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MİNİ ÖNSÖZ 

2017'de “Ben Senden Vazgeçmem” adıyla yazdığım 

korku türündeki kısa romanı, 2022 yılının Mayıs ayında 

düzenledim. Yerlerde, karakter isimlerinde değişiklikler 

yaptım. Çizimlerini ve dizgisini yaptım, e-kitap 

formatına getirdim. Keyifli okumalar!  



 

 

 

h a s t a n e 

 

 

 

Kendimi inceliyorum. 

Avucumun içinde telefon var. Gözümün önünde 

grafikler... Oyun oynuyorum. Uzanmışım yatağa, başım 

rahat yastıkta. Bir düşünce yok aklımda. Yalnızca iyi bir 

skor yapmam gerektiğini düşünüyorum. Günlük 

kaygılar, tıpkı okulum gibi bir günlük tatil vermiş bana. 

Neşeli pazar! 

Dışarıda güneş olduğunu perdem içerideki ısının 

etkisiyle hareket ettiğinde fark ediyorum. Birden canım 

sıkılıyor. Ter kokan yorganım ve prize takılı dokunmatik 

kelepçem yalnızlığımı yüzüme vuruyor, sanki biri 

yüzüme sigara dumanı üflemiş gibi. 

Ayağa kalkıyorum. Uyuşmuş ayaklarım ruh halimin 

düzelmesine hiç yardımcı olmuyor. Pencereyi açmamla 

birlikte serin ve temiz hava yüzüme vuruyor. Oldukça 

rahatlatıcı. Aklım, defalarca oynadığı oyunun aptal 

grafiklerini yavaşça siliyor. 



 

 

Geriye Kopenhag'da yaşayan on altı yaşında bir genç 

olduğum kalıyor. Hiçbir arkadaşı, hobisi yahut hedefi 

olmayan… Nefes almaktan başka, yaşadığına dair hiçbir 

emare bulunmayan…  

Bu düşünceler beni yokladığında, içtiğim her damla 

su ve yediğim her lokma yemek için vicdan azabı 

duyarım. Yardım arayan ve acıyla sarsılan vicdanıma 

çözüm olmayan yeni bilgisayar oyunları ya da aksiyon 

filmleri sunarım, ağlayan bir bebek gibi onu avuturum. 

İşte böyle geri dönerim bu kısır döngüye. Ta ki canım 

yeniden sıkılana kadar…  

Alışkanlıkları yenmek zor ama bu sefer, fasit daireyi 

kırmak istiyorum. 

Telefona uzanan parmaklarımı yavaşça çekiyorum. 

Beynim sorularla meşgul. Ne yapmalı? Ne yapmalı? 

Henüz cevaba yaklaşamadan elim başka bir yere, üç ayrı 

kimlik kartı bulunan cüzdanıma uzanıyor. Kırk akıllı 

beyin hücresi bir sorun olup olmadığını tartışırken, ne 

olup bittiğini en iyi şekilde bilen bilinçaltım kuyuya taşı 

attı bile. 

Bir insanın kendisini değiştirebilmesi için önce 

kendisini tanıması gerekir. Hakkımızdaki en temel 

bilgiler de kimlik kartımızda yer alır. 

İlk kartı çıkarıp okuyorum. Pek bir şey yok aslında. 

Adım, soyadım, numaram, sınıfım... Okul kimlik kartı. 

Diğer iki kartı görünce gülümsüyorum. Çifte 

vatandaşlık bir optimiste göre dünyanın farklı 



 

 

kültürlerine ait olmanın göstergesidir. Bunun benim gibi 

birisine pek katkısı olduğunu sanmıyorum. 

Kısaca bilgilerimi okuyorum. Adım, Arda. Soyadım, 

Yol.  

Bir süre gözlerim, annemin adında takılı kalıyor. 

Birgitte... Bu adı okuyunca göğsüm sıkışıyor ve göz 

bebeklerimin önünde bazı görüntüler canlanıyor. 

Gözümü kapatıyorum. Bir damla dua aşağı düşüyor. 

Ben annesi yaşayan fakat annesiyle hiç konuşamamış 

bir çocuğum. O burada yaşıyor, bizden -yani, kendimi 

bildim bileli içinde yaşadığım anneannemin evinden- üç 

ya da dört kilometre uzakta. 

Özel bir akıl hastanesinin 207 numaralı odası onun. 

Haftasonları anneannemle ziyarete gidiyoruz. Biz 

geldiğimiz zaman odasında bir köşeye çekilip çığlık 

atmaya başlıyor. Öz annem beni tanımıyor, bu o kadar 

kötü bir şey ki... 

Akıl sağlığını nasıl kaybettiğini bilmiyorum, bana aile 

hikayeleri anlatmaya hevesli kimse yok. Tek bildiğim, 

bebekliğimden beri annemin o beyaz odada kaldığı. 

Bir üst satırda tanıdık olmayan bir isim var. Babamın 

adı, Bedri… 

İçim sıkılıyor. 

Onu bugüne dek hiç görmedim. Fotoğrafını bile… 

Onun hakkında kendi teorilerimle yetinmek zorundayım. 



 

 

Birkaç sene önce anneanneme korkarak, “Annem 

hastalanınca babam bizi terk mi etti?” diye sormuştum. 

“Asla!” dedi, babamın çok iyi bir insan ve damat 

olduğunu söyledi ama hiçbir şey anlatmadı. 

Hayatım, ebeveynlerinin birisi başka bir ülkeden 

gelen diğer gençlerden çok farklı değil. Her yaz amcamın 

yanına Türkiye'ye tatile gidiyorum. Yılın geri kalanında 

ise Danimarka'da olağan hayatıma devam ediyorum. Bir 

amcam var. Onunla iyi anlaşıyoruz, arkadaş gibiyiz ama 

babam hakkında sorduğum hiçbir soruya cevap 

vermiyor.  

Geçen sene en azından fotoğrafını vermesini 

söyledim, korkarak reddetti. “Neden? Fotoğrafını görsem 

ne olacak ki?” diye bağırdım. 

“Lütfen bu işin peşine düşme Arda. Bu 

anlayabileceğin bir şey değil. Seni kurtarmak için çok 

çaba sarf ettik.” dedi. Gözlerimin buğulanmasına 

ağlamak denirse, ağladım. Sakin durmaya çalıştı ama 

amcam da ağladı, fark ettim. 

“Yaşıyor mu?” diye sordum.  

“Yaşıyor,” dedi. “Ama onu bulmaya çalışma.” 

Dediğim gibi, bana aile hikâyeleri anlatmaya hevesli 

kimse yok. 

Kimliği yerine koyarken içim tarifsiz duygularla 

doluyor. Babamın adına bakarken gözüme bir şey 

batıyor, ılık suyla yıkamak için banyoya gidiyorum. 



 

 

Aklımdaki sorular bir anlığına değişiyor, batan kirpik mi 

acaba? Yoksa sürekli baktığım elektronik ekranlar 

gözlerimi bozdu? Neyse ki su tutunca yanma hissi 

geçiyor. 

Mutfağa yönelirken evde yalnız olmanın ne kadar 

bunaltıcı olduğunu düşünüyorum. Bardağa su 

doldurdum ama içmekten vazgeçtim, döküyorum. 

Odamdan cüzdan ve ceketimi alıp ani bir kararla dış 

kapıya yöneliyorum. Ses beni korkutuyor, kapıyı olması 

gerekenden daha hızlı çarpmışım. Fakat şimdi, bunun 

bir önemi yok. Şu anda bisikletimi alıp pedal çevirmeye 

hazırlanmam gerekiyor. 

Dr. Konorre Hastanesi'ne, annemin yanına 

gidiyorum. 

Dışarı çıkıyorum. Hava güzel sayılır ama yol boş. 

Bisiklete binerken beynim nereye gideceğini 

düşünmüyor ve kaptanlığı omuriliğe bırakıyor. Ev 

hastane arası güzergahı öyle çok gittim ki... Artık her 

dönemeci ezbere biliyorum. 

Gittiğim yer ara bir sokak, küçük ve çok eski bir bina. 

Bu sene ruhsat alamadığı için hastane yakın zamanda 

yeni bir binaya taşınmak zorundaymış, duyduğum bu. 

Şehir merkezinden uzaklaştıkça evler yalnızlaşıyor. 

 Nihayet bisikletim hastanenin önüne ulaşıyor. Onu 

gökkuşağına boyalı çitlere kilitleyeceğim. Beni zaten 

tanıyan danışma çalışanlarına kendimi gösterecek ve 



 

 

ziyaret saatini değerlendirmek üzere yukarıya, ikinci kata 

çıkacağım. 

Bahçenin boş olmasına şaşırıyorum. Her zaman 

dışarıdaki masalarda durumu nispeten iyi olan hastalar 

vakit geçirirdi. Kimileri sohbet eder, kimileri satranç 

tarzı oyunlar oynar ya da kitap okurdu. 

Bahçe küçük olmasına rağmen imkanlarını 

değerlendiren hastanenin, hastalarını sosyalleştirmesine 

hayran olmamak elde değil. Kimisinin bahçe izni sınırsız. 

Kimilerinin ise sınırlı. Az sayıda da olsa, hiç çıkamayan 

ağır hastalar da var. 

Annem gibi. 

Annemin gömleğini bile çıkaramıyorlarmış. Bağları 

çözüldüğü an saçlarını yolmaya, yüzünü tırmıklamaya 

başlıyormuş. Bana detaylar anlatılmıyor ama yerin kulağı 

var derler, hepsini biliyorum. 

Her saniye biraz daha kahroluyorum. 

Kömürle karışık renkli düşüncelerle içeriye 

giriyorum. Danışma bölümüne şöyle bir göz atıyorum, 

kimse yok! Kendimi göstermek için birisinin tuvaletten 

dönmesini bekleyemem. Direkt yukarı çıksam da bir şey 

olmaz. Beni atmazlar. 

İkinci kata ulaşan merdivenlerin ucunda tanıdık bir 

yüz var. Yaşlı ve tonton hemşiremiz Bayan Kloe! Onu 

görünce yüzüm tıpkı onunki gibi gülümsüyor. 

Her zaman yaptığımız konuşmayı ilk o başlatıyor. 



 

 

“Hoş geldin Arda.” 

“Hoş bulduk, Bayan Kloe. Annemi görmek 

istiyorum.” 

“Tabii... İyi ki geldin, o da seni çok özlemişti.” 

Varlığını bilmediğin birinden korkunç çığlıklarla 

kaçarken onu özlemek fazla romantik ve ben artık basit 

yalanlarla avutulan on yaşındaki bir çocuk değilim. 

Ancak Hemşire Kloe'nin söylediklerine hiçbir seferinde 

ses etmem. 

Bu sefer de itiraz etmiyorum. Sadece “Bayan Kloe!” 

diye sesleniyorum. 

“Efendim?” 

“Şey...” 

Nasıl söyleyeceğimi bilemeyerek dudaklarımı 

ısırıyorum. “Anneme bir şeyler sormalıyım.” 

Duraksıyor. "Sor tabii..." derken yüzü, mimiklerin 

diliyle, “Sor ama cevap alamayacağını da bil.” diyordu. 

“Bir ilaç yok mu?” diyorum umutla. “Annemi 

dizginleyecek, biraz olsun dediklerimi anlamasını 

sağlayacak...” 

“Olsa verirdik.” diyor ve beni, idrak yolları 

iltihabımla yüzleştiriyor. Aptallığımı anlayarak başımı 

eğiyorum. Gülümsüyor. “Gel, seni annene götüreyim.” 



 

 

Beni görüşme salonuna alıyor. Şakaklarımda o 

tanıdık huzursuzluk... Dakikalar sonra, kapıda tanıdık 

bir manzara. Hemşire ve yanında göğüs kafesini kat kat 

şişirerek nefes alan, bakışlarıyla baktığı yeri delen bir 

kadın. 

Annem burada. 

Ona görüşmelerden önce sakinleştirici verildiğini 

biliyorum. Yoksa değil gömleği, demiri bile parçalamaya 

kalkabilir. İşin kötüsü bunu başarır da. Genelde insanlar 

kas gücünün tamamını asla kullanmaz çünkü akıl, insana 

zarar görmemesi ya da vermemesi için bir limit çizer. 

Kimi insanlarda bu limit kaybolur. 

Kloe onu, önümdeki sandalyeye oturtuyor. Annem 

oldukça huzursuz. Oğlu değil de düşmanıymışım gibi 

bakıyor. Konuşmayacağını, konuşsa bile anlamlı bir şey 

söylemeyeceğini biliyorum. Dilim ağzımda birkaç kez 

dolaşıyor, duygusuzca “anne” diyorum. 

Beklendiği üzere cevap vermiyor. Fakat bugün bir iz 

bulmaya kararlıyım. 

“Bayan Kloe, annemi çözer misin? Elini tutmak 

istiyorum.” 

Komadan sevginin mucizesiyle çıkan hasta 

hikayelerini çok okumuştum. Belki annemin durumu da 

oğlunu hissedince biraz olsun iyiye giderdi. 



 

 

Şey, biraz önce romantik düşünmeyi eleştirmiştim 

değil mi? Karasal iklim gibiyim, bir mevsimim diğerini 

tutmuyor. 

Hemşire huzursuz oluyor. “Çok isterdim ama 

çözersem ikinizin de can güvenliğini tehlikeye atarım.” 

“Lütfen,” diyorum. “Bana bir şey yaparsa kendimi 

savunurum. Kendisine bir şey yapmaya kalkarsa da 

burada iki kişiyiz, durdururuz.” 

Kabul ediyor ama gönülsüz. Ters gömleği çıkarırken 

kendisinin de korktuğunu hissedebiliyorum. 

Annemin üstünde mavi hasta kıyafeti var. Eski 

fotoğraflara nazaran ne kadar zayıf olduğuna şahit 

oluyorum. Kolları çırpı gibi. Elleri bir mezardan çalınmış 

kadar solgun. Elini tutunca kemiklerini 

hissedebiliyorum. 

İlkokulda dalga geçildiğinde, düştüğünde, en sevdiği 

ve serisi bulunmayan oyuncak arabayı kaybettiğinde dahi 

ağlamayan Arda'nın gözlerinden iki damla yaş düşüyor. 

“Anne.” 

Bir çocuk annesine ne verebilir? Ben, bugüne dek 

sadece onun için yaş akıttığıma göre, göz pınarlarını 

vermişim. Hüngür hüngür değil. Birkaç damla. 

Annemin elleri kurumuş ya, artık içimde şelaleler 

yok. 

“Ben Arda. Oğlun.” 



 

 

Geriye çekilmeye çalışsa da elini bırakmıyorum. Bu 

sefer bırakmayacağım. Çığlık atıyor, kulaklarım sağır 

olacak gibi hissetsem de bırakmıyorum. Tırnaklarını 

etime batırıyor, bu sefer yaş acıdan dolayı geliyor. Yine 

de bırakmıyorum. 

“Anne, ben Arda,” diye defalarca tekrarlıyorum. Kloe 

birkaç dakikalığına salondan çıkıyor ve geri geliyor, acil 

bir durumda müdahalede bulunabilmek için bayıltıcı 

iğne getirmiş. 

Sesi bağırmaktan dolayı artık kısılan annem birden 

susuyor. Eğdiğim başımı kaldırıyorum ve göz göze 

geliyoruz. Bakışları anlam kazanmaya başlıyor ya da 

bana öyle geliyor. 

Mucize, romantizm, delilik, hava, su... Ağzım açılmış 

ve ben tüm bu terimlerin anlamını kaybetmiş 

durumdayım. 

“Arda...” diyor. Önce durumu algılayamıyorum. 

Algıladığımda ise ayaklarım yerden kesiliyor ve birkaç 

saniyeliğine cennette geziniyorum. 

Annem adımı söylüyor! 

“Anne!” diyorum hayranlıkla ve biraz önceki ilahi 

anın tekrarlanmasını umarak. Dudakları garip bir ritmle, 

bir türkü tutturuyor. 

“o be-bek... bir be-bek... bir be-bek... is-ti-yor... is-mi-

söy... len-me-yen... ar-da-yı... a-la-cak...” 



 

 

Onu sonsuza dek dinleyebilirdim ta ki boynunun 

kırılma sesi gelene kadar. 

Ürperiyorum. Bir dakikalık cennetten, tıpkı İblis gibi 

cehennemin en alt katına düşüyorum. Bilinçsizce çığlık 

atma sırası bana geliyor ve çok geçmeden Kloe, elinde 

iğnesiyle yanımda bitiyor. 

Filmin gerisini hatırlamıyorum.  
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Kendime geliyorum, odamdayım. Sol tarafımda 

paramparça olan bir şeyler var ama aklımda hiçbir şey 

yok. Beynim uyuyor, vücudum omuriliğimin kontrolü 

altında. Elim refleksif bir şekilde telefona uzanıyor. 

Tüm yaşadıklarım hafızama birer birer düşüyor, 

zamanla. Göz pınarlarım işlev kaybı yaşıyor. Tavana 

dakikalarca boş boş bakıyorum. 

Telefonda oyun var, kaldığım yerde bekliyor. Bu 

durum “Acaba her şey rüya mıydı?” diye sormama neden 

oluyor. İçime umut doluyor. Kalkıp camı açıyorum ve 

perdelerden sızan güneş, benim bu küçük yanılgımı 

destekliyor. 

Günün pazar olmasını isteyerek telefonun bildirim 

çubuğunu indiriyorum. 

Tarih beni şaşırtıyor. 

“Salı mı?” diye bağırıyorum. 



 

 

Bu, yaklaşık kırk beş saati uyuyarak geçirdiğim 

anlamına geliyor. 

Kapım açılıyor. Küçük dayım sesimi duymuş, içeri 

giriyor. "Annem nasıl?" diye soruyorum umutla. "Her 

zamanki gibi..." dese keşke. Dese de gördüğüm kabusu 

anlatsam ona. “Eski kahinler, rüyada birinin öldüğünü 

görmek, ona ömür verilmesidir derlermiş.” diyerek beni 

yatıştırsa. 

Hep şikayet ettiğim o bekleyişim olduğu gibi devam 

etse. Binlerce kez daha pedal çevirebilirim. Ara yollara 

binlerce kez daha girebilirim. Görüşme salonunda 

saatlerce oturabilir, gergin bir şekilde kapıya 

bakabilirim. Keşke... Annem yaşasa. 

Fakat dayımın bana sarıldığında söylediği tek şey, 

“Başımız sağolsun.” oluyor. 

İçeride büyük bir kalabalık var. Akrabalarımız, 

annemin arkadaşları... Babamın akrabaları da burada. 

Amcam, babaannem, dedem... Hepsini yadırgıyorum. 

Sanki bugün her yer boş olmalıymış gibi. Sanki tüm yası 

kendi başıma tutmalıymışım gibi. Cenazenin sırf benim 

yüzümden bir gün ertelendiğini öğrenince suçlu 

hissediyorum. 

Koridora çıktığımda bir fotoğraf ilişiyor gözüme. 

Annemin hastalanmadan çok önce çekilmiş bir 

fotoğrafı... Uzun sarı saçları iki yanında salınıyor. Annem 

gülümsüyor. Ellerine bakıyorum hemen. “İyi ki doğdun 

Birgitte! Mutlu 22'ler!” yazılı pastayı kesmek üzere bıçağı 

tutuyorlar. En son dokunduğum gibi değiller ikisi de. 



 

 

Kemikler eklem yerlerinden fırlamıyor. Sağlıklılar. 

Tırnakları kırmızı ojeyle süslenmiş. 

Sayılara inandığım günleri hatırlıyorum. 

“Nasıl yitirdin bu neşeni?” diye fısıldıyorum 

fotoğrafa. 

Üç yıl önce yine burada durmuş ve demiştim ki, 

“Aynı pastanın 44 yazanını ellerimle yapacağım ve 

birlikte kutlayacağız. Aşçılıkta berbat olduğuma 

aldırmadan.” 

“Niye öldün, anne?” 

Ölüm anı geçiyor gözümün önünden tekrar tekrar. 

Bir insan kendi boynunu nasıl kırabilir? Suçluyu ilan 

eden parmağım yine bana dönüyor. Kendimi tanıtmak 

için bu kadar zorlamasaydım korkmazdı bu kadar. Ani 

harekette bulunmazdı. 

Çerçeve camındaki yansımama gözlerim takılıyor. 

Uzun kumral saçlarıma, sakal unvanını alamamış yüz 

tüylerime, yanaklarımdaki çukurlara, kirpiklerin 

altındaki morluğa bakıyorum. Yüzüm bir ölüye yakışacak 

kadar solgun. O an, annemin onca senede zayıflamasını 

garipsememem gerektiğini anlıyorum. 

Sadece iki günde kilo kaybetmişim. 

Yattığım yerden. 

Başım çatlıyor. Gidip uyumak istiyorum ama her 

yerim uyku olmuş zaten. Durduğum yerde başımı arkaya 



 

 

yaslıyorum. Rahatlık vermiyor, ben de yeniden odama 

gidiyorum. Eski yatağımı ve pis yorganımı görünce 

mutlu oluyorum. 

Başımı koyuyorum rahatsız yastığa. Telefona 

bakıyorum. Oyun açık ve iki gün önce kaldığım yerde 

bekliyor. Telefonu apansız odanın en uzak duvarına 

fırlatıyorum. 

Paramparça oluyor. 

Artık o da benim gibi. 

Başımı yastığa koyup gözlerimi kapatıyorum. Yorganı 

da kapatıyorum üstüme. Zamanın üzerimden geçmesini 

umursamıyorum. Sanırım artık hiçbir şeyi 

umursamıyorum. Burada hep yatabilirim. Ya da 

ölebilirim. Annem gibi ölebilirim. 

“Buradan hiçbiriniz beni kaldıramazsınız!” diye 

bağırıyorum. “Hiçbir güç, hiçbir sebep!” Sıcak beni 

bunaltıyor. Yorganımı açıyorum ama gözlerim hâlâ 

kapalı. 

Ses tellerimi zorlayarak ortalığı gürültüye boğmamın 

ardından bir fırtına sonrası gibi sessizleşiyorum. 

Bu sefer omurilik devrede değil. İşkenceyi beynim 

çektiriyor. O haykırıyor bana, beni o sorguluyor. 

Görmezden gelmeliyim, biraz olsun, sessizleşmeliyim. 

Oysa bu mümkün değil. 



 

 

Bana sorular sormayı bırakan beynim, çevre seslere 

odaklanmaya başlıyor. 

“Başınız sağolsunlar”, “çok üzüldük”ler havada 

uçuşuyor. Yataktan çıkıp herkesi evden kovmak 

istiyorum. Bencilliğim, benim dışında hiç kimsenin 

üzülmeye hakkı olmadığını fısıldıyor. Bastırıyorum 

haksız öfkemi. “Bırak insanları dinlemeyi...” diyorum 

kendime. “Uyu hadi.” 

Sersemleştikçe bütün sesleri bir çorba halinde 

algılıyorum. Derken bir parçanın, bu çorbaya uymadığını 

fark ediyorum. Bir fısıltı buraya diğerlerinden çok daha 

yakın, tüylerim diken diken. 

Fısıltının sahibi amcam. 

“Tamam Bedri, güvenli burası. Geçebilirsin.” 

Görmesem de başını odamdan içeri uzattığını 

hissediyorum. Beni kontrol ediyor. “Çocuk uyuyor.” 

Dış kapının kapanma sesi geldiğinde, cümle içinde 

kullanılan Bedri'nin babam olduğunu fark ediyorum. 

Mühürlü bir sandık gibi kapattığım gözlerim fal taşına 

dönüşüyor. 

Yeminlerim alt üst... 

Bir roket olmalıyım. Hayır! Roketi bile 

kıskandırmalıyım! Yataktan kalkarken yere düşüyorum. 

Kalkmam saniye bile almıyor. Kapıyı kapatmıyor ve 

ayakkabı giymeden, yalın ayak koşmaya başlıyorum. 

Babam gelmiş! 



 

 

“Baba!” diye bağırmayacak kadar aklım başımda. 

Yanına giderken çitadan hızlı ama bir yılandan daha 

sessiz olmalıyım. Mermer çıplak ayaklarımın sesini 

yutuyor, böylece hedefime ulaşıyorum. Apartmanın en 

alt katına inmek üzereyken bir dakikadır sadece ayak 

seslerini duyduğum babamın vücudunu da arkadan 

görüyorum. Büyükçe bir şapka takmış, görünmüyor 

saçları çok soğuk olmamasına rağmen mont giymiş, elleri 

eldivenli... Nasıl da sarıyor her yerimi heyecan, 

dizlerimin bağı çözüldü çözülecek. 

“Dur!” diyorum. O anda bir gıcık takılıyor boğazıma, 

birkaç kez öksürüyorum. Şaşkınlıkla duruyor ama 

reflekslerine karşı koyarak arkaya bakmıyor. Yüzünü 

görmesem de heyecanını ve dehşetini hissedebiliyorum. 

Aynı duyguları paylaşıyoruz. 

Merdiven basamaklarını birer birer iniyorum. Yavaş 

olabilirim ama eğer kaçmaya kalkarsa koşarım ardından. 

Yere benden bir damla düşüyor, alın terim. 

Bu sırada Bedri, dikkatlice eğiliyor. Kalem sesinden 

anlıyorum ki bir şeyler yazmakta. Bitiyor merdivenler ve 

bir çocuk babasıyla tanışmak için sadece anları bekliyor. 

Anlar... Geçmeyen o anlar. 

Amcamın ve iki dayımın yukarıdan beni izlediğini 

fark ediyorum. Ne yaptığımı anlamaya çalışıyorlar. Ben 

ise sadece kağıdın üstünde hareket eden kaleme 

odaklanıyorum. 



 

 

Üç metre önümde babamın dizleri dikleşiyor. 

Nihayet ayağa kalkıyor. Bana dönecek ve elindeki kağıdı 

verecek. Midem kelebekler vadisi... Acaba yakışıklı mı? 

Genç görünümlü mü? Yüzüm ona benziyor mu? 

Tamamen ayağa kalktığında dişlerimin yaraladığı alt 

dudağımın acısını hissediyorum. Kâğıt elinde değil, 

yerde kaldı. Olsun, önemli değil. Ben... Galiba 

mutluyum. 

Şimdi arkasını dönecek. Bana bakacak, şaşıracak. 

Belki sarılacağız, belki de ilk anlarımız soğuk ve 

hesaplaşmalı olacak. Birkaç saniyede onlarca senaryo 

kuruyorum. Birisi dışında hepsine hazırım.  

Babamın arkasını dönmek yerine elini yüzüne 

kapatıp koşarak kaçtığı o anda, benim gibi birisinin 

mutluluğunun en çok birkaç saniye süreceğini 

kavrıyorum. 

Dışarı çıkıp kâğıdı avucumun içerisine alıyor ve yere 

oturuyorum. Ben boş boş uzaklara bakarken, içimde bir 

ses “Neden?” diye haykırıyor. 

Bu ses benim iç sesim, onu benden başka kimse 

duyamaz. 

Bugüne kadar aslında ne dediğimi duymaya çalışan 

da olmadı zaten. 

Amcamla dayılarım hemen peşime yetişiyor. “Onu 

görmedin değil mi?” diye sorup, ben onaylayınca mutlu 

oluyorlar. Sebebini anlayamıyorum. Başka bir şey 



 

 

söylemiyorum, sormuyorum. Kâğıdı güzelce saklıyorum. 

Babamın yazdıklarını tek başına okuyacağım. 
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“Merhaba oğlum, 

Çok yakınımdasın. Şu an seni görmeyi o kadar 

isterdim ki... Yüzüne bakmak, yılların hasretini 

gidermek. Keşke mümkün olsa. Keşke sana bakışım, 

sana zarar vermeyecek olsa.” 

Mimiklerim değişiyor. Böyle bir başlangıç tahmin 

etmemiştim. 

“Sana çok fazla bilgi veremeyeceğim. Bunu 

istemiyor. Bana kızgın olmanı anlıyorum ama bil ki 

yaptığım hiçbir şeyi isteyerek yapmadım. Ben onun 

emirlerine uyuyorum. 

Onun istemediği bir şeyi bir kez yaptım, o da 

annenin hastalanıp her gece kâbuslar görmesiyle 

sonuçlandı. Bir daha yapamam. Onun emirlerine 

harfiyen uymak zorundayım.” 

Babamın ona emir veren birisi olduğunu ima 

etmesiyle mektuba duyduğum ilgiyi kaybetmeye 



 

 

başlıyorum. Ne bu şimdi? Hızlı yazdığı için zor okunan 

yazısını buruşturup atasım geliyor. 

Mantığım, eğer emir veren varlığın bir bedeni varsa, 

işi polisle halledebileceğini söylüyor. 

“Her şey sen doğduğunda başladı. O, doğduğun gün 

başımıza bela oldu. Hiç kimse benim fotoğrafımı sana 

vermedi ya da sesimi dinletmedi, çünkü o bunu 

yapmana izin vermiyor. İzin verilmediği bir şey 

yapıldığı zaman çıldırır ve cezayı verirken hiç acımaz. 

İlk geldiği gün, annenle konuşmamıza izin yokken, 

yanlışlıkla 'anlıyor musun' demiştim annene sadece ve 

olan oldu. Annenin aklını aldı. Normalde nasıl cezalar 

vereceğini kestiremezsin ama bazen söylüyor.” 

İşin içinde annem geçince kaybettiğim ilgi yeniden 

toplanıyor. Kalbime bakıyorum. Ne kadar aklım itiraz 

etse de, ben babama inanıyorum. 

Ben bir aptalım, bu yüzden başım boktan 

kurtulmayacak ya benim. 

Okumaya devam ediyorum. 

“Bir yol yok. Bir boşluk yok. Birbirimizle bundan 

sonra da hiç görüşemeyeceğiz Arda. Bir gün olur da 

benim sesimi duyarsan, ses tellerimi paramparça 

edecek ya da resmimi görürsen, gözlerimi oyacak. Ben 

sana ulaşırsam bu sefer aynı zararı sana verecek. 

Annenin de, benim de seni çok sevdiğimizi ve 

annenin kendisini senin için feda ettiğini bil. 



 

 

Mutluluklar senin olsun, 

Bedri” 

Mutluluk, öyle mi? Delirmek üzereyim. Bu mektubun 

hiçbir anlamı yok! 

Yazılanları toparlamaya çalışıyorum. Bir varlık var. 

Babama emirler veriyor. Uymadığı zaman da onu 

sevdikleriyle cezalandırıyor. Varlığımızın bir emri de 

babamla asla görüşmememiz! Varlığın güçleri insanüstü. 

Deli saçması gibi duruyor, değil mi? 

Değil işte. Aileden herkes bedensiz bir varlıktan 

korkup onun emrine harfiyen uyuyorsa değil. Bir 

gerçeklik payı olmalı. Korktukları bir şey... 

Hepsinin mi psikolojisi bozuk? Bu varlık bir şeytan 

mı? Cin mi? Tanrı'ya inananları deli olarak gören büyük 

dayımdan, Müslüman amcama ve Yahudi anneanneme 

kadar hepsi nasıl bu konuda tek noktada birleşiyor? 

Ayağa kalkıyorum. İçimde sönmez bir öfke. 

S.ktiğimin varlığının birinin beni annem ve babamdan 

ayırdığını öğrenmişim biraz önce. Babamın yalan 

söylüyor olma ihtimalini göz önüne bile almıyorum. 

Dedim ya, kalbim aptal. Mektuba inanıyorum. 

Güneş günü terk ediyor. Dışarı çıkmıyorum. 

Gecenin yıldızları yükseliyor. Gözlerimi 

kırpmıyorum. 



 

 

Seher vakti yaklaşıyor. Düşünüyorum. Bir yol 

arıyorum. 

Güneş doğuyor. Bu işi yerinde çözmeye karar 

veriyorum. 

Bu evde duramam artık. Bu yorganı örtemem, bu 

camdan bakamam. Geçemem bu sokaklardan. Ölmeye 

verdiğim sözler gelir aklıma, giderim. Annemin çığlıkları 

duyulur kulağımda, susarım. Tükeniyorum buranın 

havasını soluduğum her dakika. 

Kahvaltıda herkese Türkiye'ye taşınma kararı 

verdiğimi anlatmayı planlıyor ve fazla tepki 

vermemelerini umuyorum.  

Başta dayımlar gitmemi istemiyor. Ancak ciddi 

olduğumu ve buna gerçekten ihtiyaç duyduğumu 

anlayınca istemeyerek de olsa izin veriyorlar. Bavulum 

toplanıyor. Bürokratik meseleler yüzünden iki ay süren 

işlemler sonrasında okul kaydım Türkiye'ye alınıyor. 

Altmış günlük gecikme, bana toparlanma ve mantıklı 

düşünme fırsatı veriyor. Acı dinmiyor ama onunla 

yaşamayı öğreniyorum. Geceleri uyuyabilmeyi 

öğreniyorum. Evin içinde gezerken annemin fotoğrafını 

gördüğümde karşısında dalıp gitmemeyi de... 

Gitmeden önce ailemden geriye kalanlarla şöyle bir 

anlaşma yapıyoruz: lisenin son iki senesini Türkiye'de 

okumak ve üniversite çağım geldiği zaman geri 

Danimarka'ya dönmek. 



 

 

Dönmeye söz versem de, eğer o yaratığı ortadan 

kaldırabilirsem aklımda hep Türkiye'de kalmak var. 

Babamın yanına yerleşip yeni bir hayata başlamak 

istiyorum. Hayallerimden kimseye bahsetmiyorum. 

Uçak biletim kırk gün sonraya alınıyor. Uyuyor, 

uyanıyor ve sadece yollara düşeceğim zamanı 

bekliyorum.  

  



 

 

 

  



 

 

 

f a s ı l 

 

 

 

Arsız bir rüzgâr aralıyor perdenin eteğini. Utanan 

güneşin yanakları yüzümde kızarıyor. Havada sehere 

özgü bir koku... Pikem kucağımda buruşmuş bütün gece. 

İlk defa, uykumu böylesine almış olarak uyanıyorum. İlk 

defa uyandığımda yüzümde bir gülümseme oluyor. 

Türkiye'ye gidiyorum! 

Uçağım yaklaşık on yedi saat sonra kalkacak. Cam 

kenarı bilet aldırdım. 

Birkaç saatliğine de olsa dünyaya tepeden bakmak 

istiyorum.  

Ayaklarım halıya değiyor. Gözlerim biraz dalıyor. 

Uyku katatonisi. Bu sırada rüyamı düşünüyorum. 

Annemi gördüğüm ve “Arda!” seslenişini duyduğum 

bilmem kaçıncı rüyayı... İçim burkulmuyor bu kez, hatta 

gülümsüyorum. Aydınlanıyor yüzüm, çok istediğim bir 

hayalime kavuştuğumu fark edince. Bir de, yalamıyorum 

kuruyan dudaklarımı. Frambuazlı doğum günü 

pastasının tadı damağımdan hiç kaybolmasın diye. 



 

 

O pastayı keserken bir daha tuttum ellerini. Nasıl da 

yumuşaktı, nasıl da güzelleşmiş ben görmeyeli. 

Doğum günün kutlu olsun anne. 

Esneyip kalkıyorum yataktan. Unuttuğum şükretme 

duygusunu hatırlıyorum ve dışarı bakıyorum camdan. 

Bir elveda güzelliğine bürünüyor sokaklar. 

Belki de evler ve caddelerden ibaret olan manzarayı, 

ilk defa severek seyrediyorum. 

Başımda tatlı bir ağrı var. Bir sabah uykusu çekiyor 

canım fakat yeniliyorum uyanık kalmak isteyen 

heyecanıma. Yedi yaşını geçeli çok olmamış gibi yatakta 

zıplamak istiyorum. Terli tişörtümü değiştirip yüzümü 

yıkamak için odadan çıkıyorum. Evin içinde alışılmadık 

bir uğultu olduğunu o zaman fark ediyorum. 

Dayımlar gelmiş. 

Kahvaltı için dahi erken bir saatteyiz. Benimle daha 

fazla vakit geçirmek için bırakıp gelmişler sıcak 

yataklarını. Sevildiğimi hissediyorum. Mevsimim niçin 

bu kadar aydınlık bu sabah? Güneş bir daha hiç 

batmasın istiyorum. 

İçeriye girip selam veriyorum. Koltukların hepsi 

dolu. Üçlü koltukta küçük dayım, kısa kırmızı saçlı rock 

müzik seven yengem, bir de on beş yaşındaki kuzenim 

Talja var. Saçlarını düzleştirip sürme sürmüş bugün ama 

yine de uyku sersemliği belli oluyor. Diğer üçlü koltukta 

anneannem, büyük dayım ve onun eşi olan diğer 



 

 

yengem... Tekli koltukta ise ilk bakışta tanıyamadığım 

genç bir kız var. 

“Hoş geldiniz.” 

Beyaz bir gömlek var üzerinde. Altında siyah kalem 

etek... Muntazam bir şekilde taranmış ve yarım 

toplanmış saçları, siyah bir şelale gibi görünüyor. Adını 

hatırlıyorum. 

“Sybil? Sen de hoş geldin.” 

Utangaç bir şekilde gülümsüyor. Şarkı söyler gibi 

ritmik bir tonlamayla, “Hoş bulduk,” diyor. 

Sybil, büyük dayımın kızı, on altı yaşında. Benden 

birkaç ay küçük. Aşırı derecede titiz, ayrıca yedi yaşından 

beri zorunlu haller dışında odasından çıkmayan bir 

çocuk. Okula gitmiyor. Özel öğretmeni ve psikiyatristi 

hariç kimseyle konuşmuyor. Sybil'in şu an anneannemin 

evinin koltuklarında oturması... Mucize mi demeliyim? 

Kelime bulamıyorum. 

“Bir şeyler ikram edeyim.” diye teklif ediyorum 

salona. “Türk çayı demleyeyim mi size?” deyip 

gülüyorum. “Öğrendim.” Kabul görüyor önerim. Yarım 

saat sonra fincanlarımız tavşankanı çayla doluyor. 

Asıl konuya büyük dayım içeceğini bitirdiği zaman 

giriyor. 

“Bugün Türkiye'ye gidiyorsun, değil mi?” 



 

 

Bildiği bir şeyi sormasını garipseyerek “Evet.” 

diyorum. Gülümsüyor “O zaman yol arkadaşlarına 

merhaba de.” derken, iki eli Sybil ve Talja'yı gösteriyor. 

Bir ses çıkmıyor benden ancak yüzüm nasıl değişmiş 

olmalıysa, dayım, hemen sıralıyor savunma maddelerini. 

“Sybil'in kendini odasına kapattığını biliyorsun. Onu 

kapısının önüne çıkmaya bile ikna etmeye zorlandık 

senelerce. İlk defa yeni bir yer görmek istiyor. 'Ben de 

Arda'yla gidebilir miyim?' dediğinde annesiyle biz çok 

mutlu olduk. Ne olur kırma bizi. Onunla ilgilenmesi için 

Talja'yı da gönderiyoruz. İki ay kalıp dönecekler.” 

“Sakin ol.” diyorum elimi uzatarak. “Ben bir şey 

demedim. Şaşırdım sadece. Gelsinler tabii ki...” 

Oh çekiyor. Sybil'i yük olarak görmemden 

korkuyordu, korkusundan kurtuldu. “En son tehdit 

edecektim,” diyor, “... onlar gitmiyorsa sen de 

gitmiyorsun diye.” 

Ben, bilerek yük olmaya çalışmayan bir insanı yük 

olarak göremem. Bir yolculuk için bile bir orkestra 

müzisyeni gibi ciddiyetle hazırlanan hassas bir insanı 

incitmek, adalete sığar mı? 

“Söz veriyorum, en iyi şekilde ilgileneceğim onlarla.” 

“Hep Berat Bey'in evinde mi kalacaksın?” diye 

soruyor dayım. 



 

 

Berat, amcamın ismi. “Yaz boyunca.” diyorum. Okul 

vakti için yurt da ayarlanabilir. Detayları gittiğimde 

konuşacağız. 

“Selamlarımı ilet gittiğinde.” diyor. 

Günün geri kalanı eşya hazırlamakla ve evrakları 

kontrol etmekle geçiyor. Sybil için alelacele pasaport 

çıkartılmış, ailesi sorun çıkmamasını umuyor. Talja zaten 

çok sosyal bir çocuk olduğu için üç yıldır pasaportu var. 

İki ülke arasında gidip gelmek benim açımdan şehir 

otobüsüne binmek kadar doğal olduğu için kendi adıma 

kaygılanmıyorum. 

Havaalanına gitmek için evden çıkmadan hemen 

önce babamın mektubunu alıp kaprimin cebime 

koyuyorum. Yolda tekrar tekrar okuyacağım. 

Dışarı çıktığımızda güzel bir temmuz akşamı 

karşılıyor bizi. Talja'yla bana bakıyorum, hem salaş hem 

de şıkır şıkır giyinmişiz. Benim üstümde V yakalı bir 

tişört var. Boynumda babaannemin verdiği siyah, üçgen 

cevşen ve birkaç ip kolye takılı. Kıyafetin geri kalanını 

kamuflaj desenli kapri ve sandalet tamamlıyor. Ayak 

tırnaklarım uzamış ama umursamıyorum. Talja askılı bir 

badi ile şort giymiş. Gözünde kocaman bir güneş gözlüğü 

var. “Niye taktın, gece oldu?” diyorum. “Sabah lazım 

olur.” diyor. Gülüşüyoruz. 

Sybil... Ayrı bir dünyadan gelmiş gibi o. İnciteceğimi 

bilmesem “Yanmıyor musun?” diyeceğim, uzun kollu 

gömleğinle. Jilet gibi ütülü üstündeki meret. Bacağında 

beyaz ipek çoraplar... “Sıkmıyor mu?” demek istiyorum 



 

 

siyah rugan ayakkabılarına. Diz hizasındaki daracık eteği 

yüzünden küçük adımlar atabiliyor. Tavizsiz bir titizlik. 

Üstün bir varlıkmışım gibi merhamet duymuyorum ona 

asla. Aksine, hayran oluyorum adanmışlığına. 

Uyku karşılıyor beni havaalanının kapısında. 

Kirpiklerim perişan. Tüm yorgunluk nasıl da bir çığ gibi 

düştü üzerime, şaşırıyorum. 

Kapı dedektöründen Talja ve ben rahatlıkla 

geçiyoruz. Sıra Sybil'a geliyor. Ne var ki o geçerken 

ötüyor dedektör. Cihazın başında nazik bir görevli var. 

“Metal eşyalarınızı çıkarabilir misiniz?” 

Elleri ayakları titriyor kızın. Müdahale ediyorum. 

“Sakin ol, kemer ya da ayakkabında metal parçası varsa 

onu çıkarıp geçeceğiz, sonra geri takacağız ya da 

giyeceğiz.” Görevliden de Sybil adına özür diliyorum. 

Küçük bir kontrol yapıyorum. Ayakkabısında 

demirden parçalar var. Çıkarmak için hamlede 

bulunduğumda korkuyla geriye çekiliyor. “Yerler pis.” 

diyor, ritimle. 

Sesini ikinci kez duyduğum Sybil akıcı konuşmuyor. 

Kendine has bir konuşma tarzı var. Tüylerim diken diken 

oluyor çünkü bu heceleyerek söyleyiş... Bana annemin 

ölmeden önceki halini hatırlatıyor. 

Görevli bizi anlıyor. “Tamam, ayakkabıyı çıkarmasına 

gerek yok. Geçebilirsiniz.” 



 

 

Gerisi rutin işlemler. Şükür, başka bir sorun 

yaşamadan uçağa binmeyi başarıyoruz. 

Uçak kalkarken başımı pencereye dayıyor ve uçağın 

pistten yükselişini seyrediyorum. Talja popüler 

romanlardan birini açıyor, Sybil ise koridor tarafında, 

dimdik oturuyor, arkasına yaslanmadan. Emniyet kemeri 

uyarısı yapıldığında korkarak sağıma bakıyorum. 

Endişesi cam mavisi gözlerinden okunsa da kemeri 

sorunsuzca takıyor. 

Uçak önce pistte dolanıyor, sonra yükseliyor ve 

Esenboğa'ya doğru bütün hızıyla yol almaya başlıyor. 

Son düşündüğüm, uçağın küçücük penceresinden 

görünen şehir ışıkları oluyor. 

İrkilerek uyandığımda aradan sadece birkaç dakika 

geçti sanıyorum. 

Susamışım. Alt dudağımın sol kenarı akan salyayla 

ıslanmış. İstemsizce çevreme bakındığımda yolcuların 

inişe hazırlanmakta olduğunu görüyorum. Sonra uçağın 

olağan dışı ivmesini fark ediyorum. 

Yol arkadaşlarıma bakıyorum. Talja uyku bandını 

çekmiş, dalmış. Dürtüyorum. Sybil ise biraz olsun sırtını 

koltuğa değdirmiş. Uyumuyor, yüzünde takıntılarını 

aşmaya çalışan insanların rahatsız ifadesi var. Çabasını 

takdir ediyorum. 

Uçak durduğunda ayağa kalkıyoruz. Sıraya girip 

iniyoruz. İki insan, birazdan hiç bilmedikleri bir ülkenin 

topraklarına ayak basacaklar. 



 

 

Danimarka kafilesini amcam karşılıyor. Sarılıp özlem 

gideriyoruz. Gece yarısını biraz geçe havalimanından 

arabayla ayrılıyoruz. 

Almışım uykumu. Bıraksalar otururum bütün gece. 

Yolda biri benimle yaşıt, biri iki yaş büyük kuzenlerimi 

düşünüyorum. Eray ve Gürsel... Tam kafa dengi mahalle 

çocukları ama ne yazık ki fazla iyi anlaştığımız 

söylenemez. Beni hep şımarık ve burnu havada 

bulmuşlardır, oysa yalnızca asosyalim. Ankara'ya 

yerleştiğimde bu durumun değişeceğini umuyorum. 

Eve yaklaştık. Üç katlı, bahçeli apartmana... Uygun 

bir yere park ediyor arabayı amcam. İniyoruz. Dört 

saatten sonra ayaklarımı yere basmak iyi geliyor. 

Bizi yengem karşılıyor eve girince. Mis gibi yemek 

kokusu... Bizim için börekler, tatlılar yapmış. “Eyvah!” 

diyorum. “Şimdi Talja her yemekte olduğu gibi uzun 

uzun kalori hesabı yaparsa ayıp olur.” Bir ara uyarayım, 

diye aklımdan geçiriyorum. 

Kızları içeride bırakıp kuzenlerimin odasına 

gidiyorum. “Selam gençler!” diyorum tıkladığım kapıyı 

açar açmaz. Birinin elinde telefon var, diğeri de bir 

deftere bir şeyler çiziktiriyor. 

Gürsel çizim defterini kapatıyor. Şaşkın bir ifade var 

yüzünde. “Sen selam verir miydin la?” Haklı bunu 

derken. Daha önceki gelişlerimde boş bir köşe bulur, 

telefona yumulurdum. 



 

 

Eray da birkaç laf yetiştiriyor hemen. Şakalaşıyoruz, 

gülüyoruz. 

Amcamın çocuklarını asıl heyecanlandıran husus, 

yanımda yaz boyu kalmak üzere getirdiğim misafirler 

oluyor. 

“Of...” Gürsel süzüyor gözlerini.  “Kız mı dedin?” 

“Oha, adam sırtlan moduna geçti.” Eray tuhaf tuhaf 

bakıyor kardeşine. “Yuh be! Bu kadar mı görmemiş, aç, 

barbar, haris bir adamsın sen?” 

Bana dönüyor. Kibarlaştırılmış bir sesle “Arda. 

Canım kardeşim.” diyor. “Sevgili kuzenlerini derhal 

benim gibi bir centilmenle tanıştırır mısın?” 

Kahkahayla gülmemek için kendimi zor tutuyorum. 

İngilizcelerinin fena olmadığını biliyorum, dolayısıyla bu 

konuda bir endişem yok. Tanışma beklediğimden de iyi 

geçiyor. Erkek kuzenlerim, mesafelerini iyi ayarlamayı 

başarıyor. Ne fazla çekingenler, ne de fazla girişken. 

Talja onlardan hoşlanıyor. Sorular sorup kendi 

hayatından bir şeyler anlatıyor hevesle. Sybil kaskatı 

oturuyor ama yüzünde tebessüme benzer bir ifade var. 

Çocukları dinliyor. Evet diyorum, bu da bir gelişme. 

Sohbet koyulaştıkça ortamdan sezdirmeden 

çekiliyorum. 

Gürsel'in telefonunu buluyorum odasında. Rehbere 

giriyorum hemen. “Amcam” diye bir numara kayıtlı, 



 

 

babama ait olan. Kendi telefonuma aktarıyorum on bir 

haneyi. 

Balkona çıkıyorum. 

Duymak yasak. Görmek yasak. Ya yazışmak? 

Mesajlaşma programını açıyorum. Klavyede kısa 

cümleler kuruyor parmaklarım. “Senin için geldim. 

Ankara'dayım. Arda.” 

Cevap gecikmiyor. “Keşke teşekkür edebilseydim 

ama hiçbir şey yapamazsın Arda. Karanlık, aydınlığa 

kendi istediği kadar ulaşmamıza izin veriyor.” 

İçim sıkılıyor. Alnımda bir ateşle, bir askerin silahı 

kavradığı gibi tutuyorum klavyeyi. “Niçin bu kadar teslim 

oldun ki ona? Kaybedecek neyin var? Karını kaybettin. 

Oğlun varla yok arası, ancak aramızda perdelerle 

görüşebiliyoruz. Savaşmak zorundasın.” 

Onun ateşi söneli çok olmuş. “Hayatta telafi 

edilemeyecek şeyler vardır.” 

“Sen yardım etsen de etmesen de ben, beni 

babamdan koparan güçle savaşacağım. Bitti.” 

Gelen cevabı siliyorum. Telefonu sessize alıp cebime 

koyuyorum. İçeriye giderken bu kadar goygoy yeter, diye 

düşünüyorum. On altı senelik bu oyalanma yeter. Artık, 

gerçek soruları sorma vakti. 

  



 

 

 

a ç ı k l a 

 

 

 

Yanına giriyorum kuzenlerimin, elimde muhabbetin 

tam ortasına sıkmaya hazır turplar. 

 “Onun adını biliyor musunuz?” diyorum. Sesler 

susuyor, esasında kimse neyi kastettiğimi tam olarak 

anlayamıyor. 

 “Şu an babamın burada olmamasını sağlayan şeyin 

adını biliyor musunuz?” 

Kuzenlerimin yüzünde telaş var. Bilmezlikten gelmek 

böyle bir durumda en iyi strateji olabilir, ancak Gürsel 

“Sen nereden biliyorsun o olayları ya?” diye ağzından 

kaçırıyor. Eray ise salağa yatıyor.  “Ne diyorsun oğlum 

rahmetli adama?” 

Sinirleniyorum.  “Biliyorum ben, hiç inkar etmeye 

çalışmayın. Babam ölmedi, onu cenazede gördüm. 

Uzaktan gördüm yani. Bana bir mektup iletti, her şeyi de 

anlattı.” 



 

 

Gürsel ikinci potunu kırıyor.  “Her şeyi anlatamaz 

Sy...” İki elini ağzına götürüp dehşetle yutkunuyor.  “Şey 

yani...” diyor sonra.  “O şey amcama izin vermez ki.” 

Tansiyonum yükseliyor. 

 “Bak, evet, biliyoruz ama adını söyleyemeyiz tamam 

mı?” Kaçacak bir yer bulamıyor Eray. İtiraflar, 

açıklamalar dökülüyor.  “O, amcamı on altı senedir 

muhasara altında tutuyor. Amcam her gece yalnız 

kalmak zorunda. Evinden başka bir yerde kalamıyor, 

gözlerimizle gördük.” 

 “İsmini söyleyince geliyor.” dedi Gürsel. Kanında 

dolaşan dondurucu dehşet yüz hatlarından okunabiliyor. 

 “İnsan mı bu?” diyebiliyorum sadece. 

“Hayalet ya da cin, sen ne dersen.” Eray arkasına 

yaslanıyor. “Filmlerde büyücü, üfürükçüleri görünce 

dalga geçerdik. Başa gelince biz de onların peşinden 

koşmaya başladık. Gitmediğimiz hoca kalmadı. Yüzyıllık 

define büyülerini çözenlerden, o üç harflilerden 

kendisine hizmetçi tutabilecek kadar kuvvetli hocalara 

dek...” 

“Güçlü bir kara büyü varmış amcamın üzerinde.” 

diye ekliyor Gürsel. “Bunu görebiliyorlar ama bir türlü 

çözmeleri mümkün olmuyor. Büyünün niteliğini 

anlayamıyorlar.” 



 

 

“Bu 'şey' ayet okununca bile gitmiyormuş. Dolayısıyla 

birkaç hoca, bir üç harfliden ziyade doğrudan bir insanın 

uzaktan amcamla iletişim kurduğunu söylüyor.” 

Meydan okuma huyum üzerimde. “Bir kere ismini 

söyleyelim, gelsin ne olacak ki?” diyorum. 

“Bayılıp sara krizi tarzı bi' şey geçirirsin, başka da bir 

halt olmaz.” diye kestirip atıyor Eray. Öne eğiliyor, iki 

elini üst üste koyuyor.  “Bedri amca senin üzerine çok 

titriyor. Sana bir zarar gelmesinden korkuyor.” 

“Hadi oradan, ondan mı görüşmüyor?” Dediğime 

kendim de inanmıyorum. 

“Senden bahsederken sesinin nasıl değiştiğini 

bilmiyorsun.” Kınayan bakışları içimi deliyor.  “Bir gün 

sana sarılabilmek için nasıl dua edip yalvardığını da... 

Hem de o 'şeyin' tacizi altında.” 

Bir süre susuyorum. Anlamlı bir şeyler söylemek zor 

geliyor. Kendimi babamın yerine koydukça çıldıracak 

gibi oluyorum. 

Belki de onun umudunu kaybetmesi en iyisidir. Belki 

de artık savaşma sırası bendedir. 

“Ben de girmek istiyorum onun tacizi altına.” Sırayla 

bir Eray'ın, bir de Gürsel'in gözlerine bakıyorum. 

Kararlıyım, en ufak bir dalga yok söylediklerimde.  

“Babamın acısını biraz olsun paylaşmak istiyorum.” 



 

 

 “Bir faydası olacaksa hep beraber paylaşalım.” 

Birleştirdiği ellerini açıyor ve sesi, mektup kadar 

umutsuzlaşıyor.  “Ama... yolu... yok.” 

Milyonlarca bilginin, beynimizin sinir hücrelerinde 

yer almasının yolu var. Mevsimlerin, gün ve gecelerin 

birbiri ardına gelmesinin yolu var. Bir yavru kuşun 

çırpına çırpına uçmayı öğrenmesinin yolu var. Kuvvetli, 

taşı sıksa suyunu çıkaracak insanların bedeni bile 

olmayan bir varlığı yenecek yolu mu yok? 

 “Yolu... var.” diyorum aynı vurguyla. “Siz 

istemiyorsanız, onunla kendim yüzleşeceğim.” 

Bir heves var içimde. Cengaver bir askerin kılıcındaki 

arzu. Yalnız kalabileceğim bir yere gitmeliyim ve onu 

tahrik etmeliyim. Gelsin, hesaplaşalım. 

Kardeşlerin odasına giriyorum. Kapıyı kapatmak 

üzereyken bir silüetin eşikte durduğunu fark ediyorum. 

Ödüm kopuyor. “Sybil! Niçin bu kadar sessiz geldin?” 

“Ka-bul et-tiler.” dedikten sonra küçük adımlarla 

dönüyor. 

Hâlâ istekliyim tek başına olmaya. Buna rağmen 

yenilerek merakıma, yanlarına dönüyorum. Talja, Eray 

ve Gürsel'in suratları bir karış. Onun ismini söylemeyi 

teklif eden Sybil'mış, böylece anlıyorum. “Cesur kız!” 

diyorum içimden. “Hiçbiri senin gibi olamadı.” 

Riski üzerine alan Sybil olmasına karşın, içerideki 

korkak tavuklar kenar yerlere uzaklaşıyor. 



 

 

Kuzenim gülümsüyor. “Hazır mısınız? Bir, 'ki, üç. 

Onun adı Syra Lula.” 

Syra Lula... Adı duyar duymaz içimden soğuk bir 

elektrik geçiyor ama hiçbir şey olmuyor. 

Oda buz kesmiş. 

“E hani nerede?” diyorum uyumsuz bir kahkaha 

atarak. Yankılanıyor sesim odada. “Gelmedi sizin varlık. 

Otobüslerde yer mi kalmamış yoksa?” 

Üç kuzenim, ayakta duran Sybil'in yüzüne bakarak 

soğuk soğuk terliyorlar. Ben konuşunca Eray, zorlukla 

ağzını oynatabiliyor. 

“Arda.” Sıkmış dişlerini.  “Sadece sus.” 

Gözlerim, gayriihtiyari diğerlerinin baktığı yere 

bakıyor. Şoka giriyorum ve aklım, toprakla bağlantı 

kurulmuş bir trafo gibi hızla boşalıyor. 

Hass.ktir. 

Sybil'in ağzı kulaklarında. Metafor kullanmıyorum, 

gerçekten kulaklarında. Sırıtışı, sadece bir iskelette 

bulunabilecek kadar derin ve korkunç. Yanak olması 

gereken yerde iki koca krater var. Gözlerinin akı 

tamamen kaybolmuş. Göz çukurlarında parlak, siyah 

oniksler var. 

Yeniden konuşmaya başladığında, duvara yüzlerce 

tırnak sürülüyor zannediyorum. Kulaklarımı 

kapatıyorum, büzülüyorum. 



 

 

“Adımı öğrendin. Aferin.” 

Kapattığım gözlerimi açıyorum şaşkınlıkla. Syra Lula, 

Sybil gibi duraksayarak konuşmuyor. Konuşması hem 

Türkçe, hem de son derece akıcı. 

“Şimdi, babandan da senden de intikamımı daha 

rahat alacağım.” 

Bir anda yere düşüyor ele geçirilmiş vücut. Bir süre 

sonra kuzenim inlemeye başlıyor. Bir sinir krizi daha 

geçirmemek için direnmekteyim. Şayet ona bir zarar 

gelirse kendimi asla affetmeyeceğim. 

Adımı söylüyor Gürsel, kızgın bana. “Biz yardımcı 

oluruz ona.” diyor. “Sen telefona bak.” 

Telefon yanıp sönüyor. Ekranında babamın numarası 

yazıyor. Tereddütsüz açıyorum. 

Ne olacaksa olsun.  



 

 

 

  



 

 

“Arda, ne yaptın?” diye açıyor telefonu. Sesinde 

korkunun çatlağı... Syra Lula, onu da rahatsız etmiş 

olmalı. Her şeyi bir an unutup, hayattaki bir ilkimin 

tadını çıkarıyorum. Nefesimi almışken “Sakın...” diyor. 

“Verdiği izin tek yönlü. Sadece tüm olanları anlatmak 

için izin verdi sesimi sana duyurmama.” 

Yutuyorum kelimelerimi. Nasılsa bir gün uzun uzun 

konuşacağız. 

“Annenin hamileliğinin son aylarını Danimarka'da 

geçirdik. Heyecanlı, mutluyduk... Gece yarısından biraz 

önce doğum sancıları bastırdı. Doğumhaneye giderken 

başka bir hastanenin önünde arabamız aniden durdu. 

Annenin daha sonra hasta olarak girdiği ve öldüğü 

hastanede.” 

Nefes namına ne varsa bende, tutuyorum. 

“Ya inip arabanın önüne bakacaktım, ya da Birgitte'i 

kucağıma alıp koşacaktım. Ne yapacağımı bilemez 

haldeyken bir kadın bize yardım etmeye geldi. İsmi 

tanıdık gelebilir.” 

Leb demeden, leblebiyi çoktan anlıyorum. 

“Kloe Konorre.” 

Nefesimi veriyorum arada telefona, dinlediğimi belli 

edebilmek için. 

“Daha önce ebelik yaptığını söyledi. Ne kadar doğru 

bilmiyorum ama bir oda ayarlayıp annenin doğumunu 

yaptırmayı başardı.” 



 

 

Bu bilgi beni şaşırtıyor. Ebemin de Bayan Kloe 

olduğunu bilmiyordum. 

 “Gece dinlenecektik. Sabah derhal doktorumuza 

gidecektik. Derken hemşire geri geldi.” 

Ses tonundaki değişmeden gelen kişinin Bayan Kloe 

olmadığını anlıyorum. 

 “Sesi, yüzü değişmişti. Benim bile ödüm koptu. Yeni 

doğum yapmış bir annenin korkusunu düşün...” İç 

çekiyor. “Kendisinin seneler önce, bu hastanede ölmüş 

bir kız çocuğu olduğunu söyledi. Sonra...” 

Sesi fısıltıya dönüşüyor ve kulağıma fırtınalar getiren 

bir senfoninin son iki notası gibi çalınıyor. “Seni evlatlık 

istedi.” 

“Ne?” diyorum ama fısıltıyla. Nefesimin boğazıma 

tıkanması aniden oluyor, dakikalarca öksürmek zorunda 

kalıyorum. 

Babamın varlığa “Dur, yanlışlıkla söyledi!” diye 

yalvardığını duyabiliyorum. Kuzenlerim beni görmüyor. 

Nefessizlikten dolayı çırpınmaya başlıyorum. 

“Öldür.” diye geçiriyorum içimden. “Öldür. Senden 

korkmuyorum.” Çoktan yere düşmüşüm. Tutmuşum bir 

ev eşyasının tahtasına. Gözlerim kararmaya başlıyor. Çok 

acı çekmemek için dua ediyorum. Okuyamadığım 

kitaplar geçiyor aklımdan. Değiştiremediğim huyum... 

Adanamadığım tanrım... Geç kalmaktan dolayı 



 

 

kahroluyorum. Savaştığım için pişman değilim. Syra 

Lula ile savaşma kararı aldığım için, pişman değilim. 

Ümitlerimi bıraktığım noktada, nefesim bana geri 

geliyor. 

Telefonu alıp derin nefesler alarak müjdemi 

veriyorum. Rahatlamışız ikimiz de... Babamın ağladığını 

fark ediyorum sesinden. “Şükürler olsun.” diyor. “Allah 

bağışladı seni bana.” 

Gülümsüyorum. Tavana dönüyor gözlerim. 

Gülümsediğimi anlasın istiyorum. 

“Seni evlatlık isteyen 'o', hemşirenin ardından 

annenin bedenine girmek istedi. Seni annenin bedeninde 

büyütmek için... Birgitte bedenini hiçbir şekilde teslim 

etmedi. Bir emrine karşı gelmem için beni ikna etti ve 

bedeni kullanılamaz hale geldi. O çıldırmıştı. Artık senin 

üzerinde bir etki kuramayacaktı. İkimizden de uzak 

kalmana mal olsa bile.” 

Tavan bembeyaz. Bir an onu, gündüz gökyüzüne 

benzetiyorum. O kadar açık mavi ki beyaz gibi... 

“Sen anneannenin yanında, benim varlığımdan bile 

haberdar olmadan büyüdün. Bense eski yaşamıma 

devam ettim, her gece evde, onun kontrolünde yalnız 

kalmak koşuluyla.” 

Gözlerimi kapatıyorum, yıldızlı geceye bakabilmek 

için. 

“Hoşça kal.” 



 

 

Telefon kapanıyor. Benim ise yerden kalkasım 

gelmiyor.  
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Kurumuş sineme su verirken, titriyor göğüs 

kafesimin üstüne gerilen deri. Ellerimde hâlâ deprem... 

Bir dakika önce yeniden doğduğum gerçeğini idrak 

ediyorum. Anlıyorum işin vahametini, bir an önce devam 

etmeliyim savaşa, açmalıyım cepheleri. 

“İyi mi-sin?” diye bir ses duymamla arkaya 

dönüyorum. “Hiç olmadığım kadar.” diye veriyorum 

derin aldığım nefesimi. Gülümsüyorum. “Seni sormalı 

Sybil.” 

“İyiyim.” diyor. Sesi aydınlık geliyor, seviniyorum. 

“Hadi toplanalım.” Mutfak kapısına yürüyorum. 

“Yapmamız gerekenler var.” 

Az ötede oturan kuzenlerimin başıma gelenlerden 

haberi olmaması dikkatimi çekiyor. Belli ki bu da Syra 

Lula'nın marifeti. Biraz önce yapayalnız ölecek olma 

ihtimali kalbimi sıkıyor ama kimseye bir şey anlatmaya 

niyetim yok. 



 

 

“Konuştum babamla.” diyorum sadece. Bildiklerimi 

onlar çoktan öğrendikleri için herhangi bir tekrar 

yapmıyorum. Gizlenmedi bir şey onlardan, olayların 

başından beri şahitler ne de olsa. Oturuyorum yanlarına. 

“Hadi şu ölen kızı araştıralım.” 

“Peki ama nasıl araştıracağız?” diyor Eray.  

“İnternet.” Boş bir koltuğa oturup arkama yaslanıyorum.  

“Doğduğum yıl ölmüş küçük bir kız çocuğu.” 

Talja, sonuna kadar haklı olan farklı bir bakış açısı 

getiriyor.  “O kız çocuğu, yani Syra, doğduğun yıl ölmüş 

olmak zorunda değil.” 

Syra deyince ben dahil herkes irkiliyor. Özellikle 

Sybil, sanki ele geçirilmiş gibi, dalgalanma hareketi 

yapıyor. 

“Sadece ilk ismi söyleyince bir şey olmuyor.” diyor 

kuzenim. “Rahat olun.” 

Bu sırada Gürsel elinde dizüstü bilgisayarı ile odaya 

giriyor.  “Ona kod adı uydursak..” diye öneri getiriyorum.  

“Yaşayan ölü kız gibi.” 

“Ya da iki ismi birleştirip Syla diyebiliriz.” diyor Eray 

ve herkes bu öneriyi daha çok beğeniyor. 

“Arama motoruna onun tam ismini yazmak gibi bir 

düz adamlık yapacağım.” diye açıklıyorum planımı. Talja 

itiraz ederek başını sallıyor, bunun hepimizi tehlikeye 

atacağını söylüyor. 



 

 

Bilgisayarı kucağıma alarak Sybil'ın yanına 

oturuyorum. “Yazınca bir şey olmuyor, onun derdi 

dilimizden çıkanlar. Syla hiçbir şeye izin vermemişken 

babamla mesajlaştık, bir şey olmadı.” 

Eray ve Gürsel hemen diğer yanıma geçiyor, merakla 

ekrana eğiliyorlar. Talja gönülsüz, yine de ekranı 

görebileceği bir açıda koltuğun kenarına oturuyor. 

Masaüstü geliyor. 

“Başlıyoruz.” 

Herkesin parmak uçlarında bir gerginlik... Kan kılcal 

damarlarımızdan çekiliyor. Açıyorum interneti. Harfler 

tamamlanırken tansiyonum bulutlara dokunuyor. Yalnız 

olmamaktan buluyorum teselliyi. 

Sorunsuzca ismi arıyorum ve sayfa yüklenirken 

gözlerimi kapatıyorum. 

Onları geri açtığımda, bilmiyordum ki içime hayal 

kırıklığı dolacak. 

Siteleri işe yarar bir şey bulabilmek için detaylı bir 

şekilde inceliyorum. Hiç! Hiçbir şey yok! Eski Brezilya 

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva ile ilgili birkaç 

haber. İçinde “Lula” geçen film ya da kitap sayfaları.   

“Hastanenin ismini de yazıp öyle arayayım.” 

diyorum, daha çok kendi kendime. Ses çıkmıyor 

bizimkilerden, dalmışlar. 

Tek bir sonuç çıkıyor. İsmi noktadan ibaret olan bir 

Youtube videosu... Normal seyrine dönen kalbim 



 

 

yeniden hızlanmaya başlıyor, sanki birazdan duracakmış 

gibi. Tıklıyorum. Ölüm fermanımı imzalar gibi...   

Video yüklenme penceresi çıkınca hemen 

açıklamasına ve video etiketlerine bakıyorum. İki alan da 

boş. Videoda ne yorum var ne de izlenme. “Hiçbir yerde 

adı geçmiyor, nasıl buldu Google bu videoyu?” diyor 

Eray. Başımı iki yana sallıyorum. Fikrim olsa... Talja 

çığlık atarak koltuktan iniyor. “Önerilen videolara 

bakın!” 

Göz ucuyla baktığımda, iliklerime kadar titrediğimi 

hissediyorum. Videoların küçük resimleri siyah. 

Herhangi bir açıklama yok, sadece oynatılacak sonraki 

videonun ismi yazıyor. 

“BeY'in ruhunu parÝalayan leþ kurtlarý” 

Gereksiz kesme işaretini ve Türkçe karakter 

sorununu görmezden gelirsek, “beyin ruhunu parçalayan 

leş kurtları” yazıyor. Kaşlarımı çatıyorum. Beyin ruhu 

mu? 

“Video niye yüklenmedi ya, internet mi sıkıntılı?” 

diyor Gürsel. Kardeşi ona, “Olay komple sıkıntılı.” diye 

çıkışıyor. “Baksana!” 

“Nihayet yüklendi.” diye mırıldanıyorum. 

Video siyah beyaz, bir güvenlik kamerasından 

çekilmiş gibi de kalitesiz. Ne tarih bilgisi var ne de saat. 

Videonun çekildiği yeri tanımak zor olmuyor. 

Yutkunuşum, adem elmamda tıkanıyor. 



 

 

Hastanenin arka bahçesi burası. Şimdikinden çok 

daha eski, bakımsız. Bir kız çocuğu çıkıyor ve toprağı 

kazarak oynamaya başlıyor. Görünüşte garip bir şey yok, 

tek bir şey hariç, kızın saçları bembeyaz. 

“Syla... diye mırıldanıyor Eray. Hepimizin ruhunda 

kanlı dişli yarasalar uçuşuyor. 

Sybil yüksek sesle itiraz ediyor. Geldi geleli ilk defa 

bu kadar istekli bize katılmaya. “Hayır. O değil. Bu, 

büyük halam Kloe.” 

Syra Lula ve tüm yaşattıklarından daha çok ürperten 

beni, bu bilgi oluyor. 

“Bayan Kloe senin büyük halan mı? Nasıl?” 

Hayretimden yükseliyor sesim. Kucağımda bilgisayar 

olmasa, Sybil'in yakasına yapışacak gibiyim. Kuzenimse 

sakince, ritmik ve yapay hecelemesiyle, bir bebeğe anlatır 

gibi açıklıyor, Kloe Konnore ile akrabalık ilişkimizi. 

Epeyce uzun izahını “Yani Kloe senin annenin 

babasının kız kardeşi.” diye özetliyorum. Beni onaylıyor. 

Hengâmede videoyu izlemeyi unutuyoruz ama nasıl 

olduysa, video duraklamış. Devam ediyoruz. 

Çocuk oynarken video sona yaklaşıyor. “Çok saçma” 

diye mırıldandığını tutuyorum Talja'nın. Çünkü video bu 

haliyle gayet normal. Anlaşılmıyor hiçbir şey, içimizdeki 

korku geçmiyor. 



 

 

Üç dakikalık videonun son saniyelerinde, ilkiyle aynı 

giyimde başka bir kız çocuğu kadraja giriyor ve video 

bitiyor. 

Dördümüz, her şey olağanmış gibi davranıyoruz. Ta 

ki beşincimiz Sybil, bunaltıcı bir tekerlemenin ilk 

sözcüklerini söyleyene kadar. 

“Hastanenin kurucusunun iki çocuğu var. Küçük olan 

kız. Onun adı Kloe. Büyük olan erkek. Onun adı Kris. 

Hastanenin kurucusunun iki çocuğunun adı Kloe ve Kris. 

Biri küçük, biri büyük.” 

Aynı anda “Kloe'nun ikizi yok!” diyoruz. 

Videoyu yükleyen hesabın ismi “207” olarak 

gözüküyor. Yeni sekmede açıyorum, hesaba ulaşılamıyor. 

Diğer videonun büyük bir gürültüyle başlamasıyla 

hepimiz yerimizden sıçrıyoruz. 

Yerde yatan bir adam... Kurtların yer ettiği 

vücudunda hiçbir boş yer yok. Etleri sıyrılmış iskeleti 

mide kaslarımızın kasılmasına neden oluyor. Parlak 

sineklerin vızıltısı bilgisayarın hoparlörüne kastediyor. 

Bütün bunlara rağmen garip bir his içime giriyor, bir 

farkındalık, bir sızı. 

Adam canlı. 

Dikkatli bakıldığında göğsünün kalkıp indiği 

görülebiliyor. Daha da dikkatli bakıldığında, her kurt 

ısırığını teker teker hissettiği anlaşılıyor. 



 

 

Hangi kuzenden geldiğini anlayamadığım “Arda, iyi 

misin?” sorusuna “Hayır, iyi değilim!” diye cevap 

veriyorum. Tişörtümü ıslatan ter... Empati ciğerlerime 

batıyor. Kalkmak istiyorum yerimden. Ölü ama canlı 

adamın çaresizliğini unutmak... 

Videodan kalın ve boğuk bir ses yükseliyor: 

“Baba...” 

Bir sinir krizinin fitili, bir mengeneyle sıkışan 

şakaklarımdan tutuşuyor. 

Ses bana ait. 

İkinci bir farkındalık, beyin hücrelerimde çözülüyor. 

Videonun adındaki kesme işaretinin sırrı. 

BeY'in ruhu. BeY. Bedri Yol. 
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Şakaklarım biraz evvel vitrinin üstünde duran 

kolonyayla ovulmaya başlıyor. Yengem sesime gelmiş, 

soran gözlerle bakıyor bana. 

“Gerçek değil.” diye telkin ediyor Eray, sıvazlıyor ani 

boşanan terle ıslanan sırtımı. “Arda, kendine gel. Gerçek 

değil, tamam mı?” 

“Ne gerçek değil?” diye soruyor yengem. Eray ona her 

şeyin yolunda olduğunu söylüyor. “İnternetten korkunç 

bir şeyler izledik de, o kadar. Geçer birazdan.” 

“Biliyorum...” diye fısıldıyorum. “Ama olacak. Tehdit 

ediyor.” 

Yengem bize kötü sitelere girmememiz hususunda 

nasihat veriyor ve içecek bir şeyler hazırlamak için 

mutfağa gidiyor. 

“Kaderde varsa olur, yoksa olmaz.” diye sesleniyor 

Gürsel. “Kaderde yoksa Syla’nın size zarar vermeye gücü 

yetmez.” 



 

 

“Ya varsa...” diyorum, inler gibi. Ateşim mi çıktı bir 

anda bilmiyorum. 

“O zaman zaten durdurmanın bir yolu olmaz. Niçin 

olmamış bir şey için üzülüyorsun şimdiden?” 

“Onun amacı bu.” diyor Eray. “Korkutmak seni, 

vazgeçirmek.” 

“Birini başardı.” diyorum derin bir nefesle bunu da 

atlatırken. “Diğerini başaramayacak.” 

Bir yandan babamla mesajlaşıyor Gürsel. “Amcam 

çok iyiymiş.” diyor bana. “Dergisinin yeni yazısını 

hazırlıyor. Syla’nın izlettiği videoyu anlattım. Hiç 

korkmadığını söyledi. Amcam senin için gerekirse sinek 

musallatına uğramayı bile göze alırmış ancak kötü 

hissetmene dayanamazmış.” 

Yanıt vermiyorum ama içten içe artık kimsenin 

benim için bir fedakârlık yapmak zorunda kalmamasını 

diliyorum. 

Şok esnasında attığım bilgisayar yerde. Neyse ki iyi 

durumda. Talja yerden onu alıp resetliyor. Sanki her 

şeyin suçlusu bilgisayarmış gibi kendimi daha iyi 

hissediyorum. 

Ayağa kalktığımda bacaklarım titriyor. 

“Lavaboya gidiyorum. Bir şey isteyen var mı?” 



 

 

Paranormal olaylar yaşayan insanlar, genelde tuvalet 

gibi yerlerden korkuyor. Bana ise nedense tuvalet, banyo 

ve yalnız kalabildiğim her yer daha hoş geliyor. 

Sorduğum sorunun absürtlüğü salonu güldürüyor. 

“Biraz bok.” diyor Eray. “Getirmeme gerek yok ondan.” 

diyorum yarı şaka yarı gerçek. “Zaten hayatımızda bolca 

var.” 

Uzun koridoru yürümek bir terapi gibi geliyor bana. 

Kapatıyorum lavabonun kapısını. Önümde musluk, 

karşımda ayna. Kendimle tanışmak için göz göze 

geliyorum yansımamla. 

Kimsin sen? 

Her korku filminde kendine yer bulmuş, klişe bir 

sahne geliyor aklıma. Bu sahneyi yaşamak istiyorum. 

İhtiyaç hissetmediğim halde sırf aynada musallatımın ay 

simasını görebilmek için yüzümü sabunluyorum. 

Ne tıkırtı geliyor ne de başka bir ses. Yüzüm 

sabundan arındığında, aynada, yılgın yüzümden 

başkasını görmüyorum. 

Hiçbir ihtimalden korkmuyorum. 

Gülümsüyorum. 

Belki de sabun, gerçekten Talja'nın dediği gibi, tüm 

kötülükleri hafızamdan silmiştir. 



 

 

Kurulandıktan sonra atıyorum elimi tokmağa. Kapıyı 

açtığımı hissederek indiriyorum aşağı ve itiyorum. Kapı 

gitmiyor. 

Birkaç kez daha tokmağı sarstıktan sonra bütün 

gücümle yaslanıyorum, açılmıyor. Kilitli gibi değil. 

Arkasından birisi tutuyor gibi. 

Henüz biraz önce soğuyan yanaklarımı ateş basıyor. 

“Gürsel, sen misin? Eray!” Tekme atınca kapı çok 

hafif aralanıyor, sonra hemen geri çarpılıyor. Bu 

durumdan, kilitli olmadığını kesin bir şekilde anlıyorum. 

Tüm gücümü kullanırken “Yapacağınız şakanın...” 

diye mırıldanıyorum. “Bırakın kapıyı!” 

Tokmak tarafından bir tıkırtı duyuluyor. Birisi, 

tırnaklarıyla kapıya vuruyor. 

“Tık - tık tık... Tık - tık tık...” 

Tıkırtıların bir düzen içerisinde olduğunu fark 

ediyorum. Sanki üçer üçer geliyor gibi... Bunun müzikte 

özel bir adı var. 

Hatırlamaya çalışıyor, çok geçmeden buluyorum. 

Kapının arkasındaki kişi her kimse, kapıya vals ritmiyle 

vuruyor. Evde ise şu an, ritim ve ahenge takıntılı tek bir 

kişi var. 

“Sybil! Bırak kapıyı!” Faili bulmak beni rahatlatmak 

yerine biraz daha terletiyor. 



 

 

Sybil Nandemann'ın zayıf ve beyaz kolları, limitlerini 

aşmadığı sürece beni durdurabilecek güce sahip değil. 

Ayrıca bu kız, bu tür şakalar yapacak bir insan değil. Onu 

tanıyorum, onda beyaz bir kelebeğin ruhu var. 

Kapı, Sybil'ın ismini haykırdığım zaman aniden 

bırakılıyor. Arkasının boş olduğunu görüyorum, derken, 

içime bir şeyler doğuyor. Bir ipek doğuyor, beyaz 

ipliklerden yapılmış bir tür ağ. 

Bazen beyaz kelebeklerden de korkmak gerekir. 

Annemin, koparılmış bir karanfil gibi solmaya 

bırakılan o kadının son sözlerinin de vals ritmine 

uyduğunu fark ediyorum. Sybil'ın konuşma tarzının da 

bu ritmi izlediğini... Bir ipek ağ doğuyor zihnime ama bu 

ağın neyin etrafına örüldüğünü göremiyorum. 

Videolarda görünen küçük kız, senelerdir tanıdığım 

hemşire... Kloe Konnore. 

Yine bu aileden gelen akrabam, Sybil. 

Syra Lula’nın kaderimize, bir arı kovanına giren ve 

yavruları çürüterek yok eden bir bakteri gibi bulaştığı 

yer, bu aileye ait olan bir hastane. 

Yok etmek istiyorsam düşmanımı, kurban kim, fail 

kim bulmalıyım 

Sybil'a ya da başka birine sezdirmeden Konorre 

ailesini araştırmalıyım. 



 

 

Odaya yürüyorum. Diğer insanların yanına. Tıpkı 

boğularak ölmenin uçurumundan, son anda 

kurtulduğum gibi bu olayı da anlatmayacağım kimseye. 

Bir denizim, ölen tüm balıkları içimde saklayacağım. 

Nar sıkmış yengem, ellerde kırmızı bardaklar. İkisi 

masada. Yarı yarıya boşalmış elde olanlar. Bir kişi 

içmiyor. Mavi gözleriyle bardağı bıçaklıyor. Bir 

benimkine dokunulmamış, bir de onunkine. 

“Devam edelim.” diyorum. 

“Sohbet edelim veya yatalım.” diyor Eray. “Bugün 

için çok fazla şey gördük.” 

Gülüyorum ve bir şakanın tonunu veriyorum sesine. 

“Ben yeterince görmedim.” Gerçek şu: Ben, onu henüz 

öldürmedim. 

“Sadece hastaneye bakacağım.” yanıtını veriyorum, 

meyve suyunu kapıp açarken bilgisayarı. Evin oğulları 

bana endişeyle karışık bir merakla bakıyor. “Yazma onun 

ismini.” diyor Eray, büyük yaşta olduğu için cihazından 

ziyade beni düşünüyor. 

“Gerçekten, sadece hastane.” Seslenişim, mırıldanır 

gibi. Sözümü tutuyorum. Karşıma Dr. Konorre'un mavi 

ve beyaz renklere boyanmış sitesi çıkıyor. Birkaç temsili 

mutlu hasta fotoğrafından sonra, ekrana bir bina 

fotoğrafı geliyor. 



 

 

Burası on altı sene boyunca gittiğim ara sokak değil. 

İşlek bir caddenin kenarında, yemyeşil ve bir park kadar 

geniş bir bahçenin ortasında yeni, lüks bir bina. 

“Yeni binamızın açılışını kutluyoruz!” yazısını 

görünce üstüne tıklıyorum. Bir haber açılıyor. 

Haberin fotoğrafında çoğunu tanıdığım doktorlar ve 

hemşireler var. Önlerinde kırmızı bir kurdele, birkaç 

protokol üyesi, elinde makasla şehrin belediye başkanı... 

Klasik bir açılış fotoğrafında bulunması gereken her şey. 

Tam gibi görünüyor ama eksikliği yüzlere birer birer 

baktığımda fark ediyorum. Kloe Konnore açılışa 

gelmemiş. 

Yazıyı okumak için aşağı inmeye çalışıyorum. 

Haberin tarihi geliyor ekrana ve ben, kutuplarda havaya 

atılmış kaynar su damlaları gibi donup kalıyorum. 

Haber yeni değil, annemin ölüm tarihinden tam on 

üç gün öncesine ait. 

Bir ilkbahar ayıydı, iki pazar evde pinekledim, bir 

pazar ziyarete gittim ve onu kaybettim. 

Dudaklarım birbirine küsüyor, kaşlarım ise âşık 

oluyor. Beynim bu basit problemi, evrenin sırrını çözmek 

üzere olan bir bilim adamı gibi çözüyor. Yavaş ama 

oldukça azimli. 

Hastanenin yeni binasına annemin ölümünden önce 

taşındığı gerçeğini sindirmem dakikalarımı alıyor. 



 

 

Eski binaya gittiğim son gün, günün her saatinde 

birilerinin olduğu bahçe bomboştu. Yaprakları dökülmüş 

bir ağaç, sevdiklerini kaybetmiş bir ihtiyar gibiydi. 

Danışmada kimseler yoktu ve ben görevlilerin tuvalete 

gittiğini düşündüm! Hepsi birden mi gitmişti? 

Yapraklarımı döktüğüm gün, Ben, hemşire Kleo ve 

annem dışında, binada kimsenin olmadığını anlıyorum. 

Bir hemşirenin durumu ciddi olan hastalardan biriyle 

birlikte eski binada kalmak için hastane yönetimini nasıl 

ikna ettiğini bilmiyorum. 

Aniden deli gibi öksürmeye başlıyorum. Boğazımda 

yolculuk etmekte olan nar suyu kıyafetlerimi, bilgisayar 

ekranını ve yengemin bembeyaz koltuklarını kirletirken 

içimi saran ağa bir halka daha dâhil oluyor: 

Syra Lula, Konnore ailesi, eski bina.  
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Bir müşkülü yerinde araştırmak için eski binaya iki 

adımlık mesafede olan evi bırakıp başka bir ülkeye, 

binlerce kilometre uzağa göçen bir leylek kuşuyum. 

Onlarca insanın çalıştığı işyerinin taşındığını 

anlayamayacak bir bakar kör... 

Zekâ seviyem, aldığım nefesim hakkını vermiyor. Bu 

yüzden korkunun ormanında avlamak isterken 

avlanacağım. 

Bağlantılar kuruluyor bir bir. Zihin kuyularımdan su 

çekiyor bir bilinmeyenli denklemler. Eski bir binadan bir 

aileye bulaşan, sonra da hamile ve zavallı bir kadına 

teslim edilmeye çalışan bir lanet. Başaramıyorlar, geri 

tepiyor, anneme verdikleri zarar şekil değiştirerek kendi 

torunlarını buluyor. 

Islak mendil isterken, hâlâ arkasına yaslanmaya 

korkan Sybil'a bakıyorum, hâlâ dimdik oturan ve ütülü 

gömleğiyle, kalem eteğiyle duran. Deli değil, bu kesin 

ama uyumsuz, anlaşılmaz. Anlaşılmamak yalnızlık 

hücresinin anahtarı değil midir? 



 

 

“Keşke büyüklerin hatasını, çocukları çekmese.” 

diyorum içimden. 

“Bakma şuna!” diye bağırıyor Eray. Bilgisayarı 

elimden almak için bir hamle yapıyor. “Yok, bir şey 

olmadı, nar suyunu boğazıma kaçırdım.” diyorum 

gülerek. 

Mutfaktan bir koşu bez alıp geliyorum. Leke 

derinleşmeden koltuğu siliyorum. 

Bizi izleyecekse tüm izlerimiz, geride leke 

bırakmamak gerek. 

Öksürük bahane oluyor ve kendimi banyoya 

atıyorum. 

Ben ona gidemiyorsam, o bana gelmeli. Annemin 

yıllar önce yaptığını yapacağım. Bir emrine karşı 

geleceğim ve onun bana bir darbe vurmasına izin 

vereceğim. Mantık dolu hesaplar yapamıyorum, aklım 

hırsımın önüne geçiyor. 

Kapıyı bu sefer kendi arzumla kilitliyorum. 

Aynaya bakarak “Seni çağırmaya cesaretim var, Syra 

Lula.” diyorum. 

Bir şey gerçekleşmiyor ama önce yanan kömür, sonra 

da yoğun bir yosun kokusu banyoyu dolduruyor. Doğal 

değil, tesadüf de değil, biliyorum. 

“Senin kendini göstermeye cesaretin var mı?” 



 

 

Uğultular duyuluyor. Gözümü kapatıp dinliyorum, 

bir şarkı gibi. Ancak güftesi anlaşılmıyor. Yükselen 

korkumu bastırıyorum ve felaketler getiren, o hadsiz 

sözü söylüyorum: 

“Daha kötü ne olabilir ki?” 

Bir yandan da elim, telefonumda. Babama yazıyorum 

klavyeye bakmadan. “Sesimi duyman gerekiyor baba. O 

emretti.” Yalanlarımın bini bir para. 

Korkunç tekerleme netleşiyor. ”Anne yok anne yok o 

kızgın o gazap o gazap ölüm var kız kardeş git dedi sen 

asi sen şanslı öldürmem öldürmem kan kan kan akacak 

akacak...” 

Kapı tüm kuvvetiyle çalınıyor. “Arda, aç kapıyı!” diye 

bağırıyor Eray. “Kıracağız! Aç!” Telefon aramayı 

başlatıyor. Sinyali kulağıma geliyor. 

Hissetmiyorum diz kapaklarımı. Gözlerimi aynadan 

ayırmıyorum. 

Aile bireylerim, kötü bir şeyler olduğunu hissederek 

kapıya toplanıyor. Kendisine meydan okuduğum halde o 

kendini göstermiyor, bir darbe vurmak için pusuya 

yatıyor. Ben ise bekliyorum. 

Onun zayıf noktasını biliyorum. Sözünü geçirmek 

için nasıl çırpındığını... Onu zayıf noktasından avlamak 

için bekliyorum. 

Sinyal sesleri kesiliyor. Bu, telefonun açıldığını 

gösteriyor ama babamın nefesini duymuyorum. 



 

 

“Hile yapma.” diye sesleniyorum. Hiç bu kadar kalın 

gelmemişti sesim kulağıma, isyankâr esintiyle 

titrememişti. “Dinle beni baba. Telefona nefesini ver.” 

Üflüyor. 

“Hile yaptım.” Kucağındayım karanlığın ama 

dudaklarım hâlâ kıvrılabiliyor. “İznim yoktu baba.” 

Koku deniz kenarındaymışım gibi yoğun. Ölüm 

tekerlemesi ensemde devam ediyor. ”anne der ölmelisin 

sen sen ölmelisin sen sen kız kardeş acıdı öldürmem ben 

biraz yaralar kan akar kan kan kan” 

Babamın bu fısıltıları duyup duymadığını 

bilmiyorum. Fakat ben onun hıçkırıklarını 

duyabiliyorum. 

Amcamın bağırışları duyuluyor. Kapıya tekmeler 

vuruluyor. O bana çok yaklaştı, darbesini vurmak için 

son sözümü bekliyor. 

Annem geliyor aklıma. Kemikleşmiş elleri... Boş 

bakan gözlerine vuran anlık bir ışık... Beni korkutan 

halleri benim içindi, beni karanlıktan koruyabilmek 

içindi. 

Herkese istediğini veriyorum. Ben istemeden, 

boğazım fısıldıyor: 

“Özür dilerim baba.” 

Çok geçmeden tuzağım işlemeye başlıyor. Geliyor. 

Çenemin altında bir his... O, boğazıma saldırıyor. 



 

 

Bir his duyar duymaz yeniden aynaya 

odaklanıyorum. Onu görüyorum. Gözlerim irileşiyor. 

Eli siğil dolu ve yeşil, tırnakları upuzun, kolu beyaz 

ve ince. Yüzü kızgın değil, belki de dingin. 

Fışkıran kanı hissediyorum. Koku değişiyor, 

tekerleme susuyor. Gücüm git gide tükeniyor. Son kez 

fısıltı halinde “Hayır!” diyebiliyorum. 

Boğazımı Sybil'ın tırnakları yırtıyor. 
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Kapı büyük bir gürültüyle kırılıyor. 

Bir miktar kan kaybettiğim doğru. Dünyayı bulanık 

görüyorum ancak bilincimin bir kısmı yerinde. Uyanık 

bir insan gibi berrak değilse de algılarım, baygın 

sayılmam. Gürsel'ın kanı durdurmak için boynumu 

tuttuğunu fark ediyorum mesela. Amcamın ambulans 

çağırdığını... Yengem gazlı bez getiriyor, Talja şok içinde 

durumu anlamaya çalışıyor, Eray nabzımı tutuyor. 

Sybil... Uzaktan sessizce bizi izliyor. 

“Ben demiştim.” bakışı belirmiş kısık gözlerinde. 

Yüzü kızgın değil, belki de dingin. Bir süredir 

şüphelendiğim durumdan, derhal emin oluyorum. 

Biliyor. Bilerek yaptı. 

Elinde dolu bir bardak var. Nar suyuyla değil, 

kanımla. Bunun bir tek ikimiz farkındayız. Biliyor. 

“Merak etme.” diyorum içimden. “Ben de biliyorum.” 



 

 

Amcam görüşmesini bitirmiş geliyor. Öfkesi, 

göbeğini eritecek. Dikenler çıkacak sanki orta incelikte 

kaşlarında ve kaktüsler yetişecek sakalsız yüzünde. 

“Yapma çocuk!” diye bağırıyor bana. “Acılarımızı 

diriltme!” 

“Berat, dur...” diyor yengem. “Sonra kızarsın.” 

“Sonrası falan yok bu işin!” Sesi tavandan 

yankılanıyor. “Ben kardeşimin eşini, neşesini 

kaybettiğine şahit oldum, tamam mı? Oğlunu göremediği 

için çektiği acıya şahit oldum ben.” Yakamdan öfkeyle 

tutuyor ama fazla sarsmıyor. “Ona yeni kayıplar 

yaşatmaya hakkın yok!” 

Konuşabilecek gibi hissetmiyorum. Gücümün 

yetmeyeceğini düşündüğüm için fısıltıyla “Bizi kazanmak 

için uğraşıyorum.” demek istiyorum. 

“Sus!” Kırılmış kapıya bir tekme daha atıyor. “Sus, 

sakın cevap verme!” Bir an banyodan çıkacak gibi 

arkasını dönüyor, sonra vazgeçiyor. “Bundan sonra 

çocuk, Sy...” Ağzına vuruyor. “Onunla uğraştığını bir 

göreyim sokağa atarım seni. Geldiğin yere mi dönersin 

parkta mı yatarsın beni ilgilendirmez!” O kadar hızlı 

soluk alıp veriyor ki yanakları şişiyor. Birkaç saniye daha 

öfkeyle bakıp gidiyor. 

“İsterseniz dönebilirim,” demeye kalmadan Gürsel, 

“Aldırma sakın.” diyor. “Sinirle söylüyor. Gitmeye 

kalkarsan daha çok sinirlenir ve seni o zaman siler işte.” 



 

 

Ambulans çabuk geliyor, bu iyi bir şey ki duyarsız 

insanlar tarafından bu sefer sıkıştırılmamış trafikte. 

Belki de saat gece yarısını çoktan geçtiğindendir, kim 

bilir? Görevlilere yara hakkında yalan uydururken 

sürtüşmeyi bir süre unutuyoruz. 

Pansuman orada yapılıyor. Yara çok derin, üstelik 

çamurlu. Temizleniyor. “Tırmığın üstüne düştüm.” 

diyorum sorulunca. Sybil ani, sessiz ve sözüm ona 

nedensiz bir kahkaha atıyor. Bu yersiz ifadeyi de benim 

dışımda kimse fark etmiyor. 

Hastanede ilk olarak nefesim kontrol ediliyor. 

Gırtlaktaki yara tıkanıklığa neden oluyorsa “trakeostomi” 

adı verilen, boğaza delik açılmasını gerektiren cerrahi bir 

işlem uygulanacak. Az da olsa nefes alabiliyorum, 

dolayısıyla operasyona gerek kalmıyor. 

Sesim biraz kısık ama ciddi bir durum gibi 

gözükmüyor. Acildeki doktor, yarından tezi yok, bir 

uzmana muayeneye gitmem gerektiğini söylüyor. Bir saat 

içinde eve dönüyoruz. Boynumda bolca bandaj var. 

Yengemin ısrarlarına rağmen yemek yemeyi 

reddediyorum. Sadece biraz uyumak istiyorum. 

Kuzenlerimin odasına kapanıyorum. Çok 

düşünüyorum. Hatalarımı, kazanımlarımı... Yiğitlik güzel 

ama yalnızlık, bana yenilgiden başkasını vermiyor. 

Her şeyi Eray ve Gürsel'le paylaşma kararı alıyorum. 



 

 

Fakat ne zaman? Bugün olmaz. Bu akşam olmaz. 

Onun ne kadar sinsi olabildiğini gördüm. Bu konuşmayı 

yapmadan önce Sybil’i bir şekilde evden çıkarmam 

gerekiyor. Ya da Sybil'in evde olduğunu garantilediğim 

bir anda üçümüz çıkmalıyız. 

Düşüncelerimin net olmadığını fark ediyorum. Syra 

Lula, Sybil'in ta kendisi mi? Yoksa Sybil onunla işbirliği 

mi yapıyor? Peki aynı aileden diğerleri, mesela Kloe 

Konnore? Misyonları tam olarak nedir? 

Bugüne kadar onunla doğrudan yüzleşmeyi tercih 

ettim. Karşısına çıktım, onu kışkırttım. Bundan sonra da 

aynı politikayı sürdürebilirim. Aynı hedefe iki ayrı yoldan 

gidebilirim. 

Bir matruşka gibi iç içe dolamak istiyorum 

konuşmalarımı. Sybil ile doğrudan konuşmak, sonra da 

diğer kuzenlerimle arkasından iş çevirmek... 

Haritalar çizerken beyin kıvrımlarımda, dalıyorum 

Türkiye'deki ilk sabahımın uykusuna. 

Saat üç buçuk. Güneşin doğmasına çok az kaldı. 
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Gün doğmadan uyanmalısın diyor sanki boğazımdaki 

el, güne asla kavuşmamalısın. Hırıltılı ve sessiz bir 

çığlıkla durdururken eli, oda karanlık dahi olsa 

tanıyorum bu ince parmakların sahibini. 

“Neden Sybil?” diye fısıldayarak yapıyorum hoş 

geldin merasimini. 

Şaşırmıyor ve de kaçmıyor. Tıpkı benim gibi, bana 

fısıldıyor: “O istedi.” 

“O sensin.” diyorum. Sesindeki ritim, cenazemin 

marşı sanki. Ölüm korkusu bir bulut gibi şakaklarıma 

dolanıyor. Biliyorum, her an kesebilir nefesimi. 

“Oyum.” diyor. Ardından yalanlıyor kendini. “O 

değilim.” 

Parmaklarını çekiyorum sargılarımın üzerinden. 

“Yalan söyleme.” diyorum. “İkisi aynı anda doğru 

olamaz.” 



 

 

“Sen aynadaki yansıman mısın?” diye sorunca 

afallıyorum. “Ne?” diye cevaplayabiliyorum sadece. 

“Hem öylesin, hem de değilsin.” diyor, bir tekerleme 

söyler gibi. Ayna görüntüleri oluşuyor zihnimde. 

“Neden annemin önce aklını, on altı sene sonra da 

canını aldın?” Doğum günü fotoğrafı geliyor hayalime. 

Bir fotoğraf karesine hapsedilmiş mutluluğu... Sorumu 

duyuyor ama sessiz kalıyor. Bir damla yaş, sakalsı 

tüylerime akıyor. 

“Öldürmem.” demesiyle aklıma banyoda 

yaralanmadan önce yankılanan tekerleme geliyor. 

Sybil'ın sesiyle söylenmiyordu ama onun ritmiyle, en az 

onun kadar ince bir ses tonuyla... “Öldürdüm.” diyor. 

Sybil'ın benden aylar sonra doğduğu gerçeği aklıma 

geliyor birden. Kalbimin atışı değişiyor. Denklem 

kurarken bir hata yapmış olmalıyım. Beynim hızlı 

çalışıyor ve ben daha ne olduğunu anlayamadan, 

ağzımdan “Sen Sybil'ın bedenini kullanıyorsun.” cümlesi 

dökülüyor. 

“Yansımasını.” diye cevap veriyor. 

“Sybil nerede?” Neredeyse bağıracağım. Sesimi belli 

bir seviyenin altında tutmak çok zor. “Huzursuz 

düşüncelerle, huzurlu bir uykunun arasında.” Gülüyor. 

Yüzü kızgın değil, belki de dingin, hâlâ. “Onun bedenini 

kullanmıyorum. Yansımasını kullanıyorum.” 

“Adın ne?” Saçımı ıslatmış akan terler. Bu geceki 

sınavım çok ağır benim, çıkamıyorum içinden dehşetin. 



 

 

“Biliyorsun.” diyor. “Bilmiyorsun.” 

Bu sefer çabuk anlıyorum. 

“Syra'sın.” diyorum. “Lu... değilsin.” Syra derken 

yüzü bir an değişiyor, korkarak gözlerimi kapatıyorum. 

Lula derken parmaklarını ağzıma götürüyor, harfleri 

çıkartamıyorum. “Anneyi çağırma.” diyor. Ben ise hâlâ 

üzerimden Syra ile Lula'nın farklı ruhlar olmasının 

şaşkınlığını üzerimden atmaya çalışıyorum. 

“O mu öldürdü? Anne dediğin mi?” diye soruyorum. 

Bu sefer iki zıt ifadeyi art arda söylemiyor. “Evet.” 

Syra, Lula'ya anne diyor. Aklıma gerçek bir bağdan 

ziyade Lula'nın, tıpkı bana yapmak istediği gibi onu da 

evlatlık aldığı geliyor. Bu anlaşma Sybil'ın ailesiyle mi 

yapıldı? Çözemiyorum. 

“Hikayeni anlat.” diyorum. “Kimin?” diyor. “Bu 

bedenin ikizinin mi yoksa ismi değişenin mi?” 

“Kafam çok karışık.” Gözlerimi açıp pencereden sızan 

sokak lambalarının aydınlığıyla buluşuyorum. “Lütfen.” 

diye yalvarıyorum canavara. “Sen yapmadıysan, bana 

yardım et.” 

Biraz önce çektiğim eli yeniden göğsümde geziniyor. 

Banyodaki kadar korkunç ama daha sessiz bir tekerleme 

kulaklarıma doluyor. 

“Biz biriz biz biriz... biz aynı iki ruhuz... küçüktüm o 

geldi... bir masal söyledi... karıştık içimize... o dedi ben 

uydum... o yaptı izledim... hırsım yoktu benim, ben 



 

 

beden istedim... anne benim için kardeş istedi... delirtti 

öldürdü... kendi bedenleri... ben yaraladım sakladım... 

öldürmedim kimseyi... o bunu sevmez ifşayı sevmez 

hikayeleri sevmez öldürür seni beni... sırlar sır olmalı 

dedi...” 

Terim yastığa akarken, her sözü ezberliyorum. 

Lula'nın Syra'yı istemediği vahşetlere zorladığını 

anlayabiliyorum ama daha fazlasını değil. “Ben beden 

istedim” ne demekti? 

Sorularım zihnimden bir bilye gibi dağılıyor. 

Tekerlemenin sözleri anlamsızlaşıyor ve ben, uyumaya 

devam ediyorum. 

İrkilerek uyandığımda aklımda bir şüphe... 

Aydınlanmış oda, gecenin aksine. “Her şey düş müydü?” 

diye soruyorum kendime ve kalkıyorum kahvaltı 

sofrasına katılmak üzere. 

Mutfağın, yengem haricinde bomboş olduğunu 

görüyorum. 

“Tünaydın.” diyor. Saate gözüm gidiyor ve öğleyi 

biraz geçtiğimizi fark ediyorum. Dokuz saattir 

uyuyormuşum. 

Ben sormadan, “Kızlar gezmeye çıktı.” diyor. “Talja, 

beyaz kıza -adını unuttum- bir alışverişin iyi 

gelebileceğini düşünüyor.” 

“Çocuklar nerede?” Sesim kalınlaşmış. Bir borudan 

çıkar gibi geliyor. “Baskete gittiler.” diyor yengem. “Gel 



 

 

evladım, sana ballı süt ısıttım. Sonra da doktora 

gideceğiz.” 

“Doktor mu?” O kadar halsizim ki parmağımı 

kıpırdatmak bile istemiyorum. Ancak yengemin 

dediklerine itiraz etmiyorum. 

Çocuklarla yeniden bir araya gelebilmemiz, ancak 

ikindinin akşama dönmeye başladığı saatlerde oluyor. 

Kızlar hâlâ dışarıda. Ben, hastaneden iki ilaçla 

kurtulmanın ve çabuk iyileşeceğimi bilmenin sevinci 

içerisindeyim. Fırsatı yakalamak gerek. Şimdi, dün olan 

her şeyi anlatmanın tam zamanı. Düş mü gerçek mi 

bilemediğim diyalogu da öyle... 
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“O, Sybil'ın içinde.” diye başlamazsam söze, yorgun 

ve kurt gibi acıkmış kuzenlerimin ilgisini üzerimde 

toplayamam. 

“Babama söylersem iyi olmaz.” diye tehdit ediyor 

beni Eray. Topun ucunda olan benim ama benden daha 

çok korkuyorlar. 

“Çok şey bildiğim halde beni yalnız mı 

bırakacaksınız?” Vicdana oynamakta fayda görüyorum. 

Yaklaşıyorum bedenlerine ve gözlerinin içine bakıyorum. 

“Olay çıkartmayacağım. Olanları anlatacağım.” 

Eray, “Sen her olay çıkartmayacağım dediğinde...” 

derken kardeşi onu susturuyor. “Biz bir soluklanalım 

sonra balkona otururuz. Seni dinleyeceğiz.” 

“Acele etmemiz gerekiyor.” diyorum yalvararak. 

“Uzun sürmeyecek, söz veriyorum.” Nasıl bir ağaç 

gizlenirse tohumda, ben de öyle özlü sözler seçerek 

anlatıyorum olan biteni. Sybil'daki tuhaflıkları... Bana 

dediklerini... Tekerlemeyi söylüyorum birer birer. 



 

 

İnkârla çarpılıyor yüzleri. Çarpılıyor yüzüm. Bana en 

yakınlarım da inanmazsa kimden destek alacağım? 

“O kızın psikolojisi bozuk.” diyor Gürsel. “Syra ile bir 

ilgisi olduğunu sanmıyorum.” 

“Syra dendiği zaman onun yüzünün nasıl değiştiğini 

görmediniz mi?” Çıldıracağım. Saçlarımı arkaya 

sıvazlıyorum. “Kanıtlamak için ne yapabilirim 

bilmiyorum ama...” 

Kaşlarımı çatıp havayı birkaç kez kokluyorum. Yosun 

kokusu dolu içerisi... “Bu ne?” demeye kalmadan biraz 

önce beni reddeden Eray ve Gürsel'ın gözleri irileşiyor. 

İnsan bir durumu, birden fazla yaşayınca şaşırmıyor. 

Sybil'ın nefesi arkamda. 

İsmini söyleyince geliyor. 

“Sanırım bana inanmışsınızdır.” Sesim çok geç 

kalmamayı umarak titriyor. Bir doğaüstü olaya şahit oldu 

kuzenlerim biraz önce. Bir varlığın adımlar ve mesafe 

olmadan yanımıza gelmesine... 

“İsteğin ne?” diyorum sertçe. İçimde bir yerlerde pes 

eden hain damarlarım, hazır vermeye kendini. 

“Adımı bul benim.” diye fısıldıyor. Dili sinir bozucu 

bir vals etmekte. “Öykümü bul benim. Denize ver beni. 

Sözüm söz, bırakacağım anneyi...” 

Kokusu yavaşça siliniyor. Sesi, nefesi de. Arkama 

baktığımda artık orada olmadığını görüyorum. Eray da 



 

 

Gürsel da etkilenmemiş gibi yapmaya çalışıyor ama 

bayılıp düşmek üzereler, belli oluyor. 

“Demiştim.” Alnım kızarıyor. “S ile başlayan ile L ile 

başlayan farklı kişiler, yani ruhlar mı demeliyim, her 

neyse. S hep Sybil'ın içinde. L ise bir kez geldi ve o zaman 

Sybil düzgün konuştu. Hatırlıyor musunuz?” Siliyorum 

terimi. Öfkelendiğim zaman hep böyle oluyor. 

“Ne yapacağız?” Gürsel ayaklarına bakıyor. Ben ise 

yola gidiyorum, gidebileceğimiz tek yola. 

“Sanırım, onun istediğini uygulayacağız. Syla'nın S'si 

kim, bulacağız.” 

Binadaki tuhaflıklardan bahsediyorum bir süre. 

Videoda orası vardı. Hastane taşındıktan sonra bile Kloe 

Konnore ve annem, orada kaldı. “Bir şekilde 

Danimarka'ya gitmeliyiz.” diye toparlıyorum konuyu. 

“Büyük dayımın, kayın babasının, hemşirenin evini 

incelemeliyiz.” 

“Olmaz o.” Eray, sanki içine sigara dumanı 

çekiyormuş gibi havayı üflüyor. “Madem geri dönecektin 

niye geldin derler. Biz de gidemeyiz.” 

“Bir bahane uydururum. Özledim derim. Annemin 

mezarını ziyaret edeceğim derim.” Şartları zorlayarak 

çırpınıyorum. 

“Geleli iki gün bile olmadı.” diye hatırlatıyor 

kuzenim. “Belki de yapman gereken sadece bu işin peşini 



 

 

bırakmaktır, ne dersin?” Çıkıyor odadan. Sinirleri çokça 

bozulmuş belli ki. 

Gürsel ise düşünüyor. Eli şakağında. Ben kendimi 

yabancı bir ülkenin yağmurlu sokağında bulurken ve 

ıslanıp hasta olmaktan korkarak yalvarırken, başını 

kaldırıyor ve bana bir şemsiye uzatıyor. 

“Gittiğimiz spor kulübünün Ağustos ayı içerisinde bir 

Avrupa gezisi olacak.” diyor. 

“Yani?” Göğsümün iniş kalkışları hızlanıyor. 

“Eray'la biz Danimarka'ya gidebiliriz.” 

“Detayları ver!” Pişman ediyorum onu ihtimalleri 

söylediğine. “Kaç gün sonra gidiyorsunuz?” 

Gürsel gülüyor heyecanıma. “İki hafta var gezinin 

başlamasına ama Kopenhag'a ne zaman gideriz 

bilmiyorum. Hem kesin bir şey de yok, babamdan izin 

almak, bir de para biriktirmek gerekiyor. Merak etme 

alırım ben izni. Boş durmayız o sırada. Bol bol 

araştırırız.” 

Amcamdan ve bir oğlundan köstek görmüşken bu 

beklenmedik ışık beni aydınlatıyor. 

“Yaparız değil mi?” diyorum neşeyle. Katılıyor bana. 

“Tabii ki!” 



 

 

Serin hava ciğerlerime misafir olarak paylaşıyor 

ümidimi. Gökyüzü kızıl ışıklarını söndürüyor, akşam 

ezanı bulutlarda dolanıyor.  
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Sayılı günün çabuk geçmediği vakitler varmış. Bunu 

her gece uykuya dalmakta zorlanıp her sabah uyanmayı 

reddederken anlıyorum. 

Gürsel izin almak için çok çabalıyor. Eski birkaç 

elektronik eşyasını satıp para kazanmaya uğraşıyor. 

Olmamasından korkuyorum, başımı yastığa gömüyorum. 

Eray çok umursamıyor ama gezi fikrine karşı da 

çıkmıyor. Arada sırada kumbaraya yardımı dahi 

dokunuyor. 

Sybil genelde benden uzak duruyor, Talja ile birlikte 

takılıyor. Talja onun sık sık ortadan kaybolmasından 

şikayetçi. Bunu duyduğumda kıs kıs gülüyorum, tıpkı 

yaralandığım gün Sybil'ın bana yaptığı gibi. 

İnternet sitelerini alt üst ediyorum. Kütüphanedeki 

korku bölümlerini de. Hiçbir öykü beni tatmin etmiyor, 

benimkine benzemiyor, bana gereken bilgiyi vermiyor. 

Bekleyişim sabrımın önüne geçtiği gün Gürsel'dan 

mutlu haberi alıyorum. Gezi listesine adlarını 



 

 

yazdırmışlar. Üç gün sonra yola çıkıp birkaç ülkeyi 

gezdikten sonra haftaya Danimarka'da olacaklar. 

Sayılı gün çabuk geçmiyor. Bir kaplumbağa gibi 

yüklerimi sırtıma vurup her gün, yelkovanın peşinden 

gidiyorum. 

Her geçen gece eskiyor sargılarım. Yaralarım gittikçe 

daha az acıyor hatta dokunulmadığında hissetmiyorum 

bile. Bir sabah yine geç uyandığımda bandajları yerde 

buluyorum. Düşmüşler. Aynaya bakıyorum, ince 

kabuklar ve biraz iz dışında yaralar, boynumu terk etmiş. 

Evi dolaşıyorum. Televizyonlu odada elma soyan 

yengem, onu izleyen Talja ve yine dimdik oturan, önüne 

bakan Sybil ile karşılaşıyorum. Eraylar gece yola çıkmış. 

Dört gün sonra, eski şehrimde olacaklarmış. 

Dayanıyorum uykuya, ardından uyanmaya. Bütün 

gün eski video oyunlarıma geri dönüyor ya da yengemin 

ev işlerine yardımcı oluyorum. Bakkala zorla göndermese 

dışarı çıkacağım yok. 

Gecemi kâbuslar, gündüzümü düşler ziyaret etmiyor. 

Sadece babamla görüşeceğim günü hayal ediyorum. 

Uzaktan bir kıyafetin ardında da olsa vücudunu 

görebilmiştim, ne amcam gibi kiloluydu ne de pek sıska. 

Benim gibiydi işte. Orta yolda, kolları dolgun, 

göbeklenmeye müsait ama bu eşiği aşmayan. Birbirimize 

benziyor muyuz acaba? Amcama sormayı çok istiyorum 

ama tepkisinden çekiniyorum. 



 

 

Bir sabah telefonuma, “Kopenhag'a vardık” diye 

mesaj gelince bir şeylerin bittiğini, bir şeylerin de 

başladığını anlıyorum.  

Öğleden sonra herkesin serbest olduğu bir zaman 

aralığı olduğundan bahsediyor Gürsel. Onlar adresini 

verdiğim binaya giderken, bir odaya kapanıyorum. 

Kuzenlerimin birisiyle, Eray'la, telefonda görüşeceğim. 

Gürsel ise sosyal medya üzerinden anlık olarak fotoğraf 

ve video gönderecek. 

Telefonu görüşme için hazırlayıp bilgisayarı 

açıyorum. 

İlk fotoğraf binanın önünden geliyor. Bahçenin 

dışından. Hastanenin eski binası hiç olmadığı kadar 

ürkütücü duruyor. Duvarların sıvası biraz daha 

dökülmüş. Siyah yağmur bulutları atmosferi 

tamamlamış. 

Eray beni arıyor. 

“Geldik biz, içeri giriyoruz şimdi.” 

“Tamam.” Alt dudağım dişlerimin arasında. 

“Telefonu kapatma, olur mu? Sesinizi duymak 

istiyorum.” Bir hışırtı geliyor, ardından kuzenimin sesi. 

“Peki.” 

Tüm buruk neşesini kaybetmiş bahçeden bir fotoğraf 

geliyor. Masalar ve sandalyeler bir kenara dağılmış. 

Derken kulağımdaki telefon, uzaklardan gelen bir kadın 

sesini ağırlıyor. Kloe'nun sesini! 



 

 

“Merhaba. - hışırtılar - Nasıl yardımcı olabilirim?” 

Yeni bir bildirim geliyor. Gürsel, Kloe ve Eray'ın gizli 

bir açıdan çekilmiş fotoğrafını yolluyor bana.  Bir yol 

ayrımı yaşandığını anlıyorum. Farklı ipuçları bulabilmek 

için farklı patikalar kullanacaklar. 

Eray'ın telefonu cebinde, gerektiğinde beni 

duyabilmek için kulaklık takıyor. Kloe'ya benden, 

annemden bahsediyor. Yolu buralara düşmüşken 

hastaneyi gezmek ve biraz sohbet etmek istediğini 

söylüyor. 

Arka bahçenin bir fotoğrafı düşüyor bilgisayara. Hem 

Gürsel'ın aklına hem de benimkine, küçük Kloe'nun 

bahçeyi kazdığı o video düşüyor. 

Diğer kuzenim, görevi hemşireyi oyalamak gibi 

davranıyor. Havadan sudan konuşuyor. Fakat benim 

istediğim, o kadının bedeninin de içinde fareler gezen 

boş bir kavanoz olup olmadığından emin olmak. İsteğimi 

fısıldıyorum ama bunu nasıl test edebiliriz, bilmiyorum. 

Gürsel toprağı kazıyor. Tam da o tuhaf videoda, 

küçük kızın oynadığı yeri. İşe yarar bir şeyler çıkmasını 

ümit ederek telefona yoğunlaşıyorum. 

Hemşireyle konuşan kuzenim açacak konu bulmakta 

oldukça zorlanıyor artık. Bir anda susuyor. Onu 

görmediğim halde göz kapaklarının biraz daha açıldığını 

hissedebiliyorum. 



 

 

Türkçe olarak fısıldıyor: “Onun aynada yansıması 

yok!” 

Bu sırada Gürsel aynı anda dört fotoğraf gönderiyor 

Birinci fotoğrafta toprakla bütünleşmiş, etleri 

çürümüş, siyahlaşmış bir iskelet var. Boyu dizden aşağısı 

kadar. Ölü kurtlarla kaplı... Üzerinde bir zamanlar elbise 

olduğu belli olan yün parçaları var, bir de zamana 

meydan okuyan altın bir madalyon. 

İkinci fotoğraf cesedi daha yakından alıyor. İskeletin, 

videoda görünen küçük kıza ait olduğu anlaşılıyor. 

Dudaklarım aralanıyor. Kloe'nun ikizi yoksa bu iskelet 

bir zamanlar hangi çocuğun bedenini ayakta tutuyordu? 

Üçüncü fotoğrafta Gürsel madalyonu bir dal ile 

çevirmeye çalışıyor. Fotoğraf puslu, yazı okunmuyor. 

Dördüncü, madalyonun ön yüzünün net çıktığı 

fotoğraf oluyor. Yazıyı okuyorum. Beynime kan sıçrıyor. 

“Konorre ailesinin ilk kızı Kloe'nun doğumunun 

mutluluğunu paylaşıyoruz, 

Strand Ailesi” 
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Syra'nın ”Ben onun bedenini kullanmıyorum, 

yansımasını kullanıyorum.” derken ne demek istediğini 

anlıyorum. ”Anne öldürür, ben öldürmem.” temalı 

tekerlemelerde ne demek istediğini de... Boynuma tırnak 

atarken, Sybil'ı aynanın içinde görmemin izahını da... 

Tutulan, felç geçirdiğini sandığım omuzlarım 

eşliğinde ilk diyebildiğim şey, “Eray, yapabildiğin kadar 

çabuk sıvış oradan!” oluyor. Daha fazla hava ziyaret 

ediyor ciğerlerimi daha az zamanda. 

Çok fazla şey anlıyorum. 

Beni bebekliğimden beri karşılayan, iyi davranan o 

tonton kadın, Kloe Konorre değil. Hiç olmadı. Annemin 

hemşireliğini onun katili yaptı. Lula... Beni evlatlık 

alamadı, acısını sözde ikinci annelik yaparak çıkardı. 

Öldürdüğü bedenin yansımasında bir asalak olarak 

yaşıyor. Bu yüzden kendisine ait bir yansıması yok. Bir 

bedenin yansımasını aynadan çıkarıp kullanabiliyor. 

Bedenin asıl sahibi ölmüş olsa bile durum değişmiyor. 



 

 

Gerçek Kloe Konorre henüz bir çocukken öldü. 

Yansımasını ise Lula’nın habis ruhu yaşatıp büyüttü. 

Eray rolünü güzel oynuyor. İşi olduğu için gitmek 

zorunda olduğunu söyleyip dışarı doğru bir hamle 

yapıyor. 

Binanın tüm kapılarından aynı anda bir kilit sesi 

duyduğumda içim çekiliyor. Lula'nın sezgilerinden 

kaçamayacağız! 

Kuzenim telefonu tutmayı başarıyor ama kulaklık 

kulağından çıkıyor. Koşuyor... Koşuyor... Peki nereye? 

Seri ayak seslerinden başka duyabildiğim bir şey yok. 

Gürsel'e yazıyorum. 

“Eray tehlikede. Arkana bakmadan binadan uzaklaş, 

polis çağır!” 

Gönderdiğim mesaj Gürsel'e ulaşmıyor, onun çektiği 

fotoğraflar bana ulaşırken. 

“Bu bina oldukça derin bir bodruma sahip.” 

Merdivenlerin karanlık bodrumda en az üç kat aşağıya 

indiği görülüyor. “UZAK DUR!” yazıyorum büyük 

harflerle. Mesajımın yanında sarı bir üçgen beliriyor, 

içinde ünlem işareti olan. 

“Gönder be... Gönder hadi.” 

“Yangın merdivenlerine yöneldim.” demesiyle 

Eray'ın, kulaklığı yeniden takabildiğini anlıyorum. “Bu 

kadın bir canavar! Karanlık olmayan her yere 

ışınlanabiliyor!” 



 

 

“Yansıyor! Tıpkı aynadan ışığın yansıdığı gibi.” diye 

bağırıyorum. “KAÇ!” 

“Deniyorum.” dedikten sonra büyük bir gürültü 

geliyor. Eray, bıkkınlıkla mırıldanıyor. “Bodruma 

düştüm.” 

Aynı anda Gürsel'den Eray'ı gösteren bir fotoğraf 

geliyor. 

“Alt katlara inin!” diye çığlık atıyorum. Belli ki 

uymuşlar sözüme. Görüşme sonlanıyor, alt katlarda 

telefon ya da internet çekmiyor. 

Hayatımda ilk kez parmaklarımla gözlerimi 

kapatıyorum ve hıçkırarak ağlamaya başlıyorum. İletişim 

yolumuz kalmadı! 

Odanın kapısı çalınıyor. Anahtar deliğinden 

bakıyorum, gelen Talja. İçeri alıyorum. Gözlerinde 

endişe var, sesimi duymuş. “İyisin değil mi?” diye 

soruyor, iyi değilim, hiç iyi değilim, bilmiyor. 

Sarılıyorum. Kalkışmıyorum yaşlarımı tutmaya. Sybil 

odamızın ortasında doğa kanunlarını yıkıp geçerek 

belirince o da bana katılıyor. İki çocuk gibi durmadan, 

bıkmadan ağlıyoruz. 

Kapı kendi kendine kapanıyor. 

“Sen Sybil değilsin...” diyor Talja biraz kendini 

toparlayınca. Onu ben yanıtlıyorum. “Değil. Hiç olmadı.” 



 

 

Tuhaflaştığı söylenen yedi yaşından beri Sybil, hiç 

bizimle olmadı. Asıl, hakiki Sybil bir bilinmezliğin içinde 

kaybolurken aynadaki yansıması Syra’nın ruhuyla 

aynadan çıkıp hayat buldu. 

Akıcı konuşamayan, aşırı titiz olan, klasik giysileri 

seven kız, Syra'ydı. Annemi benden çalan Lula, annemin 

ölümünden evvel diline girip beni tekerlemesiyle uyaran 

da… 

Çok fazla şey anlıyorum. 

Talja'yı bırakıp çalıntı bedenin önünde bedbaht bir 

dilenci gibi ellerimi açıyorum. “Yalvarıyorum. Bırakın 

artık bizi.” Yüzü kızgın değil, belki de dingin. Üzerinde 

merhametten tek bir iz yok. 

“Adımı bul benim.” diye tekrarlıyor. ”Öykümü bul 

benim. Denize ver beni. Sözüm söz, bırakacağım 

anneyi...” 

“Gücüm yok.” diyorum. “Gidemem bir yere... Gücüm 

yok.” 

Syra etrafa bakıyor. Baktığı yer kararıyor, Talja 

korkudan gelip koluma sarılıyor. Bir süre cenin 

pozisyonunda gözleri kapalı durduktan sonra çevreme 

bakabilme cesareti gosteriyorum. 

Biz hâlâ odadayız. Metal fermuarlar, ranza demiri, 

cam, yerlerin parkesi... Yansıyabilen her yer bize eski 

binanın bodrum katını gösteriyor. 



 

 

Başımı kaldırıyorum. Geriye çekilirken yerde 

yuvarlanıyorum. Karşımda korkunçlaşmış bir genç kız 

bedeni dikilmekte. Yarı yarıya çürümüş bir yüz, çoğu 

dökülmüş saçlar, yırtılmış eski bir elbise... 

Adını söylemek için ağzımı açıyorum ama 

dudaklarım anlamlı bir ses çıkaramayacak kadar titriyor. 

Ayaklarımın altında Eray'la Gürsel'i görüyorum. 

Küçük bir el fenerinin ışığıyla yürüyorlar. Fenerin 

ucuna incecik bir kumaş tutmuşlar. Camı yansımasın 

diye... Duvar boşluklarını yokluyor parmakları. Gürsel 

bir defter çıkarıyor, bir fotoğraf albümü. 

Üzerinde 1871 yazıyor. 

Albümde tek bir fotoğraf var. Bir malikâne... Eski 

binanın yerinde! Aile fertleri ve çalışanları toplu bir 

fotoğraf çekilmiş. Bütün yüzler yerinde ancak iki tane yüz 

kazınmış fotoğrafın üzerinden. 

Evin kızı olduğu anlaşılan, kabarık elbiseli genç bir 

kadının yüzü. 

Onun arkasında duran, kadının omuzlarından tutan 

başka, daha yaşlıca bir kadının yüzü. Giysisinden 

anlaşılıyor ki o bir mürebbiye. 

Yere yüzüstü yatıyorum. Daha iyi görmeye 

çalışıyorum. 

Çocuklar fotoğrafı bir an ters çeviriyor. Arkasına 

yazılan onlarca ismi okuma imkânım oluyor böylece. 



 

 

Beynim onlarca isim içerisinden ikisine odaklanıyor, 

görüyor. 

Lula Devchenko. Dadının adı... 

Serena Strand. Kadının adı... 

İstemsizce Syra'ya doğru dönüyorum. Yüzünde yama 

var gibi duruyor ve dikkatli bakınca, genç hanımın 

kazınmış yüzünün orada olduğunu da anlıyorum. 

Adını söylüyorum. Bu, Lula'yı terk etmek için bizden 

istediği birinci bilgi. 

“Serena...” 

Sanki altımdaki parke bir pelteymiş gibi yüzüstü 

fotoğrafa düşüyorum. 
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Kulaklarıma tek notalı bir müzik çalınıyor. Sanki bir 

opera sanatçısının sesiyle viyolonseller birbirine 

karışmış. Görüşüm sarı ışık havuzunda yüzüyormuşum 

gibi bulanıklaşıyor. Sular dalgalanıyor, ardından 

duruluyor, her şey netleşiyor, sesler kesiliyor. 

Serena’nın bilincinin içindeyim. Yıl 1871, o ise 17 

yaşında. Dünyayı onun gözlerinden görüyorum. 

Duygularını hissediyorum. Onun geçmişini, kendi 

geçmişimi hatırlar gibi hatırlayabiliyorum. 

Çıkık elmacık kemikleri, badem gözleri var. Siyah 

denebilecek kadar koyu kahverengi gözleri, dalgalı 

saçlarıyla aynı renk. Burnu kavisli. 19. yüzyılın sonunda 

olmasak estetik olduğunu sanacağım. Güzel fakat 

kendini sevmiyor. Aynaya bakışları biraz ilişse 

mahcubiyetle başını çeviriyor. Özgüveni darbe almış. 

Konuşma sorunu bu halinin en büyük nedeni. Küçük 

yaşta geçirdiği ateşli bir hastalığa dayanıyor. Yıllarca, 

çocukluk çağında ağzından tek bir sözcük bile çıkmamış. 

Genç kızlığa adım atarken nihayet heceleyerek de olsa 



 

 

konuşmanın bir yolunu bulmuş. Zorunlu olmadıkça 

bunu yapmak istemiyor, çok utanıyor ve ortamdan 

uzaklaşmanın yolunu arıyor. Titizliği, güzellik takıntısı, 

hatta hecelerini vals ritmine uydurması dahi buradan 

geliyor. 

Lula’yı normal bir dadı olarak gördüğümde 

garipsiyorum. Serena’yla sürekli ilgilenip peşinden 

koşuyor. Dışarıdan görseydim mesleğini iyi yaptığını 

düşünebilirdim. Ancak Serena’nın hafızasına 

erişebildiğim için ne kadar kıskanç ve manipülatif biri 

olduğunu biliyorum.  

Zihninde olduğum genç kızın aklında çoğunlukla 

“Anne kızacak.” düşüncesi var. Lula'ya anne diyor. 

Arkadaşlarıyla fazla görüşürse Lula kızacak. Ailesiyle 

vakit geçirirse, hobileriyle ilgilenirse Lula kızacak. 

Serena Strand dadısına bitkinin köküne bağımlı olduğu 

gibi bağımlı olmalı. Eğer sevgisini ve ilgisini Lula hariç 

başka birine gösterirse, hayatın içinde çiçek açarsa Lula 

kızacak.  

Vücudumu hissedebilseydim öfkeden dişlerimi 

sıkardım. Kan ter içinde kalır, boğulma hissinden 

kurtulabilmek için kendimi soğuk duşa atardım.  

Hem dadının hem de genç kızın psişik yetenekleri 

var. Lula, büyücülükle uğraşan karanlık bir kadın ve 

Serena henüz küçük yaştayken ona bilgilerini aktarmaya 

başlıyor. “Benim kızım olur musun? Canlı vudu bebeğim 

olur musun?” diye soruyor, benliğini korkularla işliyor. 

“Yoksa her gece canavarlar senin için gelir.” 



 

 

Canlı vudunun ne olduğunu yine Serena'nın 

zihnindeki bilgilerden öğreniyorum. Önce vudunun ne 

olduğunu anımsıyorum. Vudu büyüsü bir oyuncak kukla 

üzerinden kişilere zarar vermek için yapılır. Bu kuklaya 

çeşitli iğneler batırıldığında büyünün kurbanının canı 

yanar. Yani vudu kuklasıyla kurban, ruhsal düzlemde 

birbirine bağlanır.  

Canlı vudu büyüsüyse Lula'nın icadı. Burada oyuncak 

değil, gerçek bir insan kullanılıyor. Kukla insanın ruhu, 

kurbanın aynadaki yansımasını çalarak tekrar hayat 

buluyor. Böylece kukla ruh asıl bedenini kaybederek 

parazitleşiyor ve konak olarak kullanacağı bir beden 

arıyor.  

Lula, kendisi de parazit bir ruh olmakla beraber, 

dadılığını yaptığı kızı da kukla haline getiriyor. Serena'yı 

ilk aşamada bedeninden tamamen ayırmıyor ama her 

gün mermerden heykel yontarcasına ruhani işkencesini 

sürdürüyor. Sevdiklerinden ve asıl hayatından gün be 

gün koparıyor.  

Vücudumun içinde olsaydım açık bir alana çıkar, 

çığlık atardım.  

Serena'nın anılarını yaşıyorum. Büyüyor, büyüdükçe 

üzerindeki baskının farkına varıyor. Kurtuluş yolları 

arıyor. Yaşadığı yalının balkonundan dışarıya bakarken 

her gün bir denizci gençle bakışıyor ve birbirlerine âşık 

oluyorlar. Kumral saçlı, mavi gözlü ve yüzünde her daim 

bir gülümseme olan Daniel…  



 

 

Genç kız, hislerini dadısından gizliyor. Ketum bir 

yapıya bürünüyor. Dış yüzü itaatkâr, iç âlemindeyse 

isyanlar alevleniyor. Aylar boyunca bir asker disipliniyle 

hazırlanıyor. Hazır olduğu gece eşyalarını toplayıp 

Daniel'in nöbet tuttuğu deniz fenerine kaçıyor.  

Serena deniz fenerine vardığında karşısında 

gülümseyerek bakan sevgilisini değil, şeytan çarpığı gibi 

bakan dadısını buluyor. Daniel ise yerde yatıyor. Ölü 

değil, ne yazık ki ölü değil, çırılçıplak ama teni 

görünmüyor, her santimetresi onu diri diri yiyen leş 

kurtlarıyla kaplanmış.  

Kayalıklardan denize atlamak istiyorum, beynimin 

hafıza bölümünü paramparça etmek ve şu gördüklerimi 

unutmak… Serena'nın bana gerçeği göstermek için bu 

anısını alıp amcamın evinde izlediğim videoya 

dönüştürdüğünü fark ediyorum ve o sırada konuştuğunu 

işitiyorum.  

“Adımı buldunuz. Öykümü buldunuz.” 

Her üç hecede bir, bir adım atıyor. 

 “Canlı vuduların ruhları cisimlere hapsedilir. Cismi 

karanlığa at, yak. Budur büyüyü bozmak. Benim tek 

istediğim, bir şişe suya girmeliyim. Onu denize boşaltın. 

Veda edip gideyim.” 
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Başımı kaldırdığımda artık odada değilim. Eski 

binadayım. El fenerinin üstündeki kumaşı kaldıran, 

dolaptan kırmızı giysili, yanakları çilli, tuhaf bir porselen 

bebek çıkaran Eray'la Gürsel'in yanındayım. “Bu ne?” 

diye soruyorum. Beni fark edince önce korkuyorlar, ani 

ve sessiz gelişimden olsa gerek. Sonra Gürsel, bunun 

canlı vudu büyüsünü bozmanın bir yolu olduğunu 

anlatıyor. 

 “Bu bebek Lula'nın en sevdiği bebek. Bunu 

gösterdiğimizde ruhu dayanamayacak ve bebeğin içine 

girecek.” 

 “Bebeğin üstünü ışık geçirmeyen bir şeyle örtüp 

yakacağız.” 

Canlı vudu... Serena'ya, Sybil'a, Kloe'ya yapılan büyü. 

Aslında vudu büyüsü bez bebeğe iğne batırılarak yapılır. 

Eğer canlı bir beden kullanılırsa bunun adı canlı vudu 

olur ve ruh, iğne batırılan bedenden çıkıp gider. Var 

olmak için başka bedende parazit olarak konaklamak 

zorundadır artık. Serena'nın tekerlemesinde  “ben beden 



 

 

istedim “ demesinin de, Lula’nın yanından daha önce 

ayrılamamasının da sebebi bu. 

“Siz nereden biliyorsunuz?” diye soruyorum hayretle. 

 “Serena'nın günlüğünü bulduk.” diyor. “Hadi yukarı 

çıkalım. Yapacak çok işimiz var.” 

Peşlerinden gidiyorum. Kloe görünümündeki Lula, 

kadim bebeğinin tuzağına çok çabuk düşüyor. 

 “Tişörtünü ver!” diye haykırıyor Gürsel. Uzatıyorum. 

Bebeğin üstünü örtüyoruz. 

Bahçeye çıkıyoruz. O kadar yorgun hissediyorum ki 

çöküyorum olduğum yere. Kuzenlerim bebeği çukura 

yerleştiriyor. Alevler yükseliyor. 

Pis bir kömür kokusu, ardından pis bir çığlık. 

Lula Devchenko, belasını buluyor. 

Serena “Syra” Strand için bir şey yapmamıza gerek 

yok. O, bizi hiç uğraştırmadan Gürsel'in suyuna giriyor. 

Suyun rengi değişiyor, sudan boğuk sesler ve şarkılar 

yükseliyor.  

Zavallı kız, diye geçiriyorum içimden. Ruhu bir ruh 

hastasının büyüsünde esir kaldı.  “Çok az kaldı.” diye 

mırıldanıyorum suya doğru. “Pek yakında özgürlüğüne 

kavuşacaksın.” 

Binanın önünde oturuyoruz. Zafer dolu bir 

yorgunlukla. Her şeyin bittiğine inanamayarak. 



 

 

“Amcama ülke değiştirmeyi nasıl açıklayacağım 

bilmiyorum.” diyorum gülerek. “Kurtulduk ondan 

sonsuza dek, değil mi?” 

Kuzenlerim beni onaylıyor. Gülmüyorlar benim gibi. 

Bunu saatlerdir eski bir binada bir kovalamaca 

oynamalarına bağlıyorum. Acılar geçecek ve güzellikler 

kalacak. 

 “Arda!” diyor Gürsel birden. 

 “Efendim...” 

 “Artık özgürsün. Babanın yüzünü görmek istemez 

misin?” 

Kalbim göğüs kafesime çarpıyor. Kocaman bir 

tebessümle arkadaş oluyorum. “Elbette!” derken, 

kuzenim kalkıyor. “Gel hadi!” 

“Hey, burada göstersene!” Boşa gidiyor dediklerim. 

Kuzenim belli ki oyun oynamak istiyor. Peşinden giderek 

içeri giriyorum. 

Gürsel çantasını karıştırıyor. Cüzdanını... Babamın 

vesikalık fotoğrafını çıkartıyor. Ben ise küçük bir çocuk 

kadar sabırsızım. 

 “Göster hadi!” diyorum. 

“Peki.” Fotoğrafı bana doğru çeviriyor. “İyi bak. Çok 

iyi bak.” 



 

 

Aydınlanıyor yüzüm. Bu küçük kâğıttaki yakışıklı yüz 

babama ait. Kirli sakallı. Saçları orta uzunlukta, çok 

yakışan bir modeli var. Bana biraz benziyor. Bakıyorum. 

İyice bakıyorum. Ayıramıyorum gözlerimi. 

Babamla gurur duyuyorum. 

Eray'ın ayak sesi geliyor arkadan. Ben ise hayal 

kuruyorum. 

Görüşeceğiz. Pikniğe, balığa gideceğiz. Sohbetlerimiz 

olacak uzun uzun. Suskunluğumuzdan intikam alacağız 

göz göze baktığımız saatlerde. Her yıl annemin doğum 

gününü gıyabında kutlayacağız. Birlikte pasta yaparak... 

Pasta frambuazlı olacak. 

Aynı evde yaşayacağız. Sırf bana eşlik etmiş olmak 

için babam da üniversite sınavına kaydolacak, birkaç 

sene sonra. Ders çalışacağız. Birlikte inekleyip, birlikte 

soruları asacağız. Kahkahalarımız kadar eğlenceli olacak 

kavgalarımız. 

Boğuklaşıyor sesler. Ben ise fotoğraftan 

ayıramıyorum gözlerimi. Gittikçe etrafı fotoğrafın 

gözünden görmeye başlayınca anlıyorum olan biteni. 

Hareket edemiyorum. Tüm gücümle  “Bu bir tuzak!” diye 

haykırmak istiyorum. 

Bedenimi kaybettiğimi kavrıyorum. Bir şeyler ters 

gitti ve ruhsal düzleme geçtim, Lula'nın büyüsü tuttu, 

parazit bir ruha dönüştüm.  



 

 

Ardından bir tuzakla babamın fotoğrafına 

hapsedildim. 

Artık bir evim olmayacak, bir bedenim de. 

Yaşamayacağım, fotoğrafı yakmadıkları sürece 

ölmeyeceğim de. Kabullenmek çok zor. 

Bir cisme hapsedilmek felç olmuş gibi hissettiriyor. 

Atacak bir kalbim yok, nefes bile alamıyorum. Hareket 

benim için çok uzak bir kavram artık. Ah, bir ışık görsem, 

gideceğim uzaklara. Üstümü ne çabuk örttüler! 

“Bırakın beni. Söz, bela olmayacağım size. Yaşarım 

sessiz sedasız yörenizde, çevrenizde. Bırakın!” 

Düşüncelerimin kaybolduğu derin karanlık, üzüyor 

beni. “Ne olur konuşabileyim.” diye yalvarıyorum 

boşluğa. Duyan olmuyor sessiz sesimi. 

Özgürlük için koşarken, esaretin en koyusundayım 

şimdi. 

  



 

 

 

ve sonra… 

 

 

 

İskelede oturuyor iki kardeş. Birinin elinde etrafına 

kâğıtlar örtülmüş bir şişe... Diğerinin elinde ise üstüne 

siyah mukavva bantlanmış bir fotoğraf... 

Birkaç saat öncesinin şaşkınlığı gitmiş değil 

üstlerinden. Laneti yok ettiler, bir de bu uğurda bir 

sevdiklerini kaybettiler. Lula'nın gerçek Sybil'ı kaçırıp 

hapsettiği ortaya çıkıyor. Zayıf ve vefat etmek üzere olan 

kızı 207 numaralı odadan çıkarmak ve ailesine teslim 

etmek hiç kolay olmuyor.   

Gürsel şişeyi açıyor ve içindeki suyu, birkaç metre 

yukarıdan denize boşaltıyor. Su sesi bir şarkı gibi 

yükseliyor. 

Eray fotoğrafı çıkarıyor. “Keşke...” diyor içinden.  

“Keşke yakalamak zorunda kalmasaydık, keşke büyüye 

kapılmasaydı, keşke bir geri dönüş yolu olsa...” 

Bir vedanın sahilinde en yararsız laf “keşke”dir. 

Suya bırakıyor, dalgalar onu da özgürlüğe götürsün 

diye. 



 

 

Güneş batıyor. 

İki kardeş arkasını dönüyor ve uzaklaşıyor sahilden. 

Arkalarından bir hayalet bakıyor, bir adım atmaya bile 

gücü olmayan. 

Suyun dalgalarına Arda'nın gözyaşları karışıyor. 

Serena'nın özgürlük şarkısı, dalgaların içinden 

duyuluyor. 

Duyulmaya devam edecek... 

Sular buharlaşana dek. 
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