim. “Bu konuyu kapatalım. 

Havuz olmayacak!” Karımın çalışanların önünde güneşlenmesine izin veremeyeceğimi 

söylemedim tabii. 
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Annem “Evet, çocuklar aslında biz sadece sizi özlediğimiz ve merak ettiğimiz için 

uğradık. Müsaadenizle gidelim artık,” dediği an Özge lafa atladı. “Aaa! Anne hayatta 

bırakmam. Buraya gelmişsiniz. Bu gece burada kalın,” dese de annemim kalmayacağını 

bildiğim için konuya dâhil olmadım. 

“Teşekkür ederiz güzel kızım ama siz daha yeni evlisiniz. Ayrıca herkes yarın işe 

gidecek. Bir başka zaman geldiğimizde kalırız.” 

“Siz ne zaman işe döneceksiniz?” diye sorduğunda Koray’a ters ters baktım. O da 

kaş göz hareketiyle ne oldu, der gibi bana baktı. “Aslında bir hafta sonra Hakan işe dönecek 

ama benim ne zaman döneceğim belli değil,” diye cevabı hemen Özge verdi. 

*** 

Hakan ile evimizde ilk misafirlerimizi, eşimin ailesini ağırlıyordum. Ne zaman 

evlendim, ne zaman eşim oldu. Ayrıca da ayrı bir evim oldu ve evimize misafir geliyordu. 

Hayatımın hızına yetişemiyordum. Terasta güzel manzaramızın eşliğinde muhabbet ediyor, 

Koray ile Cansu sayesinde gülüyorduk. Hakan’ın benim ile yalnızken daha çok güldüğünü 

anladım. Ama ailesi buna rağmen ondaki değişimi fark etmiş, bunun benim sayemde olması 

konusunda hem fikir olmuşlardı.  

Yıldız annem çok kibar bir bayandı. Eşi Rıza babam ile okulda tanıştıklarını anlattı. 

İkisi aynı tıp fakültesinde okumuşlar ama Rıza babam Yıldız annemden iki sınıf üstte olduğu 

için ona yardım etmiş. Hikâyelerini anlatırlarken gözlerinden birbirlerini ne kadar sevdiklerini 

anladım. Benim annem ile babamda fakülteden arkadaşlarken evlenmişlerdi ama geldikleri 

durum belli. Demek ki uzun süre tanımak ya da âşık olarak evlenmekte sonucu etkilemiyor.  

Rıza babam “Kızım baban nasıl? Ne zamandır aramıyor,” dediğinde Yıldız annem 

dirseği ile müdahale etmek istedi. Yıldız annemin, annem ile babamın boşanmasından 

haberinin olduğunu o an anladım. Hakan da “O aramıyorsa sen ara sor,” dediğinde babasına 

sitemle baktığını gördüm. Koray da Hakan’a döndü. “Eee! Hakan şimdi bol bol sabahları krep 

yersin,” dediğinde Hakan kaşlarını çatarak Koray’a bakmaya başladı. “Ne krepi,” dediğinde 

ben müdahale ettim. “Benim mutfağa girmem yasak olduğu için ona krep yapmadım.” 

“İnanmıyorum, büyük kayıp. Hatta bu kahvaltıda da isteyecektim ama geç kaldığınız 

için söyleyemedim.” 
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“Teşekkür ederim, bir daha ki gelişinde yaparım.” 

Yıldız annem “Aslında çocuklar siz nasıl tanıştığınızı anlatmadınız,” der demez lafa 

Cansu atladı. 

“Valla anneciğim, bunu ben anlatayım çünkü olay anı benim evimde yaşandı. Olay 

diyorum çünkü o gün neredeyse birbirlerini boğazlayacaklardı,” dediğinde Koray, “Abartma 

Cansu,” diye müdahale etti. Cansu gözlerini kısarak baktıktan sonra anlatmaya devam etti. 

Onun evinde yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlattıkça Hakan hariç herkes kahkahalarla 

gülmeye başladı. Bir süre sonra Koray “Hakan, bir gelsene, seninle konuşmak istediğim özel 

bir mesele var,” dedi ve birlikte bahçeye çıktılar. 

Rıza babam, onlar kalktıktan sonra bana döndü. “Kızım, sana çok teşekkür ederiz. 

Hakan’ı şimdiye kadar hiç bu kadar mutlu ve güler yüzlü görmemiştik. Resmen onu hayata 

kazandırdın. Biz onun yapısı böyle diye düşünmüştük. Ama şimdi onu gülümserken görmek, 

anne baba olarak bizi çok mutlu etti.” 

“Aslında açık konuşmak gerekirse bende o gülünce çok şaşırıyorum. Özellikle 

yalnızken benim konuşmalarıma, tepkilerime nedense kahkahalarla gülüyor. Evlenmeden 

önce gülsün diye beklerken bazen kahkaha atması artık beni sinir etmeye başladı.” 

“Hadi canım! Hakan hayatta kahkaha atmaz.” 

“Valla Cansucuğum, atmazdı. Artık kahkaha atıyor,” dedim ve hepimiz gülmeye 

başladık. “Aman duymasın inadından bir daha gülmez,” der demez özellikle Rıza babam 

gülmeye başladı. O sırada telefonum çaldı arayan annemdi. İzin istedikten sonra içeri geçtim.  

“Efendim anneciğim.” 

“Kızım nasıl bakalım?” diye sorduğunda içim acıdı. Evimde eşimin ailesini 

ağırlıyordum. Ama kendi ailemi artık böyle tam takım ağırlayamayacaktım. Hatta babamı 

ağırlamayacağım kesin, diye düşünürken annemin sesi geldi. “Özge, hatta mısın?” 

“Evet, buradayım. Çok özlemişim seni. İyiyim, siz nasılsınız?” 

“Ben de anneannen ile oturuyordum. Bugün baban ile bir mutabakata vardık. Onu 

haber vereyim dedim.” 
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Babamın lafı geçince o görüntüler gözümün önüne geldiği için midem bulanıyordu. 

Ama bunu anneme belli etmek istemedim. Sesi kulağa gayet güzel geliyordu. “Nasıl?” 

“Şirketin zaten yüzde elli biri senindi. Kırk dokuzu benimdi. Biliyorsun. Dedemin 

mirasıydı bu şirket ve bu şirkette babanın emeği olduğu için hisselerimin yüzde kırkını ona 

verdim. Dokuzunu da sana kattım. Bir de ona ev verdim. Ama geri kalan her şey benim 

olacak. Emekliliğim de var. Anneannen ile gül gibi geçinir gideriz,” dediğinde sesi rahat gelse 

de içinden kırgınlık kırıntılarını hissedebiliyordum.  

“Emin misin anneciğim? Dokuzluk hisse sende kalsaydı. Ya da benden sana 

vereyim,” dedim ama annem lafımı kesti. “Bu yaştan sonra ne yapacağım. Zaten sonra yine 

senin olacak. Boş ver, onun ile ortaklığımın olmasını istemiyorum.” 

İşte annemin bana belli etmek istemediği kalp kırıklığı gün yüzüne çıktı. Ben de ne 

bekliyorum ki, otuz beş yıllık ilişkileri bitince hiçbir şey hissetmemesini mi? “Tamam, sen 

nasıl mutlu olacaksan öyle olsun.” 

“Bir de sana da oturduğumuz evi verdim. Ben anneannenin yanına taşınacağım. O ev 

dedemin hatırasıydı. Babanda kalmasını istemedim. Ben de tek başıma orada oturmak 

istemiyorum. Seni en güzel günlerinde bu detaylarla, haberlerle üzdüğüm için özür dilerim,” 

dediğinde ağlayacak gibi geldi. Eğer o ağlarsa bende kendimi tutamazdım. İçeride de 

misafirler var. “Tamam, anneciğim. Sen hiç merak etme. Ben yanındayım. Yanınıza sık sık 

geleceğim. Sizi çok seviyorum. En kısa zamanda Hakan ile ziyaretinize geleceğim,” dedim ve 

ağlamadan kapattım. Bir süre sesimin ve duygularımın yatışması için oturduğum yerde 

bekledim.   

Yanlarına terasa çıktığımda Hakan ile Koray henüz gelmemişlerdi. Hakan’a 

baktığımda Koray ile hâlâ kafa kafaya vermiş hararetli bir şekilde konuşuyorlardı.  Ne 

konuştuklarını misafirler gittikten sonra sormaya karar verdim.  

*** 

İşte hayatımda istediğim tek şey şu anda kollarımda uyuyor. Bu masum karım bir 

gün benden nefret ederse diye hayatımda ilk defa korkuyorum. Ben ki Hakan ÖZPALA, 

şimdiye kadar bir kızla iki defa aynı yatağı paylaşmamış, ciddi görüntüsünü bozmamış adamı 

bir ayda değiştiren bu kadın, karım, kollarımdan uçacak diye korkuyorum.  
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“Daha ne kadar beni izleyeceksin?” 

“Bak sen uyuyormuş gibi yapmaya mı başladın?” derken yanına sokulmaya 

başladım. Kıkırdaması artık hayatımda kulağıma gelen en güzel ses oldu. “Tamam, izlemeyi 

bırakıyorum. Ama bu sabah bana kahvaltı için krep pişireceksin.” 

“Hani mutfağa girmem yasaktı.” 

“Ben de yanında olacağım için kuralı bozmamış oluyoruz,” dedim ama odamızdaki 

işimiz uzadığı için krep bir başka kahvaltıya ertelendi. 

Özge’yi zar zor balayına götürdüm. Üç gün sonra evim diye tutturdu. Onun evimize 

bu kadar bağlanması beni şaşırtsa da daha çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. Birkaç ay önce 

onun ile bu köyüm benim için ayrı ayrı yerlerdeyken şimdi ikisi bir bütün oldu. Bu bütün artık 

benim hayatımdı. Ben, onun zoruyla işe başladım. O da her gün köye gidiyor. Onlarla 

bahçelerde geziyordu. Birde orada arkadaş edindi. Her gün onunla geziyor. Bugün onlara 

oturmaya gitmek için benden izin istediğinde şaşırdım. Şimdiye kadar izin istemesini hiç 

istemedim. Ama bunu yaparken o kadar doğal ve içtendi ki. O artık benim dünyam değil 

evrenim oldu. Onun yanından başka yerde nefes alamıyorum sanki. 

Ben de bugün şu Yılmaz denen erkek bozuntusunun ipini dürmeye karar verdim. 

Koray’ın anlattıklarını Özge’yi üzmemek, o günü hatırlatmamak için söylememiştim. Ama 

dikkatsiz kardeşim barda gördüğü her kızın evine giderse daha başına hangi işler gelir kim 

bilir. O gün bizim ile mesajlaşırken yanında olan kız Yılmaz’ın asistanıymış. Patronuna 

yaranmak için Koray uyuduğunda, ki öyle olduğunu tahmin ediyor kardeşim, telefonundan 

gönderdiğimiz mesajı kendine attıktan sonra silmiş. Gerisi de tabii çorap söküğü gibi gelmiş. 

Toplantının acısını bu şekilde bel altı vurmaya çalışarak çıkarmaya çalışmış. O gün karakter 

yoksunu olduğunu anlamıştım ama bana bulaşacak kadar beyinsiz olduğunu düşünmemiştim. 

Benim Özge’mi üzecek kadar kafayı yemiş. Şimdi onu bu sektörden sileyim de görsün. Bütün 

iş yaptığı tüm şirketlerin yetkilileri ile görüşmekle işe başlayalım… 

Tüm görüşmelerden elim dolu çıkmanın mutluluğu ile arabama binerken telefonum 

çaldı. Özge’nin şoförü arıyordu. “Efendim, Fuat.” 

“Hakan Bey, Özge Hanım arabayı kendi kullanıyor. Sizin nereye gittiğini bildiğinizi 

söyledi. Bu nedenle benim kullanmama izin vermedi.” 
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Allah’ım ya bu kadın benim hayatım, nefesim demiştim değil mi? Aynı zamanda da 

ölüm sebebim olacak… “Tamam, Fuat. Köyde muhtarın kızı İpek varmış. Öğretmenmiş. 

Onun evine gidecekti. Diğer araba ile git bak bakalım. Ama içeri girme, dışarıda bekle.” 

“Tamam, Hakan Bey,” dedi ve telefonu kapattığında arabanın kapısında bir süre 

ayakta kaldım. Aslında kendince haklıydı. Onu daha detaylı araştırdığımda müthiş bir 

özgeçmiş ile karşılaşacağımı bilmiyordum. On yıl Amerika’da Endüstri mühendisliği üzerine 

yüksek lisans ve doktora yapmış, dört dil bilen başarılı bir kadındı. Şimdi onu alıp köye hapis 

etmeye çalışıyorum. Ne bekliyorum, evimizde akşama kadar beni oturup beklemesini mi? Aşk 

adamı salak ediyor, derdim. Bak haklı çıktım.  

*** 

“Sana inanamıyorum İpek. Atanamadığın için nasıl evde oturursun? Bak gel sana bir 

iş ayarlayalım, hem sen işini yap, hem köyümüz bundan yararlansın,” dediğimde İpek ağladı 

ağlayacak bana bakmaya başladı. O gibi mezun olan ve atanamadığı için işsiz gezen o kadar 

çok öğretmen olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Aslında özellikle büyük şehirlerdeki 

okullarda sınıf mevcutlarının yoğunluğundan yakınan insanlar var. Annemlerin yanında 

çalışan ailenin oğullarının okuduğu sınıf kırk kişilik olduğunu söylediğinde ağzım açık 

kalmıştım. Her site yapan inşaat firmasına zorunlu okul yapılacağı söylense, hem daha çok 

öğretmene ihtiyaç olur hem de sınıf mevcutları bir nebze azalır. Neyse bu konuları düşünmeyi 

bir kenara ittim. İpek ile ilgilenmeye devam ettim. 

İpek, ismi gibi o kadar naif bir kızdı ki, uzun açık kumral saçları, bal rengi gözleri ile 

etrafında dolanan erkek sayısını düşünemiyorum. Ama söylediğine göre erkek arkadaşı da 

atanamamış. Ailelerine durumu açamıyorlarmış. Bunu öğrenir öğrenmez kafamda fikir 

lambaları yanmaya başladı. Bir taşla birden fazla kuş vuracağım. Düşündükçe 

heyecanlanmaya başladım. Ben ne zaman bir işe başlarken heyecanlansam o işten başarı ile 

çıkarım. Kolları sıvama zamanı. 

“Bak İpek, aklımdaki fikri açıklıyorum. Köy meydanındaki kahvehanenin yerine 

anaokulu yaptıracağım. Gerekli düzenlemeleri şirketten yetkililere yaptırırım.” 

“Ama bu duruma Hakan Bey, izin verir mi?” 

“Onun ile ne alakası var?” 
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“Şirket dedin!” 

“Hımm! Bu börek harika olmuş, annenin eline sağlık,” derken bana şaşırmış 

bakıyordu. Konuşmanın arasında boğazımın derdinde olmama sanırım. Ne yapayım çok 

acıkmışım. “Neyse, onun değil benim kendi şirketim ile bu işi hallederim.” 

“Senin kendi şirketin mi var?” 

“Evet, sen o kısmı düşünme,” dediğimde İpek bana şaşkın şaşkın bakmaya devam 

ederken ben de çayımı yudumluyordum. Onun bu hali çok komiğime gitse de kendimi tuttum. 

Körle yatan şaşı kalkarmış. Hakan’dan bir şeyler kapmaya başladım sanırım. Şirketimin artık 

biraz bağış yapması lazım, değil mi? Ayrıca bir anaokulu ve iki öğretmenin maaşı ile batacak 

değilim.  

İpek ile hemen yollara düşmeye karar verdik. Dışarı çıkar çıkmaz Fuat’ı gördüm. 

Yanına yürüdüm. Yüzündeki mahcup ifadeden Hakan’ın onu yolladığını anladım. “Senin ne 

işin var burada, demeyeceğim. Hakan’ın yolladığını tahmin edebiliyorum. Of! Tamam, 

arkadan takip et bakalım,” dedim ve sinirimi ondan çıkarmamaya çalışarak yanından ayrıldım. 

İlk önce muhtar olan İpek’in babasının yanına uğradık. Konuyu açtık. Beraber kahveye gittik. 

“Neden burası?” diye soran kişi kahvehanenin işletmecisi, Selçuk ağabey. “Köyün 

merkezinde, bahçesi oldukça büyük, etrafı yollarla çevrili… İlk aklıma burası geldi. 

Düşünsene Selçuk ağabey, senin iki kızın var. Torunlarının resimleri galiba onlar,” dediğimde 

ocak başının duvarındaki çerçeveleri gösterdim. “Onlarda burada oynasınlar, bir şeyler 

öğrensinler istemez misin? Hem kahven için de yer buldum. Gelirken karşı sokakta bir evin 

boş olduğunu gördüm. Yıkılmış biraz ama sahibi her kimse isteriz, onarırız. Onu size kahve 

yaparız.” 

Herkes birbirine bakmaya başladı. “Güzel kızım, benim anlamadığım, ben kiracıyım. 

Bunu benim ile neden görüşüyorsun,” dediğinde boşa geçen vaktime mi yanayım, muhtara mı 

kızayım, bilemedim. “Nasıl ya? Muhtar amca, neden söylemedin?” 

“Ben biliyorsun da, kiracınızı ikna etmek için benden yardım istiyorsunuz sandım.” 

Şaşkınlıktan çatılan kaşlarımı gördüğümde açıklamaya devam etti. “Bu kahve, o bahsettiğiniz 

ev ve onun gibi üç ev, Hakan Bey’in,” dediği an beynimden vuruldum. Bu hiç aklıma 

gelmedi. “Aa! Bilmiyordum. O zaman işimiz daha kolay. Neyse, senin işin bozulmasın 

Selçuk ağabey, hadi biz o boş eve gidip bakalım.” 
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İçeri girdiğimde dışarıdan göründüğünden daha büyük bir ev ile karşılaştım. 

Kesinlikle burası daha güzel olacaktı. “Burası harikaymış. Ben mimarımızı buraya 

çağırayım,” dediğim anda arkadan Hakan’ın sesi geldi. “Ne için?” diye sorduğunda herkes bir 

ona bir bana korku dolu gözlerle bakmaya başladı. Zira Hakan simsiyah gözlerini bana dikmiş 

yavaş yavaş yürüyordu. Korkmaları gayet doğaldı. 

“Hoş geldin. Sürpriz oldu,” diyerek durumu şirinliğe vurmak istedim. Eğer bana 

sinirliyse yumuşaması gerekiyordu. Herkesin içinde bana bağırmasını kaldırmazdım. Şu 

sıralar her şeye çok kolay ağlayabiliyordum.  

“Merhaba,” diyerek ilk önce beni yanağımdan öptü. Birden eğilince kulağıma 

fısıldayarak kızacak diye düşündüm ama hiçbir şey söylemedi. Gerildiğimi itiraf etmeliyim. 

Ben bu adamdan niye bu kadar korkuyordum, anlamıyorum. Diğer herkes ile el sıkıştıktan 

sonra yanıma geldi ve bir eli belimde bir eli cebinde etrafı izlemeye başladı. 

“Görüyorum ki çocukluğumun geçtiği, anneannemin evini bulmuşsun,” dediğinde 

bakışımı hızla ona çevirdim. O da bana bakmadan evi seyrederek konuşmaya devam etti. 

“Çok yıpranmış. Gelince çok ihmal ettiğimi anladım. İyi ki gelmişim,” dedi ve bana döndü. 

“Siz ne yapıyorsunuz, burada?” diye sorduğunda bir yutkundum. 

“Burasının anneannenin evi olduğunu bilmiyordum.” 

“Aslında muhtar Bey biliyor ama söylememiş sanırım,” dediğinde İpek boynunu 

büktü. Muhtar ile Hakan birbirlerine bakıyorlardı. Duruma el atmam gerekiyordu. 

“Ben anaokulu yapabileceğim bir yer arıyordum. Bu evin senin olduğunu o söyledi. 

Ben de gezmek istedim.” 

“Anaokulu işi nereden çıktı?” 

Hadi bakalım Özge, dananın kuyruğu şimdi kopsun. “İpek anaokulu öğretmeniymiş 

ve atanamamış. Ben de köyde sokakta koşturan çocukları görünce buraya bir anaokulu 

yaptıralım, diye düşündüm. Burası senin iznin olursa senin çocukluğundaki gibi çocuk sesleri 

ile dolabilir mi?” 

Aferin kızım Özge Oscar’a aday göstereceğim seni! Hakan, etrafını izlerken ciddi 

ciddi düşünüyordu. “Tamam, bence bir mahsuru yok,” dediğinde en çok ben şaşırmıştım. 

Onun bu kadar çabuk kabul edeceğini düşünmemiştim.  



79 
 

“Nasıl yani? İzin veriyor musun?” 

“Niye şaşırdın? Karıcığım, kırk yılın başında benden bir şey istedi. Niye kırayım?” 

dediğinde yalnız olsaydık üstüne atlardım. O kadar mutlu olmuştum ki, İpek ile birbirimize 

sarıldık. Hep beraber evi gezdik. Bir süre sonra İpek ile babası gittiler ve biz yalnız kaldık. 

Bahçede süs havuzunun kenarında oturduk.  

“Okul çağına kadar ben yaz kış burada yaşadım. Bu evde… Okul başlayınca da 

yazları gelmeye devam ettim. Anneannem, Ali dedem ile evliydi. Ali dedem annemin öz 

babası değildi. Anneannem, annem beş yaşındayken eşinden boşanmış,” dediğinde ben 

şaşkınlıktan ağzımı bile açamadım. O da biraz bekledi ve anlatmaya devam etti. “Gerçek 

dedem ile hiç tanışmadım. Ali dedem de çok iyi bir insandı. Onların hiç çocuğu yoktu. 

Annem ve bizden başka… Ben beş yaşımdayken Koray doğmuş. Ben anneannem ile kalmak 

istediğim için ona annemler bakmış. Kulağa garip gelebilir ama annem o zamanlar yoğun 

çalıştığı için bu durum işine gelmiş. Beni bir buçuk yaşında anneanneme bırakmış. Ara ara 

geliyormuş fakat kalmıyormuş. Neyse… Ali dedem ile çok muhabbetim yoktu. Ayakkabı 

tamircisiydi. Küçük bir yeri vardı. Sabah gider akşam gelirdi. Buralar hep anneannemin. Ali 

dedemle evlenmeden önce varmış. Anneannem, Ali dedemle evlendiğinde annem on iki 

yaşındaymış. Araları kötü olmasa da sıcak da değildi. Anneannem ben yirmi yaşındayken 

öldü. Ali dedem de ondan iki yıl sonra öldü… Tüm hikâye bu kadar,” dedi. Ayağa kalktı ve 

elimi tuttu. “Hadi geç olmadan eve gidelim.” 

Yol boyunca konuşmamasından anneannesini özlediğini anladım. Ona sarılmak 

istiyordum. Özellikle herkesin içinde bana davranışından, söylediklerinden sonra… İçimden, 

onu çok seviyorum, dediğimde elimden tuttu ve öptü. “Ne düşünüyorsun?” diye sordu. 

“Seni ne kadar çok sevdiğimi,” der demez arabayı durdurdu. Bana bakmaya 

başladığında gülmeye başladım. “Ne dedin sen?” 

“Seni çok seviyorum, dedim.” 

Beni güçlü kollarıyla kendine çekmesi zor olmadı. Ama ani frenle midem biraz 

bulandı. Yüzümü ekşittiğimi fark eden sevgili kocacığım hemen telaş yaptı. “Hakan, bugün 

çok yedim. Börek, sarma ve bolca dut yedim. Şimdi aniden durunca yediklerim midemde 

çalkalandı.” 
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Boynumdan öpmesine bayılıyorum. Böyle öptüğünde içim gıdıklanıyor. Eve varır 

varmaz odamıza çıktık. Yemek saatine kadar da inmedik. Yemekten sonra işyerinden birkaç 

kişiyi aradım. Bu arada Hakan’a annemin söylediklerini anlatmadığımı fark ettim. Tam 

söyleyecekken “Yarın iş için yurt dışına çıkmam gerekiyor. Gece gelmeyeceğim için sen de 

geleceksin benimle,” dedi.  

“Hadi ya! Yarın eve bakmaya birkaç kişi gelecekti. Ayrıca mimar da çağırdım. Ben 

gelmesem,” dediğimde beni yanına çekti. “Sözleşmede ayrı yatmayacağımızı, iş gezilerine 

yalnız çıkmayacağımızı yazmıştım.” 

“Evet, ama bunu her zaman uygulayamayız. Sonuçta ileride gezilerimiz çakışırsa ne 

olacak.” 

“Öyle bir şey olmayacak. Seni yalnız göndermem,” dediğinde sesi biraz yükselse de 

kontrolünü kaybetmemişti. Henüz! 

“Tamam, yalnız çıkmayayım, ama sen gittiğinde ben evde kalırım. Sen git! Haftaya 

şirkete dönmeden anaokulu ile ilgili prosedürleri bitirmek ve önümüzdeki yıla da okulun 

yetişmesini istiyorum.” 

“Neden?” 

Derin bir nefes aldım. “İpek ve erkek arkadaşı işi yok diye evlenemiyorlar. Çok iyi 

bir kız, onları iş sahibi yaptıktan sonra evlenmelerine ön ayak olacağım. Ailelerinin haftaya 

tanışmalarını ardından da biran evvel evlenmelerini sağlayabilirim.” 

“Neden?” 

“Ne neden? Niye bunu sorup duruyorsun?” 

“Başkalarının hayatına karışma demiyor muyum?” 

“Karışmıyorum, mutluluklarının önündeki birkaç taşı kaldırmaya çalışıyorum. 

Arkadaşım o benim. Yeni tanışmış olmam, ona yardım etmeyeceğim anlamına gelmez. Hem 

bu şekilde kendimi daha iyi hissediyorum. Ne istiyorsun babamla şirkette ne yapacağım, 

annem acaba ağlıyor mudur, bundan sonra yalnız başına nasıl idare edecek, diye düşünerek 

kendi kendimi yiyip bitireyim mi?” 
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Yok, Hakan’ı idare etmek, laflarını ağzına tıkmak konusunda kendimi aştım. Bana 

bakakaldı. Tanıştığım zamanki o sert erkek değildi artık. Yumuşamaya başladı. Bunu ona 

itiraf etmeyeceğim tabii ki. Aksi durumda eskiye dönmek için uğraşabilir. Bu durumunun 

onun bilmesine gerek yok, değil mi? 

“Tamam, nasıl istiyorsan öyle yap. Yarın akşam yanımda olmayacaksan, hadi 

odamıza gidelim. Biraz kokunu depolamak istiyorum,” dediğinde koşa koşa odamıza gittik. 
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8. BÖLÜM 

 

Dünden bu yana anaokulu için uğraşıyordum. Tüm çalışanları seferber ettim. Sabah 

babam bu işin nereden çıktığı ile ilgili bir dünya soru sordu. Bende hazırcevaplık konusunda 

edindiğim tecrübeler sayesinde onu da susturmayı başardım. Nasıl mı? “Senin günahlarını 

belki böyle öderiz, dedim.” Babamın bir süre konuşamaması aklıma geldikçe gülüyordum. 

Kesinlikle psikolojim bozuldu. Ağlanacak şeylere gülen, gülünecek şeylere ağlayan biri 

oldum çıktım. Yaşadıklarımdan sonra bununla atlattığıma şükretmeliyim. 

Evin çatı katını gezmeye karar verdim. Küçük bir camdan gelen ışıkla içeride hafif 

bir aydınlık vardı. Her taraf çok pis ve bazı tahtalar inanılmaz çürümüştü. İnşaat mühendisi 

arkadaşım çıkmamam konusunda uyarsa da onu dinlemedim. Yerdeki kırık tahtaya eğildim ve 

ilerisini kontrol ederken altından metal bir şeyin parladığını gördüm. Tahtayı çok 

zorlanmadan söktüm. Üzeri oymalı metal bir kutu göründü. Elime aldım. Açıp açmamak 

konusunda kararsız kaldım. Aşağıdan bana seslendikleri için kutu elimde aşağıya indim. Tüm 

malzeme listesi belirlenmiş, iş takvimi oluşturulmuş, bugünlük yapılacak işler bitmişti. Bende 

eve biran evvel gitmek için sabırsızlanıyordum. Akşam Hakan geliyordu. Ona güzel bir sofra 

hazırlamak istiyordum. Arabaya oturduğumda Fuat’a eve gittiğimizi söyledim. Arkada bende 

kutuyu elime aldım ve açtım. İçinden resimler çıktı. Eski siyah beyaz resimler. Resimdeki 

kadın Hakan’ın anneannesi olmalıydı. Sonra bir mektup çıktı. İlk önce mektubun sadece 

başına baktım “Sultanım,” diye başlıyordu. Okumamam gerekiyor desem de merakıma yenik 

düştüm ve okudum. Kendime engel olamadım. Mektupta yazılanları Hakan’ın anlattığı hikâye 

ile birleştirince bu mektubun öz dedesinden anneannesine geldiğini ve böylece boşanma 

sebebini anlamış oldum. Kutunun en altında bir resmin ters dönmüş bir şekilde durduğunu 

fark ettim. Onu elime aldım ve çevirdim. Baktım, baktım… Bir daha dikkatlice baktım. 

Nefesim kesildi. “Fuat, arabayı durdur. Nefes alamıyorum,” dediğimde kendimi dışarı zor 

attım. Elimdeki resme bakıyordum.  

“Özge Hanım, iyi misiniz? Hastaneye gidelim mi?” 

“Yok, Fuat, beni hemen eve götür,” dedim. Arabada yol boyunca Hakan’ın öz 

dedesinin benim dedem olduğu gerçeğini sindirmeye çalıştım. İkimizin de anneannesi dedem 

yüzünden acı çekmişti. Şimdi hikâye gözümün önünde bütünleşti. Anneannemin düğünümde 

bahsettiği, dedemin onun için boşandığı, terk ettiği kadın, Hakan’ın anneannesiymiş. Bunu 
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ona nasıl söylerim? Eve varır varmaz, Zeynep yolumu çevirdi. “Özge abla, bu zarf size 

gelmiş,” dediğinde zarfı elime aldım. Ayakta duracak halim yoktu. Sadece zorla bir 

gülümseme ile hızla odama gittim. Yatağa önce zarfı sonra da kendimi attım. Hakan’a bunu 

anlatmanın derdine düştüm. Anneannesine çok düşkündü. Onu üzen adamı, dedemizi hiç 

görmemişti. Dedemiz… Biz akraba mı oluyoruz şimdi? Allah’ım hayatım film senaryosuna 

dönüştü. Bu yaşadıklarım bir rüya olmalı, derken yatakta döndüm. Zarfla göz göze geldim. 

Sarı bir zarftı. Elime aldım. Gönderen yazmıyordu. Yatakta doğruldum ve zarfı açtım. Bir 

kâğıt çıktı. Bilgisayar yazısıyla yazılı bir not vardı. “Hakan seninle rastlantıyla tanışmadı. 

Anneannesinin intikamı için seninle evlendi.” 

Ne kadar zaman kâğıt elimde baktığımı bilmiyorum. Biraz önce hayatım film 

senaryosuna dönüştü demiştim, değil mi? Korku filmi olduğuna yemin edebilirim. Midem 

tekrar bulanmaya başladı. İçimdekileri banyoda çıkarttım. Aynada yüzümü yıkadım ve 

kendime bakmaya başladım. Bu yazılanlar doğru olabilir miydi? Dedem,  sözleşme, ani nikâh, 

çabucak düğün… Aman Allah’ım tüm taşlar yerine oturdu. Doğruydu! Tüm yazılanlar doğru, 

Hakan beni sevdiği için değil, benimle sadece intikam için evlendi. Ama o bu kadar zalim bir 

insan olamaz. Benim ne suçum var. Dedemin günahını neden ben çekiyorum. Artık gücüm 

kalmadığı için yere oturdum hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım.  

Birden kendime geldim. Niye ağlıyorum ben, dedim ve zorda olsa hemen ayağa 

kalktım. Yıkılmanın zamanı değildi. Onun yüzünü görmek istemiyordum. Bavuluma biraz 

giysi tıkıştırdım. Pasaportum, kimliğim ne varsa aldım. Evet, benim ailemin kadınları 

üzerinde kesinlikle bir lanet vardı. Benim de evliliğim buraya kadarmış. Ben ihanetin en 

planlı olanına maruz kaldım. Bunu annemlere anlatmayacağım. Hatta onlara da 

gitmeyeceğim. Yerimi kimse bulmamalı. Artık Hakan’ın yüzünü şeytan görsün. 

Bavul elimde aşağı indim. Dışarı çıktığımda önüme Fuat ile Haydar amcam geçti. 

Ağlıyordum. Onlar da şaşkın şaşkın bana bakmaya başladılar. 

“Ne oldu Özge kızım?” diye sorduğunda bavulu çekiştiriyordum. “Bitti Haydar 

amca. Buraya kadarmış. Gidiyorum ben,” dediğimde bavulu arabanın bagajına zorla tıktım. 

Fuat şoktaydı. “Haydar amca, hakkınızı helal edin. Zeynep’i lütfen okut. Bak karşısına nasıl 

erkeklerin çıkacağı belli olmuyor. Evlilik başladığı gibi bitebiliyor da… Boşandığı zaman bir 

kadın kendi ayakları üstünde durmalı. Ben burada duramam,” dediğimde kolumdan tuttu.  

“Kızım bu vaziyette bırakamam seni, ben ne derim Hakan Bey’e?” 
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“Haklısın, ama bende bu evde duramam. Hakan’ı görmek istemiyorum.” 

Safiye teyze ile Zeynep de koşarak yanımıza geldi. “Kızım ne oldu?” diye Safiye 

teyze bana sarıldı. “Hakan… Hakan Bey’iniz beni meğersem hiç sevmemiş. Her şey planlı 

programlıymış. Sadece intikam almak için benimle evlenmiş. Anneannesi, siz de tanıyorsunuz 

değil mi? İşte ben Sultan Hanım’ı terk eden adamın torunuyum. Şimdi anladınız mı?” 

dediğimde benden uzaklaştılar. Ağızları açık kalmıştı. Zeynep yanıma geldi. 

“Ablacığım, tam olarak ne olduğunu anlamıyorum ama lütfen sakin ol. Fevri karar 

verme!” 

Zeynep haklıydı. Derin bir nefes aldım. Düşünmeye başladım. Yaşadığım şoktan 

dolayı beynim yavaş çalışıyordu. Sözleşme vardı. Tabii ya, beyefendi bu nedenle süre şartı 

koydu. Biliyordu. Bunlar ortaya çıkınca beni mahkûm ederek öç alacaktı. Belki dedemle 

yüzleşecek, sen istesen de ben bırakmadığım sürece torunun yanımda kalmak zorunda, 

diyecekti. Belki oturmuş halime içten içten gülmüştü. Kendime geldiğimde herkes bana 

bakıyordu. “Tamam, bavulumu taşıyın. Akşam yemeğinden sonra sizden ricam bugün erken 

evlerinize dağılın,” dedim ve aralarından hızla geçtim.  

Terasta önümde yemek masası, elimde kutu ve mektup ile beklemeye başladım. 

Zeynep, Hakan geldiğinde kapıyı açmak için beklemişti. Ama benim yanıma gelmiyordu. 

Artık ağlamıyordum. Tam onunla tanıştığım günden bu yana yaşadıklarım, film şeridi gibi 

gözümün önünden geçti. Ben nasıl görememiştim. Onun her yerde karşıma çıkması, birden 

elimden tuttuğu gibi tekneye atması… Ben nasıl bu kadar basiretsiz davrandım. Her şeyine 

evet, dedim. Benim kesinlikle duygusal zekâ seviyem düşük olmalı. 

İşte geldi Hakan Bey. Kendince romantik bir akşam yemeği yiyeceğimizi düşündüğü 

için terasa sırıtarak çıkmıştı. Ama benim oturduğum yerde oldukça ciddi olduğumu görünce 

hemen suratı asıldı. “Bir sorun mu var?” diye sorduğunda elimdeki kutuyu ve mektubu hiç 

konuşmadan önüne uzattım. Ayakta durmuş, ilk önce kutuyu açtı. Resimleri ve mektubu 

gördüğünde gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Kaşları çatıldı ve dişlerinin gıcırdaması 

duyuluyordu. Sonra diğer mektubu eline aldı. “Bu ne?” diye sordu. Ben de baştan itibaren 

oldukça sakin ve tek düze bir tonda olanları anlattım. Anlatacaklarım bittiğinde ayağa 

kalktım. Derin bir nefes aldım. “Sana tek bir sorum olacak,” dediğimde şaşkınlıktan bana 

bakıyordu. Sorumu anladığı omuzlarının düşmesinden belli oluyordu.  
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“Beni, tanışma akşamından önce tanıyor muydun? Yani benim kim olduğumu biliyor 

muydun? Hatta biraz daha açayım, senin dedenin benim dedem olduğunu biliyor muydun?” 

Cevabı bilsem de son bir ümidim vardı. Tüm gün onun buna vereceği cevabı 

bekledim. Bilmiyordum, derse ne olacaktı. Hiçbir fikrim yoktu.  

“Biliyordum!” dediği an yığılmamak için masaya tutundum. Birisi benim 

boğazımdan sıkıyordu resmen. Hakan beni tutmaya çalışsa da onu ittirdim.  

“Sakın, sakın bana dokunma!” diye bağırdım. “Nasıl yaparsın bunu bana! Dedemin 

günahını nasıl bana ödetmeye kalkarsın. Sen bu kadar mı kötüsün? Ben bu kadar mı aptalım?” 

dediğimde sandalyeme yığılır gibi çöktüm. O da söyleyecek bir söz bulamıyordu. Ne 

söyleyebilirdi ki, her şey gün yüzü gibi ortadaydı. Ne olacak şimdi. Ortada bir sözleşme var. 

Ayrıca annemi bu durumda bir de ben yıkamam. Sırtımı dikleştirdim.  

“Sözleşme süresi dolana kadar burada yaşamaya devam edeceğim. Ailemiz aramızda 

geçenleri bilmeyecek. Aynı odada yatabiliriz. Ama elin elime değmeyecek. Süre bittiğinde 

seni bir daha görmek istemiyorum. Zorunlu kalmadıkça da benim ile konuşmayacaksın. 

Merak etme, sözleşmedeki kuralları harfiyle yerine getiririm,” dedim ve yerimden kalktığım 

gibi yanından hızla geçtim. 

*** 

Kâbus! Bu yaşadıklarım hayatımda gördüğüm en kötü kâbus olmalı. İşte korktuğum 

başıma geldi. Ama nasıl olabilir. Bu mektubu kim yollamış olabilir. O akşam salonda yattım. 

En azından sözleşmeye sadık kalmayı kabul etmişti. Bu benim için iyi mi kötü mü bilemedim. 

Onun ile aynı çatı altında, yabancı gibi yaşamak aslında benim için işkenceden beterdi. 

Sadece gözümün önünde olması benim tek tesellimdi. Çalışan herkesi ertesi gün mektup ile 

ilgili sorgulamaya başladım. Ev halkı meseleyi, Özge’nin halini anlattığında ölmek istedim. 

Onu bu hale getirdiğim için kendimden nefret ettim. Ama ona doğruları söyleseydim 

inanmayacaktı. Planlarımı onu tanıdığımda değiştirdiğime inanmayacaktı. Peki, kim bize bu 

kötülüğü yapmış olabilir. Bu mektubu kim yollamış olabilir.  Bu konuyu zamana bırakmaya 

karar verdim.  

Özge artık şirketinin başına dönmeye karar verdi. Öğrendiğime göre annesi 

hisselerini babası ile Özge’ye paylaştırmıştı. Bunu bana anlatmadığı için ona kızamadım bile. 

Zaten artık konuşmuyorduk. Ailelerimiz aradığında belli etmemeye çalışıyorduk. Bir yandan 
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anaokulu projesi ile ilgileniyor, bir yandan da şirketin yoğun iş temposuna ayak uydurmaya 

çalışıyordu. Özge asistanına talimat vermişti ve tüm günün programını benim ile 

konuşmamak için o bana gönderiyordu. Akşam geç saate toplantı bırakmıyordu. Fuat’ın 

kullandığı araba ile her yere gidiyor, yaptığı her şeyi ondan öğreniyordum. Böylelikle benim 

ile muhatap olmuyordu.  

Bir ay bu şekilde nasıl geçti bilmiyorum. Haydar Bey, ata bineceğim sırada yanıma 

geldi. “Hakan Bey oğlum, biraz vaktin var mı?” 

“Tabii Haydar Bey, seni dinliyorum.” 

“Özge Hanım kızımız ile durumunuz ne olacak? Bunu sorduğumuz için mazur gör 

bizi,” dediğinde sesi çok üzgün geliyordu. Kısa zamanda onların sevgisini kazandığı için 

bizim adımıza endişelendiklerini anlıyordum. 

“Bilmiyorum, Haydar Bey.” 

“Peki, onunla konuşmadığın için benim söylemem uygun görüldü. Yarın İpek 

Hanım’ın kına gecesi olacak. Kına köyün yakınındaki Su otelinde yapılacak. Tüm 

hazırlıklarla Özge Hanım ilgileniyor. Sizin de haberinizin olmasını istedi. Orada 

bulunmanızın doğru olacağını söyledi. Elçiye zeval olmaz,” dediğinde omzuna hafifçe 

vurdum. Ata bindim ve hızla oradan uzaklaştım.  

Sabah kalktığımda son bir ay olduğu gibi Özge benim ile karşılaşmamak için 

erkenden kalkmış, aşağıya inmişti. Saat beşte mi, altıda mı kalkıp iniyordu, bilmiyorum. 

Yatağımızı ayırırsam diğer kuralları da ihlal etmek ister diye sesimi de çıkaramıyordum. 

Salondan sesler geldiğinde içeride Cansu’yu gördüm. Şuana kadar ailemizin karşısında oyun 

oynamamıştık. Ayrı ayrı onları ziyarete gidiyorduk.  

“Ooo! Günaydın Hakan Bey, eve misafir geliyor. Sen uyuyorsun. Önceden bu kadar 

geç kalkmazdın.” 

“Sana ne, Cansu? Sabah sabah beynimi ütülemeye mi geldin?” 

“Hayır canım, Özge ile alışverişe çıkacağız. Akşam kına için kıyafet almamış daha, 

ona yardıma geldim.” 
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Bende hazır o buradayken bunu kullanayım dedim. “Günaydın karıcığım,” diyerek 

belinden tuttum ve kendime çektim. Ne yapacağını şaşırmış bir şekilde kendini sıktı ama 

öpmeden bırakmadım. Bana kaşlarını çatarak baktı. “Kızma canım ya, Cansu’dan çekinecek 

halim yok,” diyerek işi dalgaya verdim. Onu çok özlemişim ama ne yapabilirim. Yok, bu 

böyle olmayacak. Benim en kısa zamanda ona gerçekleri anlatmam ve kendimi affettirmem 

gerekiyordu.  

Gün boyunca ben evde vakit geçirirken Özge çarşıda gezdi. Fuat, ilk önce 

kuyumcuya, sonra bir mağazaya ve şimdi de ayakkabıcıya gittiğini bildirdi. Safiye Hanım ve 

Zeynep de o günden sonra bana mesafeli davranıyorlardı. Zeynep yanıma geldi ve “Hakan 

Bey, kuaför geldi ama Özge Hanım henüz dönmedi. Ne yapalım,” dedi. 

“Ne bileyim ben? Şimdilik seni hazırlasın, Zeynep. Sonra da o gelene kadar beklesin, 

ayrılmasın,” dedim ve kendimi evden attım. Köy meydanına gittiğimde gördüğüm manzara ile 

şaştım kaldım. Muhtarı gördüğümde yanına gittim. “Hayırlı olsun, Veysel Bey,” dedim. Elimi 

sıktığında halinden memnun gözüküyordu. 

“Çok sağ olun Hakan Bey. Özge Hanım sağ olsun, köy halkı için servis göndermiş. 

Otele götürmek için bekliyorlar. Biz hiçbir şeye karışmadık. Düğün erkek tarafında Tokat’ta 

olacağı için buradaki kına gecesini düğün gibi ayarlamış. Tüm masrafları da üstlenmiş. İpek o 

kadar mutlu ki, anlatamam,” dediğinde gözleri doldu. Bana da karımla gurur duymak kaldı. 

Onun gurur duyacağı bir kocası olmadığı halde.  

Akşama kadar dolaştım. Biraz bende alışveriş yaptıktan sonra eve gittim. Herkes 

koşuşturma içindeydi. “Koray, sen ne zaman geldin?” diye sorduğumda sırıtan kardeşime 

sarılıyordum. 

“Fazla olmadı. Cansu çağırdı. Akşam ona eşlik etmemi istedi. Sanki baloya 

gidiyoruz. Eee! Sen de ne var ne yok?” 

“İyidir, biraz işlerim vardı. Herkes hazırsa bende giyineyim, geleyim,” dedim ve 

yanından ayrıldım.  

İçeri girdiğimde Özge merdivenlerden aşağıya iniyordu. Kırmızı diz altı, dar, düz bir 

elbise giymişti. Sadece omzunda büyük bir broş takılı sade bir elbise içinde harika 

görünüyordu. Kırmızıdan oldum olası nefret etmişimdir ama çok dikkat çeken bir renk olduğu 

için. Özge’nin de tüm güzelliği yetmiyormuş gibi bu şekilde daha da dikkat çekmesi canımı 
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sıkmıştı. Kendimi tutamadım. “Başka bir renk seçemedin mi?” diye sorduğumda Safiye 

Hanım kaşlarını çatmış bir şekilde bana bakmaya başladı. 

“Oğlum, kör müsün? Karın ne kadar güzel oldu?” diye sorduğunda onun bana bu 

şekilde ilk defa konuştuğuna tanık oldum. Galiba artık sabrını taşırmıştım.  

“Ben de fazla güzel olduğu için söylüyorum zaten. O güzelliği sadece ben görmek 

isterim. Herkesin önünde bu şekilde sergilemesini istemiyorum,” dediğimde de anında 

gülümsedi. Ama Özge’den hiç tepki gelmedi.  

“Ben arabada bekliyorum,” dedi ve yanımdan yürüyerek çekip gitti. 

*** 

Adamdaki pişkinlik beni öldürecek. Hiçbir şey olmamış gibi bana karışmaya devam 

ediyor. Arabaya oturdum, beklemeye başladım. Tamam, onu sinir etmek için bazı 

düzenlemeler yapmış olabilirim. Onun hayatım ile ilgili yaptığı düzenlemelerin yanında 

bunlar çok masum kalıyor. Yanıma geldi, oturdu. Sürmeden bana bakmaya başladı. “Bakma 

işiniz bittiyse düğüne geç kalmak istemiyorum,” dedim. Bakmasam da hakkı olmamasına 

rağmen bana sinirlendiğini hissedebiliyordum. Umurumda mı? Değil tabii ki! 

Otel’e geldiğimizde İpek’in ve damadın ailesi bizi kapıda bekliyorlardı. Onların 

mahcup olması beni üzse de önemli olan İpek’in mutlu olmasıydı. Ayrıca kendi düğünüm ile 

ilgilenmemiş olmam da bunu biraz körükledi, diyebilirim. 

Düğün salonuna girmeden önce ayarlamaları yapan yetkili beni kapıda yakaladı. 

“Merhaba Özge Hanım,” diyerek elini uzattı. Ardından Hakan’ı göstererek tanıştırdım. 

Menüyü uzattı ve son halini gösterdi. Menüyü okurken gülmemek için kendimi zor tuttum. 

Salonun arkasına çocuklar için ayrı masa ve menü ayarlatmıştım. Diğer masalar da aileler 

içindi. Onların menüsü de ayrıydı. Bu menüyü benim taleplerim doğrultusunda özel olarak 

hazırlamışlardı. “Çok güzel olmuş, emeğinize sağlık,” diyerek geri uzattım.  

Masamıza gittiğimde ailelerin oturduğu masada oturmak istememiştim. Bize Cansu 

Koray ve Safiye Hanımlarla bir masa oluşturulmasını söylemiştim. Onlarla kendimi tam bir 

aile gibi hissediyordum. Servis tüm misafirleri biz gelmeden getirdiği için en son salona 

girenler de bizlerdik. Yerimizi aldıktan kısa bir süre sonra müzik grubu da yerlerini aldı. 

Müziği söyleyecek kişi mi? Tabii ki karaoke barda çalan grup ve solistti. Hakan’ın onu 
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hatırlaması yüzünün aldığı şekilden belli oluyordu. Ama tabii bu kocacığım için hazırladığım 

sürprizlerin başlangıcıydı.  

İpek ve müstakbel eşi Mehmet sahneye çağırıldıklarında alkış tufanı koptu. Dans 

ederlerken çok mutlu görünüyorlardı. Ben de sanki onun annesi gibi niye heyecanlanıyorsam, 

bilemedim. Bıraksalar ağlayacağım. İlerleyen zamanda Koray, “Eee! Hadi kalksanıza! Herkes 

sizi görmek istiyor,” dediğinde ona baktım. “Kim o herkes, Koray?” diye sertçe çıkıştım ama 

masadakilerde onu onayladıkları için Hakan ayağa kalktı ve elini uzattı. Safiye teyzeme 

baktım. Kaşlarını kaldırınca kendimi ayakta buldum. 

Piste yürürken bir alkış tufanı da bizim için koptu. İpek ile Mehmet’e gülümsedikten 

sonra dans etmeye başladık. Gitgide beni kendine daha çok çekmeye başladığını 

hissediyordum. “Ne yapıyorsun Hakan?” diye tepki göstermeye çalıştım. Ama kocamın ar 

damarı olmadığını unuttum. 

“Karımla dans ediyorum,” dediğinde yüzüne baktım ve bana göz kırptı. Hakan, bana 

göz kırptı. İnanılır gibi değil. Buzdolabı kocam, kalplerimizi ayırdığım halde çözünmeye 

devam ediyordu. Üstelik bu durumu önceden beni mutlu etse de şimdi sinir etmeye başlamıştı. 

“Ondan bahsetmiyorum, yapıştın bana, biraz öte dursana,” dediğimde adeta dişimin 

arasından konuşuyordum. 

“Tabii ki aşkım ama öpe durmam için yalnız olmamız gerekiyor,” dediğinde ağzım 

açık kaldı. “Sen içki mi içtin? Sarhoş musun?” diye şaşkınlıktan soru sormaya başladım. 

“Evet, sayende aşk sarhoşu oldum.” 

“Iyy! Hakan, çok bayat taktikler. Senin gibi bir buz kütlesi için bile fazla soğuk. Bir 

daha yapma lütfen.” 

Müzik nihayet bittiğinde yerimize oturduk. Bir süre oyun havaları çaldı ve İpek’in 

annesi Rukiye teyzem yanıma geldi. “Özge kızım, İpek kınasını senin yakmanı istiyor.” 

“Olur mu hiç Rukiye teyze?” dediğim sırada kayınvalidesi geldi. “Benim yerime sen 

yak, ben Tokat’ta düğünde yanındayım nasılsa? Hadi kuzum,” dediğinde şaşırdım. Yüzlerine 

bakakaldım çünkü nasıl kına yakıldığını bilmiyordum. Masadaki herkeste bana bakıyordu. 

“Rukiye teyze, ben kına yakmasını bilmem,” dedim. 
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“Nasıl bilmezsin kızım. Şunun şurasında senin gelin olman ne kadar oldu. Sana nasıl 

yaptılarsa öyle yap,” dediğinde yüreğimden bir parça koptu. Hakan’ın da o sırada elini 

masadan çekip yumruk yaptığını gördüm. Onun yüzünden kına gecem bile olmamıştı. Şimdi 

de sıkıldı tabi bu muhabbetten. 

“Benim kına gecem olmadı. Ama tamam, bana tarif edin ben de yakayım,” dedim ve 

yerimden kalktım. O sırada Cansu da yanıma geldi. Çantadan aldığım altınlardan ikisini verdi. 

Ben boynuna beş tane altın takacaktım. “Ellerine, kınanın üstüne koyarsın. Üç tanesini de 

boynuna takarsın. Hepsi tam altın, az olmaz, merak etme,” dedi. Altınları elime aldım ve arka 

odaya geçtim. 

İpek giymiş kaftanını, bekliyordu. Onun ile beraber ayarladığım göçmen kızları da 

hazırdı. Arkadaşlarıyla beraber ellerinde küçük teflerle sahneye çıktılar. Onlar oynarlarken 

bizde kına tepsisini hazırladık. Kayınvalidesini de yanıma aldım. Tepsiyi elime tutuşturduktan 

sonra üzerindeki maytabı ve mumları yaktılar. Tahta oturduğunda İpeğin etrafında oynayarak 

iki tur atmamı istediler ama “Ben ve oynamak,” dedim ve güldüm. “Herkesin içinde 

oynayamam,” diyecektim ki Hakan geldi aklıma, hemen kabul ettim. Ondan hırsımı 

çıkaramamıştım. 

İpek tahta oturdu. Benim önümden giden, ellerinde mumlar olan kızlar yolumu açtı 

ve sahneye çıktım. Hakan ve misafirler geline değil direk bana bakıyorlardı. Bir turu zor attım 

ve ardından İpek’in önünde çömeldim. İpek’in arkadaşlarından birisi geldi ve tepsiyi tuttu. 

Avucunu elime aldım. İlk önce tarif ettikleri gibi kınayı sürdüm, ardından kesemden 

çıkarttığım altını koyduğumda İpek “Aşk olsun, yaptıkların yetmedi mi?” diye çıkışınca 

kaşlarımı çatarak onu susturdum. Ellerini keselere yerleştirdim. Hiç kına yaktırmamıştım ama 

kına yakmış oldum. Bu da keyifliymiş. O sırada İpek’in annesi ve kayınvalidesi yanıma geldi 

ve omzuma çok güzel işlemeli bir kırmızı örtü attı. Ardından elimi tuttu ve “Madem kına 

yakılmadı sana,” dediğinde şaşkınlıktan bir elime bir ona bakmaya başlamıştım. Ne olduğunu 

anlamadan avucumun ortasına kınayı yaktı ve üzerine gül koydular. “Gül gibi kınan olsun, 

hayatın gül gibi güzel, kalbin gibi temiz olsun,” dediğinde kendimi tutamadım ağlamaya 

başlayacağım anda geldi beni kaldırdı ve sarıldı. İpek ile Mehmet karşılıklı oynamaları için 

sahnede yalnız kaldıklarında bende kendimi dışarı attım. Lavaboya gittim. Sakinleşmeye 

ihtiyacım vardı. İçimden hıçkıra hıçkıra ağlamak geliyordu. Elimdeki kınaya bakmaya 

başladım. Yıkamaya kıyamasam da gülü çektim ve yıkadım. Kısa bir süre durmasına rağmen 

rengi değişmişti. Birden kapı açıldı ve Hakan geldi.  
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“Senin ne işin var burada?” diye çıkıştım. 

Elimi tuttu ve avucumdan öptü. “Özür dilerim, sana yaşatamadıklarım için, 

yaşattıklarım için özür dilerim. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun,” dediği an tam bana 

sarılacaktı ki içeri Cansu girdi. “Bir sorun mu var?” dediği an Hakan’ın suratını gördü ve 

sustu. 

“Evet, Cansu bir sorun var ve o sen oluyorsun,” dediğinde ben de kendime geldim. 

Bana ne oluyordu böyle! Neredeyse beni öpmesine izin verecektim.  

“Yok bir sorun Cansucuğum, hadi içeri geçelim,” dedim ve hızla oradan uzaklaştım.  

*** 

Kardeş katili olmam an meselesiydi. Cansu’yu hiç bu kadar boğazlamak 

istememiştim. Tam onu öpecektim, yumuşamıştı ki içeri girdi. Hay bendeki bu şansın! 

Özge’nin hızına yetişmek ne mümkün, ayağındaki o topuklularla yürümüyor, uçuyor sanki. 

Masaya oturduğumuzda ana yemekler servis ediliyordu. Bu ne kardeşim ya, böyle köy 

düğünü menüsü mü olur. Başlangıçta patlıcan salatası ile ıvır zıvır bir sürü şey, şimdi de 

ızgara balık. Aç kaldım bu akşam…  

“Ne o Hakan, tabağına hiç dokunmuyorsun?” diye sorduğunda pis pis sırıtıyordu, 

ukala Koray Bey. 

“Pek aç değilim, Koray. İstersen al, sen ye!” 

“Öyle mi? Ben de senin sevmediğin yemekler olduğu için yemediğini düşündüm,” 

dedi ve kahkaha attı. Bu adamın hayatı gülmekle geçiyor. Yok karşısına Özge gibi kök 

söktürecek bir kız çıkınca göreceğim. Ardından Koray’ın sesi geldi. “Hakan, cimcikle beni, şu 

kıza bak!” dediğinde gösterdiği yere döndüm ama kızı tanımadım. Sonra Zeynep’e sorduğunu 

gördüm. Hadi bakalım biraz önceki dualarım kabul olacaktı galiba… 

Bir süre sonra solist zibidisinin sesi geldi. Hep duyuyordum ama ağzından Özge’nin 

ismini duyduğum için yerimden sıçramama sebep oldum. “Değerli misafirlerimiz, hepinizin 

tanıdığını anladığım Özge Hanım’ın harika bir sesi var. Eğer kendisi bizleri kırmazsa bu güzel 

çiftimiz için bir şarkı söyler mi?” dediği an tüm salon alkışlamaya başladı. Özge de şaşırdı ve 

bana baktı. Ben elini tuttum ve kaşlarımı kaldırarak hayır, der gibi başımı salladım. Koray ile 

Cansu da “Vaay, bu o gün ki solist,” diyerek alkışlamaya başladı.  



92 
 

Onlara döndüm “Söylemeyecek, boşuna alkışlayıp durmayın,” dediğimde Özge 

kaşlarını çattı ve elini hızla çekti. “Sana soracak değilim,” dedi. Eğildi kulağıma “Sözleşmede 

şarkı söylememem yazmıyordu,” dedi ve ayağa kalktı. Sahneye yürüdüğünde kalkmamak için 

büyük bir çaba gösteriyordum.  

“Evet, aslında bu istek benim için sürpriz oldu. İpek ve sizlerle çok uzun süredir 

tanışmamış olsak da hepinizin, hayatımda önemli bir yer edindiğinizi söyleyebilirim. Her ne 

kadar hayatıma giren insanları tanımakta başarılı olamasam da sizlerin sıcaklığını kalbimde 

hissedebiliyorum.” Sevgili karıcığım konuşma yaparken bana laf çakmayı da ihmal etmiyor, 

anlaşılan. “Çok uzun yıllar memleketimden ayrı geçirdiğim için yurdum insanının cana yakın, 

samimi olduğunu bana gösterdiniz. Beni ailenizden ayırmadığınız için çok teşekkür ederim. 

İpek ve Mehmet’e de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Madem benden bir şeyler 

söylememi bekliyorsunuz… Her ne kadar kız tarafı gibi gösterilsem de damat bey, annem gibi 

Tokat’lı. Daha önce söylemedim ama benim anne tarafım Tokat’lı olduğu için ayrıca 

gururluyum. Bu nedenle bir Tokat türküsü okuyalım. Niksar’ın Fidanları diyelim…” 

dediğinde şaşkınlığım bir kat daha arttı. Annesinin Tokat’lı olduğunu unutmuştum. Türküyü 

söylemeye başladığında bir yandan omuzları ile ritim tutuyordu. Allah’ım ben bugün 

ölmezsem ya da öldürmezsem iyidir. 

Eve döner dönmez hıncımı Zeynep’ten çıkardım. “Zeynep, hemen bana yiyecek bir 

şeyler hazırla,” dedim ve odama duş almak için çıktım. Arkamdan Cansu ile Koray’ın 

kahkahalarını duymazdan geldim. Aşağıya indiğimde terasta oturuyorlardı. Cansu konuşurken 

beni fark etmedi. “Hadi patlıcan, balık onu ben söyledim de tatlıyı nereden biliyordun?” 

“Valla onu da mı sevmiyordu? O şans eseri oldu. Tatlı seçimini otele bırakmıştım,” 

dediğinde kıkırdıyorlardı. Özge Hanım’ın bu yaptığını aklımın bir kenarına yazdım.  
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9. BÖLÜM 

 

Düğün eğlenceli, güzeldi ama bir o kadar yorucuydu. Ertesi gün İpek ve ailesini 

düğün için Tokat’a uğurlamıştık. Ondan sonra balayına gitmişlerdi ve bugün döneceklerdi. 

Bende çok halsiz hissettiğim için iş yerinden bugünlerde erken dönmeye başlamıştım. Safiye 

teyzede bu halimden şüphelense de belli etmek istemedim. Akşamları da erken yatmaya 

başlamıştım. Bu nedenle Hakan’ı çok fazla görmüyordum.  

Sabah kahvaltıda mimar aradığında hemen telefonu açtım. “Selam günaydın. Sakın 

bana bir aksilik oldu, deme,” dediğimde ağzıma lokmayı yeni atmıştım. Hakan da bana 

şaşırmış bakıyordu.  

“Eşyaları getirdik. Yerleştirmeye başlayalım mı?” 

“Süper, ben hemen geliyorum,” dedim ve son lokmamı ağzıma tıktım. Çayımdan da 

son bir yudum aldım. “Ben çıkıyorum, eşyalar gelmiş,” dedim ve koşarak çıktım. 

“Fuat, hadi yürü gidiyoruz.” 

Kapıya gelen Hakan, benim kolumdan tuttu. “Sen bu günlerde yorgun görünüyorsun. 

Akşamları da erken yatıyorsun. Şu anaokulu işi biter bitmez tatil yapacaksın.” 

Gözlerimi devirip kolumu çektim ve bir şey söylemeden arabaya bindim. Uzun bir 

süre arkamdan baktığını aynadan görebiliyordum. “Özge Hanım, okula mı gidiyoruz?” 

“Evet, Fuat.” 

Eşyalar çok güzeldi. Park harika olmuştu. Renkler de bir o kadar şahaneydi. 

Anaokulunun levhası da hazırdı. “Özel Sultan Hanım Anaokulu” Bu ev onundu. Onun hatırası 

yaşamalıydı. Mimarisine ve onun yatak odasına dokundurtmadım. Eşyalarını tamir ettirdim. 

Komşulardan öğrendiğim kadarıyla en büyük zevki camdan dışarısını izlemekmiş. Camının 

önüne minderlerini yığdım. Yatağına sandığından çıkan örtüleri serdim. Onun kutudan çıkan 

resimlerinden çerçeveler yaptım. Yıldız annemden aldıklarımı, Hakan’ın çocukluk resimlerini 

de duvarlara ekledim. Kapısını kilitledim.  
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Aşağı inerken başım döndü ve hafif bir sendeledim. Biraz bekledim ve aşağıya öyle 

indim. Bahçeye çıktığımda mimar beni bekliyordu. Tam yanına gittim ki etraf karardı. 

Gözlerimi açtığımda küçük beyaz bir odada yatıyordum. “Uyandınız mı Özge Hanım? 

“Siz kimsiniz?” diye sorarken gözlerimi ışıktan dolayı kısmıştım. Doğrulmaya 

çalışıyordum. 

“Ben sağlık ocağında doktorum, Serkan, bayılmışsınız, sizi buraya getirdiler. 

Tansiyonunuz çok düşmüş. Tahliller için kan aldık ve laboratuara yolladık. Sonuçlar yarın 

gelir.” 

Oturduğumda doktora baktım. Doktor da bana baktı. Ben onu nereden tanıyor 

olabilirim, diye düşünürken o “Biz tanışıyor muyuz?” diye sordu. 

“Yani bana da simanız tanıdık geldi ama hiç Serkan isimli bir doktor arkadaşım 

yok,” dedim ve gülümsedim. İçeri Fuat girdi. “Özge Hanım, eşiniz yolda olduğunu söyledi. 

Beklemenizi istedi.” 

“Niye aradın Fuat? Neyse, tamam, bekleriz.” 

Serkan Bey, önündeki kâğıtlara bakıyordu. “Özge Hanım, en son ne zaman adet 

oldunuz. Yani hamile de olabilirsiniz,” dediği an beynimden vuruldum. Doktora bakakaldım. 

“Aman Allah’ım evlendiğimden bu yana hiç olmadım. Ama nasıl olur? Hap kullanıyorum,” 

diye söylenmeye başladım.  

“Peki, hapınızı düzenli alıyor muydunuz? Âdetiniz ile başlamanız gerekiyordu,” 

dediği an dondum.  

“Nasıl yani? Ben evlendikten sonra başladım.” 

“Başlamadan önce bir ilişkiniz olmuş muydu?” diye sorduğunda yerin dibine girmek 

istedim. Yüzümün kızarmasından cevabımı anlayan doktor gülümsedi. “Benim eşim de hap 

ile korunduğu halde hamile kaldı. Şimdi oğlumuz iki yaşında, merak etmeyin. Ama durum 

kesinleşene kadar hapları kullanmayı kesin,” dedi.  

“Bu arada ben sizi kesinlikle bir yerden tanıyorum, ama nereden,” diye sesli 

düşünmeye başladı. Ben o sırada hamile olmam fikri ile dünyadan kopmuştum. Bu mümkün 
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olamaz, diye içimden söylenip duruyordum.  “Bu hamilelik durumundan eşimin haberi 

olmasın, lütfen,” der demez kapı açıldı. Hakan içeri girdi ve yanıma geldi. Önümde çömeldi. 

“Nasılsın? Ben sana sabah söyledim, değil mi?” diye durmadan konuşmaya başladı.  

“Merak edilecek bir durum yok. Sadece tansiyonum düşmüş.” 

Ayağa kalktığımda elimi tuttu ve doktora bakmaya başladı. Elini uzattı ve “Merhaba 

ben Hakan, eşiyim,” dedi. Doktor da elini uzattı. “Memnun oldum, ben de Serkan.” 

O sırada Serkan ismi bir anlam ifade etmeye başladı. Hemen ona döndüm. “Serkan,” 

dedim. O da bana baktı.  “Tabii ya, Özge,” dedi ve yanıma geldi. Elimi tuttuğu an Hakan beni 

belimden çekti. Eyvah! Hakan olay çıkarmazsa iyi… 

“Hakan, sana anlatmıştım ya, anneannemin evinde komşumuzdu, çocukken oynardık 

demiştim. Serkan hani,” dediğimde Hakan’ın sinirden çenesi gerildi. O sırada Serkan’ın sesi 

geldi. 

“İnanamıyorum, beni eşine mi anlattın?” 

Bir sus be Serkan, o zaman da çenen düşüktü. “Yani, anneannemi anlattığım 

zamanlarda ismin geçmişti,” dedim ve lafımı Hakan’ın çekiştirmesiyle kesmek zorunda 

kaldım. Serkan’a kusura bakma, der gibi baktıktan sonra odadan çıktım. Dışarı çıkınca 

Hakan’ı ittirdim.  

“Ne yapıyorsun? Bıraksana!” 

“Bin arabaya,” dedi ve arabanın öbür tarafına yürümeye başladı. Oturmadan önce 

“Fuat, sen git,” dedi. 

Yol boyunca sesi çıkmadı. Ben de o sırada yaptığım ve son ortaya çıkan salaklığımı 

düşünüyordum. Korunmayı bile becerememiştim. Yok, ben nasıl on yıl Amerika’da okudum, 

nasıl mühendis oldum? Bu kadar büyük bir hata nasıl yapabilirdim! Bir anda sözleşme aklıma 

geldi. On sekiz yıl boşanamayacağım. “Hiii!” diye bağırdığımda Hakan “Ne oldu?” diye 

panikle sordu. 

“Ya çantam, çantamı aldılar mı acaba? Aklıma geldi de,” diye kıvırmaya çalıştım. 

“Fuat’ın kullandığı arabada…” 
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*** 

Sabah uyandığımda her zamanki gibi Özge yerinde yoktu. Yastığının üzerinde kâğıt 

gördüğümde hemen yataktan fırladım. Kâğıdı elime aldığımda “Ben işten önce doktora 

gideceğim. Fuat zaten söyler de benden öğren dedim,” yazıyordu. Doktor dediği Serkan 

olursa yemin ederim bu sefer kimse onu elimden kurtaramaz, diyerek telefonu elime aldım.  

“Fuat neredesiniz?” 

“İstanbul’da hastanedeyiz,” dediğinde şaşırdım. “Tamam,” dedim ve Özge’yi 

aradım. 

“Efendim Hakan,” diyerek telefonu açtı. 

“Hasta mısın? Bir şey mi oldu? Ne işin var hastanede?” 

“Tabii Fuat dışarıda olduğu için içerisinden haberin yok değil mi? Ah ah Hakan! 

Kontrol yeteneğin zayıfladı galiba.” 

“Zayıflamak ne? Bitirdin beni!” 

“İyi hadi Hakan, işim var! Bak bozulma kapatıyorum,” dedi ve kapattı.  

Kahvaltı yapmadan giyindiğim gibi dışarı çıktım. Soluğu Fuat’ın söylediği hastanede 

aldım. Ben gidene kadar Özge çıkmıştı. Hastanede dolanırken telefonum çaldı. Aykut aradığı 

için şaşırdım. 

“Efendim, Aykut.” 

“Hakan şirkete gelmen gerekiyor. Yılmaz geldi ve seni görmeden gitmeyeceğini 

söylüyor.” 

“Of Aykut, ne yapacakmış beni?” 

“Bilmiyorum ama çok sinirli.” 

“Geliyorum,” dedim ve kapattım.  

İşe gittiğimde ilk olarak Aykut’un yanına uğradım. Yılmaz denen şerefsiz herif orada 

oturmuş bacak sallıyordu. Tam üzerine yürüyecektim Aykut önüme geçti. “Fırsat verme, bela 

aramaya gelmiş. Belli,” dedi. 
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“Gelen misafirlerine böyle mi davranırsın?” 

“Allah’ın selamı ile gelen misafirlere iyi davranırım, şeytanın değil… Ne istiyorsun? 

Çabuk ol vaktim yok.” 

“Ben de sana aynı soruyu sormak için geldim. Bütün işlerime keser atmak istediğini 

duydum. Derdin ne?” 

“Bu soruyu soracak kadar beyinsiz olamazsın, değil mi? İnternetteki haberleri senin 

çıkarttırdığını biliyorum.” 

“Bak ne güzel benim sayemde Özge’yi kaptın. Teşekkür etmen gerekiyor. O haberler 

olmasaydı şimdi belki etrafında dolanıyor olurdun.” Teorik olarak bunun doğru olması onun 

haklı olmasını sağlamaz, değil mi? Ben bu adamı dövmeden buradan giderse iyidir. 

“Eee! Bu yüzden sana teşekkür edip, sarılmamı bekliyorsan yanılıyorsun. Çünkü o 

haberler çıktığında zaten beraber olmaya karar vermiştik. Gizli bir durum yoktu. Sen kendi 

mezarını kazdın sadece. Şimdi defol git. Bundan sonra ya işlerini temiz yaparsın ya da babana 

bırakırsın. O adamlardan sana iş çıkacağını sanmam.” 

“Bu konu kapanmadı. İleride görüşeceğiz.” 

Yılmaz denen uğursuz adam gittiğinden bu yana başıma ağrılar girdi. Aykut ile 

yarım saattir oturduk, başımdaki derdi konuşmaya çalışıyorduk. “Hakan, al karını karşına 

senden önceki ben, senden sonraki ben, diye durumu anlat. Özge zeki kız, hem de fazla zeki. 

İstersen size yemeğe gelelim ve biz çıtlatalım. Ne dersin?” 

“Bilmiyorum Aykut, işe yarar mı sence?” 

“Denemeye değer, tabii sen kadınları pek duygusal olarak tanımazsın. Onlar hem 

cinslerine eşlerinden daha çok güvenirler. Onların zevkleri ve fikirleri, yeri gelir kendi 

düşüncelerinin önüne geçer.” 

“Tamam, Aykut, şimdi ders alacak havamda değilim. Başım çatlıyor. Ben babamlara 

gidiyorum. Hastaneye… Akşam size gelelim.” 

Yolda aklıma geldi. Özge babamların çalıştığı hastaneye neden gitmedi. Neden başka 

bir hastaneye gitme gereği duydu. Babamın odasının kapısını tıklatana kadar bunu düşündüm. 
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Kapıyı açar açmaz bir de ne göreyim. Babam ile annem aralarına almış Özge’yi sohbet 

ediyorlardı.  

“Vaay, oğlum da gelmiş kadro tamam. Hadi yemeğe bize gidelim.” 

“Herkese merhaba, ben Özge’nin burada olduğunu bilmiyordum,” diyerek herkesi 

öptüm.  “Onun başka hastaneye gittiğini sanıyordum.” 

“Buraya muayene olmaya gelmedim zaten. Ziyarete geldim.” 

“Hayırdır çocuklar, sizin aranız mı bozuk?” 

Özge bana bakmaya başladı. Bacak bacak üstüne atmış, kolları bağlı, hadi anlat 

bakalım, der gibi bakıyordu. “Tabii ki bozuk değil. Sadece biraz,” dedim. Annem ile babam 

birbirlerine baktılar ve annem ayaklandı. “Hadi bakalım, aranızdaki sorun her neyse 

halledeceğiniz konusunda size güveniyorum.” 

“Değil mi, Yıldız anne? Hakan’ın plan yapmak ve onu uygulamaya sokmak 

konusunda üzerine yok,  nede olsa. Aramızdaki sorun için de şimdi plan yapıyordur. Yakında 

bende o plan dâhilinde sorunu düzeltmesine ayak uydururum. Benim de en büyük meziyetim 

sorgusuz sualsiz planlarına uymaktır.” 

“Ne alakası var, şimdi. Planları önceden yapıyordum. Ama hiçbir zaman uygulamaya 

sokmadım. Yani merak etme hiçbir zaman plana dâhil olmadın, için rahat olsun.” 

Özge “Tabi tabi, buldun benim gibi safı, ayakta uyut uyutabilirsen,” dediğinde 

annemler sesini çıkarmadan, şaşkın bir şekilde bize bakıyorlardı. Babam müdahale edene 

kadar… 

“Tamam, anlaşılan aranızda gerçekten bir problem var ve örtülü konuştuğunuza göre 

bizi ilgilendiren bir mesele değil. Şimdi bize davet etmek istiyorum ama bu şekilde değil. Bu 

nedenle Hakan al karını çıkın dışarı, sorun çözülene kadar da evinize gitmeyin,” dediğinde 

Özge sadece benim duyabileceğim bir şekilde mırıldandı. 

“O zaman bir daha çiftliğin yüzünü göremeyeceğim demek oluyor.” 

Geldiğimiz yere bak. Bir de Aykut’un planını denemeye karar verdim. “Bizi zaten 

Aykut ve Gamze yemeğe çağırdı. Onlara gideceğiz,” der demez Özge bana baktı. “Bana ne 

zaman söylemeyi düşünüyordun? Onların kapısına gelince mi?” 
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“Ne oluyor sana Özge? Önceden bunları sorun etmezdin?” 

“O öncedendi!” 

Özge ile sinirli sinirli bakışırken annem araya girdi. “Hakancığım, Özge haklı. Biz 

bayanlar bu tip planları önceden bilmek isteriz. Ona göre giyiniriz, kendimizi hazırlarız. Son 

dakika söylemen pek uygun kaçmıyor. Özgeciğim, oğlumun kusuruna bakma canım, sen onun 

ilk ciddi ilişkisisin. Daha önce kadın kaprisi ile uğraşmadığı için onları suyuna gitmeyi 

bilmez. Değil mi Hakan?” diye sorduğunda altında yatan mesajı almam zor olmadı. Başımı 

sinirle sağa sola salladım. 

“Evet, bir daha sana sorarım, kabul etmeden önce. Ama bence Özge her zaman 

harika görünüyor. Ekstra bir çaba göstermesine gerek yok.” 

“Ben güzel görünmek için hazırlık yapmıyorum. Kendimi daha iyi hissetmek için 

bakım yapıyorum,” dediği an pes ettim.  

“Tamam, ben dışarıda bekliyorum. Özge Hanım da kendini iyi hissedince gelsin,” 

dedim ve çıktım. Bu ne arkadaş, ben alttan aldıkça o üste çıkıyor. Son birkaç gün bambaşka 

bir Özge oldu çıktı. Hayatımda ilk defa kendimi çaresiz hissediyorum. Kontrolleri yine ele 

almam gerekiyor ama o üzülünce ben kendimi daha kötü hissediyorum.  

Özge geldiğinde gözleri kıpkırmızıydı. Hemen onu kendime çektim. Sarıldım. Benim 

sarılmam ile ağlamaya başladı. Bu kızı, benim kollarım susturacağı yerde daha çok 

ağlamasına sebep oluyordu sanki. “Özür dilerim. Seni ağlatmak istemedim. Üzmek hiç 

istemiyorum.” 

“Biliyorum,” dediği an şaşırdım. Yüzünü göreceğim kadar uzaklaştım. Yüzüme 

bakmamak için eğdi. “Gidelim mi?” diye sorduğunda arabaya bindirdim. Annemden o sırada 

telefonuma mesaj geldi. “Sinirleri çok bozuk karının, ne yaptıysan gönlünü al. Bize 

anlatmadı. Bir daha onu üzgün görmek istemiyorum.” 

Harika annemden bu yaşta fırça yemeye de başladım. Daha neler gelecek başıma… 

“İyi misin? Eve gidelim mi?” 

“Hayır, Aykut’lara gidebiliriz.” 
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Aykut’u aradıktan sonra yola çıktık. Yolda beni bir mağazanın önünde durdurdu. 

Bana baktığında gözlerinin kızarıklığı geçse de içinde bana karşı olan kırgınlık hâlâ 

duruyordu. Onun bana bu şekilde bakması canımı acıtıyordu. “Buradan onlar için bir hediye 

alalım,” dedi ve arabadan indi. “Gerek yok, Özge. Hadi gidelim,” desem de beni dinlemedi ve 

yürümeye devam etti. Başta kontroller benim elimde olacak demiştim, değil mi? Niye o 

zaman şimdi o beni kontrol ediyordu? Her şey nasıl oldu da tersine döndü. Mağazadan 

dekoratif bir obje aldıktan sonra AVM’de bir lavaboya girdi. Çıktığında makyaj yapmış, 

saçlarını dağınık toplamıştı. “Şimdi hazırım,” dedi ve önümden yürüdü gitti. Şu sıralar 

kendimi devamlı onun peşinden yürürken bulmam sinir bozucu olmaya başladı.  

*** 

Gamze ile nikâh günü tanışmış olmama rağmen onunla ilk defa sohbet etme fırsatı 

bulmuştum. O akşam sözleşme ve nikâh işleriyle kafam yerinde değildi. Babamlara 

söyleyeceğimde olanları düşünmekten Gamze ile ilgilenememiştim. Bu akşam bana karşı çok 

candan davranıyordu. Aykut da Hakan’ın aksine çok daha eğlenceli bir tipti. Gerçi bana göre 

herkes Hakan’dan daha eğlenceliydi ya, neyse…  

Sofrayı topladıktan sonra kahveleri hazırlamaya başladık. Gamze “Aslında Aykut, 

Hakan ve ben üniversiteden arkadaşız. Yani Hakan’ı çok eskiden beri tanıyorum. Onu 

inanılmaz değiştirmişsin. İlk gördüğümden bu yana o kadar ciddi bir insandı ki, şimdi 

bakıyorum da sana bakarken gözlerinin içi gülüyor,” dedi. Bu sözleri daha önce söylemiş olsa 

havalarda uçardım ama şimdi daha da üzülmeme neden oluyordu. “O sana kesinlikle âşık, 

Özgeciğim. Kimse yoksa bu kadar kısa sürede onu nikâh masasına oturtamazdı,” dediğinde 

suskunluğumu bozmak zorunda kaldım. Hormonlarımdan ötürü galiba kendimi kontrol 

etmekte zorlanıyordum. 

“Bence bu kadar emin olma! Benim ile nikâh masasına oturmak onun uzun zamandır 

planıymış. Sadece bazı dış etkenler ve benim saflığım ile süreç hızlandı, diyebiliriz,” dediğim 

anda midem bulandı ve refleks olarak elim ağzıma gitti.  

“İyi misin Özge?” 

“Biraz midem kötü şu sıralar,” dediğimde yüzüme bakakaldı. Ben ona baktığımda 

bana hâlâ bakmaya devam etti. “Onun haberi yok, değil mi?” diye sordu. 
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Anlamıştı. Ne de olsa o da bir anneydi. Ayrıca zeki bir kadındı. Benden zeki olduğu 

kesin. “Neyi Gamze?” diyerek saf ayağına yatmaya çalıştım.  

“Özge! Neden?” 

“Ne neden, Gamze?” diye sorduğumda kahve makinesinin alarmı çaldı. Makineden 

kahveyi aldım, fincanlara boşaltmaya başladım. “Neden ona söylemiyorsun?  Aldırmayı 

düşünmüyorsun, değil mi?” Aldırmak mı? Tabii ki de aldırmam. Ne sanıyor o beni! 

“Tabii ki hayır! Bugün kesinleşti daha ve ben bu gerçeğe kendimi alıştıramamışken 

ona nasıl söyleyebilirim?” dediğimde tepsiyi elime aldım. Ona uzattım. “Aramızda kalsın, 

Aykut’a söyleme, lütfen. Ben uygun bir zamanda söyleyeceğim. Bunu da sen götür, bazen 

başım dönüyor,” dediğim de başını salladı ve tepsiyi aldı. Yüzünde pek memnuniyetsiz bir 

ifade vardı. Benim yaşadıklarımı, arkadaşının gerçek planlarını bilmediği için ahkâm kesmesi 

kolay tabii… 

Harika manzarası olan balkonlarında oturmaya başladık. Kahvelerimizi içerken 

Hakan ile pek konuşmuyorduk. Gamze’de bana kırılmıştı sanırım. Haberi gizlememden 

sanırım hâlâ aldırmak isteyebileceğimi düşünüyordu. Aykut “Eee! Özge, işler ve ev, bir arada 

yürütmeye alışabildin mi?” diye bana laf attığında gerçek amacının beni konuşturmaya 

çalışması olduğunu anladım. 

“Evet, Aykut. Eskisi kadar yoğun çalışmıyorum. Toplantı ve görüşmelerin çoğunu 

babama ve yeni işe aldığım yönetici yardımcısına yönlendiriyorum.” 

“İşe yardımcı mı aldın?” diye sorduğunda Hakan şaşırdı. Niye şaşırdığını 

anlamadım.  

“Evet, tüm işlerle babamın ilgilenmesi mümkün değil. Akşam altıda işten çıkmak 

zorunda kaldığım için kalan işleri benim yerime yapacak bir yardımcıya ihtiyacım oldu. 

Ayrıca çok yetenekli birisi, eğitimi de iletişimi de gayet iyi,” derken lafımı kesti. 

“Erkek mi?”  

Bunu sorarken ciddi ve sinirli görünüyordu. Aykut öksürerek onu uyarmaya çalıştı 

ama o sadece bana bakıyordu. Ellerini sinirden sıktığını görebiliyordum. Neden bu kadar 

sinirlendiğini anlamasam da onun sinirli olması beni mutlu etmeye başlamıştı. “Evet,” 

dediğim an ayağa fırladı. Ayağa fırladığı için kahve üstüme döküldü. Herkes bana koştu. 
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Gamze “Hii! Canım yandın mı?” diye üzerimi silmeye çalıştığında kendimi ağlamamak için 

zor tutuyordum. 

Sesime zor hâkim olarak “Ben lavaboyu kullanayım,” dedim. Kendimi banyoya 

attığımda gözyaşlarımı tutamadım. Tuvaletin kapağını kapattım ve oturdum, ağlamaya 

başladım. Musluğu açtım ve gözyaşlarımın sesinin akan suyun sesine karışmasını umdum. Bir 

süre sonra Hakan kapıyı tıklattı. “Canım, yardıma geleyim mi?” 

Canım mı? Bu söz ondan duyulunca kulağa niye yapmacık gelmeye başladı. Çok 

değil birkaç ay önce onun gülümsemesi, bana bakıyor olması için dua ederdim. Şimdi canım, 

demesi bile beni üzüyordu. 

“İstemiyorum, birazdan çıkarım.” 

“Gamze, senin için kıyafet verdi. Onu giy istersen,” dedi. Üzerime baktım. Beyaz 

eteğimin önünde kocaman kahverengi bir leke vardı. Bunu görmem bile gözlerimin tekrar 

dolmasına neden oldu. Kapıyı açtım. Elimi uzattığımda yüzüne bakmıyordum. Hakan ilk defa 

sesli bir şekilde küfür ettiğinde başımı kaldırdım. Kapıyı ittirdi ve içeri girdi. Elindeki elbiseyi 

yere attı. Elleriyle yüzümü avucunun içine aldı. 

“Çok özür dilerim. Ben artık kendimi tanıyamıyorum. Hiçbir şeyi kontrol 

edemiyorum. Sana bu kadar uzak kalmak zorunda olduğum için yakınındaki herkesi 

kıskanıyorum. Seni üzdüğüm ve ağlattığım için kendimden nefret ediyorum,” dedi ve bana 

sarıldı. Ben düşünemez hale gelmiştim. Ne söyleyeceğimi, nasıl davranacağımı 

bilemiyordum. Yine aklıma saf saf düşünceler gelmeye başladı. Acaba bana söylediği gibi 

planlı benimle evlenmemiş, bana gerçekten âşık olmuş olabilir miydi? Eğer öyleyse bana niye 

söylemedi. Dedemin anneannesine yaşattıklarını niye söylemedi, niye benim onun köyünde 

yaşamamı istedi. Gerçeği gördüğümde onu ittirdim. 

“Elbiseyi getirdiğine göre çık. Ben de giyinebileyim.” 

Balkona yanlarına geldiğimde Gamze ve Aykut kaşlarını çatmışlar Hakan ile 

konuşuyorlardı. Onu sıkıştırdıklarını, kendilerince ona öğüt verdiklerini anladım. Beni görür 

görmez Gamze yanıma geldi. “İyi misin canım, hastaneye gidelim mi?” diye sormasından 

bebek için endişelendiğini anladım ama tepkisi biraz saçma geldi. 
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Gülümsedim “Yok artık Gamze, biraz kızardı ama zaten çok sıcak değildi. Merak 

etme, ciddi bir durum yok.  Üstelik böyle bir yanmayla,” dedim ve devamını getiremeden 

kendime geldim. Neredeyse ağzımdan kaçırıyordum. “Hastaneye gidilmez,” diye kıvırdım. 

Kendimi bir kez daha Oscar’a aday gösteriyorum.  
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10. BÖLÜM 

Kahvaltıdan önce birkaç telefon konuşması yapmak için bahçeye çıkmıştım. Masaya 

oturur oturmaz Hakan “Telefon konuşmalarımızı yapmak için yanımızdan ayrılmıyorduk,” 

dedi. 

Bende kahvaltı tabağımı hazırlarken “Sen de Koray ile gizli gizli köşelerde konuştun. 

Ben bir şey söyledim mi?” diye misilleme yaptım. 

“Merak ettiysen sorsaydın. İnternette çıkan haberlerin arkasında Yılmaz’ın olduğunu 

öğrenmiş. O günden sonra da onun icabına baktım,” der demez ona bakakaldım.  

“Niye söylemedin?” 

“Üzülmeni istemedim.” 

“Ah kıyamam, kocacığım da ben üzülmeyeyim diye ne kadar ince hesaplar yapıyor. 

Gözlerim yaşardı doğrusu,” dediğimde tam ağzını açacaktı ki Fuat geldi.  

“Özür diliyorum. Özge Hanım, ben başka bir isteğiniz yoksa çıkıyorum.” 

“Bir dakika Fuat, bu kâğıdı ve kartı al. Kâğıttaki adrese gideceksin. Listedekileri 

alacaksın. O kart ile ödeyeceksin,” dediğimde Hakan yerinden fırladı. Kâğıdı ve kartı Fuat’tan 

önce kaptı. Tepki göstereceğini tahmin ettiğim için hiç şaşırmadım. Rahat rahat yerimde 

oturdum, beklemeye başladım. 

“Bu ne?” 

“Alışveriş listesi,” dediğimde kahvaltımı yapmaya başlamıştım. 

“Alışveriş listesinde ekmek, yoğurt falan olur. Burada bilgisayar, çalışma masası, 

yazıcı, sandalye, fax ve bir sürü kırtasiye malzemesi listelenmiş.” 

“Evet, buraya çalışma odası hazırlıyorum. Artık yardımcım olduğuna göre bazı işleri 

buradan idare etmek istiyorum. Bazen telekonferansları buradan yöneteceğim. Bu nedenle 

internete ve bu listedekilere ihtiyacım var.” 

“Bunları bana söyleseydin bende ilgilenebilirdim.” 
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Tam ağzımı açacakken telefonum çalmaya başladı. Yardımcım arıyordu. “Efendim, 

Kaan.” 

“Özge, bugün ki toplantı dosyasını mail attım. Bakabilecek misin?” 

“Telefonumdan bakayım. Yalnız bu akşam görüşmeye sen gideceksin. Akşamları 

toplantıya ben gidemiyorum. Dün söylemiştim.” 

“Evet,” dedi ve güldü.  

“Neyse, ben gerekli düzenlemeleri yaptıracağım. Yarın geleceğim büroya, 

görüşmenizin sonucunu yarın konuşuruz. Sen kararı şimdilik bana bırak. Notlar al, gelince 

bana anlat. Olur mu?” 

“Tabi tabi. Merak etme. Bu arada biraz önce baban seni arıyordu. Gelmeyeceğini 

söylediğimde şaşırdı.” 

“Neden? Ne istiyormuş?” 

“Bilmiyorum, ama bana hâlâ ısınamadı gibi…” 

“Alışır boş ver. Sana kolay gelsin. Kafana takılan bir şey olursa aramaya çekinme,” 

dedim ve telefonu kapattım. Başımı kaldırdığımda Fuat’ın liste ile gittiğini gördüm. Kartım 

masada duruyordu. Hakan’ın izin vermeyeceğini bilsem de şansımı denemek istemiştim. 

Hakan da yerine oturmuş beni izliyordu. 

“Bir şey mi oldu?” diye sorduğumda beni incelemeye devam etti. “Sadece bu evde 

çalışma işi nereden çıktı? Bu yardımcına bu kadar çok mu güveniyorsun? İşlerini ona 

devrettiğine ve onunla bu kadar samimi konuştuğuna göre…” 

Elimdeki çatalı bıçağı bıraktım ve ona döndüm. “Birincisi, ben artık kimseye 

güvenmemeyi öğrendim. Babamdan ve kocamdan yediğim kazık sonrası hayat bana bunu 

öğretti. İkincisi, onu sadece bazı görüşmelere yolluyorum. Ayrıca formalite işleri, yazışmaları 

yapmasını sağlayarak zaman kazanmaya çalışıyorum. Böylece çok yorulmamış olacağımı 

umuyorum. Ama işler yerine sen yoracaksan baştan söyle iş yerinde çalışmaya devam 

edeyim. Ayrıca onu daha öncesinden tanıyorum. Samimi olmam o yüzden.” 

“Nasıl, nereden tanışıyorsunuz?” 
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“Kıskanıyormuş gibi davranma Hakan. Üniversiteden arkadaşım, mezun olur olmaz 

dönmüştü. Yardımcı düşündüğüm de onu aradım. O da kabul etti. Dün hastaneden sonra iş 

yerinde hemen odasını gösterdim, babamla tanıştırdım, ilk ayarlamaları yaptım ve çıktım. 

Sonra babanların yanına gittim,” derken lafımı kesti. 

“Dün neler yaptın diye rapor istemedim. Yani o açıdan sormadım. Bu arada evde 

kalman beni çok memnun ediyor, bundan emin olabilirsin.” 

“Seni memnun etmek için kalmadığımdan da sen emin olabilirsin,” dedim ve 

kahvaltıma devam etmeye başladım. 

Bir süre bana bakmaya devam etti ve “Pes ediyorum. Şu sıralar seninle laf dalaşına 

girmeyeceğim. Ben çıkıyorum,” dedi ve gitti. 

Bende onun gitmesiyle derin bir nefes aldım. O yanımdayken kendimi o kadar çok 

sıkıyordum ki, acaba bu durumun çocuğa bir etkisi olur mu? Bebeğim, şimdi benim içimde 

bir canlı mı büyüyor? Allah’ım ben anne mi olacağım? Hakan da baba! Of! Ya duyunca 

sevinmezse, ya evliliğimiz uzadı diye o da kızarsa. Yok canım! Kendi hazırladı o sözleşmeyi, 

istemese öyle bir madde yazmaz. Niye çocuk olursa on sekiz yıl evliliği sürdürmek istedi 

acaba?  

“Özge abla,” diye seslenen Zeynep’in sesi ile yerimde sıçradım. “Korkuttum mu?” 

diye üzüldü. 

“Yok canım, gel. Ne oldu?” 

“Ben babamı ikna ettim. Daha doğrusu senin ona söylediklerin etki etti sanırım. 

Üniversite sınavına gireceğim. Neyse, kursa yazılacağım. Ben merkeze inmek için izin 

isteyecektim.” 

“Tabii ki ne izni, Fuat gelince seni götürsün istersen, hava çok sıcak,” dediğimde 

gözlerinin ışıldaması dikkatimden kaçmadı. “Tamam, onu bekleyeyim o zaman,” dedi ve gitti. 

Öğleden sonra Fuat tahminimden geç geldi. Eşyaları indirdikleri sırada teknik servis 

interneti ve bilgisayarı kurmaya başladı. O sırada Fuat’ı yanıma çağırdım. “Fuat, sen Zeynep’i 

merkeze kursa yazdırmaya götür, getir.” 

“Ne kursu?” diye çıkışınca şaşırdım. 
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“Üniversite sınavına girecek,” dediğimde kaşlarını çattı. Bendeki jeton da düştü. 

Aralarında bir şey mi vardı bunların? Kendimi kontrol ettim ama Zeynep’in ifadesini en kısa 

zamanda alacaktım. “Sen sana söylenileni yap. O üniversite okuyacak.” 

Fuat’ı düşünceli, tedirgin bir şekilde başını öne eğmiş giderken arkasından 

bakakaldım. O üniversiteye gidince onu beğenmeyeceğinden mi çekiniyordu acaba! Bu 

erkekler niye her şeyi bildiklerini sanıp aslında hiçbir şey bilmiyorlardı ki. Bir de niye her 

şeyi onlar kontrol etmek istiyordu.  

Hazırlanan odama kuruldum. İlk olarak maillerime baktım. İnternet ve bilgisayar 

gayet güzel çalışıyordu. Dün doktor bebeğimin daha doğrusu bebeklerimin altı haftalık 

olduğunu söylediğinde ve kalp atışlarını dinlediğimde çok heyecanlandım. Üstelik iki 

bebeğim birden olacaktı. Değerlerimin düşük olduğunu, dinlenmem gerektiğini söylediğinde 

ilk aklıma gelen evde çalışma fikriydi. Şans eseri Kaan ile geçen hafta işleri yetiştiremediğim 

için anlaşmıştım. Şimdi rahat rahat evde dinlenebilecektim. Zaten o kadar halsizdim ki işe 

gidecek gücü kendimde zor buluyordum. Sabah kalktığımda ağzımdaki pas tadı da midemi 

allak pullak ediyordu. Böylelikle en azından Hakan’dan önce yataktan çıkıyordum. Safiye 

teyze odaya geldi ve bana kahve getirdi. Doktorun kahveyi azaltmamı söylediği için “Aslında 

Safiye teyze, soğuk bir bardak süt ile senin un kurabiyelerinden varsa o daha iyi olur,” 

dediğimde ağzım sulandı. Un kurabiyesi, gözümün önüne gelince sabırsızlandım.  

“Tabii kızım getireyim, başka bir şey var mı?” 

“Haydar amcama söylesek, buraya üçlü koltuk getirsek, masanın önüne koysak. Bu 

oda bayağı serin oluyormuş. Arada bir uyurum burada,” dediğimde suratıma bakakaldı. 

“Özge kızım af buyur ama sen şu sıralar garip davranıyorsun. Kocandan yatağını 

ayırmaya mı çalışıyorsun?” diye sorduğunda kahkaha attım. 

“Yok teyzem ya, hem Hakan ona izin vermez,” dediğimde o da güldü. Tabii sanırım 

o başka bir şey sandı. “Tamam, ben misafir odasının birinden koltuk taşıtayım,” dedi ve çıktı. 

Akşam yemeği için mutfakta hazırlık yaparken Safiye teyzenin yanına indim. Mantı 

yapıyordu. “Yardım edeyim mi?” diye sorduğumda yüzüme baktı. Hakan kızar, der gibi 

bakıyordu. “Boş ver Hakan’ı, sen söylemezsen nereden bilecek,” dedim ve yanına oturdum. 

İlk önce nasıl yaptığına baktım. Ardından bende katlamaya başladım. Tabii bir türlü onun gibi 
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katlayamadım. Ben bir tane yapana kadar o beş tane yapıyordu. Yine de onun gibi 

yapamıyordum.  

“Ooo! Annem kendine yeni bir yardımcı bulmuş,” diye içeri giren Zeynep’in 

yüzünde güller açıyordu. Tabii bu mutluluk kursun marifetimiydi yoksa Fuat’ın mı, bilinmez.  

“Hadi çabuk ellerini yıka da gel. İşten kaçacak bahane de buldun,” diye söylenirken 

Zeynep’in asılan yüzünü göz kırparak düzelttim. Zeynep de yanımıza oturdu.  

“Bu iş yorucuymuş,” diye söylendim. Birden aklıma kuşgözü tatlısı geldi. “Ay! 

Zeynep ya, gelmeden keşke kuşgözü tatlısı aldırsaydım size. Canım çekti,” dedim. Elimdekini 

bırakırken anne kızın bana baktığını gördüm. “Ağır mı olur bu sıcakta?” diye sordum hala 

tepki vermediler. 

“Özge abla, sen benden bir şey gizlemezsin değil mi?” diye sorduğunda Safiye teyze 

ayağa kalktı. “Nereye Safiye teyze?” diye sordum. 

“Fuat’a söyleyeyim de bir koşu gidip alsın.” 

“Bir koşu mu? Merkeze gidecek anne, arabayla kırk dakika sürüyor,” dediğinde ona 

bakakaldım. Safiye teyze oflayarak dışarı çıktı. 

“Senin her şeyi bana anlattığın gibi mi anlatayım, Zeynepciğim,” dediğimde yüzüme 

bakmaya başladı. “Mesela Fuat’tan bahsedebilirsin.” 

“Hiii! Özge abla, sus gözünü seveyim,” dediğinde gülmeye başladım. 

“Hadi dökül bakalım. Ne zaman başladı? Nasıl başladı?” 

Mantıyı bıraktık. Laflamaya başladık. “Aslında bugün başladı.” 

“Nasıl yani,” diye şaşkınlığımı gizleyemedim. 

“Merkeze giderken açıldı. Ben de ondan hoşlanmaya başlamıştım ama onun 

duygularını bilmiyordum. Sonra bende ondan hoşlandığımı söyledim,” dediği anda Safiye 

teyzem terlik fırlattı. “Gözün çıkmasın, biz seni okuyasın diye nerelere yolluyoruz. Sen daha 

ilk günden çividen çıktın,” diye üzerine yürüdü.  

Ben gülme krizine girdim. “Ya Safiye teyze hadi otur, mantıları bitirelim. Daha 

ortada başlayan bir şey yok. Üzme çocukları,” dedim ama gülmekden duramıyordum.  



109 
 

“Eee! Özge abla, şimdi sıra sende…” 

“Ben elimdeki mantıyı bıraktım. Hadi ben gidiyorum,” desem de kalkarken başım 

döndü. Yere geri çöktüm. 

Zeynep bu, yaşı benden küçük ama benden cin maşallah! “Anne, başı da döndü. 

Kesin hamile,” dedi. Safiye teyze beni kaldırdı ve odama gittik. Yatağa oturdum. 

“Zeynep, sen mantıyı yapmaya devam et,” dedi Safiye Teyze ve sonra yanıma 

oturdu. “Kocana söylemeyi ne zaman düşünüyorsun?” 

“Safiye teyze ben,” dediğimde lafımı kesti. “Beni dinle güzel kızım, sayende seni öz 

kızımız gibi sevdik. Sende aynı samimiyetle hissediyorsan beni iyi dinle,” dedi. Başımı 

salladığımda devam etti. “Hakan çocukluğundan bu yana çok ciddi ve resmi, sert bir erkek 

oldu. Pek gülmez, pek konuşmazdı. Ama bu durumu onun kötü bir insan olduğu anlamına 

gelmez. Sultan ablam çok iyi bir kadındı. Zamanında yalnız kaldığını, kızını tek başına 

büyüttüğünü biliyorum. Sonra benim dayım ile evlendi. O, Sultan ablamdan daha yaşlı 

olmasına rağmen ondan sonra vefat etti. Bu Sultan ablamın ne kadar yıprandığını gösterir. 

Yıldız, okumaya gittikten sonra köye pek gelmedi. Buradan nefret etti. Ama gel gelelim 

Hakan, o anneannesinin aşığıydı. Onun gözünün içine bakardı. Tabi Sultan ablamda onun… 

Bu nedenle dedeni araştırmış, kendince senin peşine düşmüş olabilir. Ben başlangıcı ne olursa 

olsun şu anda Hakan’ın seni sevdiğine inanıyorum. Sakın aklına bu çocuk ile ilgili kötü 

fikirler getirme.” 

“Olur mu hiç Safiye teyze, çocuğuma kıyar mıyım?” 

“Eee o zaman niye gizliyorsun? Niye sevindirmiyorsun?”  

“Söyleyeceğim elbet, ama bana biraz zaman ver.” 

“İyi bakalım, okumuş insansın. Sana akıl vermek bana düşmez.” 

“Aşk olsun, kırılma bana. Tamam, bugün söyleyeceğim,” dedim ve sarıldım. 

Odada yatağıma uzandığımda haklı olduğunu anladım. Onun duygularından emin 

olmasam da bunu öğrenmek onun da hakkıydı. Ayrıca annemler, onun ailesi herkes bunu 

öğrenmeliydi. Bunu bu akşam anlatacaktım. Ama ya sonra! Sonra beni tekrar kontrol etmeye 

çalışırsa… Yok, buna cesaret edemez artık. Düşüne düşüne gözlerim ağırlaştı.  



110 
 

Gözlerimi açmadan yatakta kollarımı esnetmek istedim. Ama başaramadım. 

Gözlerimi açsam da ellerim ve ağzım bağlıydı. Çığlık atmaya çalıştım. Başaramadım. 

Ayaklarım da bağlı olduğu için kalkamadım. Pis ıslak bir yerde yatıyordum.  Etrafta sadece 

kocaman bidonlar, birkaç pencere vardı. Birde çok pis bir koku… Kokuyu hissetmemle 

öğürmem bir oldu. Birilerinin sesini duyduğumda korkudan gözümü kapattım. Uyanmamış 

gibi numara yapmaya başladım. 

“Aferin, sapasağlam getirmişsin, buz patroniçeyi,” dedi ve sinir bozucu bir şekilde 

gülmeye başladı.  

“Şansımız yaver gitti. Sabah tam eve yanaşırken teknik ekip arabasının yanaştığını 

gördük. Bu şekilde onlarla içeri sızdık. Ben içeride kaldım, bekledim. Daha sonra ev boşaldı, 

nasıl olduysa. Rahatça Osman’ı da içeri aldım.” 

“Tamam, nasıl yaptığın beni ilgilendirmiyor. Hakan Bey şimdi de hava atsın 

bakalım. Onun yüzünden babam kalp krizi geçirdi. Benden nefret ediyor. İflasın eşiğine 

geldim. O benim sayemde gül gibi kızı koynuna aldı. Zenginliğine zenginlik kattı. Teşekkür 

edeceğine bana posta koymaya kalkıyor. Şimdi de konuşsun bakalım,” dediğinde sesi tanıdım. 

Yılmaz’dı bu konuşan. Hakan icabına baktım demişti. Geri zekâlı, adamın işini mi batırdı! 

Ayarsız Hakan, ikaz edeceğine bu gibi adamların damarına basarsan olacağı bu! Olan bana 

oldu. Bebeğim! Hiii! Bebeğime bir şey olmasın Allah’ım, lütfen. 

*** 

“Ne demek Özge yok! Nereye gider?” 

“Hakan Bey oğlum, galiba kendi gitmemiş. Çünkü arabası burada ve Fuat da diğer 

araba ile merkeze gitmişti. Atlarda ahırda. Yani her yeri aradık, köye bile baktık ama hiçbir 

yerde yok.” 

“Tamam, polisi çağırın hemen geliyorum,” dedim ve Aykut’u aradım. Bir yandan da 

odadan fırladım.  

Yol boyunca hayatımda yapmadığım hızı yaptığıma yemin edebilirim. Özge, 

neredesin? Ne durumdasın? Kim yapmış olabilir? Çiftliğe vardığımda evimin önü ana baba 

günüydü. Duyan herkes gelmişti. Hemen arabadan attım kendimi. Jandarma komutanı ile 

tanıştım. Aykut ve Koray’ın arabaları da arkadan hızla alana girdi. Polisler de gelmişlerdi. 
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Tek tek herkes sorgulanırken bir yandan da ben bilgi almaya çalışıyordum. Fuat’a döndüm. 

“Senin ne işin vardı, merkezde?” 

“Safiye teyze gönderdi. Özge Hanım’ın siparişini almaya gitmiştim.” 

Yanımda Zeynep bir yandan ağlıyor bir yandan sıkıntılı sıkıntılı sallanıyordu. Safiye 

Hanım’a bir şeyler söylüyordu. Komutan da fark etti. “Bir şey varsa söyleyin. Her bilginin 

yararı olacak,” dediğinde Safiye Hanım kızına baktı. Sonra bana döndü.  

“Aslında oğlum Özge kızım, bugün yarın sana bunu söyleyecekti ama… Ama kendi 

yüklü...” 

“Ne demek yüklü?” dediğimde annem arkadan geldi.  

“Aaa! Özge hamile mi?” diye bağırdı. Ben duyduklarımı idrak etmeye çalışıyordum. 

Gamze geldi yanımıza ve “Evet, dün öğrenmiş. Benim haberim vardı. Kendisi de alışamadığı 

için bu fikre, söylemek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi,” dedi. 

Aklımın başıma gelmesi zaman aldı. Tabi ya, sözleşmeden dolayı bana 

söyleyemiyordu. Bana kızgın olduğu için konuyu açamamıştı. Komutan ve komiser yanıma 

geldi. “Yolda lastik izlerine rastladık. Kamera görüntüleri incelemeye alındı. Şimdi teknik 

ekip evinizi arıyor,” dediği sırada sivil giyimli bir polis geldi. Komiserin kulağına bir şey 

fısıldadı. 

“Neler oluyor,” diye sorduğum sırada bir araba daha geldi. Bu sefer Özge’nin ailesi 

koşarak yanımıza geliyordu. Annemler onları durdurdu ve gerekli açıklamayı yapmaya 

başladılar.  

Bizde bilgisayar başına geçtik. Görüntüler üzerinde anlatmaya başladı. “Bugün 

buraya teknik ekip gelmiş sanırım. İçeri dört kişi girmiş ama üç kişi çıkmış. Ayrıca şurada 

girişte bir gölge var. Birisi daha sonradan içeri alınmış olabilir. Açı tam göstermiyor. Ama 

biraz beklerseniz,” dediği sırada iki kişinin evden elini kolunu sallayarak çıktığı görülüyor. 

Birisi kucağında Özge’yi taşıyordu. O anda içimde bir şeyler koptu. Yere yığılacak gibi 

oldum. Özge’m üstelik şimdi hamileydi. “En iyi tarafı bu görüntülerde arabanın plakası 

görülüyor.” 
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“Tamam, çabuk trafik ekipleri bilgilendirilsin. Arama emri çıkartılsın,” diyen 

komiser bana döndü. “Düşmanınız var mı? Şüphelendiğiniz, son zamanlarda kavga ettiğiniz,” 

dediği an aklıma birisi geldi. “Yılmaz,” dedim. 

Ekiplerin birçoğu dağıldı. Komiser ve komutan, birkaç adamla burada kaldılar.  

Telefon gelmesi ihtimaline karşılık dinlemeye alındı. Herkes koltuklara dizilmiş ağlıyordu. 

Ben yerimde duramıyor hıncımı ayaklarımdan çıkarıyordum. Yürüye yürüye yeri 

aşındırırcasına ayaklarıma yükleniyordum. Elime o Yılmaz’ı geçirirsem bir kaşık suda 

boğabilirdim, bunu biliyorum.  

Sabaha kadar ses çıkmadı. Artık kafayı yemek üzereydim. Safiye Hanım ve kızı bir 

yandan ağlamaya devam ediyor bir yandan da çay kahve servisi yapıyordu. Kapı çalınca 

herkes kapıya yöneldi. Muhtar ve yanında bir düzine insan gelmişti. Haber olup olmadığını 

sormak istemişler ama komiser içeri almadan onları gönderdi. Kalabalık olmasını izin 

vermedi. Onlarla dışarıda ilgilenme işini babama bıraktım. Halit babamı da düğünden sonra 

ilk defa görüyordum.  Onun da çok üzüldüğü anlaşılıyordu. Koray’ın bile sesi çıkmıyordu. 

Komutan heyecanla içeri girdi.  

“Hakan Bey,” diye seslendi. Herkes ona döndü. “Şimdi merkezden aradılar. 

Arabanın yeri tespit edilmiş. Eski bir sanayi deposunun önünde görülmüş. Ekipler etrafını 

çevirmişler. Bende oraya gidiyorum. Siz merkeze gidin, bizi orada bekleyin,” dedi ama ben 

bekler miyim? “Olmaz, ben de geliyorum,” dedim. Sanırım ne kadar kararlı olduğumu anladı.. 

Çünkü çoktan arabaya yürümeye başlamıştım.  

Polis ve jandarma arabalarıyla beraber sanayi sitesine girdik. Bir binanın etrafı 

sarılmış bekliyorlardı. Işıklar yanmıyordu. Sadece araba orada park halinde olduğu için 

buraya gelmiştik. 

“Burada olduklarına emin misiniz?” 

“Evet, ayrıca arkada bir araba daha park halinde… Bilin bakalım plaka kimin 

üzerine?” 

“Yılmaz’ın arabası mı?” 
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Komutan başını salladığında kendimi tutamadım ve eve yürümeye çalıştım ama 

Koray ile Aykut engel oldular. O sırada çatışma çıktı. “Arabada kalın, operasyonu tehlikeye 

atmayın,” dedi ve komiser gitti.  

Operasyon için akşam saatini bekledikleri için hava kararmaya başlamıştı. Aykut ile 

Koray’a baktım. “Ben burada duramam, gidiyorum,” dedim ve o sırada birinin koşarak 

uzaklaştığını gördüm. “Birisi kaçıyor,” dedim ve koşmaya başladım. Arkasına bakmadan 

koştuğuna göre suçlu birisi olmalıydı. Aksi halde korkan bir kişi bir süre sonra dururdu, değil 

mi? Bir yandan bunu düşünüyordum, bir yandan da onun Yılmaz olması için dua ediyordum. 

Böylelikle onu kendi ellerimle öldürebilirdim. Gitgide yaklaştığım sırada ilahi adalet yerini 

buldu ve yere kapaklandı. Ben de üzerine atladım. Çevirdiğimde onun gerçekten Yılmaz 

olduğunu gördüm. O sinirle yüzüne kaç kere geçirdiğimi bilmiyorum. Birkaç kişi gelip beni 

onun üzerinden almasaydı kesinlikle onu orada hakkın rahmetine seve seve kavuşturabilirdim. 

“Evlat, onu bize bırak git sen karın ile ilgilen. Ağlama krizi geçiriyor,” dediğinde kendime 

geldim. “Özge,” diye bağırdım ve koşmaya başladım.  

Yaklaştığımda Koray’ın kucağında binadan çıkıyordu. “Koray onu bırak!” 

dediğimde bana baktı. Daha sonra başını sallayarak kucağıma verdi. Özge’m ağlamaktan 

bitap düşmüştü. Hali kalmamıştı. Çok korktuğu kollarını boynuma dolamasından belli 

oluyordu. “Hanımefendinin ambulans ile hastaneye gitmesi gerekiyor,” diyen bir bayanı takip 

etmeye başladım. Onun yanına ambulansa bindim ve elini tuttum. Özge’yi sedyeye 

yatırdıklarında sadece dudağının kenarında bir morluk fark ettim. Hemen eğildim ve yüzünü 

yoklamaya başladığımda doktor bana baktı. Ben ona baktım. Sonunda o pes etti ve geri 

çekildi. “Aşkım, iyi misin? O Yılmaz bozuntusu,” dediğim sırada sustum. Özge o anda elimi 

tuttu. “Bir şey olmadı merak etme, sadece sana öfkeliydi. Ben çok korktum,” dediğinde 

ağlamaya başladı. Kaldırdım ve sarıldım. Elini karnına götürdü ve doktora baktı. Doktor 

“Hastanede kontrol edeceğiz, merak etmeyin,” dediğinde bebeğimizden bahsettiğini anladım. 

Sesimi çıkarmadım. Onun söylemesini istedim.  

*** 

Çok şükür evimize geldik. Bir daha buraya dönemeyeceğimi sandım. Ama şimdi 

Hakan çocuk gibi kucağından indirmiyordu beni. Bebeğimizi bildiği halde sesini 

çıkarmıyordu. Hiçbir şey söylemedi. “Hakan artık bırakır mısın beni? İyiyim ben!” diye 

sesimi yükselttim.  
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“İndirmeyeceğim,” dediğinde kapıdan girmeden bir dünya adam gördüm. “Bunlar 

kim?” diye sordum. “Güvenlik, bundan sonra bu evin etrafında ve senin yanında kuş 

uçmayacak.” 

“Saçmalama Hakan, bu şekilde yaşayamam ben,” dedim ama bana pek aldırış etmişe 

benzemiyordu.  

İçeri girdiğimde tüm ailem koşarak bize doğru geldi. Hakan yere bırakmıyordu ki 

sarılayım. “Hakan, bırak beni!” diye bağırdım. “Hayır,” dedi ve herkese bakarak “Çekilin,” 

dedi. İçeri koltuğa yatırdığında herkes sırıtıyordu.  

“Buradan kalkmayacaksın,” dedi ve arkasını döndü. “Zeynep, yastık falan getirin. 

Yiyecek bir şeyler getirin,” diye emir yağdırmaya başladı. Ben şaşkın şaşkın onu izlerken 

Koray kahkaha atmakla, annemler gülmekle meşgullerdi.  

“Hakan ne yaptığını sanıyorsun sen? Doktoru duymadın mı? Durumum gayet iyi, 

sadece biraz ıslandım ve üşüdüm o kadar,” dedim ama demez olaydım.  

“Safiye teyze, battaniye getir, çorap, kıyafet,” diye bu sefer ona bağırmaya 

başladığında artık babamlarda dayanamadı. Onlarda kahkaha atmaya başladı. Bendeki sinir de 

tavan yaptı. Onu ittirdim ve ayağa kalktım. 

“Of! Başlatma şimdi yatağından, ben duş alıp geleceğim. Geldiğimde sizden ricam, 

bunun ayarlarını eskisine çevirin,” dedim ve hayatımda ilk defa şımarık bir kız gibi odama 

çıktım.  Evet, itiraf ediyorum, konuşmasa da bebeğimizi bildiğini, onun için benimle 

ilgilendiğini biliyordum. İlk başta sırıtırken bebeği için endişelendiği fikri ile yüzüm asıldı. 

Tabii ya, benim için değil, çocuğu için endişelenmişti. Çocuğumuz on sekiz yaşına kadar da 

sırf onun için yanında kalmamı istemişti. Ona bakmam, bakarken de gözünün önünde olmamı 

istiyordu. Ne salağım, bende hâlâ başka şeyler düşünüyorum. 

Aşağı indiğimde daha iyiydim. Beni görür görmez Hakan kalktı ve benim oflamama 

aldırış etmeden elimi tuttu. Yanına oturduğumda kimsenin duyamayacağı şekilde “Utanmasan 

kucağına oturtacaksın,” diye mırıldandım. “Niye utanayım, seve seve kucağımda taşırım,” 

dediğinde kaşlarımı çatarak baktım. Gülümsüyordu, Hakan herkesin içinde bana bakarak 

gülümsüyordu ve göz kırptı. Yok, ben galiba rüya görüyorum. Herkes bana bakıyor ve kimse 

konuşmuyordu. 
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“Niye konuşmuyorsunuz?” diye sorduğumda anneannem lafa atladı. “Kızım galiba 

herkes senin bize söyleyeceğin müjdeli haberi bekliyor,” dediğinde anladım. Bilmeyen, 

duymayan kalmamıştı. Başımı öne eğdim, yan yan Hakan’a baktığım da hâlâ sırıttığını 

gördüm.  

“Of! Tamam! Biliyorsunuz zaten ama birde benden duyun. Altı haftalık hamileyim,” 

dediğimde Hakan ayağa kalktı ve “Peki, hayatım çocuğum olacağını bana ne zaman 

söyleyecektin,” dediğinde Koray “Hoop! Yavaş gel Hakan,” dedi ama elimle susmasını 

söyledim.  

“Çocuğumuz değil,” dediğimde kaşlarını çatarak baktı. Diğer herkes gibi… Biraz 

heyecan katayım dedim. “Çocuklarımız olacak,” dediğimde ilk anlayan Yıldız annem ile Rıza 

babam oldu. Yüzlerindeki gülümsemeden anladım. Hemen ardından “İkizler,” dediğimde 

Hakan karnıma baktı. Sanki görülüyor gibi. Herkes ayağa kalktı ve ayakta şoka girmiş olan 

kocamı ve beni tebrik etmeye başladılar.  
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11. BÖLÜM 

 

Tahmin edilebileceği gibi iki haftadır Hakan Bey başımdan ayrılmadı. Kaçırılmamı 

bahane etti etrafıma bir dolu adam dikti. Bir saatten fazla masamda çalışmama izin vermedi. 

Artık ilgisi kabak tadı vermeye başladı. Anlaşılan o ki etrafımdaki herkesin kalan yedi ay 

boyunca çekeceği vardı. Annem her gün arıyordu. Yanıma gelip kalabileceğinden 

bahsediyordu. Tabii ki izin vermedim. Hakan ile aramı henüz düzeltmedim. Çünkü on sekiz 

yıl yanımda olacağı için kaçınılmaz sonun farkındaydım. Ben de ona âşıkken evliya değildim 

sonuçta, değil mi? 

Üstelik son zamanlarda hormonlarımın etkisi, Hakan’ın ilgisiyle işim daha da 

zorlaştı. Masamda çalışırken Koray aradı. Şaşırmadığımı söylersem yalan olur. “Efendim 

Koray, yine neyin dalgasını geçeceksin?” diye sordum.  

“Tokat’tayım Özge ve yardımına ihtiyacım var!” 

“Ne işin var senin orada?” diye sorarken şaşırdığımı gizleyemedim. 

“Ya hani senin şu arkadaşının düğünü vardı ya! Orada birisi ile tanıştım, telefonla 

görüşmeye başladık. Onu görmeye geldim ama…” 

“Ama ne Koray?” 

“Onu ikna edemiyorum. Sende Tokat’lı sayılırsın. Bana akıl ver,” dediğinde kahkaha 

attım. “Gülme Özge,” dediğinde daha çok güldüm. 

“Sonunda elime düştün Koray Bey,” dediğimde hâlâ gülüyordum.  

“Ya ben seni gül diye mi aradım, yardım etmeyeceksen söyle!” diye kızdı beyefendi. 

“İyi tamam, anlat bakalım. Neyin nesi, adı sanı, işi gücü…” 

“Kızım sen hamile olunca anne gibi konuşmaya başladın bak farkında mısın?” 

“Koray!” diye bağırdığımda bu sefer o gülüyordu. 

“Tamam tamam! Tokat’ta eczacıymış. Mehmet’in dayısının kızıymış. Yirmi yedi 

yaşında, çok güzel bir kız,” dediğinde lafını kestim. 
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“Eyvah!” dediğimde Koray “Ne oldu?” diye bağırdı. 

“Elini çabuk tut, Koray. Tokat’ta güzel, işi gücü yerinde bir kızı bekâr bırakmazlar. 

Çabuk kaparlar.” 

“Ya Hülya’nın sevgilisi yokmuş, Henüz yani, yakında ben olacağım da… Şimdilik 

bana yanaşmıyor. Neymiş tanımadığı birisi ile çıkmazmış, buraya yanıma gelmezmiş…” 

“Hop yavaş ol Koray, kız seni tanımıyor etmiyor, nasıl gelsin?” 

“Hıh! Bak! Senin kanında da Tokat’lılık var. Aynı frekanstasınız. Yardım et bana.” 

“Of Koray, ben buradan sana nasıl yardım edebilirim. İpek ile geleyim desem o işe 

başladı. Aaa! Tamam, aklıma geldi. Onu arayım, Hülya Mehmet’i ziyarete gelsin.” 

“Kızım ben bana gelsin istiyorum. Mehmet’e niye yolluyorsun?” 

“Yok, anladım. Erkekler âşık olunca IQ seviyesi düşüyor. Koskoca Bilgisayar 

Mühendisinin bile devreleri yandı.” 

“Ne diyorsun Özge sen?” 

“Hülya’yı buraya getirmenin tek yolu kuzenini ziyaret etmesi, diyorum. Şapşik!” 

“Şapşik ne ya? Yok, bu hamilelik sana yaramadı, söyleyeyim.” 

“Kapat Koray kapat ta, İpek’i arayayım ve durumu anlatayım,” dedim ve hemen 

telefonu Koray’ın yüzüne kapatır kapatmaz İpek’i aradım. Ona durumu heyecanlı ve bir o 

kadar yavaş bir şekilde anlattım. İpek duruma benim ile akraba olmak açısından yaklaştı ve 

çok heyecanlandı. Koray’ı çok iyi hatırlamadığını söyledi. Akşam Mehmet ile konuştuktan 

sonra Hülya’yı arayacağı konusunda garanti verince telefonu kapattım.  Tam arkamı 

yaslanmıştım ki içeri Zeynep geldi. Elinde kocaman bir meyve tabağı ve bir bardak süt ile… 

“Bu ne Zeynep?” 

“Meyve saatiniz gelmiş!” 

“Gel- miş! Ne zamandan beri benim meyve saatim var?” 

“Ya Özge abla, yemediğin zaman Hakan Bey bana kızıyor,” diye dudak büktü. 

“Of Zeynep ver. Hem sen niye Bey demeye başladın?” 
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“Fuat öyle istiyor.” 

“Vaay, Fuat öyle istiyor,” dedim ve gülmeye başladım. Hakan içeri girdiğinde hâlâ 

gülüyordum. “Neye gülüyorsun?” 

Zeynep bana endişeli gözlerle bakmaya başladı. “Gel gel, Koray aradı,” dedim ve bu 

sefer o geldi aklıma gülmeye başladım. Meyve tabağını elime aldım ve koltuğa geçtim. 

Zeynep dışarı çıktı ve Hakan da koltuğun diğer ucuna oturdu. Yanımda tabak vardı çünkü. 

“Koray Bey âşık olmuş ve benden yardım istiyor,” dedim ve gülmeye devam ettim. 

Hakan da durumu çaktı. “Koray’a acımaya başladım. Sen bu bahane ile onun canını 

çıkaracaksın, değil mi?” 

Birden moralim bozuldu. “Ben o kadar kötü müyüm?” dedim ve gözlerim doldu. Bu 

hormonlardan kesin, yoksa ben bu kadar ağlamazdım. 

“Ya ben ne dedim şimdi,” diyerek tabağı çekti ve beni kucağına oturttu. Birde baktım 

onun kucağında birbirimize sarılıyorduk. Ne zaman buraya geldim, ne zaman bana sarıldı ve 

ne zaman beni öpmeye başladı. Daha da önemlisi ne zaman ben onu öpmeye başladım. 

*** 

“Hadi güzelim uyan, bana krep yapacaksın.” 

“Ne diyorsun? Daha uyuyacağım ben.” 

“Aşkım, saat on bir oldu ve telefonun devamlı çalıyor. Kaan arıyor,” dediğimde 

çığlık atarak yataktan kalkmaya çalışsa da onu kollarımın arasına aldım.  

“Yavaş hayatım, yataktan birden kalkmamalısın.” 

“Tamam, Hakan ya!” dedi ve yataktan fırladı. Yine bana krep yapmamak için bahane 

bulmuştu. Ondan kaç kere istesem de bir türlü krep yaptıramamıştım.  

Çalışma odasına gittiğimde bir yandan volta atıyordu bir yandan da telefon ile 

konuşuyordu. Kapıya yaslandım ve onu keyifle izledim. Üzerinde kısa bir gecelik, saçlarını 

tepede kalem ile toplamış yalın ayak dolaşırken çok güzel görünüyordu. Beni gördüğünde 

bakışımın üzerinde yoğunlaştığını anladı. Eliyle çık dışarı dese de yerimden kımıldamaya 

niyetim yoktu. Sonunda telefonu kapattı ve yanımdan geçmek istedi. Önünde durdum. 
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“Çekilir misin Hakan? Üzerimi değiştireceğim. İşe gitmem gerekiyor,” dediğinde izin 

vermedim. “Gidemezsin!” dedim. 

“Saçmalama Hakan, yarın İtalya’ya gitmem gerekiyor. Zamanlama da sıkıntı 

yaşatıyorlar. Gidip Flevio Bey ile bizzat görüşmem gerekiyor.” 

“Baban gitsin!” 

“Babam İtalyanca bilmiyor. Hem niye diretiyorsun, bunun olacağını biliyorsun.” 

“Neyin olacağını?” 

“Hakan, benim Hollanda ve İtalya’da iş yaptığım üç firma var. Onlarla görüşmelere 

gideceğim belli. Bu sayı artabilir de… Ne zamana kadar dışarı çıkmama engel olacaksın? 

Hem istiyorsan sen de gel!” 

“Tamam, ben de geliyorum.” 

“Tamam, Allah Allah!” Söylene söylene odadan çıktı. 

Arkasından bağırdım. “Yine krep yapmadığın gözümden kaçmadı,” dediğimde 

kıkırdama sesini duydum.  

Ertesi gün havaalanına yola çıktık. Benim Özge’min elinde yine telefon. “Tüh İpek 

ya! İki gün sonra ayarlayalım. Bu arada Koray Bey de biraz işkence çeksin,” dedi ve kahkaha 

attı. Koray’ın onun elinden çekeceği kesindi. Telefonu kapattığında gülmeye devam ediyordu. 

Onu kollarımın arasına aldım ve kokusunu içime çektim. Biraz da Koray çeksin bakalım.  

Odamıza yerleştiğimizden beri Özge banyodan çıkamamıştı. Uçak midesinin 

bulanmasına sebep olmuştu. Ya da uçakta yeme dediğim halde yediği yemek. O bunu inkâr 

etse de yediği tavuk buna neden olmuştu. Kendini yatağa attığında telefonu çaldı. O da bu 

duruma dayanamadı ve yastığı başına geçirdi. Ama benim karıcığım iflah olmaz bir iş kolik 

olduğu için telefonu açtı. “Merhaba,” diye İtalyanca konuşmaya başladığına göre telefonun iş 

için olduğunu anladım. “Baban ile bu meseleyi halletmeyi tercih ediyorum, Aurelio,” dediği 

an dikkatimi ona verdim. Çaktırmamaya çalışsam da o anladı ve balkona çıkmaya çalıştı. 

Tabii ben buna izin vermedim. Belinden tuttum ve kendime çektim. İlk başta kurtulmaya 

çalışsa da sonunda pes etti ve çırpınmayı bıraktı. “Tamam, akşam baban ile gel. Kaldığımız 
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otelde yemek yiyebiliriz,” dedi. Bir süre sonra kapattığında telefonu koltuğa attı. Boynuma 

dolandı. İşte benim güzel karım… 

Yemeğe indiğimizde her zamanki gibi üzerinde siyah bir elbise giymişti. Bir tek 

İpek’in düğününde renkli bir kıyafet ile onu görmüştüm. Eminim ki o akşamda sırf ben 

sevmiyorum diye kırmızı giyinmişti. O gün ki hain planlarını unutmamıştım. Sadece zamanını 

bekliyordum. Ona hayatının oyununu oynayacaktım. Onun dışında da hep siyah beyaz 

giyiniyordu.  

“Aşkım, senin renkli giysilerin yok mu?” 

“Niye kırmızı elbisemi mi giyinseydim,” diyerek gözlerini devirdi.  

“O elbiseyi bulursan giy, canım,” dediğimde aniden durdu. “Attın mı elbisemi?” diye 

ağzı açık bana bakmaya başladı.  

Ben de onu ciddiyetimi bozmadan çekmeye başladım. “Hayır aşkım, yaktım,” 

dediğimde bana bu şekilde bakmasına bayılsam da gülmedim. Bir daha kırmızı giyinmesini 

istemiyordum. Ona kırmızı çok yakışıyordu. 

Masaya vardığımızda baba oğul gelmişlerdi. Aurelio beni gördüğünde nedense suratı 

asıldı. Dua etsin de o suratı dağıtmayayım. Flevio Bey, oldukça akıllı bir adamdı. Sorunlara 

karşı ne kadar uzlaşmacı olsa da oğlu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Özge’nin onunla 

konuşmamak için elinden geleni yapması dikkatimden kaçmadı. Yanında ben olduğum ve 

onunla dans ettiği için gerilmiş olmalı, diye düşündüm. Aurelio’nun devamlı önüne taş 

koymaya çalıştığını anlayan zeki karım duruma el attı. İtiraf ediyorum müthiş bir iş kadını. 

“Tamam, Flevio Bey, anladığım kadarıyla oğlunuz ile anlaşamayacağız. Sözleşme 

şartnamesine uymadığınız için tazminatımızı verin. Antlaşmaya varmayacağım,” dedi ve 

ayağa kalktı. Flevio Bey’de kalktı. “Kızım, otur lütfen. Sen benim oğlumun kusuruna bakma.” 

Bende ayağa kalktım ve karımın kolunu tuttum.  “Sizi sevdim Flevio Bey, bu işe 

girdiğimizde oğlunuzun Aurelio olduğunu bilseydim emin olun baştan antlaşma yapmazdım,” 

dediği an şaşırdım.  

“Yapma Özge, şimdide özel hayatın ile iş hayatını birbirine mi karıştırıyorsun,” 

dediği an Aurelio’ya baktım. Bunlar önceden birbirlerini tanıyorlar mıydı?  
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“Senin ile özel denebilecek bir geçmişim yok, olamazda. Flevio Bey,” dedi ve 

başıyla selam verdi. Benim elimi sıkmasından çok sinirli olduğunu anladım. Arkamızdan 

Aurelio koşarak geldi. “Özge!” diye bağırdı. Arkamızı döndüğümüzde müdahale etmemem 

için Özge’nin elimi tüm gücüyle sıktığını anladım.  

“O akşam buluşmamıza neden gelmemiştin? Seni beklemiştim. Telefonlarıma 

çıkmamıştın. Eğer bana bir şans verseydin her şey çok güzel olabilirdi.” 

Özge’ye baktığımda bana bakmıyordu. Sadece elimi tüm gücüyle sıkıyordu. 

“Geldim,” dediği an içimde volkanlar patladı. Ama müdahale etmedim ve dinlemeye devam 

ettim. “Çok şükür ki vaktinden önce gelmiştim. Senin bir kızı sıkıştırmanı, onunla ayaküstü 

flörtleşmeni izleyecek kadar orada kaldım. Sonra da arkama bakmadan oradan uzaklaştım. 

Allah’ın şanslı kuluyum ki senin ile hiç çıkmadım. Şuan çok mutluyum. Hayatımda sevdiğim 

ilk ve son erkek ile evlendim. Ondan çocuklarım olacak. Şimdi sen evli olmama rağmen 

kocamın yanında bana neler söylüyorsun. Senin gibi ahlak yoksunu insanlarla iş 

yapmıyorum,” dedi ve bana baktı. “Aşkım, gidebilir miyiz?” diye sorduğunda gözlerinde 

başka bir ışık vardı. “Gidelim aşkım,” dedim ve onu odamıza çıkardım. 

*** 

Odamıza geldiğimizden bu yana Hakan’ın Aurelio ile benim evveliyatımızı merak 

ettiğini, sormamak için kendini zorla tuttuğunu görebiliyordum. En sonunda duştan çıktı. 

“Aşkım bu yemekten geldiğimizden bu yana aldığın üçüncü duş. Hayırdır?” 

“Soğuk su yatıştırıyor,” dediği an kahkaha attım. Bunun üzerine hâlâ sinirli olduğunu 

kaşlarını çatmasından anladım. Ama beni kıskandığı zaman çok sevimli oluyordu. “Tamam, 

kızma. Hadi otur da anlatayım,” dedim ve onu yatağa çektim. Kolunun altına yattım. 

Amerika’da yaşanılan onun ile ilgili ne varsa anlattım. Aslında yaşanmış çok fazla bir şey 

olmadığı için kolay ve kısa bir hikâye oldu. O da zaten sonunda şaşkınlığını gizlemedi. “Bu 

kadar mı?”  

Gece yarısı Hakan’ın öpücüğü ile uyandım. “Hadi gel aşkım,” dediğinde saate 

baktım. Gecenin dördüydü. “Bu saatte bir şey mi oldu?” diye yerimden fırladım.  

“Hayır aşkım, panik yapma! Sürpriz,” dedi ve sabahlığımı uzattı. 
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Aşağı indiğimizde elimi tutuyordu. “Aşkım üzerimi de giyinmedim. Nereye 

gidiyoruz böyle,” dememe kalmadan balo salonuna girdik. Salonun ortasında bir ışık vardı. 

Beraber yürüdük. Işığa geldiğimizde müzik başladı ve “Benim ile dans et aşkım. Başkası ile 

yapıp benim ile yapmadığın hiçbir şey kalmamalı,” dedi. Kahkaha atarak elini tuttum. 

Tangomuz bittikten sonra birden diz çöktü. “Evliliğimiz biraz hızlı oldu. Ben de sana karşı hiç 

anlayışlı olmadım. Yaşaman gerekenleri sana yaşatamadım. Ama söz veriyorum, izin verdiğin 

takdirde hepsini yaşatacağım,” dediği an gözlerim doldu. Ondan böyle bir hareket 

beklemiyordum. “Sana yemin ediyorum. Seni gördüğüm o anda, Koray ile kavga ederken 

sana âşık oldum. O dakika planlarımı unuttum. Senden kaçmaya çalışsam da o tango beni 

kendime getirdi. Seni o akşam ikna etmeye çalışmam, kendime bile itiraf edemesem de sadece 

seni sevdiğim içindi. Ben her zaman kontrol delisi oldum. Ta ki seni tanıyana kadar… Sen 

benim kontrol edemediğim tek insansın. Farkında olmasan da artık beni sen kontrol 

ediyorsun,” dediğinde ikimizde gülmeye başladık. Ben bir yandan ağlıyordum bir yandan 

gülüyordum. Sonra birden parmağıma bir yüzük geçirmeye başladı. “Benim ile tekrar evlenir 

misin?” 

Allah’ım bu bir rüya olmalıydı. Gözyaşlarımı kontrol edemiyordum. “Cevap verecek 

misin?” dediğinde onu kaldırdım. “Evet, seninle tekrar evlenirim.” 

Eve döner dönmez başımın etini yedi. Krep de krep… En sonunda pes ettim ve krep 

yapmaya başladım. “Başımda dikilme, git bir işe yara,” diye bağırdım. Safiye teyzem “Kızım 

ben yapardım. Siz ne yapıyorsunuz?” diyerek mutfağa daldı. 

“Karım bana krep yapmak istedi.” 

“Yalancı! Valla Safiye teyze kendi yalvardı, bana krep yap, diye.” 

“Safiye Hanım, ben terasta olacağım.” 

“Kaç sen kaç! Hani mutfak yasaktı? İşine gelince yasak işine gelince değil. Oh ne ala 

memleket,” diye söylenirken birden belimden kavradı. Bende çığlık attım. “Şşşt! Benim 

aşkım. Mızmızlık yapma! Kocana alt tarafı krep yapıyorsun. Su böreği istemedim. Hem 

Koray yediyse krepini ben de yiyeceğim,” dediğinde ağzım açık kaldı. Elimde spatula ile 

üzerine yürüdüm. “Çık mutfaktan Hakan!” diye. O sırada Zeynep ve Safiye teyzem içeri 

gülerek giriyordu. 
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Kahvaltıda telefonum çalınca Hakan benden önce telefonu eline aldı ve kapattı. 

“Kahvaltını yap, Özge. Telefon yok,” dediğinde ciddi bir şekilde ağzına krep tıkıştırıyordu. O 

sırada Zeynep geldi. “Hakan Bey, Koray Bey aradı ve acil olarak aramanızı istedi.” 

“Of Allah’ım, senden önce bu adamı ben öldüreceğim,” dediğinde gülmemek için 

kendimi zor tuttum. Bir süre sonra telefonunu cebinden çıkardı ve Koray’ı aradı. 

“Ne var Koray?” diye sordu ve arkasına yaslandı. “Eee! Karımı niye ilgilendiriyor bu 

durum?” dediğinde merak etmeye başladım. “Tamam, bu akşam onlara yemeğe gideceğiz. 

Hülya da gelmiş sanırım… Cıvıma Koray! Yarın gel, konuşalım.” 

Hakan’ın yüzüne bakıyordum anlatsın diye. Hiç oralı olmadan kahvaltısına yumuldu. 

“Ye Özge!” diye hırladı. Özüne dönmeye başladı kocacığım. 

“Ellerine sağlık canım, en sevdiğim balık levrektir zaten,” derken Hakan’a her 

baktığımda haline gülmemek için kendimi zor tutuyordum. En sonunda dayanamayan Hakan 

bana baktı ve balığı ağzına attı. Yerken bir yandan da gülüyordu. Öylece onu izlerken “Ne 

oldu karıcığım, beni izleyerek mi doymak istiyorsun,” dedi. Tabi masadakiler bir şey 

anlamadı. Düğünde balık olduğu için en sevdiğim yemeğin balık olduğunu düşünmüşlerdi. 

Nereden bilebilirlerdi ki o gün Hakan’ı aç bırakarak intikam almak istediğimi. Şimdi 

kulağıma eğildi ve “Senin için balık da yerim,” dedi. O sırada lokmam boğazıma kaçtı. 

Hakancığım sakinliğini kaybetti ve su verme derdine girdi.  

Kahveleri içerken “Eee! Hülya, beğendin mi bizim Koray’ı,” dedim. Hakan direk 

lafa girmeme şaşırmış olacak ki bön bön bakmaya başladı. Bende kaşlarımı havaya diktim ve 

kahvemden bir yudum aldım. 

“Egosu fazla tavan yapmış, şımarık, çabuk usanacak bir tip gibi geldi,” dediği an 

Hakan sakin kalsa da ben tepkimi püskürttüğüm kahve ile belli ettim.  

Hakan “Kahveyi dökseydin Özge, en azından kıyafetimiz temiz kalırdı,” diye 

söylenirken peçete ile üstünü siliyordu. 

“Yani Hülya hiç etkilenmedin mi?” diye sorduğumda Hakan durdu ve bana bakmaya 

başladı. “Niye öyle soruyorsun? İlk gördüğünde sen etkilenmiş miydin?” 

“Yuh Hakan, konu ben değilim! Çık aradan!” dedim ve Hülya’ya döndüm. 
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Bize bakarken düşünüyor gibiydi. O anda omuzları çöktü. İşte beklediğim tepki. 

“Yani biraz beğenmiş olabilirim,” dediğinde Mehmet’e döndüm. 

“Eee Mehmet ne diyorsun?” 

“Valla Özge size saygımız sonsuz ama zordur Tokat’lıdan kız almak,” dediğinde 

Hakan sadece benim duyacağım bir şekilde mırıldandı. 

“Ben gayet kolay aldım.” 

O anda beynimden vurulmuşa döndüm. Nerede olduğumu, hangi amaçla olduğumu 

unuttum ve Hakan’a patlamaya hazır bir yanardağ gibi bakmaya başladım. O da o anda 

söylediğinin yanlış olduğunu ve bunu duyduğumu anladı ama artık pişmanlık için çok geçti. 

Yaşadığımız her şeyin bir film şeridi gibi gözünüzün önünden nasıl geçtiğini şimdi anladım. 

Yaşanılanlar o zaman gözüme daha net, daha farklı gelmeye başladı. Hani derler ya aşk 

insanın gözünü kör edermiş, diye. O zamanlar da benim gözüm kör olmuş. Hiç saygınlığımı 

düşünmemişim. Hakan’ın itibarını düşünürken kendi onurumu hiçe saydığımı şimdi çok acı 

bir şekilde öğrendim. Daha doğrusu bunu kocam çok güzel yüzüme vurdu! 

“Tamam, Mehmet. Haklısın kardeşim,” dedim ve ayağa kalktım. “Koray Bey, çok 

istiyorsa tüm bildiği taktikleri uygulasın Hülya üzerinde, uğraşsın. Bu arada Hülya’cığım 

sende iyi düşün, çabuk teslim olma ki ileride onun gözünde değerin büyük olsun,” dedim ve 

çıkışa yürümeye başladım. Hakan’ın tutmaya çalıştığı elini çaktırmadan engelledim. O sırada 

İpek yanımıza geldi. 

“Yanlış bir şey mi söyledik, Özge’ciğim. Mehmet şaka olarak söyledi.” 

“Yok canım. Şaka değil. Bir aileden, Tokat’lıdan canını istemek şaka değildir. 

Mehmet şimdi gözüme girdi. Hülya da geri vites yapmasın. Aynen devam,” dedim ve tam 

çıkarken arkamı döndüm. “Tadında bırak ama Hülya, abartma… Koray dürüst bir adamdır. 

İstiyorsa istiyorum der, istemiyorsa lafı dolandırmaz, açık konuşur. Bu zamanda kartlarını 

dürüst oynayan, arkadan iş çevirmeden evlenen erkeğe zor rastlanır,” dedim. Hakan’a 

yaptığım göndermenin rahatlığı ile arabaya hızla yürüdüm ve bindim.  

Arabayı Fuat kullandığı için Hakan yanımda oturuyordu. Hamileliğimden dolayı 

sinirliyken yanıma yaklaşmamayı öğrenmişti. İlk olarak onun arabadan inmesini bekledim. 

Ardından Fuat’ın omzuna vurdum. “Arabayı sür,” dedim. Döndü arkasına baktı. “Şimdi gaza 
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basmazsan ne benim ne de Zeynep’in yüzünü ömrünün sonuna kadar göremezsin,” dediğim 

anda gaza bastı. Arkamdan Hakan ilk önce baktı sonra arabadan bile duyabildiğim küfürleri 

sıralayarak koşmaya başladı. Hemen telefonum çalmaya başladı tabii ve açmadan kapattım. 

Fuat “Efendim Hakan Bey,” diye kendi telefonunu açtığında Hakan’ın sesi hoparlör açıkmış 

gibi bana kadar geliyordu. 

“Özge Hanım, Hakan Bey nereye gittiğinizi soruyor.” 

“Söyle o dangalağa, sesini duydum. Bir daha ismimin geçtiği cümlede küfür olursa 

onun bulamayacağı cehennemin dibine giderim. Kendi evime gidiyorum ve sakın oraya 

gelmeye çalışmasın. Gelirse nikâhta imzaladığım kâğıdı da, geleceğimizi de yakarım.” 

“Şimdi ben bunu nasıl söyleyeyim?” diye dertlenen Fuat’a “O duymuştur, kapat!” 

dedim. 

Hayatının hatasını yapmıştı Hakan Bey. Benim hormonlarım zaten tavan yapmışken 

benim onurumla oynamıştı. Kızlık gururumu ayaklar altına almıştı. Ben nam’ı değer “Buz 

Patroniçe ya da Patron Buz” her ne karın ağrısıysam, bu lakabı kolay elde etmediğimi 

biliyorum. Sanki hiç karşıma yakışıklı erkek çıkmamıştı, onların karşısında toplantıdayken 

sanki hiç nefsime hâkim olmamıştım. Beni basite almakla hayatının hatasını yaptın, 

kocacığım… Ben bir doğuracağım ama sana dokuz doğurtturmazsam bana da Özge, bana da 

Buz Patroniçe demesinler… 

Tam içimden söylediklerime noktayı koymuştum ki yanımdan hızla geçen arabanın 

önümüzü kesmesi ve bizi yoldan savurması bir oldu. Fuat’ın şoförlük yeteneğine aferinler 

yapıştırırken, önümüzü kesen her kimse ona da küfürlerimi savuruyordum. İçimden tabii ki… 

Bizi durduran arabanın içinden Hakan’ın inmesi ve kapımı açması bir oldu.  

“İn!” 

“Yok ya! Başka bir emrin var mı?” diye bağırdığımda Fuat’ın koltuğun içine 

gömülmek üzere olduğuna yemin edebilirim. Tam kapıyı açacaktı ki Fuat’a “Sakın çıkayım 

deme!” diye bağırmamla kapıyı kapatması bir oldu.  

“Bak hayatım, özür dilerim, tamam mı? Ben öyle söylemek istememiştim,” diye 

vitesi geri atmış konuşmaya başladığında da hâlâ ona bakmıyordum. Tabii ki 
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yumuşamayacaktım. Hatta çocuklarımız kaç yaşına gelirdi bilmem onu affetmem için. 

Tamam, bu biraz fazla oldu ama hedefimi yüksek tutayım ki vardığım nokta yüksek olsun. 

“Kusura bakmayın, Hakan Bey. Külahımı evde unutmuşum. Olsaydı takardım, ona 

anlatırdın. Şimdi beni tutma evime gidiyorum,” dedim ve kapıya uzandım. Kapıyı kapatmama 

engel oldu. Ben hâlâ ona bakmamıştım. 

“Bana bak Özge!” 

“Baktım, ne oldu? Senin o gül yüzünü gördüğümde hayır, diyemeyeceğimi mi 

sandın? Ama o hataya ben bir kez düşerim. Artık akıllandım, sayende. Kolay kolay 

kendimden, gururumdan ödün vermeyeceğim. Aşkımdan ölsem bile,” dedim ve kapıya bir 

daha asıldım. Ama önünde bir öküz durduğu için gram kımıldamadı. 

“Bak aşkım, sence gurur yapacak zamanı geçmedik mi? Hem Fuat’ın önünde canımı 

sıkmaya başladın. Evde konuşalım,” derken bu durumun onu çok sinirlendirdiğini yumruk 

olan ellerinden anlıyordum. Ama davamda ölmek vardı, dönmek yoktu. 

“Artık üşümeye başladım, kapımı kapat da gideyim.” 

“Tamam, ben götüreceğim gideceğin yere. Çık Fuat,” dediğinde kapıyı açan Fuat, 

benim “Kapat,” dememle geri kapattı. “Fuat, bir daha ben demeden o kapıyı açarsan arabayı 

kendim kullanırım, ona göre!” 

Hakan havadaki kuşları sayar gibi gökyüzüne bakmaya başladı. Bir süre sonra 

“Tamam, git bakalım Özge Hanım. Fuat, kapıdan ayrılma. Güvenliğe konum at, oraya 

gelsinler,” dedi ve kapıyı kapattığı gibi arabasına yürüdü. Hakan’ın arabası henüz önümüzden 

çekilmeden Fuat geri manevra ile alan açtı ve gaza bastığı gibi gitti. Aferin Fuat, havalı bir 

gidiş yaptı. Bu Fuat, gözüme girmeye başlamıştı. 

Gece ben bekârken kaldığımız aile evimize geldiğimde biraz hüzünlendim. 

Anahtarlarım olmadığı için kapıyı çalmıştım. Biraz sonra kapı açıldı, evin yardımcısı Asime 

ablam kafasını aralanan kapıdan uzattı. Beni görür görmez çığlığı attığı gibi kapıyı sonuna 

kadar açtı. Fuat’a bir bakış attı. “Hadi Fuat, sende içeri,” dedim ve biraz itiraz etse de kabul 

etmek zorunda kaldı. Onu arabada yatıramazdım.  
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Fuat’ı müştemilatta kalmaya gönderdim. Sonra odama çıktım, üzerimi çıkardım. 

Ayıcıklı pijamalarımı çok özlemişim. Bir de Çellomu… Hemen onun başına oturdum. Bir 

süre sonra bebişlerime işkence çektirmemeye karar verdim ve yatağın içine girdim.  

Sabah uyandığımda yatağımda birisinin oturduğunu hissettim ve yerimden fırladım. 

“Yavaş, birden yataktan kalkma demiyor muyum?” diyen kocamı gördüğümde yastığı kafama 

geçirdim. 

“Kâbus görmekten nefret ederim. Çık artık uykumdan, seni koca bozuntusu,” dedim. 

Bir süre sonra ses gelmediği için kafamı kaldırdım. Hâlâ bana ciddi ciddi, kollarını bağlamış 

bakıyordu. Bu sefer kapıya yaslanmıştı. “Sen uykumda değilsin!” dedim ve yastığı tekrar 

başıma geçirdim. Geldi yastığımı çekti. Tam bana uzanacağını anladım ki daha güç 

kalkanlarımı etrafıma tam örmediğim için ona engel oldum.  

“Sakın bana yaklaşayım, deme.” 

O sırada ben ondan uzaklaştıkça o da bana ağır adımlarla yaklaşıyordu. “Hadi Özge, 

çocukluk etme. Bana karşı koyma ve yanıma gel.” 

“Seni itaatkâr zırvalığı ile zamanında kandırmışlar. Emin ol yok öyle bir dünya. 

Senin dediğini artık yapacak değilim.” 

“Ama zamanında kabul ettin,” derken pis pis sırıtıyordu. 

“Sen öyle zannet, düşün bakalım istemediğim ya da rızamın olmayacağı ne yaptım. 

Gittiğim yeri söylediysem, doğuştan yaptığım bir hareketti, alışkındım. Yalan söylemediysem, 

zaten oldum olası haz etmediğim bir davranıştı. Evde iş yapmadıysam, zaten nasıl yapıldığını 

bilmediğim için buna uymak zor olmadı. Mini giymemek mi, zaten tarzım değil. Senin ile 

uyumak mı, sana âşık olduğumu gizlemediğim için şimdiye kadar bu benim için bir ödüldü. 

Şimdiye kadar,” dediğim anda üzerime atladı. Kollarımdan tuttuğu gibi duvara çarptı. 

“Sakın, Özge. Sakın bana bir şey ima etmeye çalışma. Sana hayatımda hiç 

olmadığım kadar içimi açtım, sevgi kelimesini bile ağzıma almayan ben, sana aşkımı ilan 

ettim, senin için adam dövdüm, kabuğumu kırdım,” dediği an lafını böldüm. 

“Dur ben devamını getireyim. Planlarından, yıllarca düşündüğün intikam yeminini 

bozdum, daha da önemlisi ne biliyor musun? Esas bomba geliyor. Hayatının en kolay, en 

ucuz, en hızlı antlaşmasına imza atmanı sağladım. Sayende en mutlu olduğum bir anda 
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kendimi öyle basit, öyle kolay bir kadın gibi hissettim ki, inanamazsın. Bunu hayatım 

boyunca unutmayacağım. Şimdi git hangi mahkemeye başvuracaksan başvur, sözleşmeye 

artık uymayacağım. Cezam neyse çekmeye razıyım,” dediğimde geriye çekildi. Bana 

bakmaya devam ederken geri geri gidiyordu. Yanlarında yumruk olmuş ellerini saçlarının 

içine geçirdi. Bir süre çellomun yanında durdu. Ben duvarda çivilenmiştim sanki. Birden 

midemde inanılmaz bir yanma hissettim ve iki büklüm oldum. Hemen yanıma koştu ama 

elimle yaklaşmasını engel oldum.  

*** 

“Ağabey sen Özge’yi bu kadar kızdıracak ne yaptın?” 

“Sen bana ağabey mi dedin?” diye sorduğumda büromda koltukta oturmuş, 

sorduğum soru karşısında şaşırmış bana bakıyordu.  

“Ya ben Özge diyorum, sen bana ne diyorsun. Merak ettiğin için ve biran evvel bana 

cevap ver diye söylüyorum. Hülya sana isminle seslenmemi istemiyor.” 

Tek kaşımı kaldırdım ve koltuğumda arkama yaslandım. “Sen de sırf birkaç haftadır 

tanıdığın o kız böyle istedi diye otuz yıllık alışkanlığını değiştirdin.” 

“Her halde, Hülya farklı bir kere…” dediği an “Nesi farklı?” diye lafı yapıştırdım. 

“Konu niye bana geldi. Cevap vermemek için kaçıyorsan avucunu yalarsın? 

Öğrenmeden gitmeyeceğim. Ama söyleyeyim… O farklı çünkü diğer çıktığım kızlar gibi 

değil. Yani tip olarak bahsetmiyorum. Daha güzelleriyle de çıktım fakat ondan çekici 

değillerdi. Çünkü o bana pas vermedi, onun gibi doğal, samimi bana bakan olmadı. Onun gibi 

dürüst konuşan olmadı, pardon Özge dışında,” dediği an koltuğumdan fırladım. “Onunla 

kendini aynı cümlede kullanma, kırarım o çeneni,” dediğimde o da ayağa kalktı.  

“İşte başka kimseye âşık olmadım ona âşık oldum. O yapmacık değildi, güzeldi, 

doğruydu, kültürlüydü, tamam mı? Ayrıca birinci kural, sen kadınını mutlu edeceksin ki o da 

seni mutlu etsin. Benden sana ağabey dememi istiyorsa, bundan mutlu olacaksa neden inat 

edeyim?” 

Daha sonra karşılıklı oturduk ve İpek’lerde o gün yaptığım hatayı anlattım. Söyler 

söylemez ayağa fırladı. “Ya sen harbi salaksın. Hayır, insan kardeşinden hiçbir şey öğrenmez 

mi? Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Yemin ediyorum ipin ucunda ben de olmasam sana asla 
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yardım etmezdim, sürünmene razı olurdum, ama?” dediğinde kaşlarımı çattım ve anlamadım, 

der gibi bakmaya başladım. “Hülya, bu sabah beni aradı. Özge’nin evi terk ettiğini öğrenmiş. 

Benden ona gitmemi, duruma el atmamı istedi. Aksi halde Özge seni affedene kadar benimle 

buluşmayacağını söyledi. İki gün sonra da Tokat’a dönecekmiş.” 

“O zaman şimdi vedalaş, Özge hayatta iki güne benimle barışmaz.”  

“Aferin kazma herif! Birincisi hamile, ikincisi o Özge, üçüncüsü o artık karın. Böyle 

salakça bir hata nasıl yaparsın?” 

“Bilmiyorum, çıktı ağzımdan bir kere,” dediğim an hop oturup hop kalkan Koray 

yine fırladı. 

“Hay ben senin o ağzını,” dediği an bende ayağa fırladım. “O lafını tamamla da 

göstereyim ben sana gününü!” 

“Hadi kardeşin olduğumu geç de göstersene bana günümü, merak ettim,” dediği an 

manyak herif kahkaha atmaya başladı. 

“Ne gülüyorsun oğlum, kafayı mı sıyırdın?” 

“Yok ya! Evlenince siz aynı olmuşsunuz,” dedi ve gülmeye devam etti. Başında 

dikildim. “Eğer gülmeye devam ederde, anlatmazsan gerçekten göstereceğim.” 

Bir süre sonra sakinleşen Koray oturdu ve Cansu’nun evinde karşılaştıkları ilk günü 

ve Koray’a aynı şekilde yaklaşan Özge’ye, aynı cevabı verdiğini söyledi. Şaka bir yana Özge 

beni nasıl affedecekti. Hayatımız hiç olmadığı kadar yoluna girmişti. Mutlu mesut geçinip 

gidiyorduk. İşini düzene sokmuştu, çocuklarımızı bekliyorduk. Geldiğimiz, daha doğrusu bizi 

getirdiğim duruma bak.  

“Eee! Sabah gittin mi Özge’ye?” 

“Gittim. Sordum. Konuşmaya çalıştım. Ama…” 

“Ama?” diye sorduğumda yemekte olmamıza rağmen ağzıma bir lokma 

atamamıştım. Ne iştahım kaldı, ne de artık karnım açtı.  

“Ama söylemedi. Git o öküz ağabeyin anlatsın kırdığı potları, dedi. Yani haklıymış. 

Çünkü ancak bu potu kıranın anlatabileceği kadar büyük bir yanlış yapmışsın.” 
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“Sende eline aldın bir koz üstüme gel bakalım…” 

Konuşmamızı ve yemediğimiz yemeğimizi Fuat’ın telefonu böldü. “Hakan Bey, 

Özge Hanım’ı sizin iş yerine bıraktım.” 

“Tamam,” dedim ve kapattım.  

“Kalk Koray, yengen sadece bir hafta bensizliğe dayanabildi. Gözün aydın. İş yerime 

gitmiş.” Ayağa kalktığımda yerine durmuş bana bakıyordu. “Oğlum kalksana,” diye çıkıştım. 

“Yok, mümkün değil! Her gün yanına uğruyorum. Sana karşı ufacık bir yumuşama 

görmedim. Hatta buzluktan demirliğe terfi ettiğini bile söyleyebilirim. Hem sana gelse 

sekreterin arardı, değil mi?” dediğinde benimde dikkatimi çekti. Elime telefonu aldım. 

Arabaya yürümeye başladım. Sekreterimi aradım. 

“Beni arayan soran var mı?” 

“Yok Hakan Bey, yalnız Özge Hanım geldi biraz önce ve Aykut Bey ile toplantıya 

girdi.” 

“Aykut ile toplantısı mı varmış?” 

“Aslında Aykut Bey’de tam çıkıyordu. Özge Hanım acil dediği için içeri geçtiler.” 

“Tamam,” dedim ve kendimi yola vurdum. Koray ile öyle bir hızla toplantı salonuna 

varmıştık ki düşünecek vakit bulamamıştım. Zaten bendeki mantık, sinirden devrelerimin 

yanması ile servis dışı kalmıştı.  

“Bensiz toplantı mı yapıyorsunuz?” diyerek içeri girdiğimde Koray kulağıma “Sakin 

ol, daha önceki potunu düzeltmemişken yanına yenilerini ekleme,” diye fısıldadı. 

İçeri girdiğimde Özge’nin bir haftada karnımı çıkmıştı ne! Hatta daha da 

güzelleşmişti benim karım. Ben böyle düşünürken onda hiçbir yumuşama izi görülmüyordu. 

Aykut bana baktı. “Hakan, istersen yalnız konuşalım önce,” dedi. Ama ben de mantık kavramı 

kalmadı dedim ya işte o hesap Koray’ı unuttum. “Gerek yok aramızda yabancı mı var?” 

“Yani değil mi? Hakan Bey için sorun değilse benim için de değil!” diyen Özge’ye 

baktım. 
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“Pardon, Bey, derken? Ben senin kocan oluyorum, canım,” diye çıkıştım. Koray da 

el kol hareketi ile Özge’nin arkasından susmamı işaret etmekle meşguldü. 

“Ya tabi o konuyu konuşmaya geldim zaten,” dediği an benim kayışlar koptu ve 

ayağa fırladım. O anda Koray önüme atladı ama bu sefer Özge’ye döndü. 

“Yani yenge bu sefer ağır oldu ama,” dediğinde Özge’nin kaşlar çatıldı. “Yenge mi?” 

“Hııı! Hülya bize öyle söylemesini istiyormuş,” dedim ama söylemez olaydım.  

“Ya öylemi? Tabii Hülya zor elde edildiği için, hatta tam olarak elde edilemediği için 

dersek daha doğru olur, onun sözleri ve istekleri daha kıymetlidir. Ne diyeyim? Aferin 

Hülya’ya, benden akıllı çıktı.” 

“Aşkım saçmalama sen benim için çok kıymetlisin,” diye önünde diz çökerken 

Aykut ve Koray’a öyle bir bakış attım ki dışarı çıkmak istediler. Denediler de ama Özge izin 

vermedi. 

“O kapıdan çıkarsanız bir daha buraya kendi avukatımı yollarım, ona göre,” dediği 

anda yerlerine oturdular.  

“Bak canım, galiba bunun sebebini biliyorum. Senin hamileliğinden dolayı 

hormonların fazla çalışıyor ve,” dediğimde lafımı kesti. 

“Tabi tabi! Bunun sebebi canım, benim hamileliğim değil mi? Yoksa senin ikna 

etmek için beni tekneye hapsetmen, bana sözleşme imzalatmaya çalışman, kontrol sağlamak 

için saçma sapan maddeler ekletmen, emrivaki ile nikâh kıydırtman, alelacele düğün yapman 

ve tüm bunlar yüzünden benim senin gözünde kolay kazanılmış olduğumu itiraf etmen değil 

yani, öyle mi?” 

“Dur bir dakika, ağabey!” 

“Koray otur yerine! Şimdi bir de senin ile uğraşamayacağım,” diye bağırdığımda 

sadece Özge’ye bakıyordum. Ona bakmaya devam ederken yanındaki koltuğa oturdum ve ona 

döndüm, yanaştım.  O kadar yakındım ki nefesini yüzümde hissediyordum. 

“Ne yapmak istiyorsun, Özge?” 
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O da bir dakika bile gözlerini benden ayırmadı. Heyecanlandığını, kalp atışının 

hızlandığını hissetsem de konuşmasını bekledim.  “Boşanmak istiyorum,” dediği an odanın 

ortasına sanki yıldırım düştü. Koray ve Aykut ayağa kalktı ama ne odadan çıktılar ne de 

konuştular. Ben ve Özge gözlerimizi birbirimizden ayırmadık.  

Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştım. Gözlerine baktığımda evet, kırgınlığı 

görüyordum ama aşkını, sevgisini, benim için heyecanlandığını da görüyordum. Kırgınlığı, 

kızgınlığı sevgisinden daha mı çoktu? Beni yaralamak istiyordu. Zaten bir haftadır bir cenaze 

namazımın kılınmadığı kalmıştı. Bu sözleriyle üzerime hatim okuttu resmen, haberi yoktu. 

Yalvaracağımı sanıyorsa aldanıyordu. O anda karar verdim. Sonra ağzımdan çıkacak bu 

sözler için kafamı duvara vuracağımı bile bile… 

“Tamam,” dedim ve odadan çıktım. 

Arkamdan Koray da fırladı geldi. “Hakan sen ciddi olamazsın, değil mi?” 

“Ne oldu ağabeyine?” 

“Hakan!” diye kolumdan tuttu ve bağırdı. “İçinizden biri kontrolü elinde tutacak. 

İkinizde bir ipi tutmuş aynı anda çekiyorsunuz. Ne o taviz veriyor, ne sen! Oğlum 

çocuklarının annesi olacak, tek aşkın o senin. Boşanmak istiyorum, dedi diye izin mi 

vereceksin hemen?” 

“Ne yapayım Koray, önünde diz çöktüm ben onun. Evlenme teklifi ettim. Bu yaştan 

sonra onun için nelerimden ödün verdim, senin haberin var mı? Anneannemin gözyaşlarını 

hiçe saydım, onu terk eden adamın torununu, onun evine soktum. Buna rağmen sırf bir lafım 

için, özür dilediğim halde boşanmak istiyorsa, buyursun! Yolunu açtım!” dediği anda 

Özge’nin de koridorda bizi dinlediğini fark ettik. Gözünden akan yaşları görmemek için kör 

olmak lazımdı. Ama ben Özge’nin dediği gibi tam bir öküzdüm. Onu orada bıraktım ve 

odama gittim. 

 

 

 

 



133 
 

12. BÖLÜM 

 

Aklımdan hikâyemizi baştan yazmak geçti, 

O beni anlamamayı, bizi silmeyi seçti. 

Beni duydu ama dinlemedi, 

Gerçekten beni sevmeyi bilseydi 

Gitmeme izin vermezdi… 

 

Odamda, Çello’mun başındaydım. Ne kadar süredir çalıyordum, bilmiyorum. 

Hakan’ın yanından ayrıldıktan bir hafta sonra boşanmıştık. Şimdi de on gündür bekâr, hamile 

bir kadındım. Ne yanımda annemi, ne anneannemi, ne de Cansu’yu istemiştim. Geldiklerinde 

ancak onların bakışlarına, kalbimi onarma çalışmalarına ancak bir saat dayanabiliyordum. 

Artık kafamı toparlayamamaya başladım. Bende işlerin büyük bir kısmını babam ile Kaan’a 

devrettim. Babam boşandıktan sonra benim için çok üzüldüğünü söylemişti. O da Hakan 

konusunda yanıldığını,  o zamanlar kendinden bile daha sağlam bir damadının olduğunu 

düşündüğünü itiraf etti. Onunla da eskisi kadar olmasa da aram biraz daha iyiydi. En azından 

iş hakkında birbirimizin yüzüne bakabiliyorduk.  

Akşam akşam gelen davetsiz misafirlerden artık pek haz etmediğim için çalan 

kapının sesi ile sinirlerim gerildi. Aşağı indiğimde karşımda Zeynep’i görünce şaşırdım. 

“Aaa! Bu ne güzel bir sürpriz,” dedim ve sarıldık. Ayrıldığımızda bana buruk da olsa 

gülüyordu. 

“Ablam karnın çok az da olsa belirmeye başlamış,” derken eliyle karnımı okşuyordu. 

“E yani teyzesi, dört aylık oldular. Biraz kendilerini göstersinler değil mi?” 

Terasa çıkmadan Asime ablama çay servisi yapalım, dedim ve oturmaya başladık. 

“Ablacığım, eğer iznin olursa ben senin yanında kalabilir miyim?” diye sorduğunda şaşırdım. 

Fuat da burada kaldığı için ailesinin nasıl buna izin verdiğine şaşırdım. 

“Yani tabii ki başımın üstünde yerin var da, Fuat burada olduğu için Safiye 

Teyzemler nasıl izin verdi.” 
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Gülümsediğinde şaşkınlığım arttı. “Aslında Fuat ailemden beni istedi. Üniversite 

sınavından sonra evleneceğiz. Ayrıca Fuat yarından itibaren burada, Hakan Bey’in bize 

hediye ettiği eve yerleşecek. Orayı hazırlayacak. Evlenince de orada kalacağız. Yani buraya 

gelmemi Hakan Bey önerdi.” 

Ben ağzım açık Zeynep’i dinliyordum. Benim eski öküzüm, bana başkalarının 

hayatına burnunu sokma diye nutuk çeken adam, neler neler ayarlamış. Benim şaşkınlığımı 

anlayan Zeynep anlatmaya başladı. “Hakan Bey, çok zayıfladı. Sizi, boşandıktan sonra hiç 

görmediğini söyledi. Aklının sende olduğunu, benden sana göz kulak olmamı istedi. 

Annemleri de böyle ikna etti. Çünkü onlar da seni çok özledi. Annem ara ara gelmeni istiyor. 

Köydeki herkes,” dediği an artık dinleyemedim. Ağlamaya başladığım da susmak zorunda 

kaldı.  Neden boşanmıştım ki… Ayrılmadan o evde yaşasaydım, evdekileri, Hakan’ı beraber 

olmasam da görmeye devam etseydim. Bunu kendime itiraf edemiyorken başkasına onu 

özlediğimi nasıl söylerdim. Beni öpmesini, bana bakışını, bana evlenme teklif ettiği geceyi, 

teknedeki kabul ettim, dediğimdeki bakışını, Yılmaz’ın elinden beni kurtardığındaki bana 

sarılışını nasıl unutabilirdim. En iyisi onu düşünmemek, dedim ve gelen çayımızı içmeye 

başladım. 

“Vaay Cansucuğum, iş yerime yaptığın arka arkaya ziyaretlerinin sebebi Kaan 

sanırım.” 

“Aşk olsun, yeğenlerimin durumunu da merak ettim. Bugün kontrolü var dememiş 

miydin?” diye sorduğunda başımı salladım.  “Hakan gelecek mi?” 

“Bilmiyorum, ona saati bildirildi. Gelmek isterse kendi bilir,” dedim ve çantama 

uzantım.  

“Hadi çıkalım,” dediğimde kapı açıldı. İçeri Koray ve Hülya girdi.  

“Ay! Kusura bakma, birden daldı bu ö..,” dediğinde gülümsedim. Aklınca öküz 

derse, Hakan’ı hatırlayacaktım. Bilmiyor ki ondan bir parça taşırken, onu bu kadar özlerken, 

onu nasıl unutabilirim… 

“Dur tahmin edeyim, kontrol için geldiniz.” 

“Evet, yeğenlerimi göreceğim. Kız mı erkek mi?” 
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“Üzgünüm Koray Bey, ama öğrenemeyeceksin,” dedim ve yanından yürüyerek 

geçtim. Arkamdan bağırmalarını duyduğumda gülmeye başladım. 

“Nasıl, Neden?” diye geveliyordu. Birden durdum ve arkamı döndüm. “Ben 

bileceğim. Sadece ben ve siz doğunca öğreneceksiniz,” dedim ve yürüdüm. 

Hastanede doktorun odasına önce ben girdim. Doğum doktoruma cinsiyetini kimseye 

söylememesini, sonucu bana mesaj ile bildirmesini rica ettim. İlk başta şaşırsa da Serkan’ın 

arkadaşı olduğu için aramızda gelişen samimiyetle isteğimi ikiletmedi. 

Muayene için uzandığım sırada içeri Hakan girdi. Onu gördüğümde aklım yerinden, 

kalbim göğsümden uçtu gitti. Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalıştığımda Cansu ile 

Hülya bana bakıp sırıtmaya başladı. Hakan “Ya Koray sen çık! Hadi bayanlar tamam da sana 

izin vermem!” diye hırladı. Ben onları izlerken onun bu kıskanç hallerini çok özlemişim, onu 

anladım. Gözyaşlarım hücumla gözlerime yığılsa da tuttum. Buğulu buğulu ekrana bakmaya 

başladım. Koray tüm itirazlarına rağmen odadan çıkmak zorunda kaldı. Hakan herkesi yararak 

yanıma geldi. Gözü benim gibi ekranda olsa da birbirimizi hissettiğimizi biliyordum. Hâlâ 

aramızdaki çekim bitmemişti. 

“Evet doktor, cinsiyeti belli oldu mu?” diye sorduğunda doktor önce bana sonra 

Hakan’a baktı.  

“Evet Hakan Bey. Ama onları Özge’ye mesaj atacağım. O size söyler,” dediğinde 

Hakan birden bana baktı. Bakmasaydı daha iyiydi. Resmen kalbimin kuş olup uçmaya 

çalıştığını anladım. Merak ve öfke ile bana bakmaya başladı. “Anlamadım,” dedi. O sırada 

bebeklerimin kalp atışlarını dinlemeye başladık. Herkes ekrana kilitlendi. Gözlerimde asılı 

kalan yaşlar akmaya başladı. O sırada Hakan elimi tuttu. Ama ben gözlerimi ekrandan 

alamıyordum. Doktor bilgi verdikten sonra peçete uzattı ve “Toparlanabilirsiniz,” dediğinde 

Hakan gayri ihtiyarı karnımı silmeye başladı. Ben öylece ona bakakaldım. O da birden başını 

kaldırdı. Göz kırptı. Ben bu manzara karşısında nefesimi tutmuş sadece izliyordum. 

Kalkmama yardım ederken “Annemizi doğrultalım,” dedi. O an erimediğime şükrediyorum. 

Hülya da o sırada Koray’ı içeri aldı. “Eee! Yeğenlerimin şeyini gördünüz mü?” diye 

sorduğunda Hakan üzerine atlayacaktı ki Hülya ve Cansu aralarında siper oldu. Ben 

gülmemek için kendimi tuttuğum sırada doktorum Ulaş, konuşmaya başladı.  
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“Evet, Özgeciğim, sana şu anda mesaj attım. İstediğin zaman açıp öğrenirsin,” dediği 

an Hakan’ın sıktığı çenesinin sesleri gelmeye başladı. Ulaş da o sırada yaptırmam gereken 

tahlilleri anlattı ve günü kararlaştırdıktan sonra odadan sorunsuz çıktığımız için dua etmeye 

başladım.  

“Bir daha ki randevuyu annemden alıyorsun. Ben sevmedim bu doktoru,” diyen 

Hakan’a hepimiz bakmaya başladık.  

“İyi, sen hamile kalınca ona gitmezsin, olur biter,” dedim ve arkamda kahkahalar ile 

tezahüratları bıraktığım gibi yürümeye başladım. O sırada Hakan kolumu tuttu. Koray’ın 

ikazına aldırış etmeden beni çevirdi. “Mesajı bana göstermeyecek misin?” diye sakinliğini 

zorla korumaya çalıştığı sesle konuşmaya başladı. “Benim öğrenmeye hakkım olmadığını mı 

düşünüyorsun?” diye sorduğunda içim acıdı. Sonuçta o çocukları tek başıma yapmadım, değil 

mi? Onun yüzüne biraz daha bakarsam kararımı bozacaktım.  

“Ben onlarla aramda bu bilginin özel olmasını istedim. Onları taşırken 

yaşadıklarımın mükâfatı olarak sadece bu bilgiyi ben bilmek istedim. O kadar bir üstünlüğüm 

olsun istedim. Hayatımda hiç şımarık olmadım. İlk defa şımarıklık yapmak istedim,” dediğim 

anda Hakan bana sarıldı. Benim ellerim onun göğsünde, yüzüm onun boyun çukurunun 

altında kaldı. Bir yandan ani gelişen bu durum ile şaşkınlığımı atmaya çalışırken bir yandan 

onun kokusunu bolca içime doldurmaya başladım. O an aklıma gelen çocuklarımın karnımda 

büyürken onun sesinden, kokusundan mahrum kalacakları düşüncesi ile ağlamama engel 

olamadım. Hakan, ağladığımı anladığında yüzümü kaldırmama izin vermeden “Koray, siz 

önden gidin,” der demez onlar gitti ve bizi yalnız hastane koridorunda bıraktılar. Sonra beni 

kollarından çözdü. Çenemden tuttu ve yüzümü kaldırdı. 

“Niye ağlıyorsun, Özge?” diye sordu. Özge mi? Canım, aşkım, hayatım, karıcığım 

değildim! Artık onun için Özge’ydim! Tam ağzımı açacaktım ki telefonu çaldı. Telefonunu 

eline alınca ekranın üzerindeki ismi gördüm. “Esra!” yazıyordu. O da kim, diye düşünürken 

yanımdan uzaklaştı. Yok artık! Hani görüşmelerimizi yanımızda yapacaktık. Ben ne diyorum? 

Sen istedin bunu! Hayır, ben istemedim. Ben boşanalım dedikten sonra bekleseydi ya da itiraz 

etseydi ona yeniden başlamak için boşanmak istediğimi söyleyecektim. İlk önce sevgilisi 

olmak istediğimi, sözleşmesiz evlenmek istediğimi söyleyecektim. Ama o dünden razıymış. 

Koridorda da Koray’a içini dökerken itiraf etmişti zaten. Ben hâlâ neyin hayalini kuruyorum. 

Salaksın işte Özge, kabul et. İş hayatında buz olabilirsin ama aşk hayatında buhar olup 
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uçuyorsun. O arkası dönük konuşurken bende dışarı çıktım. Kapıda bizimkiler sırıtmış 

bekliyorlardı. 

Yanlarına gider gitmez “Cinsiyet konusunda Hakan Bey, ısrar ederse sadece ona 

söyleyebilirim. Babası olarak bu hakkı elinden alamam. O da isterse size söyler. Artık 

şımarıklık da yapmak içimden gelmiyor. Ben yarın küçük bir tatile gideceğim. Haftaya tahlil 

gününe kadar uzaklaşmak istiyorum. Geldiğiniz ve beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür 

ederim,” dedim. Hülya yanıma geldi. “Canım Hakan ağabeyim nerede?” 

“Bir telefon geldi. Konuşmak için gitti. Bilmiyorum,” dedim ve yanağından öptüm. 

Arabama bindiğim gibi oradan ayrıldım. 

*** 

Arkamı döndüğümde Özge gitmişti. Yürürken hay ben bu Esra’nın, diye içimden 

geçirdiğim sırada Özge’nin araba ile uzaklaştığını gördüm. Koray, Cansu ve Hülya da 

kollarını bağlamışlar bana her an üzerime atlayacaklarmış gibi bakıyorlardı. 

Koray istifini bozmadı. “Hayır, çok merak ettiğim için soruyorum. Seni acaba 

annemler evlatlık almış olabilirler mi? Yani ailemizde senin gibi…” derken durdu ve sonra 

devam etti. “Artık öküzlere de kusura bakma ama hakaret etmek istemiyorum.” 

Tam Koray’a yürüyecektim ki bir de Hülya çıktı başıma. “Ablamı orada bırakacak 

kadar önemli kim aradı sizi ağabeyciğim?” diye sorduğunda Cansu’ya baktım.  

“Eee! Sende gönder, gelsin!” dedim. Tam ağzını açacaktı ki sustu ve arabaya bindi. 

Herkes bindi ve ben ayakta pişmanlıklarım ile kaldım. Haksızlar mıydı? Hayır! Özge’yi o 

kadar çok özlemiştim ki… Ama bu telefon konuşması da çok önemliydi.  

Onlardan ayrıldım ve işe geçtim. Aykut’un yanına gittim. “Esra aradı,” diyerek içeri 

girdim. Suratıma aval aval bakmaya başladı. “Aykut, diyorum ki Esra aradı. Hani saygıdeğer 

çapkınlığı ile nam yapmış dedemin son numara torunu,” dediğimde kalktı, karşıma oturdu. 

“Ne yapacaksın? Ne dedi?” 

“Yani Özge’den sonra akıllandım. Arkasından iş çevirmeyeceğim. Sadece o adamın 

gerçek yüzünü torununa gösterdikten sonra topu ona atacağım. Anladığım kadarıyla dedesiyle 
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düzenli olarak görüşüyormuş. Her ne kadar anneannesi ile dedem nikâhlanmamış olsalar da. 

Yarın öğlen yemeğe çıkacağız.”  

“Eee! Bu arada sen onu boş ver, Gamze’de seni soruyordu. Cinsiyetleri öğrenmişler 

mi, diye.” 

“Sadece Özge biliyor. Kendini öyle daha iyi hissedecekse doğumda öğrenirim.” 

“Nasıl ya?” 

“Yani Koray, Özge hamilelikle beraber aşırı hassas bir yapıya sahip olduğunu 

biliyorsun. Her ne kadar tanıştığımızdan bu yana hep benim kolumda ağlıyorsa da, bu durum 

onu farklı bir Özge yaptı. Daha kırılgan, çabuk ağlayan, çocuk gibi… Kendince onları 

karnında taşıyarak bizden farklı olmak istiyormuş. Ama yine de eğer öğrenmek istersem de 

açık kapı bıraktı. Mesaj çekmiş. İstersem bakıp öğrenebileceğimi söyledi.” 

“Mesaj mı?” 

“Hımm! Yeni moda! Doktor bile artık cinsiyeti hastaya mesajla bildiriyor. O konuyu 

hiç açma!” Aykut’un sinir bozan kahkahasından sonra “Anlamıyorum, tüm yakışıklı bekârlar 

Özge’nin başında mı toplanıyor?” diye söylendiğim sırada Gamze içeri girdi. 

“Saçmalama Hakan! Özge öyle bir kız değil. Bana doktorundan bahsetti. Çocukluk 

arkadaşı Serkan mı ne, onunla karşılaşmış. Telefon ile ondan doktor tavsiyesi istemiş. Ulaş da 

Serkan’ın okuldan arkadaşıymış.” 

Aykut, Gamze’ye şok olmuş gibi bakmaya başladığından, onunda bu durumdan 

haberi olmadığını anladım. Bizim bakışımıza karşılık başını salladı ve devam etti. “O kız 

senin ikiz bebeklerini karnında taşıyor. Kendi psikolojik travması ile uğraşırken bir de onlar 

için endişeleniyor, doya doya hamileliğini yaşayamıyor, aş eremiyor, annelik düşüncesine 

kendini alıştıramıyor. Ayrıca iş hayatının stresini çekiyor. Dedikodulara göğüs geriyor. Sen 

Hakan Bey, hiç onu arıyor musun? Bir ihtiyacı var mı, canı bir şey istiyor mu, diye soruyor 

musun? Bugün…” dedi ama sustu. “Neyse, benimle şu sıralar pek konuşma. Onu sabah 

akşam benim, Ulaş’ın değil senin araman gerekiyor. Bunları yapmadığın gibi geçip köşede 

yapana karışmayacaksın,” dedi ve odadan çıktı.  

Gamze’nin arkasından konuşmadan Aykut ile oturduk. “Ben çıkıyorum. Şimdi birisi 

daha ağzımın payını verecek olursa gidip kendimi atacağım.” 
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Eve gitmeden biraz köye uğradım. Açtığı anaokuluna hiç gitmemiştim. 

Anneannemin evini görmeye dayanamıyordum. Ama tadilattan sonra hiç gitmediğimi, 

dışarıdan bile bakmadığımı hatırladım. Oraya uğramaya karar verdim. Gittiğimde İpek daha 

dışarı çıkmamıştı. O da anladığım kadarıyla Özge gittiği için bana soğuk davranıyordu, herkes 

gibi…  

“Merhaba İpek,” dediğim an arkasındaki okulun levhasını gördüm. “Özel Sultan 

Hanım Anaokulu” 

İpek de arkasını döndü ve baktığım yere bakmaya başladı. “Özge, isminin en iyisinin 

bu olacağını söyledi. Burasının onun olduğunu, hatıralarının yaşanması gerektiğini söyledi. 

Hadi gel sana bir şey göstereceğim,” dedi ve içeri girdi. Bende arkasından onu takip etmeye 

başladım. Üst katta anneannemin yatak odasının önüne geldiğimizde şaşırdım. Odasından bir 

anahtar getirdi ve elime bıraktı. “Burası kilitli.  Bu odanın kullanılmasına Özge’nin gönlü el 

vermedi. O çok düşünceli ve ince bir bayan. Hayatımda gördüğüm en merhametli, en 

duygusal, en ince düşünen kadın. Elindekinin kıymetini bilemedin. Şimdi onun neler yaptığını 

kendin gör. Burası hazırlanırken kimseyi sokmadı. Onun aynı zamanda kendi anneannesi 

olduğunu, bunun ona düştüğünü söyledi. Yani biraz sonra göreceklerin onun eseri,” dedi ve 

gitti. 

Anahtar elimde anneannemin kapısında kalakalmıştım. İlk önce kapıyı elimle 

okşadım. Rengi bile aynıydı. Anneannem buna Fildişi rengi, derdi. Ardından anahtarı 

yuvasına yerleştirdim ve çevirdim. Kapı açılır açılmaz, eşyaların, sanki yeni gibi yerli yerinde 

olduğunu gördüm. Anneannemin en sevdiği örtülerle kaplıydı. Bozulmasın diye yatağın 

üzerinde oturmama bile izin vermezdi. Onun en sevdiği pencere, sanki o biraz önce orada 

oturmuş da yeni kalkmış gibi, önünde minderler, cam kenarında gözlüğü yer alıyordu. 

Duvarlar… Duvarlarda onun, benim, annemin resimleri çerçevelenmişti. Bir çerçevede de 

anneannemin kucağında olduğum resimdeki kıyafetlerim vardı. Bir çerçevede de Özge ile 

benim, düğünde çekildiğimiz, onun bana bakarken ki yakın çekim halimiz vardı. İlk defa 

gözümden yaş geldiğini hissettim. Başımı çevirdim, anneannemin resmini yakınlaştırmış, 

büyük bir halıya dokutmuş yatağın başucuna, anneannemin Kur’an çantasının altına 

yerleştirmişti. Anlamadığım kapının arkasındaki duvarda boş çerçeveler vardı. O tarafa 

yaklaştım. Çerçevelerin içinde yazılar vardı. Birinci evlilik yıldönümümüz, ilk yavrumuzu 

kucağımıza alışımız, çocuklarımızın seni ilk ziyaret edişi, ikinci çocuğumuzu kucağımıza 

alışımız, çocuklarımızın ilkokula başladığı gün… ve devam ediyordu. Bir sürü çerçeve… 
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Yatağın yanındaki komodinlerden birinde mutfakta anneannemin meşhur, masasının üzerinde 

duran bakır sürahisi, diğerinde de oturma odasında duran meşhur gaz lambası… Yerde 

yıpranmış yılların halısı… Çocukluğuma geri döndüm. Zamanda yolculuk yapmıştım sanki. 

Bunun mimarı biricik karım beni, anneannemi bu kadar önemsemişken ben onun için… Artık 

düşünemez durumdaydım. Nefes dahi alamıyordum. Kapıyı kilitledim. İpek’in eline anahtarı 

tutuşturdum ve konuşmadan kendimi dışarı attım. 

Dışarıda açık havada biraz dolaştıktan sonra eve döndüm. Yemek yemek istemesem 

de Safiye Hanım teyzeyi kırmak istemiyordum. Yemeğe oturacağım sırada kapı çaldı. 

Saatime baktığımda saat neredeyse akşamın onu olmuştu. Zeynep’i gördüğümde telaşlandım. 

Onun Özge’nin yanında olması gerekiyordu.  

“Zeynep,” diye seslendim. İçeri mahcup bir şekilde girdi. “Bir şey mi oldu?” diye 

sordum. 

“Yok, Özge Hanım yarın kısa bir tatile çıkacakmış. Bu akşamda İpek ablamlar da 

çaya davetliymiş. Geçerken beni bıraktı.” 

“Bir dakika, yarın tatil derken?” 

“Annesi ve anneannesi ile Şile’de evleri varmış. İki gün onlarla kalacak.” 

“Tamam, sağ ol!” 

“Bu arada Hakan Bey, benden duymuş olmayın ama Özge ablam doğru düzgün 

yemiyor. Annesi de bu nedenle ona baskı yapıyordu. Onu beslemek için, belki bilmek 

istersiniz, dedim.” 

Başımı sallamam ile dışarı çıktı. Ama beni kendimden daha da nefret etmemi 

sağlayarak… Ben onu nasıl kazanabilirim? Şimdiye kadar hiçbir kıza kur yapmadım, baştan 

çıkarmaya çalışmadım, gönlünü almaya çalışmadım. Bunu bilse bilse Koray bilir, dedim ve 

telefon ile onu aradım.  

“Efendim ağabey.” 

“Yine ağabeyliğe mi terfi ettim?” 

“Sana da merhaba, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın?” 
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“Neredesin yine Koray? Kime bu havan?” 

Sesinin biraz kesilmesinden olduğu yerden uzaklaşmaya çalıştığını anladım. “İpek ve 

Mehmet’in evindeyim.” 

“Vaay! Sen de oradasın.” 

“Başka kim?” derken arkadan kapının zil sesi geldi. “Şimdi görürsün,” dedim.  

“Hımm! Özge’yi kastettin.” 

“Başka kim var ki?” 

“Yani bayağı kalabalık… Bugün İpek’in doğum günüymüş. Mehmet ile Hülya da 

sürpriz bir parti ayarlamış. Birkaç kişi daha var, önemli değil,” demesinden sinirleneceğimi 

düşündüğü kişiler olduğunu anladım. 

“Kimler mesela?” diye üsteledim. “Hakan, şimdi sana onları mı sayayım? Ne olacak 

öğrenince?” 

“Koray, dönüşte bana gel göstereyim ne olacağını?” 

“Of! Tamam, Serkan ve eşi, Ulaş, Kaan, Cansu da var.” 

“İyi bakalım,” dediğim an kafama dank etti. “Bir dakika, Ulaş doktor olan mı?” 

“Evet, Serkan’ın okul arkadaşıymış, sanırım…” dediği an devamını getirmeden 

sustu.  

“Konuş Koray,” diye hırladım. 

“Sanırım onu Özge’ye yakınlaştırmaya çalışıyorlar. Ben de biraz önce bakışlarından 

anladım. Şimdi sinir olduğumu söyleyebilirim. Hadi atla sen de gel!” 

“Oğlum git, davet edilmediğim yerde ne işim var?” 

“Sanki Ulaş’ı davet ettiler mi? İpek’in onunla ne işi olur? Serkan’ın işi bu belli,” 

dediğinde düşünmeye başladım. “Bak Hakan, Özge’yi geri istiyorsan gelirsin,” dedi ve 

telefonu kapattı.  

*** 
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Nereden geldim ben buraya ya! Yorgunum desem bir şey söylemezlerdi. Bu kimseyi 

kıramama huyuma da ayar çeksem iyi olacak. “Aaa! Koray, nerelerdeydin? Geldiğimde 

yoktun?” 

“Dışarıda Hakan ile konuşuyordum. Onu da çağırdım. Belki bilmek istersin,” 

dediğinde midemde karıncalanma oldu. Bir insan aynı zamanda hem sevinip hem de sinir 

olabilir mi? İşte Araf dedikleri bu olsa gerek.  

“Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum zaten. Birazdan kalkacağım. Çok halsizim ve 

yorgunum. Sadece görünüp kaçacağım,” der demez Serkan’ın eşi Aleyna geldi.  

“Aaa! Bu kadar çabuk kalkılır mı? Hem merak etme doktorun da yanında nasılsa?” 

dedi ama benim buna pek gülesim gelmedi. Koray ile birbirimize baktık ve o tek kaşını 

kaldırarak yerinden kalktı. O sırada yanıma İpek geldi, oturdu. 

“Geldiğin için teşekkür ederim. Bugün Hakan geldi. Anneannesinin odasını gezdi. 

Çıktığında çok duygulanmış gibiydi. Bu arada çok solgun görünüyorsun. Dördüncü ayın bitti 

dedin değil mi?” 

“Evet,” diyerek gülümsedim. “Bilmiyorum ama çok halsizim. Ben erken kalkarsam 

bozulmazsın, değil mi? Yarın da annemlerle Şile’ye dinlenmeye gideceğim,” dediğim anda 

kapı çaldı. Koray’ın Hakan’ı çağırdığını söylemesi ile beklenti içine girdim. Heyecandan 

yerimde çivilendim. Ardından sesini duydum. Ona çok kızgın olduğum halde beni bu şekilde 

etkilemesinden nefret ediyorum. Herkes ile tokalaştıktan sonra yanıma geldi. Ona baktım ama 

yerimden kalkamadım. Yanıma oturdu. Elimi avucunun içine aldığında yüzünde endişe vardı. 

“Bugün gördüğümde daha iyiydin. Şimdi yüzün sapsarı olmuş,” dediği an Aleyna, “Ulaş,” 

diye resmen ciyaklamaya başladı. Ben ne olduğunu anlamadan diğer yanıma da o oturdu. 

Hakan benden çektiği bakışlarını Ulaş’a dikti. 

“Ulaş, ben yorgunum. Bugün yoruldum galiba, ağrım sızım yok. Merak edilecek bir 

şey olduğunu düşünmüyorum.” 

“Bırak da ona ben karar vereyim,” dediğinde sesi o kadar ciddi çıkıyordu ki. 

“Koltuğa uzan!” diye tok bir sesle, emir verir gibi konuşunca Hakan’ın hırlamasını duydum.  

“Onunla böyle konuşacaksan hastaneye gidelim. Yoksa kibar ol!” 
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Ben daha çok bunaldım. Oflayarak yerimden doğrulmaya çalıştığımda hem Hakan 

hem de Ulaş bu sefer aynı anda hırladı. “Yatar mısın?” 

Koray arkalarında, ayakta sırıtarak bana bakıyordu. Gözlerimi devirerek tekrar 

uzandım. Ulaş tansiyonuma bakıyordu. İki eliyle karnımı yokluyordu. “Yarın bir ara yanıma 

gel, Özge. Bugün sıvının seviyesi zaten düşük geldi. Canımı sıkmıştı. Şimdi tansiyonun da 

çok düşük… Beslenmene dikkat etmiyorsun değil mi? Kilo artışın da yok. İkiz taşıyorsun, 

dördüncü ayını tamamladın ve kilo artışın yok. Yarın detaylı bir tarama yapacağım,” dediği an 

Hakan telaşlandı.  

“Tamam, aşkım kalk gidiyoruz,” dediği an herkes, ben de dâhil ona bakakaldık. O ne 

dediğinin farkında değildi galiba. “Hadi!” diye dişlerinin arasından seslendiğinde Koray 

kendini zor tutuyordu. Koray “Hakan, biz Cansu’larla tek araba gelmiştik. Özge’nin arabasını 

biz getiririz, sen onu eve götür,” dediğinde bırak tartışmayı konuşacak halim olmadığı için 

çantamdan anahtarı Koray’a verdim. O sırada Ulaş kolumdan tuttu. “Saat kaç olursa olsun, 

beni aramaktan çekinme,” dediğinde Hakan, beni çekiştirmeye başladı.  

Herkese gülümseyerek baktım. Kusura bakmayın, der gibi bakarak oradan çıktım. 

Kendimi gerçekten hiç iyi hissetmiyordum. Hakan’ın yanına oturdum. Bir süre sonra çiftlik 

eve geldiğimizde ona baktım. “Hakan lütfen, beni evime götürür müsün? Sabah kahvaltıda 

Gamze ile buluşacağım. Dinlenirim, güzel bir kahvaltı yaparım, bir şeyim kalmaz.” 

“Özge, aklım sende kalır, lütfen. Şimdi diretme, bu konu önemli.” 

Sesinden kendini sakin kalmak için zorladığını anlıyordum. Bende üsteleyecek 

havamda değildim. Ayrıca evdekileri de çok özledim. “Bir şartla,” dediğimde başını hemen 

çevirdi. “Sabah beni Gamze’ye bırakacaksın,” dedim. Gülümsediği an aldığım karara pişman 

oldum ve içimden kendime küfürler yağdırmaya başladım.  

Eve girer girmez Safiye teyzem beni gördüğünde çığlık attı ve kollarını açtı. Bu evi 

çok özlemişim. Yaşayanları daha çok özlemişim. Hakan da dâhil! “Safiye Hanım, Özge biraz 

rahatsız, bugün burada kalacak,” dediğinde Zeynep’te mutfaktan çıktı geldi.  

“Panik yapacak bir durum yok. Biraz bitkin düştüm sadece, Hakan abarttı. Ulaş’ta 

körük olunca,” dediğimde Zeynep ağzı açık bana baktı. Kaşımı susması için kaldırsam da 

çenesine hâkim olamadı. 
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“Aaa! Ulaş Bey’de mi gelmiş?” diye sorunca ortalık Safiye Hanım teyzeyi ayaküstü 

bilgilendirme toplantısına çevrildi. Müdahale etmezsem hır gür çıkması an meselesiydi. 

“Bayanlar affedersiniz ama ben artık yatmak istiyorum. Lütfen,” dediğim anda 

Hakan elimden tutup çekiştirmeye çalıştı. Elimi kurtarmaya çalışsam da izin vermedi. 

“Zeynep, yukarı içecek bir şeyler, su, meyve falan getirin.” 

Odamıza girdiğimde ağlamamak için kendimi zor tuttum. Dördüncü ayda ağlama 

nöbetleri biter dediler, benimki niye bitmiyor. Tam gaz devam ediyor. Hakan balkon kapısını 

kapattığında “Ne yapıyorsun?” diye sordum.  

“Geceleri artık serin oluyor. Üşütmeni istemiyorum. Sen rahat ol. Benim 

tişörtlerimden giyebilirsin. Ben yandaki misafir odasındayım,” dediği an telefonu çaldı. 

Yanımda konuşmamasından Koray olmadığını anladım. Aklıma bugün ki Esra, geldi. Kimdi 

bu Esra? Bu saatte bile aradığına göre samimiler galiba. Yarın Gamze ile deşer, bulurduk, 

nasıl olsa! “İyi geceler,” dedim gülümseyerek. 

Tam tişörtü üzerime geçirmiştim ki Zeynep ile Safiye teyzem geldi. Beni böyle 

gördüğünde Safiye teyzem kaşlarını çattı. Beni yanlış mı anladı acaba derken “Bu ne hal Özge 

kızım,” dedi. Tam ağzımı açacakken “Hamileliğinin neredeyse yarısına gelmişsin ama kilo 

alacağına zayıflamışsın. Karnında iki tane yavrucak var. Kocandan boşandın ama onlardan 

boşanmadın herhalde,” dediğinde bu biraz ağır geldi. Haklıydı. Kendi derdimden onları ihmal 

etmiştim. Başımı önüme eğdim ve yatağa oturdum. O da devam etti. “Hakan oğlum burada 

eriyor,” dediğinde içimden, görüyoruz kimler için eriyor, dedim. Elime süt bardağını 

tutuşturdu. Ağzıma zorla pekmezi tıktıktan sonra sütümü çocuk gibi tepemde durarak 

içirmişti. 

Yatağımı özlemişim. Başımı yastığa koyar koymaz uyumuş kalmışım. Uyandığımda 

başucumda Safiye teyzemi buldum. Korkudan yerimden sıçradım. “Korkuttum mu? İçeri 

Hakan Bey oğlum giriyorken yakaladım onu, artık malum helalin değil. İçeri giremez,” 

dediğinde gülümsedim. 

“Sana da günaydın Safiye teyze,” dediğimde elinde pekmez ve sütü görünce yastığı 

başıma geçirdim. 

“Lütfen ama içmek istemiyorum.” 
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Tabii ki bir işe yaramadı. Duşumu aldım. Kahvaltıyı arkadaşımda yapacağım, dedim. 

Salmadı. Başımda dikildi, elleriyle ağzıma lokma tıkarken Hakan’ın keyfine diyecek yoktu. 

“Yok, bu iş böyle olmayacak. Hakan Bey oğlum, ya Özge kızım buraya taşınsın, ya ben onun 

yanına gideyim,” dediğinde ciyaklamaya başladım.  

“Valla olmaz. Artık pekmez görmek istemiyorum. Senin sayende doğumdan sonra 

iki beden şişmanlarım.” 

“Ne güzel işte, böylelikle normal bir kadın olursun,” diyen Hakan’a baktım. 

“Ne yani ben anormal miyim? Sıska mıyım? Çok mu çirkinleşmişim?” diye 

sıralamaya başladım. 

“Yani hiç hamile gibi değilsin? Daha çok liseli genç bir kız gibisin. Olgun, bir anne 

gibi gözükmüyorsun?” diye gevelediğinde anne gibi gözükmüyorsun, lafı ağır geldi. 

Gözyaşlarım yine kendiliğinde fışkırmaya çalıştı. Hakan’ın o sırada kontrol edemediği 

küfürleri savurarak bana geldiğini gördüm.  

Bana sarılmasına müdahale bile edememiştim. “Öyle demek istemedim. Çok 

güzelsin, zayıfsın, formundasın,” diye kıvırmaya çalışıyordu.  

“Tamam, anlayacağımı anladım ben. Safiye teyze kahvaltım içine sindiyse artık izin 

istiyorum. Kahve içmeye yetişeyim,” dediğimde Hakan çıkıştı. 

“Kahve, çay içmiyorsun. Hatta bir süre sadece süt, su, ıhlamur içeceksin. Annem ile 

sabah konuştum. Tansiyonun önemli olduğunu, sıvı miktarının daha da önemli olduğunu 

söyledi. Hadi gel seni ona götüreyim. İnat etme. Hem çok özlemiş seni,” dediğinde son cümle 

daha etkili oldu.  

“Tamam, bugün Gamze ile işim bitince kontroller için ona giderim.” 
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13. BÖLÜM 

 

Gamze’nin lafına uydum alışverişe çıktım. Hamile kıyafeti almak gerektiğini söyledi, 

durdu. Her ne kadar, zaten giysilerimin içine giriyorum şu anda, desem de onu ikna 

edememiştim. Gerçi Safiye teyzem benim ile böyle ilgilenmeye devam ederse bu durum yakın 

zaman için pek mümkün gözükmüyordu. “Şu siyah etek, siyah pantolon, gri etekten ikişer 

tane verin,” dediğimde Gamze yüzüme endişeyle bakıyordu. 

“Özge sen niye renk kullanmıyorsun. Gotik misin?” 

“Onlar sadece siyah giyiniyorlar. Ayrıca yüzüm onlara mı benziyor? Böyle kendimi 

rahat hissediyorum.”  

Gamze’nin tüm ısrarlarına rağmen başka bir şey almadım. Ardından beni hemen 

yandaki bebek mağazasına soktu. Küçücük kıyafetleri, patikleri, tulumları görünce içim eridi. 

O anda kalbim sıkıştı. Midemden yukarı gelen büyük bir ağrı hissettim. Hakan ile alışveriş 

yapamayacaktım. Ağlamaya başladım. Gamze yanıma geldi. Ekşiyen yüzüme, akan 

gözyaşlarıma baktı. 

“İyi misin?” diye telaşla sordu. 

Bende çaresiz çıkan sesim ile “Gamze, Hakan benim ile alışveriş yapar mı? Ben 

onunla seçmek istiyorum,” der demez ağlamalarım daha da şiddetlendi. Hormonlarım 

özlemden dolayı düşmüyordu galiba, anladım.  

“Tabii ki tatlım, hem de seve seve…” 

“Ben sanmıyorum. Galiba hayatında birisi var,” dedim. Bir yandan elimde mendil 

burnumu ve yüzümü siliyordum. Bir yandan Gamze’nin ağzından çıkacak kelimeleri 

bekliyordum.  

“Saçmalama, o senin aşkından öldü ölecek. Ama kendisi bir mamut olduğu için belli 

etmekte güçlük çekiyor,” dediğinde birden kahkaha atmaya başladım. Kesinlikle artık ben 

normal değildim. Bir saniye önce hıçkıra hıçkıra ağlarken kendimi bir saniye sonra kahkaha 

atarken buluyordum. Oradan çıktık ve deniz kenarında samimi ama şık bir yere gittik. 
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Çantaları Fuat’a verdik ki rahat yürüyelim diye. Kesin onu peşime Hakan takmıştı. 

Korumaları kabul etmediğim için onu başıma musallat etmişti.  

Bir şeyler yemek zorunda olduğum için menüye iştahımın açılmasını umarak 

bakıyordum. Gamze’ye danışmak için başımı kaldırdığımda dondum kaldım. Bunu fark eden 

Gamze arkasını döndü ve aynı yöne bakmaya başladı. O da Hakan ve yanındaki esmer kızı 

gördü. “İş için gelmiştir,” dediğinde aslında bu dediğine kendi de inanmamıştı. Menüyü 

kapattım. “İştahım kaçtı. Hadi kalkalım,” dediğimde yüzüme bakan Gamze’ye boynumu 

büktüm. “Hakan iş için bir bayanı, açık havada özellikle samimi, deniz kenarında böyle bir 

yere, arka belinden destekleyerek öğle yemeğine getirmez. Tek başına bir bayanı dışarı iş 

görüşmesine çıkaracaksa yanında muhakkak Aykut’u da götürür. Ayrıca dün Esra diye bir 

bayan aradığında telefonda görüşmek için yanımdan uzaklaştı. Şimdi Esra’yı da gördüğümüze 

göre gidelim artık,” dedim ama sakinliğimden ben bile korktum. 

Hakan’ın sırtının bize dönük olması ve diğer uçta oturmaları çıkışımızı kolaylaştırdı. 

Fuat’ı arayarak kapıya yanaşmasını rica ettim. Çünkü Gamze’ye belli etmesem de başım 

dönüyordu. Midemdeki feci ağrı göğsümde hissediliyordu. Arabaya varır varmaz gözlerim 

karardı ve arabaya destek olmak zorunda kaldım. Gamze ve Fuat’ın korku dolu seslenişlerini 

duyabiliyordum. Ardından kendimi hastanede bir odada yatarken buldum. Gözümü açtığımda 

başımda annem ile Gamze’yi gördüğümde şaşırdım.  

“Durumum ciddi galiba. Çocuklarım kurtulsun beni boş verin,” dediğimde annemin 

“Anneanneni çağırayım da artık o versin sana cevabını,” diyen sesini duydum. Bana niye 

kızdığını anlamadım.  

Gamze “Sevim Hanım lütfen,” dediği sırada annemin homurdanmasından içeri 

Hakan’ın geldiğini anladım. 

“Ne oldu?” diye yanıma uçarken annem bir şeyler mırıldandı ama anlamasam da iyi 

şeyler olmadığı kesindi. Gözlerim yarı açık, konuşamaz haldeydim. İçeri birilerinin daha 

girdiğini duydum. Bir süre sonra Yıldız annemin konuşması başladı.  

“Birkaç gün burada gözetim altında kalacak. Bu arada serum ile eksik olan vitamin 

ve mineral takviyelerini yapalım. Kalp spazmı geçirmiş. Plasenta sıvısı seviyesi düşmüş ama 

tehlikeli bir boyutta değil. Vücut susuz kalmış. Anlayacağınız anne bakımına ihtiyacı var, 

gelinimin,” dediğinde ağzımı açmak istedim. Ama konuşacak derman bulamadım. Sadece tek 
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becerebildiğim şeyi yapabildim. Ağladım. Annemin ilk defa gözyaşlarımı öptüğünü gördüm. 

Hep babamı ya da anneannemi üstüme salan, benim ile sorunlarımı konuşmayan annem 

benim gözyaşlarımı siliyordu. Ardından doğruldu ve sert bir sesle “Yıldız Hanım, yalnız 

sizden ricam, kızım burada kaldığı süre zarfında oğlunuz odaya girmesin,” dedi.  

*** 

Esra ile yemeğe çıktığımda oturur oturmaz Gamze’den ilginç bir mesaj geldi. “Aptal 

Mamut.”  

Ne olduğunu önemsemeden Esra’yı tanımaya devam ettim. Okuduğu okulu, ailesini, 

yaşadığı yeri anlatmıştı. Tam dedemle tanışma şeklini anlatıyordu ki Fuat aradı. İlk başta 

açmak istemedim. Ama ikinciye arayınca kötü bir şey olduğunu anladım. Özge’nin hastaneye 

yatırıldığını söylediğinde oturduğum yerden fırladım. Esra’yı yolda taksiye bindirdim ve 

yanlarına vardım. İlk olarak kapıda Gamze ile Aykut duvar olmuşlar beni içeri sokmadılar. 

Annem ile babamın içeride olduğunu, muayene ettiklerini söylediler. Ardından Gamze beni 

çekmeye başladı. Aykut “Şimdi sırası değil,” dese de Gamze konuşmakta kararlıydı. 

“Ya ben seni hiç tanımamışım. Soğuksun, ciddisin dedim ama… Seni adam sandım. 

Nasıl yaparsın Özge hamileyken böyle bir şeyi? Üstelik onun psikolojisinin sağlıklı 

olmadığını anlamadın mı?” 

Ne dediğini anlamaya çalıştım. Aykut’a baktığımda dudaklarını ısırmış başını 

sallıyordu. “Esra ile seni görmüş,” dediği an şimşek hızıyla Gamze kocasına döndü. “Sen 

Esra’yı biliyor muydun?” 

“Sen Esra’yı nereden tanıyorsun?” diye sordum.  

“Bugün sizi gördüğümüzde Özge söyledi.” 

“O nereden biliyormuş adını?” 

Gamze başını “Suphanallah,” diyerek salladı.  “Telefonunda seni aradığında 

ekrandan ismini görmüş. Onu yanında konuşmadığın için görüşmenizin iş için olmadığını 

anlamış. Ayrıca senin yürüyüşünden, gittiğin mekândan yanındaki kişi ile olan ilişkinin iş için 

olmadığını anlayacak kadar seni iyi tanıyor. Bugün esas nerede ve neden fenalaştı, biliyor 

musun? Bay mamut! Bebek mağazasında! Senin ile alışverişe çıkamadığı için mağazanın 

ortasında hüngür hüngür ağladı. Hadi… Hadi şimdi git Esra’nın yanına. Vicdan azabını ona 
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sarılarak yatıştır,” dedi ve gitti. Aykut bana kusura bakma, der gibi baktı ve karısının 

arkasından gitti. Orada yığılmadıysam sırf Özge içindi. Onu korumak, onun karşısına eski, 

güçlü, kontrollü Hakan olarak çıkmak içindi. Bir süre sonra annem ile babam kapıda belirdi.  

“Hakan oğlum, Özge kilo ve su kaybetmiş. Bu onun tansiyonunu ve şekerini 

düşürmüş. Buna bağlı olduğunu düşündüğümüz, plasenta sıvısı azalmış. En az iki gün burada 

kalsın. Takviyelerle dengesini düzeltelim. Ama onun yalnız olmasını istemiyorum,” dediği an 

odaya daldım. Yanına gittiğimde gözleri baygın baygın bakıyordu. Sevim annemin düşmanca 

bakışlarına ilk kez şahit olmuştum. Kızının durumundan beni sorumlu tuttuğunu anladım. 

Anlamadığı bir şey vardı. Benim için Özge, hâlâ bana aitti. Çocuklarım ile beraber artık 

yanımda kalacaktı. Ayrılmasına izin vermeyecektim.  

“Çıkmak istiyorum, Hakan. Lütfen,” diyen sevgilime bakıyordum. O gün annesinin 

beni, odaya sokmamaya çalışmasına kudurmuştum. Annem ve babam beni zor sakinleştirmiş, 

bunun üzerine Özge de annesini ikna etmişti. İki haftadır Özge’yi hastane odasına 

bağlamıştım. Aslında iki gün burada kalması yetecekti ama biliyordum ki Özge bu inadıyla 

çiftliğe dönmezdi. Evim diye diretirdi. Onu yanımda tutmamın tek yolu buydu. Özge haklı 

olarak artık çıldırdı ve çıkmaya karar verdi. “Tamam, yarın söz çıkartacağım,” dedim. 

Ertesi gün onu aldıktan sonra çiftlik yoluna girdim. Tabii bunu hemen çakan güzel, 

zeki Özge’m ciyaklamaya başladı. Herkesin oraya geleceğini söylediğimde zorda olsa ikna 

etmeyi başarmıştım. Eve vardığımızda inmeye kalkınca “Bekle,” diye farkında olmadan 

sesimi yükselttim. Bana sinirli bakışlarını esirgemeyen sevgilim “Hastaneden çıkınca yine 

eski haline döndün, bakıyorum!” diye gözlerini devirdi.  

“Hastanede beni beğendiğini belli etmedin. Benim bu halime âşık olduğun için geri 

döndüm. Sen hangisini istiyorsan ben o olurum. Yeter ki bana dön canım,” diyerek sarıldım. 

Bana baktı, baktı. “Ne o? Esra sana posta mı koydu? Nasıl olsa ben safım ya, 

kenarda hazır bekliyorum. Sana zaafımı kullanacaksın değil mi?” 

“Bana zaafın olduğunu biliyordum ama şimdi sen de kabul ettin. Ayrıca o mevzuyu 

sana sonra anlatacağımı söyledim. Aramızda senin düşündüğün gibi bir ilişki yok. Bir daha 

söylemeyeceğim.” 

“Hakan, sen o gün orada Aykut ile yemek yerken ben Ulaş ile oraya gelsem. Ulaş 

belimden tutsa, kibarca oturtsa, ben de sana bu şekilde konuşsam, bana inanır mıydın?” 
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O kadar rahat konuşuyordu ki ben de öfkeme yenilmemek için biraz yatışmaya 

çalıştım. Ama istifimi bozmadım. “Emin ol, ben oradan Ulaş’ı sağ çıkarmazdım. Böylelikle 

canımı sıkacağım bir mevzu kalmazdı,” dedim ve elini kavradım.  

İlk önce kapıda bizi Safiye Hanım karşıladı. “Herkes bahçede,” dedi ve gülerek yana 

kaydı. Terastan bahçeye çıkarken Özge dondu kaldı.  

“Sürpriiiiiz!” diye herkes bağırınca Özge’m ne diyeceğini bilemez halde bakmaya 

devam etti.  

*** 

Hayatımda hiç benim için sürpriz bir kutlama yapmamışlardı. O kadar kalabalıktı ki 

bahçe. Ailem, Hakan’ın ailesi, Koray, Hülya, Cansu, Kaan, Aykut, Gamze, İpek, Mehmet ve 

daha sayamayacağım birçok arkadaş. Hatta Ulaş bile gelmişti. Hakan onu nasıl çağırdı, şaştım 

kaldım. Belki bu sürpriz onun başının altından çıkmamıştır. Yaşadığım şoktan beni Zeynep 

çıkardı. “Özge abla, iyi misin?” 

“İyiyim iyiyim,” diyerek arkamda sırıtmakta olan Hakan’a bakmadan bahçeye 

yanlarına çıktım. Cansu ve Hülya yanıma geldi. “Hoş geldin canım, yukarı odayı hazırlattık. 

Anneannenden izin aldık. Safiye Hanım senin ile bizzat ilgileneceğinin garantisini verdiği 

için,” dediğinde yine aklıma pekmez geldi ve yüzümü ekşittim, gerisini dinlemedim. Cansu 

“Hadi eğlence başlasın,” dediği zaman başımı bir çevirdim bizim kadrolu orkestramız haline 

gelen grup gelmişti. Başım ile selam verdim. Benim öküz Hakan kolumdan tuttu ve kendine 

döndürdü.  

“Şimdiden söylüyorum. O solist ile şarkı söylemek yok.” 

“Sana da iyi eğlenceler. Ama üzgünüm. Sen o Esra meselesini anlatmadan, bende 

masum olduğuna karar vermeden sana yağmurlu havada su yok!” dedim ve ailemin yanına 

gittim. Hepsi ile sarıldım, özlem giderdim. Ardından arkadaşlarımın masasına gittim. O sırada 

Kaan yanıma sıkıntılı gelince iş ile ilgili bir sorun olabileceğini düşündüm.  

“Özge iyiysen biraz gelir misin?” 

“Hayırdır?” derken sesimden korktuğumu anlayan Kaan elini omzuma attı. O sırada 

Hakan’ın yumruk olan eli ile yerinden kalkarken Aykut ile Koray’ın onu engellediğini 

gördüm. Gürültüden uzaklaşmak için içeri girdik. 
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“Avukatın aradı beni dün. Kayıtlarda hâlâ evli görülüyormuşsun! Yazışmada soyadın 

sıkıntı olunca anlamışlar.” 

“Nasıl ya? Boşanmamış mıyım? Bu nasıl olur?” dedim ve mahkemeye gitmediğim 

aklıma geldi. Boşanma evraklarını imzaladığım için gerek yok demişti, Aykut. Bir hışımla 

bahçeye gittim ve Aykut’a gel, diye işaret ettim. Yanıma geldiğinde kollarımı göğsümde 

birleştirdim ona bakmaya başladım. Bekledi. “Konuşacak mısın?” diye sordu. 

“Öfkemin geçmesini bekliyorum. Bir de düşünüyorum. Sen bana bunu yapmış 

olabilir misin? Gamze bunu biliyor olabilir mi, diye,” dediğimde bakışları meraklı ve bir o 

kadarda endişeli bir hal almıştı. 

“Direk sorunun ne olduğunu söyle,” dediği an aklıma nüfus cüzdanım geldi. “Kaan, 

sen Gamze’yi çağır, Aykut, sen de burada bekle,” dedim ve odama kimliğimi almaya gittim. 

Elime aldığımda dikkatlice baktım. Gözlerime inanamadı. Renkli fotokopinin üzerine 

kaplama yapmışlar. Ben bunu nasıl anlamadım. O sinirle aşağıya indiğimde Gamze gelmişti. 

Kimliğimi Gamze’ye verdim. 

“Gamze bundan haberin var mıydı?” diye sorduğumda kimliği eline aldı. Çevirdi, 

bana baktı. “Neyden?” diye sorduğunda bilmediğini anladım. “Dikkatli bak kimliğe,” 

dediğimde Aykut çaktı.  

“Özge, anlatabilirim,” diye elini uzatmaya çalıştı. “Sakın,” dedim. Salonda volta 

atmaya başlamıştım. Gamze de o an anladı. Aykut’a baktı.  

“Ne yani, Özge ile Hakan boşanmadılar mı? Bunu nasıl yaparsınız?” 

Aykut sıkıntılı bir iç çekti. Bize döndü. Kaan’a sen çık, der gibi işaret ettim. 

Giderken “Sakın kimseye bir şey söyleme,” diye de ekledim. Aykut’a konuşması için baktım. 

“Hakan, senin hamilelikten ötürü aşırı hassas olduğunu düşündü. Bu durum geçene 

kadar da bekâr gibi yaşamana izin vermek istedi. Olur da kendini affettirirse gerçeği 

açıklayacaktı ya da tekrar nikah tazeleyecekti.” 

Ben ne düşüneceğimi bilemez halde onlara bakıyordum. Gamze de bir yandan 

kocasına yükleniyordu. Onları duymuyordum bile.  Sonra Aykut’un söylediği bir söz tekrar 

tekrar kafamın içinde çınlamaya başladı. “Bekâr gibi yaşamana izin vermek istedi…” 
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Bu söz bana bir fikir verdi. “Bakalım Hakan Bey ne kadar sabırlı ve geniş yürekli. 

Karısının bekâr gibi yaşamasına ne kadar göz yumacak!” 

Aykut bana şaşırmış ve bir o kadar da endişeli gözlerle bakmaya başladığında daha 

da eğlenmeye başladım. Sonra onlara planlarımı anlatmaya koyuldum. Planım tabii ki 

Hakan’ın kıskançlığı üzerine kurulmuştu. Onun beni kıskandığını anlamayan yok. Ama şu 

anda resmiyette kendimi bekâr olarak bildiğime göre bana karışmaması gerekiyor, öyle değil 

mi? Madem benim bekâr gibi yaşamama göz yummak istemiş, bende onun sınırlarını 

zorlayarak yaptığını itiraf etmesini sağlamaya karar verdim. Bunu yaparken tabii ki onu 

aldatmayacağım. Eğer bu oyun için Ulaş’a gidersem doktorumu değiştirmek zorunda 

kalacağımdan buna uygun tek aday kalıyordu. Kıvanç! 

“Meseleyi anladın değil mi, Kıvanç? Benim bakışlarımı takip et ve durmanı 

söylersem de dur. Aksi halde sana olacaklardan dolayı mesuliyet kabul etmiyorum.” 

“Tamam, hem bunu yaparken zorlanacağımı sanmam. Seni beğenmemek için kör 

olmak lazım.” 

“Sen yine de bu gerçek fikirlerini kendine sakla. Hadi bakalım!” 

*** 

“Aykut, ne iş kardeşim? Bir oturuyorsun bir kayboluyorsun? Gamze arıza mı 

çıkarıyor yoksa?” diye sorduğumda Aykut’un endişeli yüzü yerini pis bir sırıtmaya bıraktı. 

“Yok ya! Bizim oğlan biraz durmamışta…” 

“İyi öyle olsun!” dedim ama içimden bir his başka bir mesele daha olduğunu 

söylüyordu. Nasıl olsa kokusu çıkar, dedim ve keyfime baktım. Bu çiftliği aldım alalı en 

kalabalık ve hareketli gününü yaşıyordu. Aslında büyük bir aileye dönüştüğümü yeni yeni 

kavramaya başladım. Bir yandan da Özge’yi izliyordum. Anneannesi ve annesi benim 

yanımda oturmaması için elinden geleni yapıyorlardı. Hastane de bile olay çıkartmayı göze 

alacak kadar bana kızgın olduklarını bildiğim için sesimi burada çıkartmadım. Ne de olsa 

Özge’nin burada kalma konusunda izinlerini almıştık ve onlar gidecek karım bana kalacaktı. 

Evet, o benim karım! Bu düşünce sırıtmama sebep oldu. Her ne kadar şimdilik bunu bilmiyor 

olsa da, boşandığımızı sansa da ben biliyordum. Nasıl olsa hormonları normale dönecek ve 

mantıklı düşünmeye başlayacaktı. Kendimi affettirecek ve aslında boşanmadığımızı o zaman 
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ona söyleyecektim. Şimdi bu Esra meselesi yüzünden bana halen öfkeli olduğu için 

affetmeyeceğini bildiğimden durumu riske atmak istemiyordum.  

Sahnede müzik başladı. Sanki memlekette başka grup kalmamış gibi niye bu adam 

hep karşıma çıkıyor. Kıvanç mıdır? Nedir? Kesin Cansu’nun işi… Arkadaşının kulübünde 

çalıyor diye her yere onu çağırmasa olmaz sanki! En kısa zamanda bu konuyu onun ile 

konuşmalıyım. Kıvanç denen bu adam ya devamlı Özge’ye bakıyor ya da kıskançlık bende 

yanlış görmeme neden oluyor. 

“Aykut, bu Kıvanç denen herif, hep Özge’ye mi bakıyor? Bana mı öyle geliyor?” 

Aykut’ta dikkat ettiğinde tek kaşını kaldırdı. Bana döndü. “Yani… Sanki öyle gibi 

ama…” 

“Koray, sen anlarsın. Bu Kıvanç denen zipleme, şarkıları Özge’ye bakarak mı 

okuyor? Bana mı öyle geliyor?” 

Koray da hemen horoz gibi kabardı ve bir süre izledi. Bana bakmadan “Valla öyle 

gibi,” dediği anda Kıvanç mikrofonu eline aldı ve Özge’nin yanına yürümeye başladı. 

Üçümüz de konuşmadan onu gözlerimizle takip etmeye başladık. Bir süre sonra Özge’nin 

elini tuttu ve öptü. Bunun üzerine Özge de bakışlarını ondan çekmeden sırıtarak ayağa kalktı.  

“Dans ediyorlar,” diyen Koray’a baktığımda sinirimi dişlerimden çıkarıyordum. 

Çenemi o kadar sıktım ki neredeyse kırılacaktı. Birden yerimden fırladım ama Koray ve 

Aykut iki koldan beni yerime oturttular. Bir yandan beni tutarken bir yandan izlemeye devam 

ettiler. Ta ki Kıvanç Özge’nin önünde diz çökene kadar. Özge de dâhil herkes şaşırmış onlara 

bakıyordu. Kıvanç orkestrayı susturdu.  

“Özge, seni ilk olarak bekârlığa veda partinde görmüştüm. Oraya geldiğinde 

gözlerim kamaşmıştı. Bir de o akşam o kadar güzel bir şarkı söylemiştin ki. Sana söylediğimi 

hatırlıyor musun?” diye sorduğunda Özge sinirle ona bakarak dişlerinin arasından bir şeyler 

söylemeye çalışıyordu. Bir yandan da onu kaldırmaya çalışsa da Kıvanç’ın onu dinlemeye 

niyeti gözükmüyordu. “Sana, keşke bu akşam bu şarkıyı bana söyleseydin, demiştim,” 

dediğinde o akşamı hatırladım. Ben onun kulağına bir şeyler fısıldadığını anlamıştım. Bunu 

ona sorduğumda geçiştirmişti ama ben inanmamıştım. Görüyorum ki yanılmamışım. “Ama 

bugün öğrendiğime göre boşanmışsın ve artık bekârsın... İzin verirsen, birbirimizi yakından 
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tanımak istediğimi söylemek istiyorum,” dediğinde ben daha fazla dayanamadım. Yerimden 

fırladım. 

“Ben izin vermiyorum,” dediğimde herkes bana doğru yürümeye başladı. Bu Kıvanç 

denen zibidiyi buradan sağ çıkarmayacağımı anlamış olmalılar derken Özge önüme fırladı.  

“Sakın! Hakan!” diye bağırdığında ona bakmıyordum. Gözlerini hedefinden 

ayırmayan aslanlar gibiydim. Biraz sonra onu parçalayacak etlerini lime lime edecektim. 

“Hakan, biz artık evli olmadığımıza göre kendine hâkim olmak zorundasın,” diyen Özge’ye 

döndüm. Ona baktığımda onun sinirinin bana olduğunu anladım. “Ne?” diye bu sefer ona 

bağırdım. “Bu rezilliğe izin mi vereceksin?” diye elim ile Kıvanç’ı göstererek devam ettim. 

İlk önce bana baktı. “Hayır, izin vermeyeceğim. İlk önce sen benim ile biraz içeri girsene,” 

dedi ve beni kolumdan çekmeye başladı. Kıvanç’a baktığımda hâlâ bir dizi yerde, bize 

bakıyordu. Özge’yi ayağımı sürüyerek de olsa takip ettim. O sırada da tüm gözler bizi takip 

ediyordu.  

Çekiştire çekiştire yatak odamıza çıktık. Odanın ortasına geldiğimizde elleri belinde 

bana bakmaya başladı. “Eee! Şimdi bana bir açıklama yapacaksın!”  

“Ne ben mi? O herif sana ilanı aşk ediyor, sen benden mi açıklama istiyorsun? 

Burada sana açıklama yapacağıma onun ağzını kırayım,” dedim ve tam arkamı dönmüştüm ki 

Özge “Hangi sıfatla?” diye sorduğunda yerimde çivilenmiş gibi durdum. Ona dönemeden 

devam etti. “Hangi sıfatla? Senin ile ayrıldık. Ben bekâr bir bayanım. Tabii onun teklifini 

kabul etmeyeceğim. Ama erkeklerin bana niyetlerini, beğenilerini engelleyemem. Ben 

şimdiye kadar bu tip teklifleri kibarca geri çevirdiğime göre yine kendim geri çevirebilirim. 

Sen bunu benim yerime yapamazsın. Artık kocam değilsin!” dediği an arkamı sinirle döndüm.  

“Bunun için mi benden boşanmak istedin?” diye söylenmeye başladım. Tabi 

boşandık, diyemezdim. İstediğini dile getirmek zorundaydım. Üstelik o anda mantıklı 

düşünemeyecek kadar sinirli olduğumu itiraf ediyorum. “Yoksa Esra olayının intikamını mı 

almaya çalışıyorsun,” dediğim an gülmeye başladı. 

“Yani artık itiraf ediyorsun. Esra ile aranda bir şey olmamış olsaydı intikam alma 

gibi bir düşünce içine girmezdin. Ama onun için intikam alacak kadar düşmedim. Ne de olsa 

artık kocam olmayan bir erkeğin sevgilisi oldu diye, ben çocuğumuzu taşırken ölümlerden 
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döndüğüm sırada sen onunla flört ediyorsun diye, bana gelen teklifleri sırf sana inat olsun 

diye kabul edecek kadar zayıf karakterli değilim,” dediğinde hiç nefes almadan konuşuyordu.  

Artık iyice çileden çıkmıştım. Gözlerimi ne ben ondan ayırıyordum ne de o gözlerini 

benden ayırıyordu. İkimiz de sinirliydik. “Birincisi, benim çocuklarımı taşıyorsun,” 

dediğimde ona bir adım yaklaştım. O ise yerinden kımıldamasa da, sanki adımım, yeri deprem 

gibi sallamışçasına yerinde sıçramasına neden oldu. Bunu bakışımdan korktuğu için mi yoksa 

sözlerimin gerçekliğinden sarsıldığı için mi yaptı bilemedim. Ama bu tepkisi çok hoşuma 

gittiği için devam ettim. Onun benden korkması çok hoşuma gidiyordu. O zaman çok daha 

güzel oluyor çünkü…  

“İkincisi, Esra ile aramda senin düşündüğün gibi sevgi namına hiçbir duygu zerresi 

olmadığına emin olabilirsin… Üçüncüsü, değil Kıvanç denen o adam hiçbir erkek sana karşı 

bir şeyler hissedemez. Buna izin vermem,” dediğimde artık yanına yanaştığım için açılan 

ağzını parmağımla susturdum. 

“Son olarak Özge Hanım, sen boşanmak istemiş olabilirsin ama ben istemeden 

benden boşanamazsın. Ömür boyu da bu mümkün olmayacağı için sen benim hep karım 

olarak kalacaksın!”  

Sadece bana baktı. Gözlerinde sevgi, heyecan, öfke ne ararsan vardı. Hepsini 

hissetmiştim. “Şimdi sen bana boşanmadığımızı mı ima ediyorsun?” diye sorduğunda sanki 

şaşırmadığını anladım. Ne yani bunu biliyor muydu? Bu mümkün olamaz diye düşünürken 

birden Kıvanç’ın yaptığının aslında bir oyun olduğunu anladım. 

“Sen bunu biliyor muydun?” diye sorduğumda bana sırıtıyordu. “Nasıl?” diye 

sorduğumda bana kızmadığına sevineyim mi yoksa oyuna geldiğim için kızayım mı 

bilemedim. 

“Avukatım fark etmiş. Yazışmalar için bilgilerimde ters giden bazı durumlar olmuş. 

Soyadımın ve medeni halimin değişmediğini söylediğinde kimliğimin sahte olduğunu 

anladım. Ben de Kıvanç’tan yardım aldım. Amacım bunu senin itiraf etmendi. Yalnız Hakan 

Bey, ne sen ne de Aykut bu işten paçanızı ucuz yırtacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. 

Madem bekâr gibi yaşamama izin vermek istedin. Ben de bekâr gibi yaşayacağım. Kızlar ile 

biraz tatil yapalım bakalım,” dediği anda dediğini kavramam zaman aldı.  

“Tatil mi?” diye resmen hırladım. 
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“Evet, bekâr kızlar yalnız tatil yapar. Gamze de Aykut’a sinirli, diğer kızları da 

yanıma alayım da hafta sonu tatil yapalım.” 

“Olmaz!” diye kestirip atmaya çalıştım. “Bir kere, daha toparlanman gerekiyor. 

Ayrıca…” dedim ama devamını getiremedim. Tabi zeki karım durumu değerlendirmekte ve 

bu arada beni süründürmekte kararlıydı.  

“Tamam, o zaman geçerli bir bahane bulunmadığından tartışma bitti. Aşağı 

dönüyoruz. Ailemize durumu sen anlatıyorsun. Çünkü herkes bizi boşanmış biliyor.” 

Tabi o bunları söylerken bizim evli olmamız ortaya çıktığına göre ve bana kızgın 

olmadığına göre benim aklımda başka konular vardı. Gözlerimdeki ışıltıdan anlamış olan 

karıcığım “Hemen o düşünceleri aklından uzaklaştırsan iyi olur. Hâlâ Esra konusu açıklığa 

kavuşmadı. Ayrıca bekâr olarak yaşamama izin verdiğine göre bu durum değişmeyecek,” 

dediğinde sesinin titremesi beni güldürdü. Bir yandan kendisi ile çeliştiğini anladığım için bu 

durumun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyordum. Sadece kulağına eğildim ve fısıldadım. 

“Sen ne zaman istersen ben hazırım, karıcığım,” dedim ve aşağı indim. 
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14. BÖLÜM 

 

Bol çekişmeli geçen iki günün ardından hafta sonu kızları ikna ettim ve tatile geldik. 

Erkekleri ikna etmemiz biraz zor oldu. En sonunda Hakan’ın tahsis ettiği minibüsü Fuat’ın 

kullanması şartıyla izin çıktı. Bu durum en çok Zeynep’e yaradığı için kabul etmek beni sinir 

etmedi. Artık nişanlı sayılırlardı ve bu, birbirlerini tanımaları için bulunmaz bir fırsattı. 

Arkadaşlarıma karşı bu anaç duygularım hamileliğim ile beraber zirveye çıkmaya başladı. 

Cansu zaten iflah olmaz bir çapkındı. Bu nedenle en çok Cansu’ya değil Kaan için 

endişeleniyordum. Hülya desem kaçınılmaz bir şekilde Koray’ın ağlarına düştü garibim. Yani 

bir kız da onun karşısında çok fazla dayanamazdı. Benim gibi buz kütleleri hariç. En baştan 

beri fazla gülen, sırnaşık erkeklerden nefret etmişimdir. Ama şimdiki kızlar bu tip 

çapkınlardan hoşlanıyordu, o ayrı… Koray üstüne üstük Hülya’ya abayı yakmış olan bir 

çapkın olunca Hülya’yı bu tatile çıkarmak çok zor oldu. Şimdi bir de İstanbul’a işini taşıma 

bahanesini de buldu. Tabii biz bunu yemedik. İpek ve ben kolumuzdan tuttuğumuz gibi 

minibüse attık. Koray’ın bakışlarını aklıma getirdikçe kahkaha atmadan yapamıyordum. 

Hülya bu duruma ilk başta bozulsa da oda bana kahkahalarıyla eşlik etmeye başladı.  

Anneannemin Şile’deki evi bizim için harika bir tatil yeriydi. Kızlarla bol bol 

güldük, yürüdük, kendimizi özlettik… Sonbahar geldiği için yüzemedik belki ama harika 

manzara eşliğinde yürüyüş yapmak bile yetti. Cansu ve Hülya’nın elinden zorla telefonlarını 

almasaydım sadece mesajlaşmak ile tatili geçireceklerdi. Zeynep ve Fuat’a ayrı takılmaları 

için izin verdim. Tabii uslu durmaları şartıyla… Hakan tatil boyunca sadece bir kez aradı. O 

da vardınız mı, diye. Sanırım haberleri diğerlerinden aldığı için benim mamut kocam, aramak 

ihtiyacı hissetmedi. Neyse… 

Bu arada kendi adıma bol bol düşünecek zamanım oldu. Hakan ile durumumu biran 

evvel rayına oturtmalıydım. Özellikle Gamze ve Cansu, küslüğü fazla uzatmamam ve 

hamileliğimin geri kalanını huzurlu geçirmem konusunda hem fikirlerdi. Bugün tam yirmi 

birinci haftamı doldurmuştum. Hamileliğimin yarısını geride bırakmış olduğum için 

haklılardı. Hakan’a son bir şans vermeye karar verdim. Sonuçta ben onu seviyordum, o beni 

seviyordu. Sevdiğinin hislerine, duygularına ve pişmanlıklarına güveniyorsan eğer, hatalarını 

affetmelisin, derdi anneannem. Bana bu sözleri söylerken kendisi acaba dedemi neden 

affetmemişti. Yoksa ona güvenmemiş miydi? Bildiğim kadarıyla anneannem ve babası 
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zamanında çok ünlü avukatlarmış. Annem, her zaman anneannemin hislerine güvendiğini, 

kolay kolay dava kaybetmediğini söylemişti. Ayrıca anneannem dedemden boşandıktan çok 

çok sonra bir kez evlenmiş ama kısa süre içinde ondan da ayrılmış. Bu konu hakkında 

kesinlikle konuşmaması da her zaman bende ayrı bir merak uyandırmıştı. Bana bile bu konu 

hakkında soru sormama hiç izin vermezdi. Hakan’ın dediği gibi herkesin hayatına burnumu 

sokma huyumdan vazgeçmeliydim. Bunları düşünmemeliyim.   

Eşyalar arabaya yüklendi ve tüm hazırlıkları yapmış kahvelerimizi içtiğimiz sırada 

kapıya bir sürü araç yanaştı. En başta Zeynep’in yüreği hopladı. Arabalar çok hızlı giriş 

yaptığı için çıkan gürültü ile yerinden fırladı. “Eyvah eşkıyalar bastı,” dediğinde Cansu ve 

Hülya gülmeye başladılar. Ben onlardan önce yerimden kalktım ve kapıya çıktım. Kısa süre 

içinde herkes arkama yığıldı. İlk çığlığı atan ve koşan Hülya ve Cansu oldu. Malum eşlerimiz 

bizi almaya gelmişlerdi. İlk sırada Koray, yanında Mehmet ile beraber, ardından da Kaan ve 

Aykut ayrı ayrı arabalardan indiler. Ama benim kocam ortalarda gözükmüyordu. Moralimin 

bozulduğunu belli etmemeye çalışarak kapıda dikildim. Koray ile Aykut yanıma geldi. Koray 

elindeki kâğıdı uzatarak “Hakan sana mektup yolladı,” dedi. Elinden kâğıdı aldığımda 

şaşırdığım için kaşlarım çatık, onlara bakakaldım. Aykut “Açmayacak mısın?” diye 

sorduğunda sırıtıyordu. 

“Ne çeviriyorsunuz siz?” diye sordum. Koray omzunu kaldırdı ve arkasını döndü, 

gitti. Onun ardından yanına gelen Gamze’nin omzuna koluna attığı gibi Aykut da yanımdan 

uzaklaştı. Onlar eve girdiklerinde kapının önünde yalnız kalmıştım. O zaman kâğıdı açtım ve 

okumaya başladım.  

Aşkım…   

Beni ve bizi düşünme fırsatı bulabildin mi? Eğer beraber bir 

gelecek düşünmeye başladıysan senden telefon bekliyorum. Eve kısa mesafe 

uzaktayım. Herkesi yolla ve beni ara! Seni çok özledim… Biz birkaç gün 

sonra dönelim…  

Okumayı bitirdiğimde yüzümde güller açmıştı. Galiba kocam romantik olmaya karar 

vermişti. Hemen içeri koşarak girdim. Herkes bana döndü. 

“Eee! Hadi çıkın artık yola!” dediğimde herkesin kahkahalarla yerlerinden 

kalkmasından meseleyi bildiklerini anladım. Biraz utansam da sonuçta Hakan benim 
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kocamdı. Barışmış olmamdan utanmamalıydım. Son olarak Mehmet ve İpek’i Zeynep ve 

Fuat’ın yanında minibüsle yolladıktan sonra tüm arabalar evden ayrılmış oldu. Bende içeri 

girmeden mesaj yazdım. 

“Fazla bekletme!” 

*** 

Uzun zamandır beklediğim fırsat en sonunda gelmişti. Tabii bu fikri verdiği için 

Koray’a teşekkür etmem gerektiğini biliyordum. Bana kalsa Özge beni arayana kadar, buraya 

geldiğinde bakışları ile belli edene kadar beklerdim. Koray kadar kadın ruhundan 

anlamadığım kesin. Ama Özge de beni böyle sevdi, değil mi? Koray’dan hoşlanmamıştı. 

Benim bu halime âşık olmuştu. Âşık! Biz birbirimize âşık olduğumuza göre süslü kelimeler 

kullanmamıza gerek yoktu. Sadece beraber olmaya ihtiyacımız var. 

Şile’nin girişinde benzin istasyonunda Koray’ların arabasının geçmesini bekledim. 

Sabırsızlandığımdan mı bilmem düşündüğümden uzun sürdü. Tam arabalar görünmüştü ki 

Koray aradı. 

“Tamam ağabey, top sende! Bu sefer de pası iyi değerlendir, golünü at. Gözünü 

seveyim ağzına gözüne bulaştırma.” 

“Zevzeklik etme! Yanındaki Hülya’ya artistlik yapacağım diye hayatını riske 

atıyorsun. Karışmam!” 

Kahkaha atarak telefonu kapattığında ben de arabama binmiş ve yola çıkmıştım. Bir 

gün öncesinden Fuat’tan konum atmasını istemiştik. Evi bulmam hiç de zor olmadı. İki 

gündür buraya gelmemek için harcadığımız çabayı düşününce bu, çocuk oyuncağı gibi geldi.  

Eve vardığımda Özge’nin geldiğimi duyduğuna adım gibi emindim. Ama illa ki 

kapıyı çalmamı bekleyecek… Tam kapıya varmama iki adım kalmıştı ki Özge, ondan hiç 

ummadığım bir şekilde kapıyı açtı. Üzerinde ince bir elbise ve uzun, salaş bir yelek vardı. 

Yüzünde gülümseme ile bakıyordu. Sadece bir süre birbirimize baktık. O, kollarını göğsünde 

bağlamış bir şekilde bana bakışı yok mu? Bir ömür boyu onu böyle izleyebilirim.  

“Daha ne kadar beni izlemeyi düşünüyorsun?” dediğinde sesinden eğlendiği belli 

olurdu. 
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“Çok özledim. Biraz sakinleşirsem senin için daha iyi olur!” dediğimde kaşlarını 

kaldırdı. O kadar masum ve şaşkın bakıyordu ki… Birden söylediklerimin içindeki gizli 

mesajı anlamış olacak ki kollarını indirdi ve kıpkırmızı bir yüzle bana bakmaya başladı. İşte 

bunu beklemiyordum. Boynuma atladı. Uzun bir süre sadece sarıldık. Saçlarını kokladım. 

Daha önce kokusuyla bile içime işleyen hiçbir kadın olmamıştı. Aşk nasıl bir şeydi böyle. Bir 

yandan insanı doğduğuna pişman edecek kadar hırpalıyor, bir yandan da hayatından hiçbir 

şeyin başaramadığı kadar mutlu ediyor. Bir daha aramızda sorun yaşanmasını istemiyorum. 

Buradan evimize giderken konuşulmadık, paylaşılmadık hiçbir konu kalmamalı. 

Huzursuzluktan bıktım. 

Koltukta otururken başını göğsüme yasladım. Yanımdan ayrılmasına izin vermedim. 

Bu anın hayalini kurup durmuştum. Artık bir saniye bile benden uzak durmasını 

istemiyordum. “Konuşalım mı?” diye sorduğunda, içimden bu anın büyüsü bozulacak yine 

diye bir korku oluştu. 

“Konuşalım canım,” dediğimde oturur pozisyonu aldı ve bana döndü. 

“Benden başka gizlediğin bir şey, içinde kalan ve bana söylemediğin bir başka sırrın 

kaldı mı?” 

Sır mı? Benim en büyük sırrım dedemize olan öfkemdi. Bunu da biliyor zaten. Yine 

de garanti olsun diye kısa bir süre düşündüğümde kaşlarını çatmış bana bakmaya başladı. 

“Sadece garanti olsun diye düşündüm. Ama ne senin ile ilgili ne de başka bir sırrım 

aklıma gelmiyor. Eğer zamanla aklıma gelirse anlatırım.” Elimi tuttu ve tuttuğu elime bakarak 

gülümsemeye başladı. 

“Aşkım, ben benim ile ilgili duygularınla alakalı sırrın var mı, demek istemiştim. 

Tabii ki bana anlatmadığın hikâyelerin ya da ne bileyim konular olabilir. Önemli olan 

aramızdaki ilişkiyi sarsacak bilgiler olmasın.” 

“Ne yani senin benden gizlediğin sırların var mı?”  

İtiraf ediyorum, yine kıskançlık damarım kabardı. Benden gizli neyi olabilir ki. 

Olmamalı… 
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“Canım, ben…” diye lafa başladım. Sustum, bir yandan onu yine kızdırmak 

istemiyordum.   Bir yandan da benden gizli hiçbir şeyinin olmasını istemiyordum. Bunu 

anlatmanın bir yolunu ararken sıkıntımı yüzümden anlaşmış olacak, kahkaha atmaya başladı. 

“Panik yapma! Aklından geçenleri söyle. Kızmayacağım,” dediğinde derin bir nefes 

verdim. Karşılıklı güldük.  

“Benden gizli hiçbir şeyin olmasını istemiyorum. İyi veya kötü…” 

“Çocuklarımızın cinsiyeti de dâhil mi?” diye sorduğunda boynunu bükmüş, çok 

sevimli bakıyordu. Kendime çektim ve tekrar göğsüme yasladım. 

“Dâhil değil! Ben bu konuda ki isteğine saygı gösteriyorum. Ayrıca çocuklarımız 

için haftaya alışverişe çıkalım. Odasını, neye ihtiyacı varsa her şeyini alalım. Bir de sana 

kıyafet alalım. Hep siyah beyaz giyiniyorsun. Artık renkli giyinmeni istiyorum.” 

“Niye herkes renkli giyinmeme taktı. Gamze bir yandan sen bir yandan… Ben böyle 

rahatım,” dedi ama bu konuda kararlıydım.  

*** 

Evime geleli bir hafta oldu. Artık çiftliği kendi evim gibi benimsemiş olmam bana 

çok ilginç geldi. Burada yaşayanlar, Hakan hatta köydeki yaşayanları bile özlemiştim. Evden 

çıkmak istemesem de iş hayatı tembellik kabul etmiyordu. Tekrar hayatımıza bir düzen 

oluşturmuştuk. Hakan ile evden çıkmaya başladık. Kaan sağ olsun bana çok yardımcı 

oluyordu. Babam ile de araları düzeldi. O da ona güvenmeye başladı. Bu gidişle ailemize 

katılacağı için ayrıca kendimi şanslı hissediyordum. Şimdi de Hakan ile beraber çocuklarımız 

için mobilya bakmaya başladık. Cinsiyetlerini bilmediği için beyaz alacaktık. “Odanın 

duvarları ne renk olacak? Kıyafetleri nasıl olacak?” diye Koray devamlı baskı yapsa da 

direniyordum. Hakan çocuklarımızın isimlerini benim karar vermeme izin vermişti. Hakan’ın 

yaptığı bu jeste de takılmadan yapamadılar. Özellikle Aykut, kendi çocuğunun ismini kendi 

koyduğu için Hakan ile dalga geçiyordu. Biz bu laflara sadece gülüyorduk. Artık aramızı 

kimse bozamayacaktı… 

Sabah evdeki gürültüyü susturmaya çalışan kocacığımın sesiyle uyandım. Odamızın 

kapısında dikilmiş etraftaki insanları azarlarken arkasında durdum. Tam elimi omzuna 
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atacaktım ki arkasını döndü ve sıçradı. Onun sıçraması ile bende sıçradım. Böylelikle yüreğim 

ağzıma geldi.  

“Bu ne gürültü sabah sabah Allah aşkına!” diye bağırarak sinirimi tabii ki Hakan’dan 

çıkardım. Yine suçu olmadığı halde alttan alan kocama… Bunların acısını doğumdan sonra 

çıkartacaktı benden ama ne yapalım. Bir günün beyliği beylik, değil mi? 

“Çocuklarımızın oda takımı gelmeden boyacılar geldi. Bugün bitirecekler. Çok 

gürültü yaptılar, değil mi?” dediğinde gülmeye başladım. 

“Valla aşkım, sen onlardan daha çok gürültü çıkarıyorsun,” derken Hakan kaşını 

kaldırmış bir şekilde kapıyı kapattı ve kilitledi. Ben de durumu anladığım için geri geri 

yürümeye başladım. 

“Sen biraz önce hem beni korkuttun, hem üste çıktın, hem de bana güldün mü?” diye 

konuşurken pis pis sırıtan kocacığım üstüme yürümeye başladı. 

“Şşşt! Hakan, evde bir sürü insan var. Gelme bak, çok ayıp,” dememe kalmadan 

üstüme atladı ve beni yatağa attı. Yani benim çabalarım da zaten istemem yan cebime koy, 

durumuydu. 

Allah’ım her şey çok güzel gidiyor. Kendime yine nazar değdirmeyeyim ama… 

Çocuklarımın odasının kapısında durdum, omzumu yasladım ve izlemeye başladım. İki köşe 

de beyaz, ahşap, cibinlikli beşik; ortasında düz beyaz, üç kapılı gardıropları, gri halı, beyaz 

tül, duvarlarda beyaz çerçeveler, bir köşede de benim için sallanan koltuk ile abajur 

yerleşmişti. Hakan ile renk olmaması konusunda biraz atışsak ta ileride ona bu konuda 

kendimi geliştireceğim konusunda söz verdiğim için kocacığım konuyu uzatmamıştı. Tam 

hayalimdeki bebek odası olduğunu söyleyebilirim. Her şey bembeyaz… Bebeklerimin 

isimlerine de karar verdim. İkisinin aynı cinsiyet olması onu mutlu eder mi bilmem ama sanki 

Hakan, bana biri kız biri erkek istiyor gibi geldi. Benim sağlıklı olmalarından başka bir 

isteğim yoktu. Bu arada doğuma Ulaş’ın yanında kayınvalidem de girmek istedi. İlk torunları 

olduğu için geri çeviremezdim tabii ki. Bir de ona ve babama cinsiyetini söylemesem de onlar 

resimlerden anladıklarını bana gülümseyerek belli ettiler. Sağ olsunlar, ağızlarından hiç 

kaçırmadılar.  

Doğumuma bir ay kaldı. Artık işlerimin çoğunu evden yürütmeye başladım. Hakan’a 

inat haftada üç gün iş yerine gitmeye devam ettim. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Safiye 
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teyzem sayesinde son dört ayda sekiz kilo aldım. Hakan’ın da iş yerine bol bol meyve sepeti 

göndermesi de herkesin diline düştü. Hatta Aykut, Gamze’den bol bol veryansın dinliyor.  

Bu hafta kızlar dışarıda bir mekânda parti düzenleyeceklerini söylediler. Baby 

Shower, diye yeni moda bir kutlamaymış. Herkes bebeklerimiz için ilk hediyelerini 

alacakmış. Tabii bomba Koray’dan geldi. Onlara akülü araba alacakmış. Ben bunun altında 

yatan mesajı sanki çaktım gibi ama… Kendince iddia da kazandığım arabasına gönderme 

yapıyor. Deli! Ben o deliyi çok sevmeye başladım, o ayrı! Hakan’ı romantik yapmaya 

çalışmasına kızıyorum sadece. Ben onu düz, sade ve numarasız bir erkek olarak sevdim. Ara 

ara gülümsemesine âşık oldum. Sadece bana, benim için gülmesini seviyorum. Koray ısrarla 

yumuşatmaya çalışıyor. Sanki bunu isteyen var! 

“Mekân kapatmaya ne gerek var canım yaa!” diye Cansu’ya kızsam da açıkçası 

Hakan’ın yorum yapmaması beni şaşırttı.  

“Aşk olsun güzelim. Ben halası oluyorum sonuçta. Hülya ile beraber harika işler 

çıkarıyoruz. Tüm her şey ile biz ilgileniyoruz. İsimlerini söyleseydiniz, daha bir güzel olacaktı 

ama…” 

“Üzgünüm güzelim ya! Ama o konuda bende kendimce hastane çalışmaları 

yapıyorum. Bebeklerim için hediyeler yaptırıyorum. Hastanede doğuma girdiğim zaman size 

verecekler. Biz çıkmadan öğrenmiş olacaksınız. Bu iş Ulaş’ta…” 

“İşte ben de buna uyuz oluyorum,” diyen Hakan konuya dâhil oldu. Şakağıma 

kondurduğu öpücük ile gergin olduğu belli ediyordu. “Benim bilmediğimi onun bilmesi…” 

dedi. Devamını sırf hamile olduğumdan ve beni üzmemek için yutmuştu. 

Kaşlarımı çatarak ona baktım. Ulaş konusunda hâlâ bana tavır yapıyordu. Her zaman 

sakinliğini korumayı başaran kocam kıskandığı zaman değişiyordu. Özellikle Ulaş’ı 

kıskanmayı bir türlü bırakmadı.  

Bu akşam için beyaz bir elbise almıştık. Kızların zoru ile mağazaya gitmiş, hamile 

kıyafeti olmasa da göğüs altından büzgülü bir elbiseyi üzerime uydurmayı başarmıştım. 

Kızların kırmızı elbise baskısına boyun eğmedim. Hakan ile aramda artık sorun çıksın 

istemiyordum. Onunla kavga etmekten yoruldum. Saçlarıma gündüz çektirdiğim fönün 

üstünden ben geçtim. Hafif bir makyaj yaptım ve aşağıya indim. Hakan merdivenin ağzında 

ayakta beni bekliyordu. Her zamanki gibi çok şıktı. İlk tanıştığımdan bu yana dışarı çıkarken 
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takım elbise giyiniyordu. Özellikle yelekli takımlar ona çok yakışıyordu. Bugün sanki onun 

üzerindeki takımda bana yeni dikilmiş gibi geldi. Bildiğim kadarıyla kıyafetlerini hep özel 

diktiriyordu. Beni gördüğünde ne kadar gülümsemeye çalışsa da gergin olmasına bir anlam 

veremedim. İnmeme iki basamak kala durdum ve ona daha dikkatli bakmaya başladım. 

“Gergin misin?” diye sorduğumda elini tutmam için uzatmıştı. Bir elimle elbisemin 

eteklerini kaldırsam da diğer elimi ona uzatmıştım. Bana hem gülümsemedi hem de cevap 

vermedi. Bu durumdan gergin olduğunu anladım. Yalnız neden gergin olduğunu 

anlamamıştım. İş için olabileceğini düşündüğümden konuyu uzatmadım. 

Mekâna geldiğimizde ağzım açık kaldı. Çünkü Cansu ile Hülya’nın bu konuyu 

abarttığını daha kapıya gelir gelmez anlamıştım. Girişi bile balonlarla süsletmiş, her tarafa 

Hakan ve benim adımı yazdırmışlardı. Çocukların adını bilmediği için Cansu’nun bizim 

ismimizi yazdırdığını anladım. Bu konuda bana sitem ettiğini hatırlıyorum. İçeri adım atar 

atmaz çalışanlardan oluşan bir karşılama ekibi yanımıza geldi. Hakan’ın bu gördüklerine 

şaşırmaması, sadece merakla etrafı ve en çok da beni izlemesi çok garipti. Hakan bir an bile 

elimi bırakmıyordu. Konuşmuyordu. Sadece yanımda bana eşlik etmek için vardı sanki. En 

sonunda büyük ve şık mekâna girdiğimde adım atamayacak kadar şok olmuştum. Girişten 

salona tam ortasından üç basamak merdivenle iniliyordu. Girişin sağ tarafında uzun bir masa 

ve etrafında tüm aile ve arkadaşlarımızın oturduğunu gördüm. Her tarafı beyaz balonlarla 

kaplıydı. Aralarında gümüş ve altın renklerle süslemeler yer alıyordu. Masanın tam önünde de 

kocaman “Baby Shower” yazıyordu. Masanın üzerinde bir sürü ikram, şekerleme, hediye 

paketleri, bezden pastalar vardı. Hepsi de beyaz ve gümüş rengi hazırlanmıştı. Hepsi o kadar 

sevimlilerdi ki… Olduğum yerde ayakta dikildim ve etrafı incelemeye başladım. Kimsenin 

ağzını bıçak açmıyordu. Sessizce benim ağzımdan çıkacak tepkiyi bekliyorlardı. Onları 

incelemeyi bıraktıktan sonra esas benim anlamadığım sol tarafa döndüm. O tarafta kırmızı ile 

süslenmişti. Burada masa yoktu. Küçük bir orkestra için sahne vardı. Her taraf kırmızı 

balonlar ve tüllerle süslenmişti. Bu kısmına anlam veremesem kırmızı olmasından dolayı 

bakışlarımı Hakan’a çevirdiğimde bana baktığını gördüm. Kaşlarını kaldırarak boynunu 

büktü. Ardından gülümsedi ve belimden destekleyerek kendine çekti. Başıma bir öpücük 

kondurduktan sonra kulağıma eğildi. 

“Seni çok seviyorum karıcığım,” dedi ve elimden çekiştirmeye başladı.  
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Masanın ucuna geldiğimizde herkesin ışıl ışıl gözlerle bana baktığını gördüm. Başımı 

kaldırdığımda Hakan da bana baktığı için konuşmamı beklediklerini anladım. 

“Benim konuşmamı beklediğinizin farkındayım,” der demez Koray sırıtarak lafa 

atladı. 

“Çok şükür anladın Özge. Hamilelikten algıların zayıfladı, diye düşünmeye 

başlamıştım,” dediğinde Hakan’ın bakışlarıyla sustu ama herkes gülmeye başladı. 

“Yok, Koray merak etme. Sadece gördüklerim beni adeta büyüledi. Sizlere sahip 

olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Biliyorum ki benim yüzümden sizler de zor 

günler yaşadınız. Ani evliliğimiz, kavgalarımız, kaçırılmam, rahatsızlanmam derken hepinize 

yetecek kadar sorun yaşattım,” dediğimde ailem ağzını açacak olduğunda elimle engel oldum. 

Gözümden gelen iki damla yaşa aldırış etmeden ve Hakan’ın elini bırakmadan konuşmaya 

devam ettim. “Başta hamileliğimin saflığım yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi 

anlıyorum ki onlar bana yani bize,” diyerek Hakan’a baktım. O da bana sevgi dolu olan 

gözleriyle bakıyordu. Kısa süreli bakışımın ardından “Allah’ımın armağanı… Bu güzel akşam 

için başta Cansu ve Hülya olmak üzere hepinize sonsuz kere teşekkür ediyorum. Yalnız diğer 

tarafı anlayabilmiş değilim,” dediğimde herkes kahkaha atmaya başladı. Cansu ayağa kalktı. 

“Eee, hazır toplanmışken bir de kına gecesi yapalım, dedik.” 

Kına gecesi mi? Ben başımı çevirdim ve kırmızının nedenini o zaman anladım. 

Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemeden bakarken Koray ayağa kalktı. 

“E sen de artık yeğenlerimin cinsiyetini söylersin artık. Yani arabaların rengini ona 

göre alırım,” dedi ve herkes gülmeyi bıraktı. Bana döndüler. 

“İyi denemeydi Koraycığım ama üzgünüm. Ben doğuma girdiğimde öğreneceksiniz. 

Sizler için sürpriz hazırladım. Sürprizlerin üzerinde isimleri de yazılı olacak. Kocacığım bile 

bilmiyor.” 

Evet, Hakan bile bilmiyordu. Ona baktığımda bunu dert etmediğini görmek, sırf beni 

mutlu etmek için sormaması ömre bedeldi. Ona sarıldım. Herkesin ıslıkları ve çığlıkları 

arasında bir süre sarıldık. Ardından bizde masaya oturduk. İlk önce masada derin bir sohbet, 

hediyelerin açılması, bol bol kahkahanın ardından orkestra sahneye çıktı. Bu sefer sahneye 

Kıvanç’ın olmadığı gördüğümde Hakan’a baktım. Bana döndü. 
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“Ne o? Kıvanç’ı mı aradın?” 

“Hayır canım. Nereden çıkardın?” 

“İyi! Bir daha onu göreceğini sanmam,” dediğinde o önüne döndü bende ona bakarak 

ne demek istediğini düşünmeye başladım. Şehirden gittiğini mi ima etmişti. Öyleyse bunu 

nasıl yaptı, diye düşünürken Cansu ve Hülya başıma dikildi. 

“Hadi kalk! Seni hazırlamaya gidiyoruz.” 

“Ne hazırlığı?” 

“Yani beyazlar içinde kına yakmayacağız. Üstünü değiştireceğiz.” 

Hazırlanmak için odaya girdiğimde asılı duran kaftanı gördüm. Gece mavisi kaftan 

ve üzerinde altın yaldızlı işlemeleri vardı. Cansu, “Hakan’ın kesin talimatı ile kırmızı 

alamadık. Ona resimleri yolladık ve o bunu seçti,” dediğinde Hakan’a bir kez daha âşık 

oldum. Benim için kaftan bile seçmişti. Kaftanı direk beyaz elbisemin üzerine geçirmiştik. 

Önünü karnımı düşündükleri için kurdele dikmişler ve bağlamıştık. Onu kapatmak için ayrıca 

işlemeli kemeri bile düşünmüşlerdi. Cansu son olarak kafama kocaman bir tacı da zorla 

koymayı başardı. Yüzüme kırmızı tülü örtmeye çalıştığında buna engel oldum. Neden 

bilmiyorum ama buna artık gerek olduğunu düşünmüyordum. Karnımda çocuklarım, yanımda 

kocam ile kına gecesi yapmak biraz garip geliyordu. Onları kırmadan bu eğlenceyi kabul 

ettim ama bunu kabul etmedim. Onlarda bunu anlamış olacaklar ki çok üstelemediler. Önden 

Gamze, Zeynep, Cansu, Hülya ve İpek ellerinde mumlar ve teflerle salona girdiler. Arkadan 

ben çıktığımda ortaya sandalye konmuştu. İçimde bir sıkıntı vardı. Bunu kimseye söylemek 

istemedim. Onların emeklerine karşılık vermekten başka bir çarem yoktu. Bol bol oynadık. 

Bir ara Hakan yanıma geldi ve dinlenmem konusunda beni uyardı. Kayınvalidem de izin 

verdiği için oynamaya devam ettim ama Hakan’ın beni düşünmesi çok hoşuma gidiyordu. 
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15. BÖLÜM 

 

Evimizin kapısına geldiğimizde saat gecenin biri olmuştu. Özge o kadar yorulmuştu 

ki arabada yanımda uyuya kalmıştı. Arabadan zorla indiğinde sarhoş gibiydi. Tam Safiye 

Hanım’ların arkasından ve girecektik ki ikimizin telefonuna da aynı anda mesaj geldi. Aynı 

anda olunca şaşırdık ve telefonları elimize aldığımızda Yavuz Bey’in mesaj atmış olduğunu 

gördük. Okuduktan sonra ikimizde ayakta dikildik ve birbirimize baktık. Özge’nin gözlerinde 

de korku görünce elinden telefonunu aldım. Aynı mesaj ona da gelmişti.  

“OYUN BİTİYOR! HAYATINIZIN ŞAKASINA HAZIR OLUN! EĞLENCE 

BİTTİ. GERÇEKLER GÜNYÜZÜNE ÇIKSIN. HERKES KİMİN NE OLDUĞUNU 

ÖĞRENSİN. ETEKLERDEKİ TAŞLAR DÖKÜLSÜN. BİR SAAT İÇİNDE DEDENİN 

EVİNDE OLMAZSAN OLACAKLARDAN SEN SORUMLUSUN. POLİSİ İŞİN İÇİNE 

KARIŞTIRMA!” 

“Tamam aşkım, merak etme. Birisi şaka yapıyor herhalde!” 

“Hadi bir gidip bakalım. İçim rahat etmez benim.” 

“Emin misin? Seni oraya, bu şekilde götürmek istemiyorum.” 

“Lütfen Hakan! Hem sana da geldi. Beraber olacağız nasıl olsa…” 

İçime sinmese de evdekilere dedesi rahatsızlanmış dedik ve çıktık. Dedesi Yavuz 

Bey, büyük bahçeli bir evde hemşire eşliğinde yatalak yaşıyordu. Uzun süredir yaşadığı nefes 

darlığından dolayı makineye bağlıydı. Evinin bahçe kapısına geldiğimizde bir şoka daha 

girdik. Arabadan indik. 

“Sizin ne işiniz var burada ve burayı nereden biliyorsunuz?” diye sorduğumda Cansu 

ve Koray birbirlerine bakmaya başladılar. Onlar cevap vermeden Özge lafa atladı. 

“Ne yani, siz dedemle görüşüyor muydunuz?” dediğinde ben öfke ve merak ile 

karışık onlara bakmaya başladım. Onların cevap vermemesi her şeyi doğrular nitelikteydi. 

Tam Cansu ağzını açmış konuşacaktı ki yanımıza bir araba daha yanaştı. İçinden Esra indi.  

“Esra senin ne işin var burada?” diye sorduğunda Özge bana baktı.  
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“Esra bu mu? Peki onun burada olma sebebi ne?” 

“Ben cevap vereyim,” diyerek Esra, aramıza daldı. “Sizin dedeniz aynı zamanda 

benim de dedem ve evet Hakan Bey, size söylemedim. Ben dedem ile devamlı 

görüşüyordum.” 

Tam öfke ile onun üzerine yürüyordum ki bir araba daha yanaştı. Koray’ın arkadan 

ettiği küfürleri duymazdan gelerek arabayı tanıyan Özge, kolumdan tutmak zorunda kaldı.  

Özge’nin anneannesi şoförün açtığı kapıdan inmiş yanımıza geldiğinde ilk tepki 

Özge’den geldi. “Anneanne senin ne işin var burada?” 

“Kızım mesaj geldi. Korktum ve annene belli etmeden, o uyur uyumaz geldim.” 

İş iyice içinden çıkılmaz bir hal alınca otomatik bahçe kapısı açılmaya başladı. 

Hepimiz ilk önce kapının açılmasını izledik ve ardından birbirimize bakmaya başladık. Özge 

kollarımda yaprak gibi titrerken bakışlarım ona kaydı. Bu yaşadığı korkudan ona ya da 

bebeklerimize bir şey olursa dedesini ve bu akşamın sorumlularının benden çekeceği vardı. 

Özge beni bıraktı ve anneannesinin koluna girdi. Bende hemen onların yanındaydım. Nedense 

Cansu ve Koray suçlu gibi bana bakamıyorlardı. Esra da en arkadan kimse ile konuşmadan 

yürüyordu. Evin kapısına geldiğimizde daha önce görmediğim birisi elinde baston ile 

duruyordu.  

Özge, anneannesinin durmasıyla aniden durdu. Anneannesi “Ekrem?” diye 

mırıldandığında Esra hızlı adımlarla öne geçti.  

“Ekrem dayı burada ne arıyorsun?” 

Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Esra gitti isminin Ekrem olduğunu 

anladığımız adama sarıldı. Ayşe Hanım hâlâ yerinde onlara bakıyordu. Ekrem denen adam 

yavaş adımlarla geldi ve Ayşe Hanım’ın önünde durdu.  

“Ayşe Hanım, hâlâ gördüğüm en güzel kadınsın,” dediğinde hepimiz şoka girmiştik. 

Onlar bakışırlarken ben karımı kendime çektim. Ayşe Hanım’da elini Ekrem Bey’in koluna 

koyarak yürümeye başladılar. O sırada Koray mırıldanmaya başladı. “Cansu sen soktun beni 

bu işe, canına okuyacağım.” 
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Zor ve yavaş da olsa eve girdik. Özge kollarımda korkudan titrerken bir de sinir 

olduğumu ona belli etmemeye çalışıyordum. Bir an evvel bu gecenin noktalanmasını 

istiyordum. Salona geldiğimizde maalesef dedemiz olan Yavuz Bey hasta yatağında makineye 

bağlı yatıyordu. Hepimiz içeriyi doldurduğumuzda ilk lafa atlayan Ayşe Hanım oldu. 

“Ekrem artık senin ve bizim burada ne işimiz olduğunu açıklarsan iyi olacak. Aksi 

halde sabrım kalmadı ve torunumun bu şekilde burada kalmasına izin vermeyeceğim.” 

Açıkçası benim içimden geçenleri söylediği için boynuna sarılabilirdim. Cansu ve 

Koray en arkada, bir köşeye sinmiş gibi olanları izlemeye başladılar. Ekrem Bey, Ayşe 

Hanım’dan ayrıldı ve yatağın yanına yürüdü. Bize döndü ve bir süre hepimizi süzdü. 

“Hepinizin kafasında ki soru işaretlerini görüyorum. İlk önce kendimi tanıtayım. Ben 

Ekrem Samancı, Esra’nın annesinin dayısı oluyorum. Aynı zamanda Ayşe Hanım’ın eski 

eşiyim,” dediği an Özge aniden anneannesine döndü. Bende şaşkınlık içindeydim. Ayşe 

Hanım hâlâ dik bir şekilde konuşmadan Ekrem Bey’e bakıyordu. Bu arada burnuma pis 

kokular gelmeye başladı. Sesimi çıkarmadan Özge’yi kendime daha çok yakınlaştırdığım gibi 

dinlemeye devam ettim.  

“Esra’nın anneannesi Yavuz Bey’in nikâhsız eşiydi,” der demez Özge yürümeye 

çalıştı ama ben bunu bildiğim için sakindim. Onu sakinleştirmeye çalıştım.  

“Nasıl yani? Esra da mı dedemin torunu?”  

“Evet Özge Hanım. Çok uzun yıllar bu dedeniz sizin ile resmen oyun oynadı. 

Hepiniz birbirinizden habersiz onunla dede torun ilişkisi içindeydiniz. Tabii dahası da var. 

Bugün kimsenin kimseden sakladığı sır kalmayacak. Her şey ortaya çıkacak.” 

Ayşe Hanım adeta yerinde çivilenmiş gibi dururken “Bunu neden yapıyorsun 

Ekrem?” diye sorduğunda sesi titriyordu. 

“Sen zeki bir kadınsın Ayşe. Beni sırf bu adamın yaptığı günah yüzünden terk ettin. 

Ben yıllardır verdiğin kararın nedenini düşündüm ama anlamadım. Şimdi görüyorum ki 

herkesin hayatını mahveden bu adam içimizde tek karlı çıkan kişi ve bunu hazmedemiyorum. 

Artık gizli hiçbir şey kalmayacak. Bakalım o zamanda Yavuz Bey mutlu olacak mı?” 

dediğinde resmen sinirden dişlerini sıkıyordu. Birden Esra’ya döndü. “Esra, kızım Özge 
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ablana ve Ayşe Hanım’a birer sandalye ver,” dediğinde aslında kötü bir insan olmadığını bile 

düşünmeye başladım.  

“Şimdi ilk olarak kimden başlayalım?” diye bize sordu. Herkes bir anda birbirine 

bakmaya başladı. Ayşe Hanım lafa atladı. 

“Madem bunda kararlısın, ben başlayayım. En başından olaylar ortaya çıksın,” dedi 

ve derin bir nefes aldı. “Yavuz ile tanıştığımda babamın bürosunda avukat olarak işe 

başlamıştı. Babama daha öncesinde bir davada yardım etmiş, bunun üzerine de Yavuz’a 

yanında çalışmayı teklif etmiş. Ben de o zamanlar babamın yanında çalışıyordum. Onunla 

tanıştıktan kısa bir süre sonra bana evlenme teklifi etti. İlk başta her şey çok hızlı ve güzeldi. 

Evlendik. Hamile kaldım. Daha sonra bir iş için nüfus kayıt örneği çıkarmam gerekti. Orada 

Yavuz’un başka bir kızı olduğunu gördüm. Araştırdım. Meğersem benim ile tanıştığında 

evliymiş. Ben evlenme teklifini kabul ettikten sonra boşanmış. Bunu öğrendiğimde neler 

yaşadığımı kimse anlamaz. Tabii ki onu affetmedim. Tüm ikna çabaları sonuçsuz kaldı. 

Boşandığımda babamda onu işten çıkardı. Babama bile gerçek nedenleri söyleyemedim. 

Sadece beni aldattı diyebildim. Bir yandan benim yüzümden ayrıldığı kadını araştırdım,” 

dediğinde bana bakmaya başladı. “Sultan Hanım… Yakın bir köyde küçük kızı ile yalnız 

yaşamaya başladığını öğrendim. Benden ayrıldığında Yavuz, ona dönmemiş. Aramamış bile. 

Bu beni daha çok sinirlendirdi. Dışarıdan onu ve kızı Yıldız’ı devamlı takip ettim. Ardından 

çocuklarını da,” dediğinde ağzım açık kaldı. Herkes duyduklarının şokundaydı. En çok da 

ben! Benim de kızım oldu. Onu Yavuz’a göstermedim. İzin vermedim. Babamın tek kızıydım. 

Sevim de tek torunu olarak kaldı. Bütün her şeyini ölmeden kızıma tapuladı. Ben işime devam 

ettim. Kızımı yalnız büyüttüm. Sevim liseye başladığında Ekrem ile evlendim. Kızım da artık 

yeterince büyümüştü. Ama Yavuz yaptı yine yapacağını ve bana inat, intikam almak için 

Ekrem’in kardeşi ile beraber oldu. Ondan ayrılmak için Ekrem’i boşamamı şart koştu. 

Boşandıktan sonra Yavuz’un Zeliha’dan da bir kızı olduğunu öğrendim. Tabii Ekrem’i bir kez 

kaybetmiştim. Geri de dönemedim,” dediğinde Ekrem Bey öne atladı. 

“Bana anlatabilirdin. Beraber bu işin üstesinden gelirdik. Şimdi böyle söylediğinde 

kendini haklı mı çıkartacağını sanıyorsun?” 

“Ekrem Bey, anneannemi sıkıştırmayı bırakın. Onu daha fazla üzmenize izin 

veremem.” 
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“Öyle mi Özge kızım? Peki, anneannenin ve dedenin sizin hayatınızı da uzaktan 

kontrol ettiğini öğrendiğinde de böyle ona karşı yumuşak kalacak mısın?” dediğinde bu sefer 

ben ona yürüdüm. 

“Ne demek istiyorsun? Bak karım hamile ve ona zarar gelirse hepinizi hikâyenize 

gömerim,” dediğimde Koray kolumdan çekiştirdi. 

“Aslında bu hikâyede en masum sizlersiniz. Ah çocuklar, duyacaklarınız için 

üzgünüm ama gönlüm aslında ayakta uyutulmanıza razı gelmedi. Yoksa ben kötü bir insan 

değilim. Burada da kötü bir amacım yok. Sadece kız kardeşim bu adam yüzünden hasta oldu 

ve öldü. Şimdi de bu adamın kardeşimin torunu Esra ile görüştüğünü öğrendiğimde 

beynimden vurulmuş gibi oldum. Daha fazla susamazdım. Hatta senin planını öğrendim. 

Evinize Hakan’ın planını açıklayan mektubu yollayan da bendim. Beni de anlayın,” dedi. 

Özge bana döndü ve onu kendime çektim. Sanki yanımda tuttuğum zaman o ve bebeklerimiz 

güvende olacaklardı. Ayşe Hanım konuşmaya devam etti. 

“Ekrem hiçbir zaman kötü bir insan olmadı aslında. Haklısın, gerçekler ortaya çıksın. 

Çocuklar benim hepinizden haberim vardı. Yavuz’un sizinle görüştüğünden de haberim vardı. 

Hakan’ın araştırma yaptırdığından da haberim vardı. Yalnız Özge ile Hakan’ın birbirlerine 

âşık olması kaderin bir oyunu diyelim.” 

Koray bir adım öne geçti ve sırıtmaya başladı. Şoku üzerinden atmıştı anlaşılan. 

“Aslında bu oyunda Cansu ile benim de katkım oldu. Değil mi Cansu?” diye sorduğunda 

Cansu’ya baktım. Ama nedense o korkuyordu. Bana bakmamaya çalışmasından benden 

korktuğunu anladım.  

“Hadi konuş bakalım Cansu, bir de seni dinleyelim,” dedim. 

“Evet, galiba kaçamayacağım. Söyleyeyim bitsin… Dedem ben lisedeyken bir gün 

kapıda karşımda belirdi ve kendini tanıttı. O gün tüm hikâyeyi anlattı ve benden özür diledi. 

İlk başta kabul etmedim ama her gün benim kapımı aşındırdı. Hakan’ın ondan nefret ettiğini 

düşündüğü için başta ona ve anneme hiçbir şeyden bahsetmememi istedi. Koray’a bir yıl 

sonra bu durumu anlattım. O ne dedemi affetti ne de ondan nefret etti. Dışarıda birkaç kez 

yanımızda bulundu ama evine hiç gitmedi. Dedem en çok Özge’den bahsetti. Onun 

Amerika’da okuduğunu söyledi. Ben o zaman lisede okuyordum. Beni onun yanına 
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gönderebileceğini söylediğinde heyecanlanmıştım. O Master yaparken ben de oraya üniversite 

okumaya gittim. Rastlantı gibi tanıştım. O günden sonrada onu bırakmadım.” 

“Şaka yapıyorsun Cansu,” diye benden kurtulan Özge kardeşimin yanına gitti. Ne 

kadar üzgün ve şaşkın olduğunu karımın gözlerinde okuyabiliyordum. Açık konuşmak 

gerekirse bende büyük hayal kırıklığına uğradım.  

“Özür dilerim canım. Ama benim kötü bir niyetim yoktu. Amacım başta seni 

tanımaktı. Tanıdıktan sonra bırakamadım. Nedenini bende bilemiyorum. Çok samimiydin. 

Benden çok farklı olsan da o kadar dürüst bir kızdın ki… Sana kanım kaynamıştı ve bunun 

bozulmaması için anlatamadım.” Başta Özge’ye bakarak anlatmaya devam etti. “Sonra bir 

gün Hakan’ın telefonda seni araştırdığını duydum. Babanın babamın askerden arkadaş 

olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlanmıştı ve benim varlığımı bile fark etmemişti. Ardından 

babama senin Koray için uygun olabileceğini söyledi. Dedeme bu planlardan 

bahsetmemiştim. Zaten hastalığı ilerlemişti. Şimdiki gibi makineye bağlı hale gelmişti. Onun 

bunu öğrenmesini ve ölmesini istemedim. Senin üzülmeni de istemiyordum. Ardından 

Koray’a bu konuyu anlattım. Onunla bir plan yaptık. Sen onunla tanışmadan ondan nefret 

etmeliydin. Bende kaldığın gün planı uygulamaya başladık. Sabah kalktığında onunla kavga 

edecektin. Senin nasıl tiplerden nefret ettiğini biliyordum. Koray’ın senin gözünde öyle bir 

izlenim edinmesini sağladığımız zaman Hakan’ın planı tepecekti. Ama sen ve o birbirinize 

âşık oldunuz. O tanışma akşamı Koray, senin gözünde o ışığı gördüğünde bizim aklımıza sizi 

yakınlaştırmak geldi. Siz birbiriniz için yaratılmıştınız sanki” dediğinde Ayşe Hanım da 

kıkırdadı. 

“Aslında Cansu kızım çok haklı. Çocukluğunuzdan bu yana ben de ikinizi çok 

yakıştırdım. İkiniz bir elmanın iki yarısı gibiydiniz. Bu nedenle onu karşımıza getirdiğinde ilk 

başta şaşırsam da çok mutlu olmuştum.” 

“Evet,” diyerek sırıtan Koray bana baktı. “Bana öyle kızgın bakma Hakan. Sen de 

eminim o akşam benim ile tanıştırma fikrinden dolayı kendinden nefret ettin. Çünkü Özge 

beni gece orada bırakıp taksiye bindiğinde adeta havalara uçmuştun. Seni çağırdığım için 

rahatladığını gördüm. Planını da bildiğim için aslında sinirlenmen gerekirken sevinmenin bir 

tek açıklaması vardı. Onu gördüğünde sen ona âşık olmuştun.” 

“Ben otursam iyi olacak,” diyen Özge karnını tutuyordu. Yanına çöktüm. “Aşkım iyi 

misin?” diye sorduğumda yüzünü ekşitiyordu. 
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“Biraz sancım vardı ama geçti. Yorgunluğun üstüne tüm bunlar biraz fazla geldi.” 

“Haklısın hadi eve götüreyim seni,” dediğimde Esra lafa atladı. 

“Ne güzel! Hepiniz hayatınıza mutlu mesut bir şekilde devam edin. Ben ne olacağım 

peki!” 

Ekrem Bey onun kolundan tuttu ve “Benim yanıma taşınacaksın. Bir daha Yavuz ile 

görüşmeyeceksin. Onlarda seni görmeyecekler. Bu aile ile bağlarımızın kalmasını 

istemiyorum.” 

“Hadi ama Ekrem! Bırak çocuklar arkadaş olsunlar. Esra’nın yanında olabilir, ona 

aile sıcaklığını verebiliriz.” 

“Bundan eminim Ayşe Hanım. Annesine üniversitede gizli gizli burs verdiğini 

bilmediğimi sanma! Artık senden iyilik istemiyoruz. Benim anlamadığım bu pislik adamdan 

nasıl bu kadar güzel torunlar oldu.” 

“Onu da ben anlatayım,” diyen Yavuz Bey sahneye çıktı. O zayıf, titrek sesiyle zorda 

olsa konuşunca resmen midem bulandı. Özge’yi düşünmesem bir dakika bile onun yanında 

durmazdım. Herkes gibi bende dinlemek zorunda kaldım. 

“Ben üç harika kadını üzdüm. Günahlarımın bedelini ödüyorum. Her üç kadını da 

çok sevdim. Sultan, ilk aşkım… O çok naif, çok güzel bir kadındı. Onunla şans eseri 

tanışmıştım. Arkadaşım ile köylerinin yakınından geçerken arabamız bozulmuştu. O ve babası 

arabalarıyla geçerken bizi de aldılar ve şehre götürdüler. Utancından yüzüme bile 

bakamıyordu. Kısa sürede evlendik. Bir süre sonra üstlendiğim davalar daha çok İstanbul’a 

kaymaya başlamıştı. Sık sık İstanbul’a gittiğimde Ayşe’nin babası Mehmet Bey ile tanıştım. 

Büyük bir avukattı. Yanında çalışmamı istediğinde geri çeviremedim. Sonra Ayşe’yi tanıdım. 

Onun zekâsına hayran kaldım. Kültürlü, ağırbaşlı, harika bir kadındı. Onu tanıdıktan sonra 

köye dönemedim. Yüzüne bakamayacağım için Sultan’a mektup yolladım ve ondan ayrıldım. 

Bu arada da Ayşe’ye evlenme teklifi etmiştim. Ayşe evlendikten sonra Sultan’ın varlığını 

öğrendi. Beni hiç affetmedi. Aslında onun ile aramızda hiçbir sorun yoktu. Birbirimize 

âşıktık. Ondan sonra kimse ile olamadım. Uzaktan uzaktan onu ve kızımızı izledim. Bir gün 

yanında seni gördüm,” dediğinde yatağın yanındaki Ekrem Bey’i zorla kaldırdığı eliyle 

gösterdi. Birbirlerine nefret ettiklerini bakışlarıyla anlatıyorlardı. Ekrem Bey adeta kendini 

zor tutuyordu. “Ayşe’nin ona bana baktığı gibi baktığını gördüğümde deliye döndüm. Ben 
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ondan sonra hiçbir kadına öyle bakamamışken o, tekrar âşık olmuştu. Nitekim evlenmişlerdi. 

Araştırdığımda Zeliha’yı buldum. O çok toydu. Aramızda on beş yaş fark olmasına rağmen 

ilgime karşılık verdi. Ayşe onun yanında beni gördü. Yanıma hesap sormaya geldi. Ben de bu 

fırsatı değerlendirmek için ayrılmasını istedim. Zeliha ile beraber olduktan sonra zaten pişman 

olmuştum ve ondan ayrılmıştım. Çok sonra çocuğumuzu dünyaya getirdiğini öğrendim. Ama 

benden kaçtı. Annelerini ve anneannelerini mutsuz etsem de torunlarımla ilgilenmek istedim. 

Ömrümün son günlerinde yaşadığım vicdan azabıyla can çekişiyorum. Hayatımdaki üç kadını 

da ayrı sevdim. Onlara çok büyük kötülük yaptım. Onlar bana birer kız evlat verdiler. Bu kız 

evlatlarımda bana torun verdiler. Anneleriniz ile hiç görüşemedim. Beni affedin,” dedi 

ağlamaya başladı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Birden Özge çığlık atmaya başladı. 

Hemen önüne çöktüm. “Bebeklerim geliyor,” dediğinde panikledim. Ayşe Hanım “Daha bir 

ay vardı. Oğlum çabuk hastaneye,” dedi ve karımı kucağıma aldım. Hepimiz yaşadığımız 

şoku unuttuk ve hastaneye gittik. 

*** 

Bir yandan yeni tanıdığım bu insanların benim hayatımdaki yerini tartarken 

öğrendiklerimi algılamaya çalışıyordum. İlk başta kötü amaçlarının olduğunu düşündüğüm 

Ekrem Bey şimdi gözüme bir mağdur gibi gözükmeye başlamıştı. Bu hikâyede kime 

üzüleceğimi şaşırmış durumdaydım. Dedem şu anda ayakta olsaydı, sağlığı yerinde olsaydı 

ona sıralayacağım laflar çoktu. Ama zaten ölmek üzere olan bir adamı Allah’a havale 

etmekten başka yapacak bir şey yoktu. Üstelik biz torunlarına sahip çıktığı için cezasını 

hafifletmeye çalıştığı belliydi. Birden kasıklarıma yüklenen tarifsiz bir sancı ile hareketsiz 

kaldım. İlk başta belli etmemeye çalışsam da dayanamayacak duruma geldiğimde Hakan’ın 

elini sıktım. “Bebeklerim geliyor,” diye çığlık attığımda Hakan’ın gözlerini gördüm. 

Gözlerindeki korkuyu gördüm. Yaşadığı şoktan ne diyeceğini bilemez halde bakarken 

anneannemim uyarısı ile kendine gelen kocam bir anda Herkül’e dönmüştü adeta. Bir çırpıda 

itiraz edemeden beni kucağına aldı. Koray da önden arabanın kapısını açtığında geri kalan 

herkesin de bizi arkadan takip ettiğini gördüm. Hakan ile arabanın arkasına oturduk.  

“Aşkım, Ulaş’ı ara,” dediğimde ilk defa doktorum ile ilgili lafımı ikiletmedi. “Ulaş, 

Özge’nin sancıları tuttu ve biz hastaneye gidiyoruz… Ne bileyim oğlum, doktor olan sensin… 

Sancılar kesintisiz,” dediğinde telefonu elinden kaptım. 
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“Ulaş, doğum başladı. Çıldırıyorum. Lafı kes ve sana hazırlayıp verdiğim emanetleri 

de aileme vermeyi unutma, ” dedim ve telefonu geri verdim. “Hakan, fotoğrafçıyı da ara 

hayatım.” 

“Aşkım, sana inanamıyorum. Bu halde bunları nasıl düşünebiliyorsun?” 

“Hakan çıldırmak üzereyim zaten. Soru sorma bana,” diye bağırdığımda Koray 

kahkaha atıyor, Hakan homurdanıyordu. Doğumhane dolu olduğu için ameliyathaneye 

soktular beni. Yıldız annem ile Rıza babamda bizden önce hastaneye gelmişlerdi. Cansu 

onlara haber vermiş olmalı, diye düşündüm. Nasıl uzun bir gündü. İlk muayenede 

bebeklerimin dönmemesinden sezaryen olacağımı söylediler. “Olmaz,” diye bağırsam da Ulaş 

riske atmak istemedi. Hakan’ın da ameliyathaneye girdiğini gördüğümde o kadar mutlu 

oldum ki. Sanki doğumu o yapacak gibi giyinmişti. 

“Selam tatlım,” diyerek yanıma geldi ve elimi tuttu. “Geldiğin için teşekkür ederim, 

Hakan. Çok korkuyorum.” 

“Korkma hayatım, annem ile konuştum. Her şey normal, dedi. Ben yanındayım…” 

Yapılan iğne ile tüm sancılarım gitmişti ama doğumun beklenenden bir ay önce 

olması ile korkularımla boğuşmak zorunda kaldığım doğumum sonunda bitti. Bebeklerimin 

sesini duyduğumda gözlerim doktorumu ve annemi aradı. Annem çok sağlıklı olduğunu 

söylediğinde içim rahatlamıştı. Çok küçüklerdi. Bir hafta kadar küvezde kalacaklardı. 

Kızlarımı öpüp kokladım ve onlardan ayrılırken ağlamamı engelleyemedim. “Hakan sen 

onların yanına git, yalnız kalmasınlar,” dediğimde aşkım bana daha sıkı sarıldı. “Merak etme, 

beni yanına almazlar zaten. İlk muayenesi ve bakımı yapılacak. Sonra yanına gideceğim. 

Demek kızlarımız oldu, öyle mi?” dediğinde cinsiyetlerini yeni öğrendiğini hatırladım. Bana 

baktığında gözlerinin içi gülüyordu. 

“Birinin erkek olmasını istersin, diye düşünmüştüm. Galiba Ayşe ve Sultan’ımızın 

gelmesi seni de çok mutlu etti,” der demez elimi bırakmadan ayağa kalktı. Kaşlarını hafif 

çatmasından durumu anlamaya çalıştığını fark ettim. Çok sürmeden dudaklarıma yapıştı. 

Annemlerin öksürmesi ile benden ayrıldı. “Kusura bakma Yıldız anne, ellerim bağlı olduğu 

için müdahale edemedim,” dediğimde de herkes kahkaha atmaya başladı.  

Nasıl geçer ki bir hafta derken on gün oldu ve hastaneden ayrılma vaktimiz geldi. 

Ayşe’m ve Sultan’ımı da yanımıza aldık ve evimizin yolunu tuttuk. Anne olmak ne kadar 
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güzelmiş. Allah’ım isteyen herkese bu duyguyu tattırsın. Onlar için uyumasam da hiç sorun 

etmiyordun. Sadece iyi olsunlar istiyordun. Benim için Hakan’ın endişelenmesi yetiyor da 

artıyor bile. Devamlı başımda yememi içmemi kontrol ediyor. Bebeklerimizin uyanmasıyla 

ilk yanlarına giden o oluyor. Hakan’ın bir gün böyle bir baba olacağını söyleselerdi 

inanmazdım. Tamam, bana düşkünlüğünü kanıtlamıştı. Babalık ve eş olmak… Ona bir kez 

daha âşık olduğumu itiraf ediyorum.  

Eve vardığımızda Koray olayı abartmış ve davul zurna ile bizi karşılamışlardı. Hakan 

“Ne o oğlum, gelin mi getirdik,” dediğinde birden yüzünün ekşidiğini fark eden herkes 

kahkahalarla gülüyordu. Hakan “Eee! O da olacak inşallah Hakan. Hem bakarsın bizim oğlan 

kapar senin kızlardan birisini,” diyen Gamze’ye bir bakış attı ki sormayın gitsin. Ben bile 

korktum. Anlaşılan ondan kızlarını istemek biraz zor olacak. Allah’ım sormayın keyfimize. 

Yaklaşık on gün önce hayatımın en uzun gününü yaşamıştım. İlk başta parti diye başlayan 

günümüz kınaya, sonra hayatımızın hesaplaşmasına dönüşmüştü. Evliliğim bir şaka ile 

başladı derken meğersem hayatımda gerçek tek şey evliliğimmiş. Ekrem Bey ve torunu 

Esra’yı en son ertesi gün hayırlı olsun demek için odama geldiğinde görmüştüm. Hakan’ın 

konuştuğu Esra’nın gizemi de onlarda o an itibariyle hayatımızdan çıkmış oldular. Cansu üç 

gün yüzüme bakamamış en sonunda ağlayarak boynuma sarıldığında onu, iyi niyetine 

güvendiğimi söyleyerek yatıştırmayı başarmıştım. Anneannemin yerini hiçbir duyduğum 

haber sarsamayacağı için sınırsız kredisinden yararlanmış oldu sadece. İsmini koyduğum için 

yaşadığı gurur ve ona verdiğim değer ayrı bir mutluluktu onun için… Koray, o bizim cıvık 

kralımız. Bu huyu nedeniyle şu sıralar Hülya’nın ailesi ile arası açılmış olsa da neşesinden 

hiçbir şey kaybetmemeyi başarıyordu. Annem ve babam uzun zamandır ilk defa beraber gelip 

gidiyorlardı. Babam annemi tekrar kazanmak istediğini söylemiş ama annem kabul etmemiş. 

Ne diyebilirim. Annem haklı, karar ona bağlı… Yıldız annem, annesinin ismini verdiğimi 

duyduğunda çok ağladı. Bunu hiç beklemediğini söyledi. Sonuçta dolaylıda olsa bizim baş 

mimarımızdı o… Rıza babam dedeliğin tadını çıkarmak için emekli olmaya karar verdiğinde 

herkes şoka girdi. Annem buna inanmadığını söyledi. Ne de olsa işine âşık bir doktordu. Tabii 

torun aşkı galip gelirse bilemem. Hayat devam ediyor. Herkes kaderinde ne varsa yaşayacak, 

hızını ve şeklini kendi ayarlayacak… 
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4 Yıl Sonra… 

“Gamze bak sana son kez söylüyorum. Çek şu oğlunu Sultan’ımın başından yoksa 

karışmam…” 

“Ne yaparsın Hakan Bey! Hadi elinden ne geliyorsa ardına koyma. Aşkın önünde sen 

bile duramazsın. Hem benim oğlum ne kadar zevk sahibi olduğunu gösterdi. Annesinin 

kopyası olan kızını kendine yakın gördü.” 

“İstemesin, ne Ayşe’mi ne de Sultan’ımı istemesin,” derken Özge’nin çığlığını 

duyduğumda lafımı yarıda kestim ve Özge’nin yanına koştum. Yine erken doğuracağını 

anladığımda içimden bir küfür salladım ve karımı kucağıma aldım. Özge yine planlamadan 

hamile kalmıştı. Bu sefer oğlumuz oldu. Tüm çocuklarım ve Özge’m bana bir armağandı. Bu 

nedenle Özge, oğlumun ismini benim koymamı istediğinde oğlumuzun adını Andaç 

koydum…  

Hastaneden eve çıktığımızda kapıda yine bizi bir kalabalık karşıladı. Koray ile Hülya 

çıktıkları tatilden erken dönmüşlerdi. Çocukları Eren’i annemlere bıraktıkları için aslında 

dönmek zorunda kaldılar. Koray “Kızım senin çocukların niye dünyaya gelmek için bu kadar 

sabırsız,” diye söylenmeye başladığında Özge ağlamaya başladı. Herkes ne olduğunu 

anlamaya çalıştığı sırada babam ile annem duruma el koydular. Sonradan anladık ki sevgili 

karıcığım yine bize çektirmenin bir yolunu bulmuş. Doğum sonrası lohusa 

sendromundaymış… Biraz zor günler geçireceğimi anladım.  

Cansu nişanlısı Kaan ile beraber geldiklerinde yine kavgalılardı. Bende Özge’ye hak 

verdim. Cansu’ya değil, Kaan’a acımaya başladık. Bir daha barıştırmama kararı aldım. 

Özge’yi de sıkı sıkı tembihledim. Artık teras yeterli gelmediği için bahçemize büyük bir 

kamelya yaptırdık. Büyüyen ailemiz için… 

Anaokulunu soracak olursanız Özge yine giriştiği bir işi başarmanın gururunu 

yaşıyor. Ünlü bir anaokuluna çevirdi. Çevre yerlerden öğrenci almaya başladılar. İpek ve 

Mehmet artık oranın idarecisi oldular. Yakında yeni bir şube açacaklarmış. Anneannemin 

ismini her yerde görmek benim için de ayrı bir gurur kaynağı. “Özel Sultan Hanım Anaokulu” 

Bunun için eşime ne kadar teşekkür etsem azdır.  

Ben de baba olduktan sonra farklı düşünmeye başladım. İlk defa Yavuz Bey’e 

teşekkür ederken buldum kendimi. Ondan nefret etmeseydim, Özge’yi bulamazdım. Onunla 
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tanışamayacak, hayatımda hiç bu kadar mutlu olamayacaktım. İnşallah ileride de çocuklarım 

benim kadar şanslı olur. Herkesin bir gün kalbinin diğer yarısını bulması dileğiyle… 

 

 

 

 


