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Anneme ve babama
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Paralel Hayatlar

Beşik bir uçurumun üzerinde sallanır ve düz in-
san aklı bize yaşamımızın sadece karanlığın iki 
sonsuzluğu arasındaki kısacık ığık aralığından 
ibaret olduğunu söyler.

– Vladimir Nabokov, Speak, Memory
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Diğer Hikâyelerim

Benim hikâyem burada başlamıyor. Bu şehirle ilintili bir ço-
cukluk anımı anlatamam kimseye. Tökezleyip düşmelerin ha-
tırlandığı eski boş arsaları, elma şekerlerinin alındığı bir bak-
kal dükkânını, söğüt ağaçlarının gölgesinde soğuk şerbetle-
rin terli terli içildiği bahçeli bir evi, herkesin herkesi tanıdı-
ğı ara sokakları, o sokakların köşe başlarında oyunlarla ge-
liveren ilk aşk sancılarını... Hoş, geçmiş zaten hep bir efsane-
dir ya... Ama ben başkalarının bu efsanelerini dinlemekle yeti-
nen katılımsızlardan biriyim sadece. Her gün uğradığım bu so-
kağın, bu kahvenin bile sadece birkaç yıllık geçmişlerini taşı-
yorum gövdemde.

Aslında doğduğum ve çoktandır unuttuğum kasabada yaşa-
yan herhangi bir kadınınkine benzer olabilirdi yazgım. Ya da, 
âdeta keskin bir bıçakla olağan seyrinden koparıldıktan sonra 
bambaşka bir dilin konuşulduğu bir ülkede şimdikinden fark-
lı olan diğer bir ben kılığında da yaşıyor olabilirim. İşte, arada 
bir, şimdi olduğu gibi, bu olası yaşamlarımı hayal eder, bam-
başka biri mi olurdum diye sorarım kendi kendime. Başka tür-
lü mü bakardım (nasıl ki bakışım?), cisimleri, dünyayı şimdi-
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kinden farklı mı algılardım? Mesela, doğduğum kasabanın ar-
ka sokaklarından birinde etrafı elma ağaçlarıyla çevrili beton 
sundurmalı bir evde yaşayan o sayısız, isimsiz kadınlardan bi-
ri olabilecekken ben, daha mı şişmandım, daha mı zayıf? Hem 
sonra o kasabalı kadın çocukluğunu geçirdiği böylesi bir ev-
de mi yaşıyor olurdu ki? Yoksa kara ceketli delikanlıların ak-
şam vakitlerinde kol kola, el ele vererek bir ucundan diğer bir 
ucuna sıkıntıyla volta attıkları kasabanın ana caddesine bakan 
iki katlı, daracık bir evin üst katında mı? Nereye kadar değiş-
miş olabilirdi ki o kadının yazgısı? Yolu, olsa olsa, bir fabri-
kada, belediyede ya da şimdi tasavvur edemeyeceğim bambaş-
ka bir işte ömür törpüleyen kocasıyla birlikte bir şehrin kenar 
mahallesine varmıştır en fazla; çocukları çoktan boyunu aşmış. 
Böyle düşündüğümde hayatın akışına kendini bırakmış bir ka-
dın gelir gözümün önüne; bazen ürperir, irkilirim o ben olabi-
lecek kadının karşısında; bazen de, belki o kadın daha mutluy-
du, daha az uğraşırdı kendisiyle, varoluşsal korkulara dönüş-
meyen gündelik kaygılarla boğuşurken yaşamı farklı algılardı, 
derim kendi kendime. Ama hemen sonra korkuların, sevinçle-
rin, hele hele mutluluğun ölçülemezliğini hatırlar, o aynı kadı-
nı bu kez de bambaşka bir dilin konuşulduğu uzak bir ülkede 
bırakır, bu kez de böyle seyrederim onu: Muhtemel ki o kasa-
balı ya da gecekondulu kadının bazen kıskançlık, bazen de kü-
çümsemeyle karşılaşacağı bir göçmen kadındır bu. Saçları sa-
rı meçli, dili kırık, ezikliği bedeninin bütün devinimlerine sin-
miş. Evlenmiş ve arızalarını çocuklarına devretmeye başlamış-
tır çoktan. Her yıl bir aylık tatilinin yarısını Ege kıyılarındaki 
yazlıklarında, geri kalanını valizlere doldurduğu ucuz hediye-
lerle çocukluğunu yaşadığı kasabada geçirirken, biraz da ken-
di küçük gösterisine çıkmış gibidir.

Ama sonra şunu fark ederim: O biri başı eğik, diğeri ruhu 
ezik iki kadın klişelerimize hizmet eden, kabataslak kurgular-
la yeniden yaratılmış, herhangi bir âna sığdırılmış bir fotoğraf, 


