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1.

Bir şeyi unutmak için  
hatırlamaya çabalamak ne gülünç

İlk kez gecenin neredeyse gündüz kadar aydınlık olduğu-
na tanık oluyorduk. Kamyonun arkasında, ters duran divanın 
üzerine oturmuş, yeşil brandanın altından ovayı seyrediyorduk. 
Erzurum’dan çıkıncaya kadar yağmur yağdığı için kamyondaki 
eşyalarımızın üzerine bir de muşamba germemiz gerekmişti. Di-
vanlara oturup naylonu sabit tutma fikrini anneme kabul ettirmek 
için on dakika dil dökmüştüm. Sonunda Erdal dudaklarını büzüp 
ağlamaya başlayınca kadın belli belirsiz iç çekip kabul etmişti. An-
nem Erdal’ın ağlamasına dayanamazdı. “Sokakta oynarken onu 
kolla, yetimi kimse incitmesin,” gibi sözlerle beni gizlice tembih-
lerdi. Belki de annemin o telkinlerinden dolayı Erdal’a karşı o ka-
dar özenli davranıyordum. Oysa karşılaştığımız anda yaptığım ilk 
şey, ona bir tokat atmak olmuştu. Annem yaptığım gaddarlığı o 
kadar sık anlatmıştı ki, aklımdaki soluk sahneler onun sözlerinin 
sonucu muydu yoksa gerçekten Erdal’ı ilk gördüğümde ona okkalı 
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bir tokat atmış mıydım, hiçbir zaman bilemeyeceğim.
“Sen dört buçuk filandın, zavallı yetim daha üç yaşından gün 

almamıştı. Divanda oturup şaşkın şaşkın sana bakıyordu. İki gün 
önce yanan arabada annesini, babasını kaybetmişti. Onu yanlarına 
almaktan son anda vazgeçmişlerdi. Allah bu yavruya acımış, sana 
kardeş olsun diye canını bağışlamış besbelli. Ama sen daha çok 
küçüktün, bir kardeşin kıymetini anlayamayacak kadar et beyin-
liydin,” diye anlatırdı annem.

“Peki ben ona tokat atınca o ne yaptı?” diye sormuştum.
“Hiç, ağladı ve senin koluna sarıldı. Seni abi belledi, diyorum 

ya. Sen onu kabul etmedin ama.”
Belki de bu sözlerin verdiği vicdan yükü yüzünden ona öylesi-

ne sahip çıkmak istiyordum. Erdal benim karanlık yanım, ne ka-
dar acımasız olabileceğimin şifresiydi. Bazı geceler yatağa uzanıp o 
anı hatırlamaya çalışıyordum. Neden benden bir buçuk yaş küçük 
bir bebeğe tokat atmış olabilirdim ki? 

“Üşüdün mü?” diye sordum, gülümsedi, başını aşağı yukarı 
salladı. Kamyonun arkasında, denklerin birinde ucunu gördüğüm 
battaniyeyi çıkarıp onun sırtına örttüm, yeniden gelip ters çevril-
miş divana oturdum ve gerilerde dolunayın aydınlattığı düzlüğü 
seyretmeye devam ettim. Erdal bana sokuldu, onu kucakladım ve 
“Sana tokat atışımı hatırlıyor musun?” dedim.

“Ne zaman tokat attın sen bana?” dedi şaşkınlıkla.
“Annem öyle söylüyor, beş sene önce, bizim eve ilk gelişinde, 

seni divanın üzerinde oturmuş gördüğümde yanına gelip sana 
tokat atmışım,” dedim. Bunu ilk kez İstanbul’a göçerken sormaya 
cesaret bulabilmiştim. Erdal başını omzuma koydu, uykulu bir ses-
le “Tersten görmüştür. Sen bana tokat atmazsın ki,” gibi tuhaf bir 
şey söyledi. Onu kucakladım, şakağını öptüm. Yine de içim rahat 
değildi. O günü, o anı hatırlamaya çabaladıkça annemin sözleri  
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yankılanıyordu kulaklarımda. Gerçeği asla bilemeyeceğimi anla-
mıştım artık. Çocuk hafızam annemin sözleriyle asla baş edemeye-
cekti. Her şeyi onun söylediği şekliyle kabul etmek zorundaydım. 
Erdal hiçbir zaman ona gösterdiğim ihtimamın arkasında nasıl bir 
suçluluk duygusu olduğunu anlayamayacaktı.

“Çok mu sert vurdum?”
“Evet, zavallı yetim divana yığılıp kaldı. Hatta kısa bir baygınlık 

bile geçirdi, zar zor kendine getirebildik. Hâlbuki o seni ne çok 
sevmişti. Hep seni işaret ederek gülümsüyordu. Kaybettiği ailesi-
nin yerine koymuştu seni,” diyordu annem.

“Peki neden vurdum ki? Onu tanımıyordum, insan tanımadığı 
birine niye tokat atsınmış ki?” diyordum. Onun sözlerinde içimi 
rahatlatacak bir tutarsızlık, anlamsızlık yakalamaya çabalayıp du-
ruyordum devamlı.

“Babanı, beni, en çok da Ahund dedeni onunla paylaşmak is-
temiyordun belli ki,” diyordu annem. Her kuşkumu geri püskürte-
cek bir açıklaması vardı.

“Erdal çok mu ağlamıştı sahiden?”
“Evet, günlerce seni gösterip gösterip ağladı, ‘uf oldu’ diye ya-

nağını işaret edip için için oturduğu yerde gözyaşı döktü yetimim. 
Onu sev, incitme bir daha, olur mu?”

Belki de yalan söylüyordu. Düzmece bir hatırayla benim üvey 
kardeşime sahip çıkmamı garantilemeye çalışıyordu garip kadın. 
Köylü aklı o kadar yetiyordu işte. Ya doğruyduysa!

“Acıktın mı Erdal?” diye onu dürtüp uyandırdım.
“Yok, uykum var,” dedi, yeniden başını omzuma koydu. Ya-

maçlarda kurnaz, kaypak ve hızlı bazı canlıların gölgelerinin ça-
lıların arasında kıpırdadığını, sağa sola koşuşturup durduğunu 
seçebiliyordum. Yağmurun geride bıraktığı ferahlık ve huzurlu 
kokunun içinde sarsılarak, arada savrularak ilerliyorduk. Her şey 
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geride kalıyordu. Erdal’ı tokatlayışım da geride kalsın istiyordum. 
İstanbul’a göçtüğümüz günün akşamı kardeşimi tokatlayışımı ha-
tırlamamın nedeni buydu aslında. Her şeyi son bir kez hatırlayıp 
sonra da ilelebet unutmak istiyordum galiba. Bir şeyi unutmak 
için hatırlamaya çabalamak ne gülünç, değil mi?

Ben on yaşındaydım, Erdal sekiz buçuk. Çok sonra anlaya-
caktık ki, o gece yanımızdan hızla geçen, geride siyah bir egzoz 
dumanı bırakan gürültülü motosikletin üzerinde Deniz Gezmiş 
ve Yusuf Arslan varmış. Çamurları saçarak, telaşla Sivas’a doğru 
giden motorun sesi Erdal’ın bir kâbus görmesine neden olmuştu. 
Işıklı gecenin ufkundaki yorgun görüntü silinip giderken ben kar-
deşimin başını okşayıp, “Bir şey yok, uyu” diye fısıldadım.

Bizim Nevırmor ile tanıştığımız saatlerde, iki firari genç yaka-
lanacaktı.
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