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Umudunun altını kısma sakın!
Bilakis daha da aç.
Bırak kaynasın, taşsın, dağılsın etrafa.
Sana ve çevrene saçılsın, ışık dağıtsın.
Umutla ve şükürle dur hayatta…



.



Ah umut!
Beni hep sen aldattın.
Ben hep senin merdivenlerinden yuvarlandım.
Her düştüğümde herkesten önce ben güldüm kendime.
Bazen ağladım sessizce, ama sonra kalktım. Yeniden tır-

mandım; yine düşmek için…
Her düştüğümde, “hadi kalk,” dedim kendime. Kalk ve 

yürü. Baştan başlıyoruz. Geriye mi yuvarlandın düşerken, ol-
sun eksiden başlarız. Sen yine kalk, yine yürü, en baştan yürü 
aynı yolu, bu defa daha iyi yürü. Hem aynı yolda kaç kez dü-
şülür ki, dedim.

Ben umut etmeye, hayal kurmaya hiç doyamadım. Kurdu-
ğum hayallerin bitmek tükenmek bilmeyen odalarında kay-
boldum ama, yine de her kapıyı yeni bir umutla açtım.

Ben en başından umudu seçtim. Dışarıya yağmur yağar-
ken, benim denizlerime ışık yağdı hep. Ruhum dalıp da o de-
nizlere, umudun ışıltısıyla yıkandı.

“Aldanırsam da umuda aldanayım,” dedim…
Bu hayatta herkes ve her şey yanılttı beni. Gün geldi, her-

kesler ve her şeyler el ele tutuşup hiç oldular, ama umutlarım 
hep yanımda durdular.

Hâl böyle olunca umudu yaz, dedi kalemim. Umudu kale-
me aldı yüreğim. Umut hikâyeleri yazayım, belki birine umut 
olurum, dedim. O umutlar art arda dizilerek sayfalar dolu-



su olup, seni buldular. Şimdi karşında, okumanı bekliyorlar. 
Okuduğun her sayfada, her bir sözcük, umut olsun konsun 
yüreğine sevgili okur.

Umutla kal ve birilerinin umudu ol, sevdiğin her yüreğe 
umut aşıla, bastığın her toprağa umut serp. Umudu olanın her 
şeyi var demektir. En büyük iyilik birine umut olmaktır.

Nasıl ki, iyilik kurtaracak dünyayı,
Bizi de umut etmek ve umut olmak kurtaracak…



İnsan, aldanacaksa illa,
insana değil, umuda aldanmalı…



.



İkiz oğullarım Enes ve Bera’ya



.
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Kendi yaşlarındaki hiç tanımadığı bir kızın geldiğini fark 
etmiş olsa da, başını yarım kaldırıp göz ucuyla bakmış, ama 
toprağın üzerinden kalkmadan ağlamaya devam etmişti. Bir-
kaç saniye onu izleyen kız, eğilip yanına oturmuş, sonra da 
sarılmıştı. Nasıl da evrensel bir dildi sarılmak. Sarılınca daha 
kolay akıyordu gözyaşı. Saklamaya çalıştığın, savaştığın tüm 
duygular bir bir, gün yüzüne çıkıyordu. Kollar sarılıp da kenet-
lenince, duygular çözülüyordu.

Küçük kız, az önce birkaç mezar yanındaydı. Henüz çiz-
gilerin emaresi olmayan o pürüzsüz yumuşacık elleriyle top-
rağı sevmişti. Her zamanki gibi papatya almıştı. Diğer elinde 
tuttuğu çiçekleri toprağın üzerine dağıtmıştı. Gözünden kü-
çük bir damla süzülürken o susmaya devam etmişti. Belki de 
içinden konuşuyordu, sözsüz, sitemle, özlemle dolu sözcük-
ler kalbiyle beyni arasında sessizce geçip gidiyorlardı. Ama o, 
annesi kollarında öldüğünden beri sus emri vermişti sesine. 
“Sus, senin sesin iyi gelmedi annene!” Göğüs kanserine yenik 
düşen annesi için elinden de sesinden de hiçbir şey gelmemiş-
ti. Ne onun ne de varlığını karısının sağlığı için harcamakta 
bir an bile tereddüt etmeyen zengin babasının. Ne annesinin 
iyileşmesi için bir şey yapabilmişti ne de kollarından kayıp 
gitmesini önleyebilmişti. Konuşsa bile kelimeler ne sevgisini 
ne özlemini ne küskünlüğünü ne de öfkesini anlatabilecek-
ti. Küçücük bedeni, çocuk yaşta büyümek zorunda kalırken, 
o da bu ani değişim karşısında susmayı bulmuştu. Annesinin 
yokluğunun yerine, suskunluğunu koymuştu. Henüz o kadar 
küçük olmayıp da kitapların dünyası ile tanışmış olsaydı, “Ke-
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limeler albayım, bazı anlamlara gelmiyor,” diyen Oğuz Atay 
satırlarına canıgönülden hak verirdi. Belki de konuşmak için 
sadece Olric’i seçer, içinden onunla konuşurdu. Oysa bu ke-
limeleri söyleyen Oğuz Atay işe yaramıyorsa kullanmayayım 
deyip, tüm kelimelerden vazgeçmemiş, bilakis daha çok yaz-
mış, yazarak konuşmuştu. Ama annesi öldüğünde henüz beş 
yaşında olan Rüya, edebiyattan, Oğuz Atay’dan ve susmanın 
çözümsüzlüğünden bihaber, tüm kelimelere yok muamelesi 
yapmış ve kendi sessiz dünyasına çekilmişti.

Rüya annesinin toprağının başında susarken arkadan ba-
bası gelmişti. Mezarının başında çok sevdiği eşiyle, Rüya’nın 
biricik annesiyle konuşmuş, kızının duymasında sakınca ol-
mayacak şekilde karısıyla dertleşmişti. Sonra içinden fısıltıyla 
Rüya’nın konuşmayışına çok üzüldüğüyle ilgili kaygılarını dile 
getirmiş, Allah’a dua etmişti. Hayatındaki en sevdiği iki kişi-
nin de sesine hasret kaldığını söylemiş, yardım istemişti. Ka-
rısını toprağa vermişti, en azından kızı konuşsun, onun sesine 
sarılabilsin istiyordu. 

Her cuma, Ömer Bey, kızını da alıp mezarlığa ziyarete ge-
lirdi. Rüya da sarılamayacak olsa bile, annesine yakın olacağı 
için cuma günlerini iple çeker, her ne kadar mezarı başında 
istemsizce gözünden yaş gelse de bu mezarlık ziyaretlerinden 
çok mutlu olurdu. Dört tarafı mermerle kaplı bu toprakta an-
nesinin kokusunu bulurdu. Ama bugünü diğer cumalardan 
ayıran başka bir özel yan daha vardı ; Rüya’nın annesinin ölüm 
yıl dönümüydü. Günler geçip giderken, peşinden bir yenisini 
çekiştirmiş ve elinden ne geldiyse onunla oyalayadurmuştu. 
Şifayı da zalimliği de omuzlarına yüklediğimiz “zaman” geç-
miş ve tam bir yıl olmuştu. Rüya altı yaşına basmış, annesi 
bundan sonraki yıllarda da olacağı gibi, aynı yaşta, öldüğü yaş-
ta kalakalmıştı.

Ömer Bey, zamanın nasıl olup da aynı anda hem çok yavaş 
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hem de çok hızlı geçmiş olduğunu düşünüyordu. Kanayan ya-
rası ne vakit kabuk bağlayacak olsa Rüya’nın sessizliği, bu ya-
rayı tekrar kanatıyordu, zaman geçiyor ama acısı olduğu yerde 
duruyordu. Duasını ettikten sonra kızını, annesiyle baş başa 
bırakmak için uzaklaşmış, aynı mezarlıktaki aile büyüklerini 
ziyarete gitmişti. Giderken bir bakışıyla verdiği işareti üzerine 
şoförünün gözü uzaktan Rüya’yı takip ediyordu. 

Rüya, babasının uzaklaşmasıyla oluşan sessizliğin içinde 
kulaklarının hiç yabancı olmadığı bir ses duyduğunu fark et-
mişti. Bir iç çekme sesi duyuyordu. Birisi içli içli ağlıyordu. 
Başını kaldırıp etrafa bakmıştı. Birkaç mezar ileride bir ço-
cuk, toprağı yeni atılmış, henüz isim yazılı taşı olmayan bir 
mezarın başında ağlıyordu. Rüya, bunu fark eder etmez bir 
an için tereddüt etmeden oturduğu yerden kalkmıştı. İlkbahar 
yağmurlarının ıslattığı toprağa dayadığı dizlerindeki çamur-
ları dahi temizlemeden o çocuğa doğru yürümeye başlamıştı. 
Babası uzaklaşmıştı, arkası dönüktü. Ama şoförü, hemen Rü-
ya’nın arkasından gitmişti. Ömer Bey’in tek kızı, tek varisi, 
kıymetlisiydi ne de olsa. Hem babası yanından ayrılırken o baş 
işaretiyle kızını kendisine emanet etmemiş miydi... 

Rüya’nın çocuk masumiyeti ve merhametiyle yanına koş-
tuğu çocuk, Ayhan, hem ağlıyor hem de yedi yıllık ömründe 
kırk yıllık dost gibi sarılan bu yedi kat yabancı kıza içindeki 
yangını anlatıyordu. “Kucağında uyuyordum. Sessizce, mışıl 
mışıl. Tüm korkularım geçmişti, gerçek değil de rüya, daha 
doğrusu kâbus olmasını istediğim her şey bitmişti, fırtına 
dinmişti, çünkü ona sarılmıştım. Annem, kardeşim, ben sa-
rılmıştık, gözüm dalmış. Uyandığımda annem ölmüştü.” Rüya 
büyük bir hayret içindeydi, son bir senedir yaptığı gibi yine 
susuyordu. Yutkundu, gözleri doldu. Düşünceleri, kafasının 
içinde her biri ait olmadığı yerde duran puzzle parçaları gi-
biyken, hemen yerlerine oturmuşlardı. Demek ki, kendi an-
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nesinin ölümünün onunla hiçbir alakası yoktu. Ayhan evde 
sessizce durmuştu. Yine de ölmüştü annesi. Rüya hafızasında 
annesinin öldüğü, kendisinin sesine, sözüne küstüğü o güne 
geri dönmüştü. Annesinin öldüğü gün çok gürültü yapmıştı. 
Annesi aylardır hastaydı. Sürekli ya hastanede ya da evde yatı-
yordu. O gün evdeki herkes her zamankinden daha üzgün ve 
sessizdi. Rüya’nınsa çocuk ruhu, oynarken biraz gürültü çıkar-
mıştı. Babası sabahtan beri panik ve endişeye teslim olmuş bir 
şekilde etrafta dolanıyordu. Elinden bir şey gelmiyor oluşunun 
da verdiği ruh hâliyle, eşinin yattığı odadan çıkıp, Rüya’ya ba-
ğırmış, “Sus!” demişti. “Sessiz ol biraz, anneni daha çok mu 
hastalandırmak istiyorsun, annen ölsün mü istiyorsun?” Kalbi 
kırılan Rüya oyununa geri dönmüştü, çocuk hâli tam yediği 
azarı unutmak üzereydi ki, biri gelip onu çağırmıştı. “Gel kı-
zım, anneni gör, annen seni görmek istiyor,” demişti. O gün 
annesini son görüşüydü. Annesi sanki son nefesi için kızını 
görmeyi beklemişti. Rüya annesinin odasına gelmiş, boynu-
na sarılıp, kokusunu içine çekmişti. Annesi gözleriyle sarılıp, 
koklamıştı yavrusunu ve son nefesini vermişti. Rüya önce an-
lamamış ama sonra etraftakilerin seslerinden, babasının hay-
kırışından annesinin öldüğünü idrak edebilmişti. Ölümün ne 
olduğunu yaşayarak öğreniyordu. Bir daha, bir daha sarılmıştı, 
“Anneee, hayır gitme,” demişti ama nafile. Onu annesinin kol-
larından ayırmışlardı bile. Nasıl olurdu, annesi biraz önce yaşı-
yordu, sabah iyi görünüyordu, nasıl birdenbire melek olmuştu? 
O an babasının söylediklerini hatırlatmıştı. Bir kez daha “Sus, 
sessiz ol, anneni daha çok mu hasta etmek istiyorsun? Annen 
ölsün mü istiyorsun?” demişti hafızasına gelen ses. Ve o andan 
itibaren Rüya annesinin ölümünden kendisini suçlu görmüş-
tü. Bağıra bağıra şarkı söylediği, gürültü yaptığı için annesi-
nin hastalığı kötülemiş ve annesi ölmüştü. Bilinçaltı olanları 
bu şekilde kaydetmişti. Buna inanan Rüya da o günden son-
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ra hiç konuşmamıştı. Ayhan’ın acısıyla kendi acısı örtüşünce, 
Ayhan’ın anlattıklarıyla beraber o duyguya döndüğünde, her 
şey anlaşılmış, kendi içindeki çatışma çözülmüş ve bilinçaltı 
tüm bu yanlışlığı silmişti. Tam bir senedir, kendi sesine bo-
şuna küsmüştü demek ki. Babasının istemeden, düşünmeden 
söylediği o kelimelere, kendisine bu duyguyu yükleyen sesine 
boş yere kulaklarını tıkamıştı. Çocuk omuzlarındaki suçluluk 
duygusunu yavaşça çıkarıp onunla vedalaştı ve Ayhan’a dönüp 
“Ağlama,” dedi Rüya. Bu Rüya’nın Ayhan’a söylediği ilk keli-
me olmakla beraber tam bir yıl sonra kendisinden duyduğu ilk 
kelimeydi; “Ağlama.” Bir yıldır küs olduğu sesine kendisi de 
şaşırmıştı. Neredeyse kendi sesine yabancılaşmıştı. 

Rüya’yı takip eden şoför, olanları gördüğünde gözlerinden 
çok kulaklarına inanamamıştı. Tam on iki aydır konuşmayan 
Rüya’nın ilk kez sesi çıkmıştı, konuşmuştu. Onları oldukları 
yerde bırakıp, koşarak bunu Ömer Bey’e haber vermeye gitmişti.

Ayhan bir müddet hiç tepki vermeden olduğu yerde otu-
rup ağlamaya devam etmişti. Rüya dayanamayıp, “Ağlama 
artık, benim annem de cennete gitti. Belki senin annenle ar-
kadaş olmuşlardır orada. Böylece yalnız kalmamışlardır,” dedi. 
Ayhan, çocuk başını kaldırıp yanında ona sarılarak telkin eden 
kıza bakıyordu. Gözyaşlarını sildi, artık ağlamıyordu. Ağlama 
sırası kızının sesini duyan Ömer Bey’e geçmişti. İnanamıyor-
du. Duaları kabul olmuştu. Rüya’nın söylediklerini duymuştu. 
Kızı konuşuyordu. Ayhan, kızın arkasındaki yüzünü avuçlayıp 
ağlayan adamı fark etmişti. Yanında biri daha vardı. Onun da 
yüzü duyguluydu. Bu tanımadığı insanlar da kimdi ve yanın-
da ne yapıyorlardı? Annesinin ölümüne üzülmüş olamazlardı 
herhalde, ne de olsa tanımıyorlardı. Başka bir şey vardı. Me-
rakıyla beraber şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Ama merak 
ettiği başka bir şey daha vardı. Rüya’ya bakıp, “Ölenin annem 
olduğunu nereden bildin?” diye sorabildi. Toprağın altında ya-
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tan herkes olabilirdi. Daha yeni bir mezar olduğu için isim de 
yazmıyordu. 

“Ağlamandan,” dedi Rüya. Başını yere eğip toprağı sevdi ve 
konuşmaya devam etti.

“Ağlayışından anladım, çünkü benim de annem öldü, an-
nesi ölenler, annesi ölenleri tanırlar,” dedi.

Gözlerini tekrar yere çevirdi. Son kelime ağzından çıkar-
ken sesi iyice çatallaşmıştı.

Çocuk ne diyeceğini bilemezken, az önce ağlayan adamın 
kendilerine doğru atıldığını fark etti. 

“Allah’a şükürler olsun, konuşuyorsun,” diyerek kızı sarıp 
sarmaladı. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da sarılıyor, kızına, 
hayata, Yaradan’a teşekkür ediyordu.

Rüya, annesini kaybedeli o gün tam bir sene olmuştu. Bir 
yıldır sessizliğe gömülen kız, ilk kez, kendi gibi bir acısı olan 
başka bir çocuğu teselli etmek için konuşmuştu. Ne psikiyatr-
lar ne pedagoglar ne de başka doktorlar bu durumu çözeme-
mişti. Bir yıl sonra yaşadığı bu sevinç, Ömer Bey’in acısını 
hafifletmişti. Kızını kucağına alıp ayağa kalkmış ve geldikleri 
yöne doğru yürümeye başlamıştı. Rüya’nın gözleri, annesinin 
mezarı başında olanları sessizce izleyen çocuktaydı. Babası-
nın kucağında uzaklaşırken ona el sallıyordu. Bir çocuk do-
ğallığıyla, çocuk kalbi saflığıyla, akan gözyaşlarını ve burnunu 
koluyla silerken, çocuk da kendisini bu kıza el sallarken bul-
muştu. Olanlara anlam verememekle beraber, yalnız olmadı-
ğını hissetmek ona iyi gelmişti. Kendisini en yalnız, en çaresiz 
hissettiği bir zamanda, bu insanların çıkıp gelmesi, hayatın 
ona bir sürpriziydi. Belki de Allah, bir çocuğun yalnız kalma-
sına razı gelmemiş ve onları göndermişti. “Anne, beni neden 
yalnız bıraktın,” diye ağlarken, hayat ona “Yalnız değilsin” me-
sajı vermek istemiş olabilirdi. Belki de bu Allah’ın sesiydi, diye 
düşünmüştü, çocuk aklıyla çocuk yüreği…
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Biraz ötede elli yaşlarında sakallı bir adam, annesini def-
nettikleri bir mezarın başında dua ediyor, bir yandan da bu 
iki çocuğu izliyordu. Annesinin cenaze töreni esnasında bu 
erkek çocuğunu görmüştü. O da annesini kendi gibi aynı gün 
kaybetmiş, aynı saatte defnetmişti. Cenaze töreni sonrasında 
herkes gitmiş, ama bu çocuk mezarın başında kalmıştı, kendi 
gibi. Onun için dikkatini çekmiş olmalıydı. Ortak bir acıları 
vardı. Sadece yaşları farklıydı. Sonra kız gelmişti, konuşmala-
rına şahit olmuştu. Kızın ardından gelen babası kızı konuşma-
ya başladığı için sevincinden ağlamış ve sonra gitmişlerdi. Bu 
sakallı adam tüm bu olanları bir oyun izler gibi, aynı zamanda, 
şahit olduğu bu hayatların neresinde olduğunu, neden bunları 
gördüğünü düşünerek sessizce izlemişti

Annesinin Ayhan adını verdiği o küçük çocuk her gün 
annesinin mezarına gelmeye devam etmişti. Annesinin ku-
cağına başını yaslayıp uyumuş, uyandığında annesinin öldü-
ğünü öğrenmişti. Çocuklar düşe kalka büyürdü. O düşmeden 
kalkmak, zamansız büyümek zorunda kalmıştı. Bebekken de 
annesinin kulağını tutarak uyurdu. Şimdi büyümüştü. İlko-
kul ikinci sınıfa gidiyordu. Eğer sarılıp yatma fırsatı bulursa, 
yine annesinin kulağını tutuyordu. Son seferde de annesinin 
kucağında, sobanın yanı başında uyumuşlardı ve uyandığın-
da avuçlarında kan vardı. Annesi artık nefes almıyordu. Ne 
anlama geldiğini bilmediği bir sebep öğrenmişti. Annesi iç 
kanama geçirmiş ve hayata, çocuklarına veda bile edemeden 
göçüp gitmişti. Komşu kadınlardan birinin “Eli kırılasıca, na-
sıl vurmuşsa kadına,” dediği çalınmıştı Ayhan’ın kulağına. Her 
kafadan bir ses çıkıyordu. Herkes mırın mırın kendi arasında 
konuşuyordu. Oysa Ayhan’ın annesi ağlarken, bağırmamaya 
çalışırken bile yardıma ihtiyacı olan bir ses duyulurken, yedi-
ği tokatların, bağrış çağırışların, iki yaşındaki küçük kızının, 
yani Ayhan’ın kardeşimin ağlama seslerinin olduğu bir kaç 
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saat öncesindeki o gece herkes susmuştu. Lal etmişti herkes 
dilini. Sağır saymışlardı en ufak tıkırtıya kabarttıkları meraklı 
kulaklarını. Dillerini, kalplerini lal etmekle kalmayıp, bir de 
felç etmişlerdi ellerini ayaklarını. Herkes kendi elini kolunu 
ağzını bağlamış, bir tek kulaklarını açmıştı o gece. Merakla-
rını doyurmuş, muhtemelen içlerinden ah ah, vah vah, demiş, 
belki de kendi başlarına gelmediği için şükretmiş ve sonra da 
duyduklarını unutup duymamış varsarak yataklarına gidip 
mışıl mışıl uyumuşlardı. Onların çocukları kendi odalarında 
sıcakta ve güvende uyurken, Ayhan’ın babası tarafından ki-
litlendiği soğuk ve karanlık tuvalette neler hissettiğinin, neler 
düşündüğünün, korkularının hiçbir önemi yoktu. Bir kadının 
canının yanmasının, gözyaşlarının akmasının da öyle, diye dü-
şünüyordu Ayhan, gelenlerin yüzlerine uzun uzun bakarken. 
Peki, şimdi neden hepsi gelmiş, konuşuyor, diyordu. Annem 
ölmüş, susmuş, gitmiş; şimdi komşular, gelmiş, konuşuyor ve 
gitmiyorlar, diye düşündükçe onlara olan öfkesi artıyordu. 
Gelenlerin yararsız kalabalığından sıkıldıkça ve samimiyetle-
rinden midesi bulandıkça kaçıp, evin yakınındaki mezarlığa, 
annesinin yanına gidiyordu. 

Ayhan, her mezarlığa gelişinde gözü o küçük kızı arıyordu. 
Bazen o soğuk mermer taşlarının olduğu, önceden önünden 
geçerken içinin ürperdiği mezarlığa şimdilerde günde iki kez 
geldiği bile oluyordu. Her defasında umutla ve ısrarla bakıyor-
du kulağında “Ağlama,” ses tonunun kaldığı kızın annesinin 
mezarına doğru. Ama sonraki altı gün boyunca hiç göreme-
mişti. Saymıştı, altı gün olmuştu; annesi gideli, küçük kız gelip 
sarılalı…

Ayhan, o gün de her zamanki gibi okul çıkışı soluğu yine 
mezarlıkta almıştı. Haftanın son günüydü, ertesi gün, cumar-
tesi, daha erken gelip daha çok kalabilirim diye düşünerek yü-
rümüştü mezarlığa çıkan yokuş yolu. Mezarlıktan içeri girip 
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de koşa koşa annesinin yattığı yere baktığında çok şaşırmıştı. 
Önce yanlış mezar olduğunu sandı. Yan mezarlıklara bakınca 
tanıdı, doğru yerdeydi. İnsan hiç annesinin mezarını şaşırır 
mıydı… Zaten her gün geldiği mezarı unutacak değildi ya. 
Tereddüt etmesinin sebebi, annesinin yattığı toprağın üzeri-
nin papatyalarla dolu olmasıydı. Hem çok beğenmiş mutlu 
olmuştu hem de bu çiçekleri kimin getirdiğine dair merakı 
içini gıdıklamaya başlamıştı. Bir an annesinin mezarına hiç 
çiçek almadığını fark etmiş ve ardından cebinde çiçek almak 
için parası olmadığını hatırlayıp içinde karşı konulmaz bir 
öfke ve kıskançlık duymuştu. Bir cevap bulmak için etrafına 
bakındı. Biraz ileride daha önce de gördüğü sakallı bir adam 
vardı, kendisine bakmıyor, elindeki kitaba bakarak bir şeyler 
mırıldanıyordu. Muhtemelen dua okuyordu. Diğer taraftaki 
başka bir mezarın başında ise yine o kızı görmüştü. Kendisi-
ni izliyordu. El sallayıp gülümsemişti kız. Kızın birkaç mezar 
arkasındaki adamı da tanımıştı, babası da buradaydı. Ayhan 
da kıza el salladı. Sonra hemen koşup annesine, annesinin 
kokusuna bulanan toprağına sarıldı. Annesinin toprağı, artık 
normal bir toprak gibi kokmuyordu. Sarıldı ve içinden sessiz-
ce ağladı. Bu sefer, annesinin mezarında babası için ağlıyordu. 
Sadece annesine gelen çiçekleri değil, ölmüş annesini ziyarete 
babasıyla gelen Rüya’yı da kendi adına kıskanmıştı. Ölmüş 
karısına üzülen, onu özleyen, ona dua eden adam gibi bir 
kocası olmadığı için annesi adına da ayrıca bir kıskançlık ve 
hüzün hissetmişti. Vurduğu tokatla, attığı dayakla, ölmesine 
sebep olduğu karısının, arkasından üzülüp çocuğunun elinden 
tutarak ziyarete gelmeyi beklemek de mantıksız olurdu zaten. 
Eminim bu kızın annesinin ölme sebebi babası değildir, dedi 
içinden. Ayhan sanki olanların suçluları onlarmış gibi, biraz 
çatık kaşla biraz da özenerek bakıyordu baba kıza.

Ayhan o gün çocuk aklıyla, ileride çok iyi bir baba ve çok 
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iyi, sevgi dolu bir eş olacağına dair kendisine söz vermişti. Kı-
zın babası gibi bir baba olacaktı. Birden kulaklarına annesinin 
“çocuklarımın gözünün önünde vurma bari!” deyişi gelmişti, 
hüznü öfkesine dönüşmüştü. Babası, müdahale edemesin diye 
onu tuvalete kilitlenmişti. Çünkü Ayhan küçücük elleriyle ba-
basına karşı koyamayacağını, hatta arada kendisinin de birkaç 
tokat yiyeceğini bildiği halde annesini korumaya, babasına en-
gel olmaya çalışmıştı. Babası da hem el ayakaltından çekilsin 
hem de cezalanmış olsun diye, fareden çok korktuğunu da bil-
diği için, oğlunu ara ara fare çıkan o soğuk tuvalete kilitlemiş, 
lambayı da kapalı bırakmıştı.

Ayhan, kızın babasıyla beraber kendisine doğru geldikle-
rini fark etti. Babası “bir, iki, üç,” diye sayıp kızını çamurlu 
bölgenin üzerinden atlatmıştı. Buna da içerlemişti Ayhan’ın 
çocuk kalbi. İnsanlar, heyecanlı ya da mutlu şeyler için sayı 
sayıyorlardı. Oysa kendi… 

Annesinin öldüğü gün, babasının kilitlediği tuvalette hem 
dua etmiş hem de annesinin ve kendisinin çektiği bu işkence-
nin bitmesi için içinden sayı saymıştı. Korktuğu, kaygılandığı 
zamanlarda bunu hep yapar, sayı sayardı. Bazen kısacık sayma-
ları olmuştu, bazen de annesini kaybettiği o günkü gibi sonsu-
za kadar uzayacağını düşündüğü saymaları... O günden beri de 
sayı saymıyordu zaten. Sayılara da dünyada yalnız olmadığını 
söyleyen, insan nüfusunu bildiren matematiğe de küsmüştü.

“Merhaba,” dedi yumuşacık, ince bir ses.
Ayhan düşüncelerinden başını kaldırıp, sesin geldiği yöne 

doğru baktı. Onun sesini duyunca hissettiği tüm kötü duygu-
lar kaybolmuştu bir anda.

“Merhaba,” dedi Ayhan yalnız çocuklara has bir ses tonuy-
la.

“Ben Rüya,” dedi yumuşak ses. “Geçen hafta tanışmayı 
unuttuk.”


