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Mavi

Can* nasıl koştuysa peşinde bir devin,
Ben de aynı duygular içinde 
Saçları örgülü bir çocuk,
Kartpostal kartpostal peşinde mühendisin.**

Doğduğumda adımı kulağıma dualarla fısıldayan, sesinden ve 
kokusundan iyi tanıdığım Suat teyzem, beni beşiğimden usulca 
alıp bir yabancının kucağına verdiğinde dünyadaki ilk haftamı 
yeni doldurmuştum. Sımsıkı yumulu gözlerimden birini açtım, 
yaşadığı sürece bana hep sevgiyle bakacak olan bir çift mavi gözü 
gördüm ve ister inanın ister inanmayın, beni bağrına basıp bur-
nunu boynuma gömen kişinin babam olduğunu o an anladım. 
O, benim kokumu tıpkı bir hayvanın yavrusunu koklaması gibi 
yüreğine sindirerek içine çekerken ben de onun boynunda güne-
şin ve dağ kekiğinin kokusunu aldım. Buram buram doğa koku-
yordu babam. Toprak, nehir, ağaç, su ve tuz kokuyordu. Bir kedi 
gibi guruldayarak memnuniyet sesleri çıkardım. Göz göze gel-
diğimiz an ise aramızda çok güçlü bir bağın oluştuğunu, onun 
beni hayatım boyunca her türlü kötülükten koruyacağını hisset-
tim. Hatta bir gün hırsızlar beni çalmaya kalkışacak olurlarsa, 
yüzlerce çocuk arasında babamın beni kokumdan tanıyabilece-

* Can Yücel.
** Ayşe Kulin, Babama, Everest Yayınları, İstanbul, 2007.
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ğine içtenlikle inanarak gözlerimi yeniden sımsıkı yumdum ve 
kollarında huzurlu bir uykuya daldım.

Mavi bir uykuya! 
Mavi! İlk algıladığım renk! Babamın gözlerinde! 
Sütliman ve dibi görülebilen berrak bir denizin akşamüstüne 

doğru birkaç ton koyulaştığındaki derin mavi! Sevginin, güve-
nin, mutluluğun rengi, babamın gözlerindeki! Maviye düşkün-
lüğüm bundan mı kaynaklandı acaba? Hep mavi giymek istedim 
çocukken. Odama mavili perdeler astırdım; kitaplarımı, defterle-
rimi mavi kâğıtlarla kapladım.

Bizim coğrafyada az bulunur rengine rağmen, babamın yü-
zünde daha belirgin olan, gözleri değil de kaşlarıydı nedense. 
Tanıdığımız her bir kişi kendine özgü bir özelliğiyle kalır ya ak-
lımızda; saçları, gözleri veya ağızlarıyla, bazen sesleri hatta du-
ruşlarıyla nakşolur ya hafızamıza insanlar; babamın her hattı çok 
muntazam olan yüzünde, dikkati gür ve kavisli kaşları çekiyordu 
bence. Yüzüne sert bir ifade veren, kalın, koyu renk kaşları olma-
sa, biçimli yüzü bir erkek için fazla güzel kalabilirdi. Oysa hep 
biraz çatıkmış gibi duran kaşları, yüzünü tuhaf bir biçimde den-
gelemişti. Onu çok sevecek ama kaşlarındaki ciddiyetten dolayı 
hep biraz da çekinecektim. Çocukluğum boyunca bakışları beni 
şefkatle yanına çağırırken, kaşları belli bir mesafede tutacaktı.

Şu anda ölümün eşiğindeyken dahi, kaşları direniyor yaşlan-
maya! Saçlarına ellilerinde düşmeye başlayan aklar, kaşlarına uğ-
ramamış! Özenle kabarttığım yastıkların ortasında duran başı bir 
Yunan heykelinin mükemmel oranlarına sahip hâlâ. Saçları hiç 
dökülmemiş. Babam, seksen yaşına rağmen hâlâ yakışıklı! Çek-
mekte olduğu bunca acıya rağmen, hâlâ iyi huylu ve nazik. Kim-
seye eziyet etmek istemediği için şikâyet etmiyor, vızıldanmıyor, 
inlemiyor. Annemin ardı ardına dizdiği doktorların sorularına, 
hiçbir işe yaramayacağını bildiği ve eminim her birini bahçenin 
dışına kadar kovalamak istediği halde sabırla yanıt vermeye ça-
lışıyor. Kendine hizmet edenlere teşekkür etmeyi unutmuyor. 
Annem, kuzinim Filiz ve ben evlerimize dönüp istirahat edelim 
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diye hiç ağrısı yokmuş gibi yapıyor. Belki de sürekli başında du-
rup gözlerinin içine bakarak, istemeden kötülük ediyoruz ona. 
Bizim yüzümüzden inleyemiyor, ahlayıp vahlayamıyor. Ben yere 
oturup yatağın kenarından sarkan elini hiç bırakmadan sımsıkı tu-
tuyorum, biraz gevşetecek olursam gidivermesinden korktuğum 
için. Annem de yatağın ayakucuna tünüyor gün boyu. Annemin 
babamsız neden paramparça olacağı anlaşılabilir ama benim de 
gücüm yok hayatı onsuz omuzlamaya. Böyle hep yatakta ve ba-
kıma muhtaç kalacak dahi olsa, inanılmaz bir bencillikle yanımda 
istiyorum babamı. Benim mihenk taşım o, doğruyu yanlışı onun 
değer yargılarıyla saptamışım, hayatın üstüne onun arkamda ol-
duğunu bildiğim için cesaretle yürüyebilmişim, onun beni an-
layacağını, koruyacağını, savunacağını bilerek. Babam; yirmi üç 
yaşındayken çok zengin kocamı, otuz altı yaşında ise dört çocukla 
ikinci kocamı boşamaya kalkışmak gibi, herkesin çılgınca bulduğu 
kararlarımda beni destekleyen yegâne kişi! Kızım parasız pulsuz, 
çocuklarıyla ne yapar, şimdi onu dört çocukla kim alır, dememişti. 
Evime sığışmaya ve ocakta pişen tencereye ortak olmaya hazırsan, 
buyur gel, başımın üzerinde yerin var, demişti. Sadece gözleri-
min rengini, yüzümün biçimini değil, direnme gücümü, evliya 
sabrımı da ondan almışım. Yoksa nasıl dayanabilirdim bunca hak-
sızlığa, bunca yalnızlığa ve yorgunluğa. Babamın olmadığı bir 
dünya düşünemiyorum ve sanıyorum ki, elini sımsıkı tutarsam, 
belki mani olabilirim ecelin onu bizden almasına. Hatta buyursun 
gelsin şeytan, kendi hayatımın yıllarıyla pazarlığa oturayım, ba-
bama birkaç bahar daha kazandırabilmek için, birkaç yaz, birkaç 
sonbahar… Goethe’nin tekelinde değil ya pazarlık!

“Bahçeye çık da biraz hava al,” diyor annem. “Saatlerdir kı-
mıldamadan oturuyorsun.”

“İyiyim böyle anne.”
“Bu akşam git evinde uyu, rahat rahat.”
“Bence eve sen git. Bak ellerin titriyor yorgunluktan.”
“Gitmeyeceğim.”
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“Ben de gitmeyeceğim.”
Her gece, yayı gevşemiş hastane çekyatına birlikte sıkışıyoruz 

annemle. Yaz sıcağında, gece rüzgâr çıkıverir de babamın üzerine 
eser korkusuyla pencereyi de açmaya çekinerek, benim ayaklarım 
annemin ağzında, anneminkiler benim burnumda, sabaha kadar 
uyuyormuş gibi yapıyoruz. Annemin yorgunluğa dayanamayıp 
dalıverdiği anlarda, ben sedirden süzülüp babamın yatağının 
ucuna ilişiyorum elini tutmak, saçını okşamak için. Kimi zaman 
da  oturduğum yerde içim geçiyor, uykuyla uyanıklık arasında bir 
yerde kuşbakışı hayatıma bakıyorum. Bunca yanlışı kırk yıla iyi 
sığdırmışım, aferin bana! Aferin! Çocuklarımı saymazsam, elde 
var kocaman bir sıfır! Başarısızlığımla, beceriksizliğimle yüzleş-
mek için babamın ölmeye yatmasını beklemiş olmam da cabası! 

Babam, damarlarına saplanmış serum bağlantıları, bacak-
larının arasından çıkan sonda hortumuyla, duvarları açık mavi 
hastane odasında, bembeyaz çarşafların arasında yatıyor kırk beş 
gündür. Öyle ters bir zamana rastladı ki hastalanışı, sağlık hiz-
meti veren yerler kapalı, doktorlar tatilde, çünkü bu yıl bayram, 
başlangıcına ve bitişine hafta sonlarını alarak geldi, cehennem 
sıcağı yaşayan İstanbul tümüyle boşaldı. Hastane koridorların-
da dolananlar, sadece nöbete bırakılmış acemi asistanlar. Babamı 
ameliyat eden profesör, ameliyat sonrası annemle bana bir açık-
lama yapmayı dahi çok görerek, yanımıza uğramadan çekip gitti. 
Uçağa yetişecekmiş. Yerine bıraktığı yamakları, babamın derdine 
deva olamıyorlar. Henüz hastanelere MR makineleri girmemiş 
olduğundan ameliyatı da varsayım üzerine yapıldı zaten. Kaldı-
ğımız hastanede sonografi mevcut ama aleti kullanacak kişi dahil 
herkes tatilde olduğundan işimize yaramıyor. Ağrılarının nede-
nini ancak batını açınca anlayabileceklerini söylemişlerdi doktor-
lar. Açtılar, bir küçük şişeye koydukları, tuz tanesi büyüklüğünde 
birkaç taş kırıntısını elimize tutuşturdu doktorun yamağı, safra-
kesesinde taş varmış meğer diyerek. 
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Meğer öyle değilmiş ki, ameliyat sonrasında babamın ağrıları, 
kusmaları devam ediyor. Günlerdir babasına aşırı düşkün evlat mu-
amelesi görerek koşturup duruyorum asistanların, hastabakıcıların 
peşinde. Acım, çaresizliğim öyle büyük ki, bağırıp çağırıyorum, 
“Olmuyor böyle! Bir şeyler yapın, Allah aşkına! Bir alet gelmiş 
diyorlar, tüm uzuvları tarayan, yok mu ondan burada? Güya şeh-
rin en iyi hastanesi bu! Neden bir çare bulamıyorsunuz, neden?”

Annem, “Sen böyle haşlarsan onları, babana kötü muamele 
ederler, yapma!” diyor ama arkalarından da söylemediğini bırak-
mıyor. Konu komşu, eş dost iyi niyetle bildikleri, tanıdıkları dok-
torları tavsiye edip duruyorlar. Annem durmadan peşinde yeni 
bir doktorla çıkageliyor babamı muayene etmesi için. Aslında 
hastaneler de futbol kulüplerine benzemiş, takım tutar olmuş-
lar. Başka hastanelerde ameliyat yapan doktorların bu hastanede 
yatan hastalara bakmaları yasak. Annem ne diller döküyor, araya 
kimleri sokuyor ki, zavallı adamlar annemden paçalarını kurtar-
mak için odaya aile dostu gibi giriyor, babamı üstünkörü mua-
yene edip teşhislerini koyuyorlar. Kalpçisi ayrı geliyor, böbrekçisi 
ayrı. Babam Londra’dayken tropikal bir hastalık mı kaptı acaba 
diye annem tropikal hastalıklar uzmanını dahi getirdi bir gün. 
Ben kapıyı kollarken uzman doktor babamın kanını aldı alela-
cele tahlile götürdü. Annemin içi rahat etti, tropikal bir hasta-
lık kapmamış babam. Kanser de değil, apandisiti de patlamamış, 
ama bunca zamandır hastanede olmamıza rağmen kimse bize 
niye her akşamüstü titreye titreye ateşlendiğini, çok ağrı çektiği-
ni ve her geçen gün mum gibi eridiğini açıklayamıyor. Babamın 
karşısındaki duvara, tam göz hizasına, keçeli kalemle Neyzen 
Tevfik’ten mülhem birkaç satır yazıp astım az evvel. 

BİN KATIR TEPSE DAYANIRDI NAÇİZ BEDENİM
NE ÇARE Kİ MİDEMİ KATIR DEĞİL, 
DOKTOR TEPTİ BENİM! 
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Babamın bakışları karşı duvardaki yazıya takılınca gülmeye 
başladı. Annem küçücük tuvalette, evden getirdiği ve babama 
zorla içirdiği kompostonun kâsesini yıkıyordu, yazıyı ancak işini 
bitirip odaya geri geldiğinde gördü.

“Bunu buraya kim astı?” diye sordu yanıtı bildiği halde. Ba-
bama göz kırptım.

“Babam asmış!”
“Saçmalama!”
“Ben astım anne!”
“Aklını mı kaçırdın sen?”
Hışımla duvara yürüdü, duvara yapıştırdığım dosya kâğıdını 

çekip aldı, buruşturdu ve çöp kutusuna attı.
“Neden böyle yaptın anne? Hepimizin bir tebessüme ihtiyacı 

var.”
“Şaka yapılacak zaman mı bu? Münasebetsiz sen de!” 
Babamla göz göze geldik. Muzip bir bakış geçti babamın 

gözlerinden. Beni anlayan, beni onaylayan, o bildik bakış! Ba-
bam yataktan kalksın, elimi tutsun, ona annemi şikâyet edeyim, 
o her zamanki gibi karısını savunsun. Sonra ben, son yıllarda hep 
yaptığım gibi bakayım babama, ah ne kadar yakışıklı hâlâ diye 
düşüneyim, seksen yaşında ama dimdik ve pırıl pırıl! Üstü başı, 
aklı, zekâsı ve gözleri hep pırıl pırıl! 

Yoksa sevgimle ben mi nazar değdirdim ona?

Seksen yaşına basışını benim Valikonağı’ndaki küçük dairem-
de, annemle babamın en yakın arkadaşları ve onların çocuklarıyla 
kutlarken babama bakmış ve yaşıtlarının yanında onun hepsinden 
daha dinç göründüğüne karar vermiştim. Bunu anneme söyledi-
ğimde, “Aman aman, tahtaya vur!” demişti. Bir hafta sonra on-
ları Londra’ya yolcu etmiştim. Üç hafta boyunca amcamın kızı 
Semra’nın evinde kalmış, gezmiş tozmuş, trenle Windsor’a kadar 
gitmiş, kraliçenin sarayını ziyaret etmiş, sonra Cenevre’ye torun-
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larını görmeye geçmişlerdi. İstanbul’a dönecekleri gün elime ge-
çen kartpostalda, “Keyfimize diyecek yok! Tek eksiğimiz sensin,” 
yazmış, hep birlikte imzalamışlardı Mete, Ali, annem ve babam.

Onları havaalanında karşılamaya giderken arabanın teybinden 
yükselen Vivaldi’nin Dört Mevsim’ine ıslıkla eşlik ediyordum. 
Penceremi açmış, bahar rüzgârını arabanın içine doldurmuştum. 
Çok keyifliydim. Yıllar önce Kerim’e hamileyken kayınpederimin 
hediye ettiği Anadol marka arabamı nihayet yepyeni bir Murat’la 
değiştirmiştim annemle babam Londra’dayken. Onlara sürpriz 
yapacaktım. Babam ne kadar sevinecekti kim bilir, araba almış 
olmamdan çok, araba alabilecek parayı kazanabilmiş olmama. 
Film setlerinde sabahlara kadar çalıştığım, çok yorulduğum için 
üzüldüğünü biliyordum. “Bak babacığım, boşuna yorulmamı-
şım,” diyecektim. 

Ben bunları düşünerek havaalanı istikametinde ilerlerken  
birdenbire bir motosiklet sol yanımdan fırladı, zikzaklar çize-
rek ilerledi, bariyerlere çarptı; sürücüsü, devrilen motosikletin 
üzerinden uçtu ve ters yönde giden trafikte bir arabanın önüne 
düştü. Acı fren sesleri, birbirlerine çarpan arabalardan çıkan gü-
rültüler, çığlıklar! Şanslıydım, ne bana kimse çarptı ne de ben 
kimseye. Arabayı yavaşlattım, sağa çektim, durdum. Sürücüler 
arabalarından inmiş, bağıra çağıra koşuşuyorlardı kaza noktasına. 
Arabadan çıktım, yolun karşı tarafında, yerde hareketsiz yatan 
genç erkek bedenini gördüm. “Allahım, onu kurtar! Ölmesin! 
Sakat kalmasın!” diye bağırdım farkında olmadan. Başına kötü 
şeyler gelen her genç çocuk aklıma kendi çocuklarımı getirdiği 
için, kendi annelerinin duyacağı acının birazını ben de hissedi-
yorum yüreğimde. İçim ezildi. Tekrar arabama bindim. Tir tir 
titriyordum. Başımı direksiyona dayayıp hıçkırmaya başladım. 
Bir zaman geçti. Toparlanmaya, sakinleşmeye çalıştım, annem-
le babam uçaktan indiklerinde beni göremezlerse telaşlanırlardı. 
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Dikiz aynasına bakarak, akmış rimelimi sildim. Derin nefesler 
aldım. Kaza yapan gencin kurtulmasını dilemekten öte yapabile-
ceğim tek şey, önüme ilk çıkan işyerine girip ambulansa telefon 
etmekti. Tam o anda sirenlerini çalarak, ters yönden gelen bir 
polis arabası göründü. Peşinden de ambulans geliyordu. İçim 
rahat etti. Arabayı çalıştırdım yeniden, çalmaya başlayan müziği 
susturdum, yola koyuldum. Bütün neşem kaçmıştı, arabamı çok 
daha yavaş sürerek gidiyordum artık. Kazadan annemle babama 
söz etmemeye karar verdim. Onları da üzmenin manası yoktu, 
kim bilir ne kadar mutlu ve neşeli ineceklerdi uçaktan. 

Terminale varınca arabama bir park yeri bulup yurtdışından 
gelen yolcuların bölümüne koşturdum. Uçakları inmiş. Kapılar 
açılıp kapandıkça aralıktan içeriyi görmeye çalışıyordum ama 
gözlerimin önünde hep havada uçan çocuğun görüntüsü vardı. 
Nihayet çıktılar. Sarıldık birbirimize.

“Nasıl geçti? Memnun kaldınız mı? Eğlendiniz mi? Semra 
size iyi baktı mı?” diye sordum arka arkaya.

“Hepsini anlatacağız,” dedi annem. “Alışveriş bile ettik, sana 
çok güzel şeyler aldık.”

“Mâço, keşke sen de bizimle birlikte gelebilseydin,” dedi ba-
bam.

“Seneye gideriz, baba,” dedim. “Hatta seneyi beklemeyelim, 
ekimde gidelim, çocukları da ziyaret ederiz.”

“Sende bir durgunluk var? Canın bir şeye mi sıkkın?” diye 
sordu annem.

“Yoo…” 
“Öyle, öyle!”
Annem kafaya bir şey taktı mı kurtuluş kolay olmazdı. İtiraf 

edecektim çaresiz.
“Sizi karşılamaya gelirken yolda bir kazaya şahit oldum. Genç 

bir çocuktu galiba, motosikletinden uçtu.”
“Sana bir şey olmadı değil mi? Fren yapıp başını filan çarp-

madın?”
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“Hayır.”
“Azeriler kazaya ‘tesadüf’ derler,” dedi babam. “Tesadüf ol-

muş, öyle düşün. Hayat tesadüflerle doludur kızım.”

Bu konuşmadan sadece üç gün sonra hastalandığında dü-
şünmüştüm, onları karşılamaya giderken rast geldiğim kaza, ha-
yatımın tesadüflerinden biri miydi? Bir uğursuzluğun haberini 
mi veriyordu bana? Şimdi, düşünmeye bunca vakit bulduğum 
günlerde farkına varıyorum ki, babamın her bir sözü, yaşanacak 
olayları belirleyen bir işaret gibiymiş. Sanki ağzından çıkan her 
kelamı not etseydim ve o listeyi şu anda önüme serip yorumla-
maya başlasaydım, beni hayatımın sırrına götürebilirdi söyledik-
leri. Kısa ama öz şeyler söylerdi babam, farkında bile olmazdım 
beni yönlendirdiğinin. Belki o da bilmezdi bu denli etkilediğini, 
iz bıraktığını. Küçükken boş odalarda ışıkları kapatmadığım za-
manlar kızardı mesela.

“Bir ampulün sürekli yanmasının çok para yazmadığını biliyor 
musun baba? Telaş etme bu yüzden,” demiştim bir keresinde.

“Işıkları boş yere yakma dediğim zaman ben, ödeyeceğim 
elektrik parasını düşünmüyorum ki,” demişti. “Heba edilen 
enerjiyi düşünüyorum. Senin yaktığın her gereksiz ampul, bir 
başkasının ışığının gücünü çalıyor. Ne emeklerle, fedakârlıklarla 
kurduğumuzu bilseydin bu santralleri, enerjiyi boşa harcama 
hakkımız olmadığını anlardın. Tabiata saygılı olmalıyız.”

Babamı yanıtlamamıştım ama içimden gülmüştüm. Ne ilgisi 
vardı tabiata saygıyla elektriğin? Üstelik ben de kendi açımdan 
çekmiş sayılırdım trafoların ceremesini, hep dağda taşta dolaşan, 
hep özlenen, hasreti yolladığı kartpostallarla giderilen bir baba 
yüzünden. Şairin dediği gibi: “geldi mi de gidici.”* Hep güneş 
kokan! Kolları, boynu, yüzü ve göğsünde gömleğin açık kalan 
üçgeni, bronz rengi güneş yanığı, gerisi bembeyaz bir vücut! 

* Can Yücel.
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Bayramlar yaza rast geldiyse, gelir bayramı Ada’da geçirirdi bi-
zimle. Biraz utanırdım babamın güneş değmemiş bedeninden. 

“Babam yazları tatil yapmıyor bizim gibi, o çalışıyor hep,” 
diyerek beyazlığına gerekçe gösterirdim plajdaki arkadaşlarıma. 
Babam renk değiştirmeye vakit bulamadan geri dönerdi işinin 
başına. Birlikte geçirdiğimiz saatleri hatırlamaya çalışırdım. Ak-
lımda kalan, açık bırakılan plaj duşlarına kızdığı olurdu. Ne tu-
haf şeylere takardı babam! Yemek seçtiğim, geç uyuduğum, çok 
konuştuğum, çok soru sorduğum, ağaçlara, yüksek duvarların 
üzerine tırmandığım ve denizden bir türlü çıkmak bilmediğim 
için azarlamazdı beni annem gibi. Onun derdi başkaydı. 

Gereksiz su harcanmayacak, oturulmayan odalarda ampuller 
yanmayacak, yemekler tabağa yenilebileceği kadar alınacak, gıda-
dan giysiye her türlü ihtiyaç fazlası çevredeki yoksullara gönde-
rilecek. Evimizde çalışan insanlarla asla yüksek sesle konuşulma-
yacak, emir verilmeyecek. Bunlar, annem pek riayet etmese de, 
benim büyüdüğüm evin kurallarıydı. Bir kambur gibi üzerim-
de kaldı hayat boyu. Dahası da vardı. Altı yaşında olmalıydım, 
Ankara’da Kavaklıdere’den aşağı doğru iniyoruz bir gün babam-
la el ele. Yol boyunca dikili ağaçlar çiçeğe durmuş. Ben fışkıran 
dallardan çiçekleri koparmak istedim.

“Koparma,” dedi.
“Neden? Çok güzeller, eve götürür, vazoya koyarız.”
“Ben güzel diye senin saçlarını koparıyor muyum?”
“Hayır, çünkü saçımı koparırsan canım acır.”
“Dalların da canı var. Onların da canı acır.”
“Ama onlar ağaç baba!”
“Allah’ın yarattığı her şeyde can var kızım. Çiçekte, dalda, 

böcekte! Bunu bil ve sakın bilerek can yakma, gereksiz yere dal-
ları kırma, karıncayı bile incitme.” 

Bir çocuğun karıncayı bile incitmeme terbiyesi altı yaşınday-
ken kazınırsa yüreğine, işte benim gibi sıkıcı ve sıradan bir gaze-
teci olur büyüdüğünde. Gönül kırmaktan ödü patlar. Ses getiren 
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röportajlar yapamaz. Çarpıcı başlıklar atamaz. Kültür ve sanat 
haberleriyle yetinir durur. Kaldı ki, sadece baba evi de değil, bir 
de dede evinde üflenenler vardı ruhuma. Bana uykuya yatma-
dan önce edeceğim duaları, güne ve bir işe başlarken çekeceğim 
besmeleyi öğreten dedemin İslam anlayışı da yaptı bana yapaca-
ğını. Kibir en ayıp şey! Tevazu ise bir erdem! Sabahat teyzemle 
benim, grup resmi çekilirken mesela, hep kıyı köşede kalmamız-
da, lokantalarda en kötü servisten bile şikâyetçi olamamamızda 
eminim dedemin etkisi oldu. Ama sanmayın ki şikâyetçiyim, çö-
ken bir imparatorluktan artakalmış Osmanlı dedemin ve yeni bir 
devletin doğuşuna tanıklık etmenin heyecanıyla dolu, iyi niyetli 
babamın bende bıraktıkları izlerden. Yeniden şekillenen dünyada 
benden sonra gelen kuşakların, hatta kendi çocuklarımın bile de-
ğer yargılarını, davranış biçimlerini yadırgıyorum. Faydası olma-
yacağını bildiğimden kendi doğrularımı dayatmıyorum onlara. 
Kendi naftalin kokumu soluyarak, itiraz etmeden yaşamaya alış-
tım gitti. Sadece çocukluğumu, ailemin yitip giden sevgililerini 
ve en çok da babamın sağlıklı halini özlüyorum. Neler vermez-
dim, yatağından doğrulacak gücü bulsun, sık sık yaptığımız gibi 
kol kola Taşlık’a doğru bir yürüyüşe çıkalım, ben içimi dökeyim, 
o bana, “Seni anlıyorum Mâço,” desin. 

Babam ilk karşılaştığımız günden beri beni, a ile ç’nin arası-
nı biraz uzatarak, Boşnakçada kedicik anlamına gelen “Mâço” 
diye çağırır aile ortamındayken. Ama nasıl bir ikilemin içindeyse, 
bir kedi gibi dişil, sokulgan, nankör ve tembel olmamı hiç iste-
mez. Sanıyorum ilk karşılaşmamızda, benim bir insan yavrusun-
dan çok, bir kedi yavrusu hacminde olmamdan dolayı yakıştırdı 
bu ismi bana. Babamım Mâçosu olmayı sevdim, benimsedim ve 
ondan başka kimsenin beni bu adla çağırmasına izin vermedim. 
Bazı başka şeyler gibi sadece ikimizin dünyasına ait bir özellikti 
Mâçoluğum.


