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I"ıl !enol Kaya 1985 yılında Balıkes#r’de do%du. L#se e%#t#m#n# Balı-
kes#r Fen L#ses#’nde tamamladıktan sonra "TÜ’den mezun oldu.

"lk romanı Asma Pans!yon 2012 yılında, #k#nc# romanı Kırık Nota 
#se 2015 yılında yayımlandı. Ardından Bahçe$eh#r Ün#vers#tes#’nde 
Senaryo Yazarlı%ı e%#t#m# aldı. I$ıl !enol Kaya, aynı zamanda 2018 
yılında v#zyona g#ren Bebek Gel!yorum Demez #s#ml# s#nema f#lm#n#n 
h#kâye yazarıdır ve senaryo ek#b#nde yer almı$tır.



“Dünyaya yalnızca b!r kere bakarız, çocuklukta.
Ger!s! hatıradır.” 

—L()*+, G-)./





2019, Yalova

Ece bu lanet olası evden nasıl çıkaca%ını dü$ündü. Ba$ı dö-
nüyor, vücudu artık bu yükü ta$ıyamıyordu. Halının üzer#ne 
öylece yı%ıldı. Gözler#n# açtı%ında, d#vanın altındak# s#vr# uçlu 
metal sopayı gördü. Onları buraya kapatan her k#mse, bunu 
gözden kaçırmı$ olmalıydı. Normalde $öm#nedek# odunların 
yer#n# de%#$t#rmek #ç#n kullanılan bu alet, $#md# evden çıkı$ 
b#let#yd#. Tüm gücüyle yatak odasının camına vurdu, önce 
camı sonra panjuru kırdı. Saçılan cam parçaları umurunda 
de%#ld#. Bu eve g#rmeden öncek# nah#f beden# b#r ger#llaya 
dönü$mü$tü sank#. Dı$arıda fırtına d#nm#$t#. Kırık camların 
arasından geç#p kend#n# bu z#ndandan dı$arı attı. Evden kaç-
mayı ba$armı$tı ama arka bahçede kar$ısına çıkan manzarayı 
h#ç beklem#yordu. Çok zaman önceden, y#rm# sene önces#n-
den tanıdıktı bu h#s, h#çb#r $ey yapamadan donup kaldı.

1996, Yalova

Ece o gün on dört ya$ını dolduruyordu. Her yıl oldu%u g#b# 
a#les# ve en yakın #k# arkada$ıyla ak$am yeme%#nde do%um 
gününü kutladıktan sonra ko$up mayosunu g#yd#. Annes# 
Handan vazgeç#rmeye çalı$tı kızını: “Aya%ına den#z kestanes# 
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batar, den#z anası gel#rse korkarsın, yarın gündüz gözüyle g#-
rers#n; gece gece ne #$#n var?” d#ye d#l döküyordu ama Ece r#-
tüel#nden vazgeçmezd#, o sene de do%um gününde gece den#-
ze g#recekt#. Neden çocuklu%undan ber# buna kafayı takmı$tı, 
kend#s# de b#lm#yordu. "nsanın karanlık b#r sudan çıkarak 
dünyaya gelmes#nden olsa gerek, her sene do%du%u günün yıl 
dönümünde kend#n# karanlık sulara atmaya bayılıyordu. 

Ece annes#n#n sözler#ne kulak asmadan b#k#n#s#, askılı plaj 
elb#ses# ve havlusuyla sah#le g#tt#. Sah#l h#ç de tenha sayıl-
mazdı. Yaz sıca%ından bunalan herkes kend#n# den#z kıyısına 
atmı$tı. B#rasını toku$turanlar, $ezlongunu alıp sohbete gel-
m#$ olanlar, çek#rdek ç#tleyenler derken neredeyse bütün s#te 
halkı oradaydı. Ece, annes#n#n de arkasından geld#%#n# fark 
ed#p ona do%ru fısıldadı:

“B#raz uza%a g#t anne! Ba$ımda bekleme, rez#l edeceks#n 
ben#.”

Ergenler#n a#leler#yle görülmekten ho$lanmadı%ı ya$lar-
daydı Ece. Annes# az ötede $ezlongunu açıp s#teden kom$u-
larıyla oturdu, Ece de askılı elb#ses#n# çıkarıp güne$ten reng# 
solmu$ ve kuma$ı epr#m#$ b#k#n#s#yle den#ze do%ru yürüdü. 
Bu #yot kokulu muhte$em varlık gündüzler# berrak b#r mav#-
l#kken gece olunca karanlık ve korkutucu b#r kara del#k g#b# 
görünüyordu. Yosunlu ve ta$lı b#r den#z olsa da Ece #ç#n dün-
yanın en güzel den#z#yd#. G#rerken b#raz ürktü, annes#ne bel-
l# etmed#. O ılık yaz ak$amında, alab#ld#%#ne so%umu$ den#z 
suyu, vücudunu b#r anda t#trett#. Ayaklarından yayılan ü$üme 
h#ss# omuzlarına kadar çıktı. Nereden çıkmı$tı k# $#md# bu 
korku? Oysa çocuklu%undan ber# her sene yapıyordu bunu. 
"ç#nden sürekl#, “Aydınlıkta ne varsa karanlıkta da o var,” d#ye 
tekrar ederek m#n#k adımlarla #lerled#. Bel#ne kadar ancak 
geleb#lm#$t#, sırtına dökülen uzun kumral saçlarının uçlarına 
b#le de%mem#$t# henüz den#z suyu. Sonra durdu. Kend#n# b#r 
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türlü bırakamadı karanlık den#ze. "ç# ürper#yordu. Arkasına 
baktı. Ger# dönemezd#. Annes#, kom$ular, s#tedek# d#%er ço-
cuklar; herkes görecekt#. G#rmek zorundaydı. 

Sah#lde tek ba$ına oturan çocu%a gözü takıldı, onu daha 
önce h#ç görmem#$t#. O da Ece’y# #zl#yordu. Jöleyle yukarı d#-
k#lm#$ saçlarını, üzer#ndek# metalc# t#$örtünü ve kargo $ortunu 
ba$tan aya%a süzdü. Çocuk da gözler#n# h#ç kaçırmadı. Sank# 
Ece’n#n cesaret ed#p edemeyece%#ne bakıyor g#b#yd#. Bakı$ları 
alaycıydı, nedense ona rez#l olmayı h#ç #stemed#. Annes# uzak-
tan seslend#: “So%uksa çık kızım, bo$ ver.” Ece ba$ını “hayır” 
anlamında sallayınca annes# omzunu s#lk#p yen#den kom$ular-
la sohbete daldı. Sah#ldek# çocuk yer#nden kalktı, ayakkabıla-
rını ve t#$örtünü çıkardı, walkman’#n# t#$örtünün üstüne koyup 
$ortuyla suya g#rd# ve onun yanına geld#. H#çb#r $ey söyleme-
den gülümsed#. De%#$#k b#r yüzü vardı, kend#nden em#n gü-
lümsemes# gecen#n karanlı%ında cam g#b# parlayan gözler#yle 
uyumluydu. Sıcak b#r gülümseme m#yd# bu, yoksa alaycı mı; 
em#n olamadı Ece. Çocuk an#den el#nden tutup çekt#, Ece 
hazırlıksız yakalanmı$tı, kend#n# buz g#b# suyun #ç#nde buldu. 
"ler#dek# tekneye kadar yarı$ yapar g#b# nefes nefese yüzdüler, 
tekneye tutunup soluklandılar. Yakamoz önler#nde uzanıyor-
du; az önce karanlık ve ürkütücü görünen den#z $#md# b#r o 
kadar ı$ıltılı ve sak#nd#. Korkutucu olan her $ey g#b#, #ç#ne da-
lınca bütün heybet#n# y#t#rm#$t#. Ece ancak sorab#ld#:

“Sen k#ms#n? Daha önce h#ç görmed#m sen# buralarda.” 
Çocuk güldü; Ece’n#n, o s#ten#n muhtarıymı$ g#b# konu$-

ması ona kom#k gelm#$t#.
“Ben böyle sadece geceler# ortaya çıkıyorum, o saatte de-

n#ze g#rmeye karar ver#p sonra da korkanları rez#l olmaktan 
kurtarıyorum.”

Ece de kend# hâl#ne güldü. Böyle “Sen k#ms#n?” d#ye sor-
mak b#raz kabalık olmu$tu, kend#n# tanıtsa daha #y# olacaktı.
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“Ben Ece. Bugün ben#m do%um günüm. Her yıl, do%um 
günümde gece den#ze g#rer#m. Neden böyle korktum b#l-
m#yorum. Aslında den#z, kend#m# en güvende h#ssett#%#m 
yerd#r.”

“Do%um günün kutlu olsun. Herhâlde ben#mle tanı$mak 
#ç#n bahane arıyordun, ondan korkasın geld#.”

Ece daha tanı$tıklarının be$#nc# dak#kasında böyle rahat 
konu$masına kızıp yüzüne b#raz su fırlattı, o sırada aklına 
geld#:

“Henüz tanı$mı$ sayılmayız ama. Sen adını söylemed#n.”
Yen# çocuk Ece’n#n attı%ı sular a%zına gözüne g#rd#%# #ç#n 

zorlukla konu$tu: 
“Ben de Akın.”
“Memnun oldum Akın.”
Ece el#n# uzattı, Akın da tokala$mak #ç#n el#n# uzatınca 

Kerem’den ö%rend#%# esk# b#r numarayla onu kolundan çek#p 
omzundan bastırarak batırdı. "ç# ancak so%umu$tu, az önce-
k# tatlı küstahlı%ın kar$ılı%ını verm#$t#. Akın da oyuna gel-
mekten memnun olmu$ g#b#yd#, sudan çıktı%ında gülüyordu. 
Ba$ka b#r $ey söylemeden ger#ye yüzüp kıyıya çıktılar. Akın 
sah#ldek# e$yalarını alıp eve do%ru yürüdü. Ece de havlusuna 
sarılıp eve g#tt# ve sabaha kadar bu gar#p tanı$mayı dü$ündü.

2019, !stanbul

Ece saat#ne baktı, Serra hâlâ ortada yoktu. Kahven#n parasını 
ödey#p kalkmak #ç#n garsona el #$aret# yapıyordu k# kar$ıdan 
gelen Serra’yı görüp durdu. Dev b#r güne$ gözlü%ü takmı$-
tı, kapü$onunu kafasına geç#r#p kend#n# g#zlem#$t#. H#çb#r 
$ey söylemeden masaya oturdu, telefonunu çıkarıp ekranda-
k# b#ld#r#mlere $öyle b#r göz gezd#rd#, öneml# b#r $ey yoktu. 
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K#msen#n onlara bakmadı%ından em#n olunca gözlü%ü yukarı 
kaldırdı ve a%lamaktan kızarmı$ gözler# göründü. Ece $a$ırdı, 
daha dün sabah konu$tuklarında çok ne$el#yd#. Bu kadarcık 
zamanda ne olmu$ olab#l#rd# k#? Tam lafa g#recekken garson 
s#par#$ almak #ç#n yakla$tı. Ece onu, “"k# f#ltre kahve,” d#yerek 
geç#$t#rd# ve hemen Serra’ya döndü:

“Ney#n var, ne oldu böyle?”
Serra etraftak#ler#n duymadı%ından em#n olmak #ç#n sa%a 

sola bakındıktan sonra e%#l#p fısıldadı:
“Çok kötüyüm kızım ya… Sabaha kadar uyumadım. Böy-

le b#r $ey nasıl ba$ıma geld#, #nan k# b#lm#yorum.” 
Sözler#, an#den gelen ve gözya$larının e$l#k ett#%# b#r hıç-

kırmayla kes#ld#, ya$lar gözünden beklenmed#k b#r hızla akıp 
yakasına damladı. Ece #y#ce end#$elenm#$t#.

“Ne d#yorsun, korkutma ben#, ne geld# ba$ına?”
“Ham#ley#m. Hapları düzenl# almadım sanırım... Olmu$ 

#$te b#r $ek#lde.” 
Ece çok $a$ırmı$tı ama so%ukkanlılı%ını korudu. Görü-

nü$e göre Serra ne #y# ne de kötü b#r tepk#y# kaldırab#lecek 
g#b#yd#. Ece, ılımlı b#r tonda kalması gereken o kırılgan anlar-
dan b#r#nde oldu%unu hızla fark ett#. Garson #k# f#ncan sıcak 
kahvey# masaya bırakırken kısa b#r sess#zl#k oldu. Ba$ka b#r 
sohbet olsa bu kahve kokusu ortamı ısıtmaya yeterd# ama bu 
haberle Ece’n#n de el# aya%ı buz kesm#$t#. Garson g#tt#%#nde 
lafına devam ett#: 

“Kızma ama… K#mden d#ye sormam lazım sanırım!”
“K#mden olacak Ece! Sank# b#r sürü adamla takılıyormu-

$um g#b#…”
Ece m#m#kler#n# oynatmamaya d#kkat ett#, herhang# 

b#r yüz #fades# bu durumu tey#t eder g#b# olursa Serra çok 
bozulacaktı. 

“T#m’den #$te... Ba$kasından olma #ht#mal# yok.”
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“T#m… !u geçen hafta Amer#ka’ya dönen T#m m#?”
“Evet.”
Serra çok tanınan b#r tasarımcıydı, popülerd#. Kend# moda 

ev# ve #nternette m#lyona yakın tak#pç#s# vardı. Etrafındak#-
ler konu$tuklarını duymasın d#ye fazladan çaba harcaması 
da bundandı. B#r hazır g#y#m f#rmasıyla #$ b#rl#%# yapmı$ ve 
onlara b#r koleks#yon hazırlamı$tı. Bu sürec# yönetmek #ç#n 
de markanın Amer#ka’dak# merkez#nden b#r yönet#c# gelm#$t#. 
Proje #ç#n gece gündüz beraber çalı$ırlarken epey yakınla$-
mı$lardı. Her $ey çok hızlı gel#$m#$t#. Ece, T#m’#n adını sık 
sık duyar olmu$tu, aralarındak# yakınlıktan haber# vardı ama 
böyle b#r $ey beklem#yordu. Gerç# Serra’nın #l#$k#ler# oldum 
olası pek yolunda g#tmezd#. Genelde, mutlulu%u bulama-
yaca%ı k#$#lerle b#rl#kte olur ve kaçınılmaz ayrılıklar ya$ardı. 
Bunun gençl#kte b#r türlü kar$ılık alamadı%ı #lk a$kına olan 
saplantısı yüzünden oldu%unu #k#s# de çok #y# b#l#yordu. Ece 
#ç#nden, “Y#ne m#?” d#ye geç#rd#, cevabı tahm#n etse de sordu:

“Haber verd#n m# ona?”
“Verd#m verd#m. Karını ve üç çocu%unu bırak gel de bura-

da çocu%umun babası ol ded#m hatta, havalara uçtu.”
Yakın arkada$lı%ın yazısız kurallarından b#r#, kafan bozuk 

oldu%unda arkada$ını gönlünce tersleme hakkına sah#p ol-
mandı ve #k#s#n#n de b#rb#r#nde sonsuz kred#s# vardı.

“Serra, ne d#yorsun sen, adam evl# m#yd#?”
“Off Ece, burada bana ahlak ders# vereceksen h#ç çekecek 

durumda de%#l#m. T#m’e haber falan vermed#m tab## k#. Ver-
meyece%#m de. Olan oldu #$te. T#m de lansman b#ter b#tmez 
g#tt#. Bundan sonra tek ortak konumuz koleks#yonun nasıl 
sattı%ı olacak. Çocuk büyütmek, bez ba%lamak falan konu-
larımızın arasında yok, o kes#n. O yok bu #$#n #ç#nde artık, 
yalnızım ben. T#m dey#p durma bana.”
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“Haklısın, haber verme. Sak#n ol önce. !u kahven# b#r #ç. 
Yok dur, #çme.”

Serra h#ç gülece%# yokken Ece’n#n bu tepk#s#ne güldü.
“Çocu%u do%urmak #ç#n her $ey#m tamam da b#r kafe#n 

d#yet# eks#kt#.”
Ece tereddütle sordu:
“Ne yapacaksın?”
“B#lm#yorum, dü$ünece%#m. Otuz sek#z ya$ındayım kızım. 

Hayatıma c#dd# b#r#n#n g#rd#%# ya da g#rece%# yok. Bu zamana 
kadark# adamların heps#n# b#l#yorsun, altı ay b#le sürmed# h#ç-
b#r#. Ya $#md# ya h#ç. T#m olmasa da olur yan#. K#mse olma-
sa da olur. Ama b#lem#yorum k# #$te, yapab#l#r m#y#m? Karar 
verem#yorum…” 

1997, Yalova

Ece $ems#yen#n altında oturmu$, avucunda sıkı sıkı tuttu%u 
metal parayla pamuk helvacının gelmes#n# bekl#yordu. Az #le-
r#de, kafen#n önündek# $ezlonglarda e%lenen çocuklara baktı. 
Onlar El#t Kent S#tes#’nde oturuyordu. Bahçel#, müstak#l ev-
lerden olu$an bu s#tey#, Eceler#n oturdu%u sala$, kend# hâl#nde 
apartmanlardan olu$an Güne$ S#tes#’nden ayıran $ey, sadece 
m#mar#s# de%#l; #k# s#te arasındak# bu kafeyd#. El#t Kent’tek# 
çocuklar genelde bu kafen#n önündek# $ezlonglarda vak#t ge-
ç#r#r, ö%lenler# eve g#tmey#p burada hamburger yer ve buradan 
den#ze g#rerlerd#. Güne$ S#tes#’nde #se herkes $ezlongunu, 
$ems#yes#n# yanında ta$ırdı. Ece, sınıf farkı denen $ey# #lk kez, 
m#n#c#k b#r çocukken El#t Kafe’y# #zleyerek fark etm#$t#. "ç-
ten #çe onların ya$antısını merak eder, o kafede neler konu$-
tuklarını duymak #ster ama oturdu%u s#tey# ve arkada$larını 
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k#mseye de%#$mezd#. B#r# arkasından gel#p gözler#n# kapattı. 
Ece bu, kürek g#b# büyük, daha on altı ya$ında nasır tutmu$, 
sert eller#n sah#b#n# çok #y# b#l#yordu; tereddüt etmeden, “Ke-
rem,” ded#. Kerem s#te bekç#s#n#n o%luydu, Ece’n#n çocukluk-
tan ber# arkada$ıydı. Her da#m saf ve ne$el#yd#.

“Nereden b#ld#n kız?”
“B#l#r#m ben.”
“Ne duruyorsun sıca%ın alnında?”
“Pamuk helvacıyı bekl#yorum.”
“Off canım çekt#, dur g#d#p bozuk para alayım.”
“Yok alma, payla$ırız; bana b#r tane fazla gel#yor zaten, #ç#-

m# bayıyor.”
Omuz s#lkt# Kerem. Beraber beklemeye ba$ladılar. El#t 

Kafe’n#n #skeles#nden b#r suya atlama ses# geld#.
“Oha, ne güzel atladı be!”
“Okan’la, benle takılmaktan #y#ce erkek g#b# oldun kızım, 

oha deme bar#. Tanıyorum ben onu, adı Y#%#t.”
“Nereden tanıyorsun?”
“Annem geçen ütüye g#tt# onların ev#ne. Küçülen t#$ört-

ler#n# de bana yollamı$ annes#. B#r görsen Ad!das, N!ke falan, 
marka heps#. H#ç de esk# de%#l, #k# yaz g#yer#m en az. Adam 
benden b#r ya$ büyük ama sporcu herhâlde, baya%ı kaslı bak-
sana, küçülenler# tam geld# bana.”

“Yaz günü ütüye ça%ıracak ne varmı$ k# ya? B#z annemle 
çek#$t#rerek asıyoruz, dümdüz oluyor her $ey.”

Sonunda bekled#kler# pamuk helvacı gelm#$t#. Tahta çu-
buktan, pastel renkl# bulutsu $eker# koparıp a%ızlarında er#-
t#rken sohbet# de aynı hızda er#terek El#t Kafe’y# d#k#zlemeye 
devam ett#ler. O sırada az önce bahsett#kler# Y#%#t, #skelen#n 
merd#venler#nden yava$ yava$ suya g#ren b#r kızı kolundan 
çekt# ve den#ze dü$ürdü. Ece o kızı tanıyordu.

“Bak, o kızın adı da Serra.”
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“Çok güzel kız ama tombul baya%ı. O da zeng#n takımın-
dan #$te, $ımarıktır kes#n.”

“Hayır $ımarık de%#l, tanıyorum ben onu. Ab#m ona ma-
temat#k ders# ver#yor, b#ze gel#yor haftada #k# kere. "y# kız.”

“Nereden b#ld#n #y# oldu%unu?”
“B#ld#m #$te Kerem ya, sana ne? El#m#z yüzümüz yapı$ ya-

pı$ oldu, yürü den#ze g#rel#m.”
Kend#ler#n# buz g#b# den#ze bıraktılar. Kayı%a kadar yüz-

düler. O sırada Ece’n#n aklına geld#:
“Ben geçen sene de do%um günümde gece den#ze g#rm#$-

t#m ya han#.”
“Ne zorun var gece vakt# sen#n ya? Bu sene de g#recek 

m#s#n?”
“G#rece%#m tab##, o de%#$mez. Geçen sene g#rd#%#mde, bu-

rada, sah#lde b#r çocuk vardı. "lk kez o gün gördüm, b#r daha 
da görmed#m. Böyle de%#$#k, kocaman gözlüydü; metalc# t#-
$örtler#nden falan g#y#yordu. Benden b#rkaç ya$ büyük g#b#y-
d#. Adını sordum, ‘Akın’ ded#. Sonra b#r daha h#ç görmed#m, 
yer yarıldı #ç#ne g#rd# sank#. Tanıyor musun onu?”

“Tanımaz mıyım kızım? Bu s#tey# benden sor, haber#m ol-
madan ku$ uçamaz be. C Blok’tak# El#f teyzen#n ye%en# o. B#r 
haftalı%ına gelm#$lerd# de dönecekler# gün görmü$sün demek 
k# sen. Neden sordun k#?”

“Sen var ya çok meraklısın Kerem. Had# artık ak$am ola-
cak, çıkalım den#zden. Baksana dudakların morardı.”

Kerem hınzır hınzır güldü, Ece’n#n neden sordu%unu an-
lamı$tı ama ses#n# çıkarmamı$tı. Evlere g#tmek #ç#n da%ıldı-
lar. Ece eve uçarak g#tt#; ıslak mayosunun üzer#ne g#yd#%# plaj 
elb#ses# de ıslanmı$, kumral saçlarından sırtına su damlaları 
süzülüyordu. Daha kapıdan g#rerken seslend#:

“Anne ne yemek var?”
Handan Hanım çok $a$ırdı:
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“Karı$ık kızartma yaptım. Hayırdır, hang# da%da kurt öldü 
de sen yemek sordun?”

“Aaa tesadüfe bak, bugün El#f teyze de sah#lde d#yordu 
canım kızartma çekt# d#ye!”

“E du$unu al da b#r tabak götür madem. Ke$ke sen#n de 
canın $öyle b#r $ey çekse de doya doya yesen, ka$ık kadar kal-
dı gene suratın. "k# lokma y#yorsun, onu da hoplaya zıplaya 
yakıyorsun.”

Handan, kızının her yaptı%ının altında b#r h#nl#k oldu%u-
nu b#l#rd# ama pes etm#$t#, sormuyordu artık. Ece du$ falan al-
mayı beklemed#, kızartma taba%ını kaptı%ı g#b# El#f Hanım’ın 
kapısını çaldı. Saçlarından hâlâ sular süzülürken dünyanın en 
ac#l $ey#ym#$ g#b# kom$uya nefes nefese kızartma götürmü$tü.

“Annem kızartma yaptı da El#f teyze, s#ze de kokmu$tur 
d#ye get#rd#m.”

El#f Hanım $a$kın $a$kın baktı. Kar$ılıklı bloklarda oturu-
yorlardı, aralarında epey mesafe vardı ve yemek kokusu gel-
mes# #mkânsızdı. 

“Sa% ol canım, annen#n el#ne sa%lık.”
Ece d#k#lmeye devam ed#yordu.
“Eee s#z nasılsınız, var mı öyle gelen g#den, m#saf#r#n#z 

falan?”
El#f Hanım taba%ı bo$altıp ger# vermek üzere g#tt#%# mut-

faktan seslenerek konu$tu:
“Haftaya karde$#mle ye%enler#m Akın ve As#l gelecekler. 

Bu yaz sonuna kadar ben#mle kalacaklar. Talat amcanın ve-
fatından ber# yalnız kalmaya korkar oldum. Aslında anneme 
ded#m, gel kal d#ye ama d#zler# a%rıyor, o gelemeyecek, yolcu-
luk yapa…”

El#f Hanım cümles#n# b#t#rmeden Ece, bekled#%# haber# 
duymu$ olmanın heyecanıyla uçarak merd#venlerden #nmeye 
ba$lamı$tı b#le. El#f Hanım el#nde bo$ tabakla ger# geld#%#nde 
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Ece’n#n yer#nde yeller es#yordu, kadınca%ız $a$ırıp kaldı. Ney-
se ben de b#r gün kısır yapıp koyarım #ç#ne, bo$ vermem#$ 
olurum taba%ı, d#ye dü$ünerek eve g#rd#. Ece #se ko$a ko$a 
eve g#derken farkında olmadan kar$ıdan gelen b#r#ne çarptı. 
Kafasını kaldırdı; bu oydu, bugün #skeleden atlayan çocuk-
tu. Kerem söylem#$t#, adı Y#%#t’t#. Üzer#nde “Robert Colle-
ge” yazan b#r t#$ört vardı. Ece son sürat ko$arken çocu%un 
gö%süne çarpmı$tı, #r# yarı hâl#ne bakılırsa küçülen t#$örtle-
r#n# Kerem’#n g#ymes# normald#. Bu hızlı çarpı$ma sırasın-
da Ece’n#n ıslak saçları, çocu%un t#$örtünü ıslatmı$tı. Çocuk 
mav# gözler#n# $a$kınlıkla Ece’ye d#kt#. Aslında d#kkats#zl#k 
yapan Ece’yd# ama y#ne de çıkı$an o oldu: “Önüne baksa-
na ya…” d#ye d#klen#p ko$maya devam ett#. Y#%#t arkasından 
baktı, gülümsed#. Tanımadı%ı bu kızın tela$lı hâl# ona kom#k 
gelm#$t#. Yolda gö%süne güm d#ye çarpıp b#r de üzer#ne onu 
azarlayan bu de%#$#k kız, etrafında dolanıp gözüne g#rmeye 
çalı$an onca kızdan sonra ho$una b#le g#tm#$t#. Ece aldırma-
dan ko$arken onun arkasından bakmaya devam ett#. Beyaz 
plaj elb#ses#, ıslak kumral saçları, aya%ına b#raz büyük gelen 
parmak arası terl#kler# ve çarpı$tıkları an kızgınlıkla yüzüne 
d#kt#%# bal reng# gözler# sank# o anın foto%rafını çekm#$ g#b# 
z#hn#ne yerle$t# ve ne yaparsa yapsın z#hn# bu foto%rafı ne 
s#leb#ld# ne de bundan daha çok bakmak #steyece%# b#r fo-
to%raf daha çekeb#ld#. Bu çarpı$ma, #k#s#n#n de hayatını çok 
de%#$t#recekt#.

Ece b#r hafta boyunca her gün ama her gün, #ç#nde b#r he-
yecan h#ssett#. Çok tatlı b#r heyecandı bu. Soranlara, “Do%um 
günüm gel#yor d#ye heyecanlıyım,” ded#. Do%um gününü bü-
yük b#r olaya çev#rmes# her sene yaptı%ı b#r $ey oldu%undan 
ev halkı buna $a$ırmadı. Onun bu ufacık $eyler# $ölene çev#r-
me #ste%#n# anlamasalar da annes#, babası ve ab#s# ona ayak 
uydururlardı. Sülalede “k#me çekt#%# b#r türlü anla$ılamayan” 
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o çocuk, Ece’yd#. Hâl#yle, pencereden fazla sarktı%ı #ç#n a#le-
de heyecan yaratan, sürekl# e$yalarını kaybeden, aklı b#r karı$ 
havada, eve hep geç kalan, bakkala ekmek almaya gönder#l#p 
domatesle dönen de oydu. O hafta aklı #y#ce g#tt# Ece’n#n. 
El#f Hanım’ın balkonunu d#k#zleyecek d#ye #çer# g#rmek b#l-
med#. Arada yan balkondan ba$ını uzatan Okan, “Nereye 
bakıyorsun?” d#ye sormadı elbette. Okan do%u$tan meraksız, 
aks# ve suratsızdı ama Ece’y# çok severd#. Çocukluk foto%-
rafları, beraber yaptıkları kumdan kalelerle süslüydü. Kerem, 
Okan ve Ece’n#n ev#nde, buzdolabının üzer#nde aynı foto%raf 
asılıydı; sah#lde kumların arasında dört-be$ ya$ındak# hâller#. 
O foto%rafta da Okan suratsızdı, Kerem haf#fçe gülmü$tü, 
Ece’n#n #se a%zı kulaklarındaydı. Foto%rafa baktıklarında üçü 
de aynı $ey# görüyordu. Kolayca yıkılacak, güçsüz, kumdan 
kaleler ve kumdan kaleler#n hemen arkasında asla yıkılmaya-
cak, sa%lam b#r dostluk.

O gün Serra y#ne Ecelere, Ece’n#n ab#s#nden matemat#k 
ders# almaya gelm#$t#. Güler yüzle gel#r, çok saygılı davranırdı. 
Ece’n#n annes#n#n yaptı%ı #kramları bayıla bayıla yerd#; “Ben 
k#lo almayayım d#ye annem yapmıyor böyle $eyler,” derd# a%-
zından po%aça kırıntıları dökülürken. “On altı ya$ındak# ço-
cu%un ne k#losu olurmu$ canım, büyüme ça%ındasınız yavrum 
s#z,” d#ye söylen#rd# Handan ama Serra gerçekten de ya$ıtla-
rının yanında topaç g#b#yd#. Handan çok sev#ml# buldu%u bu 
kızın gönlü olsun d#ye gelece%# gün kekler#, kurab#yeler# eks#k 
etmezd#. Hem de #k# saatl#k ders #ç#n dünyanın parasını ver#-
yorlardı, mutfak masrafına yet#yordu haftada #k# kere gelmes#. 
Handan Hanım zaten El#t Kent S#tes#’nde oturan herkes# çok 
sever; mümkünse kend# kom$ularından çok, onlarla görü$mek 
#sterd#. O gün Serra gelm#$t# gelmes#ne ama Ece’n#n ab#s# o 
gelmeden be$ dak#ka önce el#ne sıcak su döktü%ü #ç#n babasıy-
la b#rl#kte ac#le g#tm#$t#. Son anda olan bu durumu da Serra’ya 
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haber veremem#$lerd#. O da güler yüzle: “Olsun b#z de Ece’yle 
sohbet eder#z, de%#l m# Ece?” ded#. "çer#den, kend#s# #ç#n ya-
pılmı$ peyn#rl# böre%#n kokusu gel#rken kapıdan dönmeye h#ç 
n#yet# yoktu. Ece o zamana kadar yanına fazla yana$madı%ı bu 
kolejl# kızla o gün öyle güzel sohbet ett# k# Kerem ve Okan’dan 
sonra b#r yazlık arkada$ı daha olaca%ı, bu #lk kayna$maların-
dan bell#yd#. Annes# de pek mutluydu bu durumdan, hem Ece 
o ha$arı o%lanlardan sonra hanım hanımcık b#r arkada$ ed#n-
m#$t# hem de El#t Kent cam#asına yakla$mak #ç#n b#r fırsatı ol-
mu$tu. Ece gerçekten Serra #le konu$maktan çok key#f almı$tı, 
ona okudu%u b#rkaç k#tabı ödünç verd#. Serra eve dönece%# 
zaman Ece’ye ısrar ett#: “Sen de El#t Kafe’ye gelsene bugün, 
olmaz mı?” Ece b#raz çek#nd# ama kabul ett#. Serra da buna 
memnun oldu çünkü bell# k# o da nah#f karakter#yle kend# s#-
tes#n#n havalı kızlarına dah#l olmakta zorlanıyordu. 

Ece o yaz alınan ve h#ç g#ymed#%# kot $ortunu g#yd# en 
yen# b#k#n#s#n#n üstüne. Saçını ıslatıp dalgaları düzgün dur-
sun d#ye ab#s#n#n jöles#nden sürdü. Ak$amüstü El#f Kafe’ye 
g#tt#%#nde heyecanlıydı. Hep uzaktan #zled#%# bu kafeye #lk 
kez g#r#yordu, Serra olmasa buna cesaret edemezd#. Ser-
ra onu arkada$larıyla tanı$tırdı. Y#%#t, Ece’y# görür görmez 
hatırlamı$tı:

“Vaaaaay, sokakta bana çarpıp kaçan kız.”
“Vaaaaay, Robert Kolej’e g#tt#%#n# herkese göstermek #ste-

yen ukala çocuk.”
Etraftan, “Ooooaaaaauuu” g#b# sesler yükseld#. Ece’n#n 

bu hazırcevaplı%ına heps# $a$ırmı$tı, tezahüratlar aldı ba$ını 
g#tt#. Ece el#ndek# gazozu p#petten hızla çekerken h#çb#r $ey 
olmamı$ g#b# kafasını çev#rd#. Aslında kend#s# "zm#r’de sıra-
dan b#r ortaokula g#tt#%# #ç#n b#raz da özend#%#nden yapmı$tı 
bunu. Y#ne de #$e yaradı, Y#%#t cevap veremed# ve o t#$örtü o 
yaz b#r daha h#ç g#ymed#. 
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Ece fena vak#t geç#rmem#$t#, uzaktan hep $ımarık g#b# görü-
nen bu zeng#n tayfa sandı%ından daha e%lencel#yd#. Ara sıra Ser-
ra #le oraya u%ramayı dü$ündü. Eve dönerken Kerem’e rastladı.

“Neredeyd#n kız bütün gün? Aradım, bulamadım sen#. 
Okan’la balı%a çıkmı$tık. Kocaman kefal yakaladık. Ak$ama 
gel de b#z#m ev#n arkasındak# avluda y#yel#m. Annem p#$#re-
cek, so%an salatası da yapacak.”

“El#t Kafe’ye g#tt#k b#z de Serra’yla.”
“Ooo bak sen $una, sosyeteye m# g#rd#n sen, unutursun ar-

tık ben#!”
“Öff saçmalama, b#r gün tanıdı%ım çocuklarla takılıp sen# 

m# unutacakmı$ım? Hem sen neden aradın ben# bütün gün?”
“Akın’ı sormu$tun ya, gelm#$ler de onu d#yecekt#m, neden 

sorduysan artık?”
Nefes#n# tuttu Ece. Ertes# gün on be$ ya$ını dolduracaktı, 

bundan güzel b#r do%um günü hed#yes# olamazdı. 
“Ak$am görü$ürüz, ben gelmeden so%an salatasını b#t#r-

mey#n,” ded# çünkü Han#fe teyzen#n, tar#f#n# ısrarla vermed#%# 
o so%an salatasını kaçıramazdı. Bunu söyled#kten sonra y#ne 
sokaklarda paldır küldür ko$arak ev#ne g#tt#.

2019, !stanbul

Ece terap#st#n kar$ısındak# koltukta oturmu$, yanındak# seh-
pada duran mend#l kutusuna bakıyordu. Uzun süred#r sess#z-
d#. B#rden lafa g#rd#:

“B#l#yor musunuz, aslında çocukken h#ç böyle b#r# de%#l-
d#m. Yan# #nanın ben#m genç kızlı%ımı görsen#z, bu hâl#me 
#nanmazsınız.”

“Neler#n de%#$t#%#n# dü$ünüyorsunuz? B#raz bahsed#n 
#stersen#z.”


