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Yeni Ev

İşten döner dönmez yemek yapmak için mutfa-
ğa girdi annem. Her gün aynı şeyleri yaşıyor-
duk. Annem sabahları, tam yedi buçukta evden 
çıkıyor, külüstür otomobiliyle metro durağına 
gidiyor, metroyla çalıştığı okula ulaşıyor ve ak-
şam beş gibi dönerken yine aynı yolu kullanı-
yordu.

Babam atölyesindeydi ve kesinlikle rahatsız 
edilmemesi konusunda uyarı yazısını asmıştı ka-
pıya.

Mutfaktan gelen kokulardan, patates yemeği 
pişirdiğini anlamıştım annemin. Patates yemek-
ten hoşlanmıyordum, canım sıkıldı. O sırada sa-
londaki yemek masasında ödevlerimi yapmakla 
meşguldüm. Ödevleri bir tarafa bırakıp, yerim-
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den kalktım. Biraz dışarıyı seyretmek istemişti 
canım.

Evimiz giriş katta olduğu için oturduğumuz 
apartmana giren çıkanı rahatlıkla görebiliyoruz. 
Sinem halamın, dış kapıyı itekleyip içeri girdiği-
ni fark ettim. Anneme haber verecekken kapıyı 
çaldı. Koşup açtım, boynuna sarıldım.

Halamı çok seviyorum, geçen doğum günüm-
de bana son model bir cep telefonu armağan etti. 
Ancak onu sevme nedenimin cep telefonu oldu-
ğunun düşünülmesini istemem. Halamın huyu-
dur, sevdiklerine hediyeler vermeye bayılır. Hem 
çok eğlenceli bir insandır. Benim yaşımda ve ben-
den dört yaş büyük iki kızı var. Kuzenlerimin ad-
ları, Melisa ve Sahra. Bazen hep birlikte gezeriz. 
Annem gibi çok

çalışmadığından, genelde yorgun olmaz, ne is-
tersek yapmamıza izin verir.

Halam koluna taktığı çantayı çekip, koltuğun 
üzerine fırlattı.

“Kayra, koş anneni çağır,” dedi bana. 
Gerek kalmadı çünkü zil sesini duyan annem 

zaten gelmişti. 
“Hoş geldin Sinem, günlerdir ortada yoktun, 

nerelerdesin?” diye sordu. 
Halamın pat diye çıkıp gelmesi, benim gibi 

onu da hayrete düşürmüştü.
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“Bir sorunum var ve bunu ancak sen hallede-
bilirsin Banu,” dedi halam kanepeye otururken.

Annem gözlerini açıp, kaşlarını kaldırdı. Duy-
dukları karşısında iyice afallamıştı anlaşılan. 

“Eğer yardım edebileceğim bir şey varsa, ta-
bii ki neden olmasın,” diyebildi.

“Altmış bin liraya ihtiyacım var.” dedi halam.
Annemle aynı anda,
“Ne!” diye çığlık attık.
“Hiç param yok deme bana.” dedi Halam 

kaşlarını devirerek.
“Sinem, elli bin liram var. Onu da babanı-

zın evi satıldığında, ağabeyinin hissesine düşen 
miktarın üzerine ekleyerek, geniş bir ev almayı 
planlıyorum,” diyerek karşılık verdi annem.

“Tamam, işte üç gün içinde on bin lira daha 
bul. Evdeki hissemi sana devredeyim. Ağabe-
yim niyeyse, o harabe satılacak diye pek üzülü-
yordu. Biraz boya badana, oraya taşınırsınız.” 
dedi.

“Ev satıldığında neredeyse dört katını alacak-
sın. Bu teklifi nasıl kabul ederim. Sana haksızlık 
olmaz mı?” dedi annem, ellerini iki yana açarak.

“Bak, bana üç gün içinde istediğim parayı ge-
tirecek her kim olursa, evin yarısını ona veririm. 
Eğer parayı bulurum diyorsan kimseye haber 
göndermeyeyim,” dedi halam.
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“Anlaştık, üç gün içinde on bin lira bulabile-
ceğimi düşünüyorum. Ancak bana içinde bulun-
duğun durumu anlatman şartıyla.” dedi annem 
çaresizce, bir koltuğa çöküp kollarını kaşımaya 
başlamıştı.

“Bir galeride muhteşem bir otomobil gördüm 
Banu. Görür görmez de vuruldum. Derhal si-
pariş verdim. Araç geldi ve benim üç gün içinde 
bedelini ödemem gerekiyor. Bankadaki paramı 
çektim ama altmış bin liram eksik kaldı. Çünkü 
nemrut kocam, bindiğim otomobili daha geçen 
yaz aldığını ve yeni bir tanesi için beş kuruş ver-
meyeceğini söylüyor,” diye açıkladı halam.  An-
laşılan enişteme çok kızmıştı.

“Benim adım Sinem ise ben de o otomobili 
alırım.” deyip kanepeye bir tane yumruk attı. 
Israrlarımıza rağmen yemeğe kalmayı kabul et-
medi ve kapıya yöneldi.

Halamı yolcu ettikten sonra, annemle bera-
ber mutfağa girdik.

“Parayı bulabilecek misin?” diye sordum.
“Sen merak etme. Halan bize reddedemeye-

ceğimiz bir teklifle geldi. Baban o evi çok sevi-
yor. Hem kimse rahatsız etmeden, özgürce re-
sim yapabileceği bir ortamı olacak. Ablanla sen 
de bahçesinde dilediğiniz gibi zaman geçirebilir-
siniz.” dedi annem. Sesi titredi.
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“Bahçe senin alerjilerini tetiklemez mi?” diye 
sordum.

Beni mutfaktan dışarı doğru ittirip,
“O evi almaktan başka şansımız yok. Halanı 

biliyorsun, dediğini yapar. Hissesini başkasına 
satmaktan çekinmez.” dedi.

Karnı acıkan babam, resim atölyesi olarak 
kullandığı odasından çıkmaya karar vermişti.

“Şımarık kardeşim niye gelmiş?” diye sordu 
bana.

Olanları anlattım. 
“Banu keşke kabul etmeseydin.” dedi, mutfa-

ğa doğru seslenerek.
Böyledir benim babam. Dünya umurunda 

değildir. Hayatını resim yapmaya adamıştır. 
Ressamlıktan para kazanmak, anladığım kada-
rıyla pek kolay değil. Arada sırada sattığı re-
simlerinin parasını da yine resim malzemelerine 
harcar. Biz genelde annemin öğretmen maaşıyla 
geçinmeye çalışırız.

Bir de babam çok yakışıklıdır. Kendine iyi ba-
kar, sürekli spor yapar. Beyaz teni, yeşil gözleri, 
kumral saçlarıyla bir film yıldızından farksızdır. 
Bu sene üniversite sınavına girecek olan ablam 
da babama benziyor. Aslında babam, halam ve 
ablam birbirlerinin kopyası gibiler. Halam eski 
bir model; babam güzelliği sayesinde böylesi-
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ne zengin biriyle evlenebildi diyor. Eniştemi de 
sevmiyor galiba.

Ablam Cansu, on sekiz yaşını bu yaz bitire-
cek, boyu tamı tamına bir metre seksen yedi 
santim. Aynı zamanda iyi bir voleybolcu, hat-
ta okul birincisi, şehrin en iyi kolejinde burslu 
okudu ve iki dil biliyor. Üniversitede mimarlı-
ğı tercih edecekmiş. Bütün bu özelliklere sahip 
olmakla beraber dünyanın en harika ablasıdır. 
Hayatımdaki en büyük destekçimdir. 

İnsan, onun gibi birinin kardeşiyse, her ayna-
ya baktığında ben niye böyleyim diye soruyor is-
ter istemez. Ben daha çok anneme benziyorum. 
Boyum fazla uzun değil, okulun en yakışıklısı 
sayılmam,  derslerim derseniz eh işte. Geçen yıl 
yeni gelen ıslak saçlı antrenör, okulun futbol ta-
kımından da çıkarttı. Yerime kendini beğenmiş 
bir çocuğu seçti. Hâlbuki o sıralar en büyük ha-
yalim ünlü bir futbolcu olmaktı.  Babam oku-
luma gelip, ortalığı birbirine kattıysa da sonuç 
değişmedi.

Ertesi sabah annem, her zaman yaptığı gibi 
epeyce uğraşarak otomobilini çalıştırdı ve işine 
gitti. Yani biz öyle zannediyorduk. Oysa çalış-
tığı okula uğramış ve üç günlük izin almış. Ar-
dından bir oto galerisine gitmiş. Galericinin yar-
dımıyla, aracını on bin liraya satmayı başarmış.
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Bankadaki elli bin lirasını da çekmiş ve eve 
gelmiş. Okuldan döndüğümde, yemek masası-
nın üzerine dizdiği paralara bakarken buldum 
onu.  

“Sinem’i aradım. Yarın o otomobiline kavuşa-
cak, biz de yeni evimize.” dedi.

Elinde bir fincan kahveyle çıkageldi babam.
“Annen, Sinem için otomobilini satmış.” dedi.
Bazen babamı sahiden anlayamıyorum. Ya 

da o hakikatlerin farkına varamıyor. Nasıl olu-
yor da annemin, arabasını halam için sattığını 
düşünebiliyor?

Halamla annem arasındaki alışveriş tamam-
lanınca, ailecek dedemden kalan eve gittik. Şim-
di tamamı bize ait olan dedemin evi, komşuları-
mızın evleri arasında son derece sönük kalmıştı. 
Etraftaki evler öyle gösterişliydi ki anlatamam, 
bazılarının kendine ait havuzu dahi vardı. Bizim 
evimizin her yeri yıkık döküktü. Ancak en bü-
yük bahçe bizim evimizindi. Her şeye rağmen 
evimizi oldukça sevimli bulmuştum. Hem haya-
tımda ilk defa kendime ait bir odam olacaktı. 

Babam bahçeye girdiğinde yeni evimizin her 
köşesini kontrol etti. 

“Motosikletimi değiştirebilmek için kenara 
ayırdığım az bir miktar vardı. Onunla dış cep-
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heyi boyatabiliriz. Evin içini de el birliğiyle bo-
yarız artık.” dedi.

Tam olarak onun dediği gibi olmasa da evi-
miz için iyi iş çıkarttığımızı itiraf etmeyelim. 
Annem, ablam ve ben iç duvarları bir güzel bo-
yadık. Babam salonumuza, yatak odalarımıza, 
antreye, koridora ve atölye olarak kullanacağı 
çatı katına muhteşem resimler yaptı. Odam için 
resimlediği uzay mekiği figürü karşısında, ade-
ta dilim tutuldu. Ablamın odasında ise İspanyol 
dansçılar Flâmenko yapıyordu. Salonumuzdan 
bir tramvay geçiyordu ve koridorda; ablam, ben 
ve annem poz vermiştik.

Evimizin dışını, boyacılara beyaz renge bo-
yattırmıştı babam. Meşe rengi pencere çerçeve-
lerini de kendi elleriyle iki gün uğraşarak koyu 
kahverengiye çevirdi. Bodrumda, dedem zama-
nından kalma eski püskü ahşap sandalyeler var-
dı ve boyası gitmiş ferforje bir masa takımı du-
ruyordu. Ahşapları papatya sarısına, diğerlerini 
beyaza boyayarak bahçede bir köşe hazırladı. 
Pencerelerin önündeki saksılara ve dış kapının 
kenarlarına kırmızı çiçekler ekti.  

Arada sırada babama kızardım. Başkaları-
nın babalarından farklıydı çünkü. Düzenli bir 
işi olsa, mesela annem gibi öğretmenlik yapsa 
daha rahat yaşarız derdim. Ne var ki o gün, ba-
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bamın ressam olmak için yaratıldığına canı gö-
nülden inanmıştım. Sanki evimiz Külkedisi’ydi 
ve onun sayesinde prensese dönüşmüştü.

Bir ara ablamın yokluğunu fark ettim. Her-
halde odasına bir kez daha bakmaya gitmiştir 
diyerek, kapısını araladım. Boş odada bir ke-
nara çökmüş, kollarıyla yüzünü kapatmış ağ-
lıyordu.

“N’oldu Cansu?” dedim, kollarını açmaya 
çalışarak.

“Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamış-
tım. Burası muhteşem bir yer.” dedi burnunu 
çekiştirerek. 

“Bence böyle bir anne ve babaya sahip oldu-
ğumuz için çok şanslıyız. Halamızın şımarık ve 
inatçı kişiliği de işimizi kolaylaştırıyor.” dedim. 

Gülmeye başladı ablam.
“Halam bana iki torba dolusu daha kıyafet 

getirmiş. Birçoğunu hiç giymediğine eminim. 
Neden bu denli alış veriş meraklısı anlayamı-
yorum. Kızlarıyla bedenleri uyuşmadığından, 
onlara saklamasının bir anlamı olmayacakmış.” 
dedi. 

Cansu, olanca güzelliğine karşın, giyinmekle 
süslenmekle hiç ilgilenmezdi.

Biz iki kardeş, duvardaki dansçıları seyre-
derken, sokaktan sesler geldiğini işittik. Merak-
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la dışarı çıktık. Babamız, esmer uzun boylu ve 
göbekli bir adamla yüksek sesle tartışıyordu.

Evimizin tam karşısındaki villanın, dört bir 
yanı kameralarla çevriliydi ve bir tanesi sokağı 
izlemek maksadıyla dışarı bakıyordu. İşte tam 
o bakış açısının içerisine, olduğu gibi evimiz de 
dâhildi. Babam evin sahibine, kısa süre içinde 
taşınacağımızı bildirerek, kameranın yönünü 
değiştirmesi gerektiğini söylemiş. Adam kabul 
etmemiş ve bağrışmaya başlamışlar.

Ablamla ben, bahçe kapısından tartışmalarını 
seyrederken, annem yanımızdan geçip babamı 
sakinleştirmeye gitti. Tam o sırada da yaşıtım ol-
duğunu düşündüğüm bir kız, koşarak babama 
bağıran adamın yanına geldi.

“Hadi baba, lütfen içeri gir.” dedi ve bir an 
bizim durduğumuz yere baktı. 

Allah’ım ben hayatımda, böylesine güzel ba-
kan başka bir çift göz görmemiştim. Dalgalı si-
yah saçları sallanıyor ve billur teninde iki zeytin 
göz parlıyordu. Kız ablamdan bile daha güzeldi. 
Kilitlendim kaldım bir anda. Babam annemin 
kolunda, şişko komşumuz kızının önünde ters 
yönlerde hareket ettiler. Birkaç adım attıktan 
sonra, zeytin gözlerin sahibi başını çevirdi ve 
tekrar göz göze geldik. Yaşadıklarım bir hayaldi 
eminim, o kız ancak bir masal kahramanı olabi-




