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Bir huzursuzluk çöktü içime, dönüp ardıma
bakmak istedim. Bir söz düşmüştü peşime.
Günlerce, aylarca takip etti. Kaçmaya çalıştıkça
daha çok iz bırakıyordum peşimde.
Çay bahçeleri saklanmama izin vermedi.
Şehrin ağaçkakan tanımaz ağaçları,
ayak izlerimi ihbar etti. Kaldırım taşları tuzak
kurdu. Saklandığım köşeleri aydınlattı ay.
Bir gölge istediği kadar kaçar sanmıştım.
Bir gölgeyi kim bulmak ister ki?
Hele bir kara kedinin gölgesini...
Ama o söz düşmüştü peşime işte.
Sonra bir an... Sonra o an...
Yüreğim ele verdi beni, hem de sevgimi
kullanarak. Eski bir şarkıda buluştuk sözle.
Uzak dur benden, dostlarım bu yaptığını yanına
bırakmaz, dedim... Senin hiç dostun yok ki, dedi,
biliyorsun bunu...
Ona yenilmemek için kalemimi aldım elime,
sözü sese döktüm.
Yazmayan kalem öldürür. Kan da kurur,
mürekkep de...
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ÖYLESİNE SESSİZ...
Yıllardır bu evde oturuyordu; kapıcıya sormuştum bir keresinde, “Geldiğimde buradaydı,” demişti. Apartmanın girişindeki, paslanmış üç vidanın tuttuğu (dördüncü vida ne
zaman, nasıl düşmüştü acaba?) mermer isim tabelasından
söz eder gibi söylemişti bunu: “Geldiğimde buradaydı.”
İyice cılızlaşmış beyaz saçlarını küçük ama becerikli bir
topuzla ensesinde toplardı. Çillerle damarların birbirine
karıştığı ellerinden birini yumruk yapardı hep. (Sahi,
hangi eliydi?) Ben sabahları işe giderken yaşlı bedeninden beklenmeyecek sertlikte adımlarla yürüyüşten dönüyor olurdu. (Başka ne için çıkardı ki dışarı?)
İki kere kapısını çaldım. İki bayram sabahında. Sadece iyi
bir komşu olmak, apartmandaki yaşlı bir kadını sevindirmek değildi amacım. Merak ediyordum; kim olduğunu,
neden bu kadar yalnız olduğunu, kapısının neden hiç çalınmadığını. Açmamıştı kapıyı. İçeride olduğunu biliyordum; nefesini duyuyordum. Kapıya kadar gelmiş, göz
deliğinden bakmış, eli kapının koluna gitmiş, birden duraksamıştı. Nefesini tutmuş, kapının önünde sabırsızca
beklediğim o yarım dakikalık zaman içinde sayısız anıya
açmıştı belleğinin kapılarını.
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Bir karartma gecesi. Kuru üzümle içilen çayın tatsızlığı.
Lisedeki kızlar. Şarap rengi deri cildi ve küçük kilidiyle,
yastık altında saklanan şiir defteri; bir gün evdekilerin
eline geçer korkusuyla, aşk şiirlerinin Almanca yazıldığı
defter. İlk aşk; edebiyat fakültesindeki hocası. Evlilik; oğlumuz avukat olacak malumunuz. Mavi patiklerini giyemeden düşüp giden ilk bebeği; tek oğlu. Sonra kızlar. Ilık
bir mayıs sabahı, polisin kapıyı kırıp saçından sürükleyerek götürdüğü büyük kız. Serin bir eylül akşamı yurtdışına kaçtığı haberinin gelişi. Gelmiyor artık; gelemiyor.
Evlenmedi; sevemiyor. Küçük hemen evlendi oysa. “Bir
çocuk yeter,” dedi; bir torun. Elleri kadar çilli bir torun;
resmine bakarak boncuktan bilezik yapıyor ona. Akideşekerini sevmiyor torunu; neyse ki patatesli gözlemeye
bayılıyor. Yılda bir kere geliyorlar yaşadıkları uzak şehirden; fazla fazla yaptığı gözlemeleri paket yapıp veriyor
yolluk niyetine, istemiyorlar.
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Kocası yanında yatarken uykusunda öldü. O sabah her
zamankinden geç uyanmıştı, “Ne oldu bu sabah bana,
üstüme ölü toprağı serilmiş gibi uyumuşum bu saate kadar?” demişti. Kocasından ses de, nefes de gelmeyince
canı acımış, az önce yaptığı benzetmenin siniriyle bir-iki
saniye gülüp sonra içi çekilene kadar ağlamıştı. Kimseye
anlatmadı o bir-iki saniyelik gülüşü.
Açmamıştı kapıyı. Her iki gidişimde de. Bir keresinde de
sabah yolunu kesip konuşmaya karar vermiştim. Ne diyeceğim bile ezberimdeydi: “Teyzeciğim, uzun zamandır
komşuyuz ama daha tanışamadık bile, bir ihtiyacınız
olursa, saat kaç olursa olsun...” Ama yumruk yaptığı elini
sallayarak (hangi eliydi acaba?) hızla önümden geçerken
çekinmiştim onu durdurmaya. Hem kim set çekebilir ki
öylesine güçlü akan bir ırmağa?
Tatil dönüşü aşağıdaki bakkaldan öğrendim öldüğünü.
İki gün kapısına bırakılan ekmeği almayınca kapıcı şüphelenmiş, yöneticiye haber vermiş. Çilingir getirip açtırmışlar kapısını. Yatağındaymış. Uyur gibi. Saçları toplu,
üstünde beyaz bir gecelik, başucunda bir çene bağı, bir
bıçak, bir kitap. Akrabalarından gelen olup olmadığını,
eşyalarının ne yapıldığını sormadım. Öğrenmek istemedim. “Bir de kedisi varmış, zavallıyı bulduklarında ayakucunda oturuyormuş,” dediğinde bakkal, şaşırıp ürperdim. Bunca yıldır, o evden bir kere bile kedi sesi duymadığıma emindim.
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KEKEME
Günlerce yağmur yağdı, önemsemedim. Çünkü tam da
aşkımın kekelediği günlerdi. Belki biraz da bu yüzden,
sadece kendime bakıyordum. Yağmurun gökten yere
yaptığı yolculukta uğradığı duraklar değil de, bana geldiğinde nasıl yorgun durduğu ilgilendiriyordu beni. Yağmur
damlasını değil, bana geldiği ânı seviyordum. Üzüntümün nedeni yağmurun dinmesi değil, yağmur damlasının
buharlaşıp bedenimden ayrılmasıydı. Susuyordum.
Bir gün yağmur dindi, önemsemedim. Çünkü tam da aşkımın kekelediği günlerdi. Bence sadece bu yüzden, çevreme bakıyordum. Güneş ışığının okula giden çocukların saçlarını nasıl okşadığını, kendisinden kaçıp gölgelik
bir yere sığınmaya çalışan insanları kucaklamak için nasıl
kovaladığını, asfaltın üstünde hayal bulutları yaratıp
herkesi eğlendirmek için ne kadar büyük bir çaba harcadığını seyrediyordum. Beni ısıttığı ânı değil, güneş ışığının kendisini seviyordum. Gecenin karanlığı değil, güneşin uykusuydu üzüntümün nedeni. Susuyordum.
Oysa kekeme bir aşk, aslında en çok konuşmak isteyen
aşktır.
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