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Taşlaşmış yumruğunu önündeki sehpaya vurup “Bu evde kimseyi 
istemiyorum.” diye bağırdı. Yaşlı abajurlar, eksik fotoğraflar, paslı 
kristaller, çiçekler, koltuklar, sandalyeler, odada ne varsa hepsi oldu-
ğu yerde irkildi. Güneşin parlattığı toz tanecikleri aşağı süzülürken 
çizgili başını ‘başka söz istemem’ bakışlarıyla odanın boş tarafına 
çevirdi. Karşısındaki oturduğu yerden öne doğru eğilmiş, yalvarır 
gibi konuşuyordu. “Tamam, madem istemiyorsun; sen gel o zaman.” 
Adam gözünü diktiği noktadan ayırmıyor; genç kadın konuştukça 
yaşlı adamın tıraşlı suratındaki her bir yarık daha da derinleşiyor-
du. “Yeter artık, istemiyorum, hiçbirinizi istemiyorum!” diye bağırdı. 
Yumruğu çatırdayarak sıkılmıştı yine. Kadın, oturduğu yerden ayağa 
kalkıp “Annemi öldüren de bu dediğim dedik tavrındı.” dedi. Mutfağa 
giderken avuçlarının dolgun tarafıyla gözyaşlarını sildi.

Genç kadın, buzdolabında çürümüş yiyecekleri çöp kutusuna doldu-
rurken söyleniyor, bazen içeriden duyulsun diye sesini yükseltiyordu. 

“Ne vardı kadıncağızı kovacak? Parasını çalmışmış. Her işini görüyor-
du. Çamaşırın, bulaşığın… Her gün tıraş olup üst baş değiştiriyorsun. 
Birisi arkanı toplamalı değil mi? Bir öncekini de cüzdanımı çaldı diye 
kovmuştun, bir hafta sonra vestiyerin üzerinde bulduk cüzdanı.” 
Genç kadın arada bir susuyor, içeriden gelen seslere kulak veriyor, 
fazla ileri gittiğini düşünerek sesini yumuşatıyordu. “Benim de ço-
cuklarım büyüdü. İş, güç, çoluk çocuk derken yetişemiyorum artık. 
Kocam ‘Malını mülkünü kim yediyse o baksın.’ diyor. Haklı adam. Bir 
gün, iki gün değil baba. Her gün… Baba… Baba…” Az önce çöpe attığı 
bir poşet küflenmiş patlıcanla birlikte gelip anlamlandıramadığı se-
sin kapı sesi olduğunu anladığında babası çoktan uzaklaşmıştı.

***

BUĞULU AYNA
Emrah İnan



37

..Emrah İnan..

TEMMUZ 2020 TÜRK DİLİ

Boydan çizgili, lacivert ceketinin önünü ilikledi; her iki ucundan tutup aşağı-
ya doğru çekti. Kravatını sıkıştırdı. Başını havaya dikti. Tek eli pantolonunun 
cebinde, ağır adımlarla yürüdü. Biraz sonra bir taksi durdurdu. “Şeye gidiyo-
ruz.” dedi. Kendisini dikiz aynasından izleyen taksici eli viteste bekliyordu. 
Kaçtır böyle oluyordu. Boğazında dikenli bir tel, o konuşmaya çalıştıkça ba-
tıyordu. “Şey…” dedi. Taksici gözlerini aynadan çekerek arkaya döndü? “Şey 
neresi amca?” Taksici sesini yükseltip bir kez daha sorana dek, bir karanlıktan 
dışarıyı seyrediyor gibi bakmaya devam etti. Ağzında biriken bir topak kanı 
yutkunduktan sonra “Bakanlıklar…” dedi. 

Para vermek için çıkardığı cüzdanında üzeri yazılı beyaz bir karta rastladı. 
Kırk yıldır ödediği bütün faturaları dosyalayan bir adam için nereden geldi-
ğini bilmediği bu kartla karşılaşmak can sıkıcıydı. Parayı uzatırken titreyen 
ellerine baktı. Ha düştü ha düşecekti elindeki para. Cüzdanını iç cebine tekrar 
koyduğunda az evvel rastladığı kart yumruğunda buruşmuştu. Güvenpark’ta 
bir banka oturdu. Yakın gözlüğü yanında mı diye ceketinin iç ceplerini yok-
ladı. Gözlüğü bulamayınca elindekini gözünden uzaklaştırarak okumaya ça-
lıştı. En üstteki kendi ismiydi. Hemen altındaki de bir adres olmalıydı. Yalnız 
ortada “Hastası” yazan yerin önünde ne yazdığını, elindeki kartı bir ileri bir 
geri götürmesine rağmen okuyamamıştı. Çok karışıktı harfler. Son zaman-
larda unutkanlığı için gittiği doktorların birinden alınmış bir randevu kartı 
olmalıydı. O kadar gidip gelmeye hiçbir şey bulamamışlardı. Kızı, son doktor-
dan çıkarken “Maşallah baba, hiçbir şeyin yokmuş.” demişti. O zaman neden 
yalnız başına dışarı çıkmasını istemiyorlardı? Bu yaştan sonra izin mi alacak-
tı? Ellerini bir süre gezdirdiği ceketinin cebinden sigara ve çakmağını çıkardı. 
Sigarasını yakar yakmaz cüzdanından çıkan beyaz kart gibi beliren çaycının 

“Çay verim mi?” teklifini reddetti. Huzursuzdu. Akşam olmaya yakın daha da 
huzursuz oluyordu. Bir süre dolmuşların arasından slalom yaparak ilerlemeye 
çalışan kalabalığı izledi. Parkın ağaçlarının arasında bir görünüp bir kaybolu-
yorlardı. Bir ambulans, akşam trafiğini aşıp hastasına kavuşabilmek için sire-
nine güveniyordu. 

“Çay! Çay verim mi çay?” diyerek elindeki termosla yaklaşan çaycıya birkaç da-
kika içinde üçüncü defa aynı cevabı veriyordu. İçinde, çaycının ensesindeki 
saçlarından tutup kafasını kaldırım taşlarına birkaç defa vurmak isteyen bir 
his... Sigarası ağzında başını salladı. Çayına atılacak şeker sayısını parmak-
larıyla gösterirken orta parmağını çaycının gözbebeğine sokup sararmış ön 
dişlerini topuğunun tam ortasıyla ağzının içine dökmek isteyen bir his… “Kaç 
para?” diye sordu. Akşam güneşini arkasına alarak yüzünü saklayan çaycı, za-
fer işareti yapıyordu. 

Kızının az evvel söyledikleri kulaklarında uğulduyordu. Birkaç zamandır et-
rafındakilere bağırıp çağırıp onları kırıyor, kırdıkça üzülüyor, üzüldükçe daha 
fazla bağırıyor, daha fazla kırıyor, daha fazla üzülüyordu. Silkinip atamadığı 
bir işe yaramazlık hissiyle dolup taşıyordu. Çocuklarını, torunlarını düşündü. 
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Alnının akıyla yürüttüğü otuz beş senelik memuriyetini düşündü. Emekli ol-
duğu gün kaleminde çalışan personelinin kendisini gözyaşları ile uğurladığı 
kapı işte tam şurada. Karısını düşündü… Kafasındaki düşünceleri dağıtmak 
için mi bilinmez, birden ayağa kalktı. Kravatını iyice sıkıştırıp ceketinin önü-
nü ilikledi. Omuzlarındaki tozu parmak uçlarıyla silkip ceketini uçlarından 
tutarak aşağı doğru çekti. Başını havaya dikti. Tek eli pantolonunun cebinde 
yürümeye başladı. Bir müddet önüne çıkan heykele ilk defa görüyormuşçasına 
kıpırdamadan baktı. Yürüdü. Buralarda onca yıl dolanan kendisi değilmiş gibi 
geçtiği yolları tanımaya çalışıyor, garip bir yabancılık hissediyordu. Bu şehre 
ilk ayak bastığında yaşadığıyla neredeyse aynı his… Annesini ardında bırakıp 
geldiği bu şehirde duyduğu ilk his. Babasının elinin tersiyle attığı bir tokat. An-
nesinin yediği son tokat. “Çay verim mi?” Sobanın yanında bir sofra. Yemek 
yiyor herkes. “Annemin yemekleri ne güzeldi.” Babası hem söyleniyor hem 
yemek yiyor. Annesinin yutmaya çalıştığı bir lokma ağzında büyüyor. Annesi 
sabahın ayazında kazan kurmuş, altını yakmış, çamaşır yumuş; iki büklüm, 

“Böbreğim!” diyor. Sobada ısıttığı havluyu sol yanına basıyor. Babası hiç çalış-
mıyor, hep uyuyor. “Odunu babanın evinden mi getiriyon?” diye bağırıp ye-
niden uyuyor; “Hayır, ben babama benzemiyorum.” Sobanın hemen yanında 
kurulmuş bir sofra… Sabahın ayazında yunmuş, kar gibi beyaz esvaplardan 
sobaya cos diye sular damlıyor. Annesinin ağzında büyümüş bir lokma, çocuk-
ları yemek yesin diye bakıyor. “Çocuklarım Acıköy’den çıkacak; eli möhörlü, 
boynu kravatlı, dövlet adamı olacak.” diyor. Babası hem yemek yiyor hem ba-
ğırıyor. Çocuklar önlerindeki yemeğe bakıyor. Cos! Annesi, çocuklar yesin diye 
bakıyor. “Siz kulak asmayın babanıza, yemeğinizi yiyin.” diyor. Babasının bir 
sesi yerde, bir sesi gökte… Dizlerinin üstüne yükselip elinin tersiyle bir tokat 
atıyor. Annesinin ağzındaki lokma boğazında duruyor. “Ben bu şehre büyük 
adam olmak için değil babama benzememek için geldim.” Çocuklar, gökten 
sofranın ortasına kocaman bir kaya parçası düşmüşçesine geri kaçıyor. Ço-
cuklar, dizlerini karınlarına çekmiş ağlıyor. Annesi, yazmasını başından alıp 
perçeminden bir tutam saç yoluyor. Avcundaki saçlarını gösterip “Benden 
utanmıyorsan şu beyaz saçlarımdan utan!” diyor. Annesinin ciğerinde yanan 
ateş, yanan sobadan sıcak… Çocuklar ağlıyor. Babası yemek yiyor. Cos! Annesi 
ağlamıyor. Sabah oluyor. Herkes uyanıyor. Annesinin boğazında bir ip, evlendi 
evleneli ilk kez ayakları yerden kesilmiş, gülümsüyor…

***

Sağından solundan geçen arabaların çaldığı onca kornaya rağmen kocaman 
bir caddenin tam ortasında hareketsizce durmuş, gülümsüyordu. Kendine ge-
lip de korna çalan sürücüleri, kaldırımlardan kendisini ah vah ederek izleyen 
kalabalığı fark edince uzaklaşmak istemiş; “Amca, gel bi su iç.” diyerek bir ka-
fenin yol ağzında duran bir masasının gıcırdatılarak çekilen bir sandalyesine 
omzundan bastırılarak oturtulmuş, kravatı gevşetilmişti. Elindeki ıslak bezle 
masayı silen garson kızdan bir bardak su getirmesi istendi. Gevşeyen kravatını 
sıkıştırdı. Masa kuruyana kadar dirseklerini koymadı. Gelen sudan birkaç yu-
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dum aldıktan sonra önüne bıraktı. Sağ elini yüzüne konan bir sineği kovar gibi 
kaldırarak teşekkürünü bildirdi. Kendisine soru soranları bir bakar kör gibi 
izliyor, hiçbir şey anlamıyor, bir şey konuşmuyordu. Bir süre sonra bir taksi 
çağrılmasını rica etti. “Eve gideceğim, annem meraklanmasın.” dedi. Etrafın-
dakiler acıyan gözlerini üzerinden çekip birbirlerine baktı. Gelen taksiye bindi. 
Eli vitesinin topuzunda, kendisini dikiz aynasından izleyen taksiciye “Acıköy!” 
dedi. Taksici, gözlerini aynadan çekerek arkaya döndü: “Acıköy neresi amca?”


