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Sinem Lostar

‘’Hep olduğu gibi Caddebostan yeni başlayan aşklara uğursuzluk 
ge�recek; Mehmet Emin’in hayata doyamadan, genç yaşta ölüp 
gitmesine sebep olacak�. 

Zaten annemin zamanından çok önceleri, Caddebostan’a adını veren 
o geniş bostanlarda cadı ve hortlakların yaşadığına inanılırmış. Bu
kara leke zamanla Cadı Bostanı olarak anılmasına neden olmuş; ha�a
ne kadar hırsız, mahkûm ve ayaklanan yeniçeri varsa orada konaklar-
mış. Bir zamanlar… ‘’

“Annemin ölmesinden her korktuğumda duygumu sokaklara serp�-
ğimi hayal ederek pencereden dışarıya bakınırdım.”

Çatal’da eski İstanbul’u, kaybetme korkusunu, sevgiyi, aşkı, ihane�, 
özlemi; ‘bir zamanlar’a ait -zaman aşımına uğramış/uğramamış- naif 
birçok hissi bulabilmek olağanüstü. Bir solukta okuyacağınız bu kısa 
romanda ‘bir tanıdık gördüm sanki’ anlarınızı cebinize koyacaksınız.
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Dedem Yavuz ve babamız Altan'a... 





Teşekkür

 
Yazarlık serüvenime en büyük katkıyı Aydan’dan aldım. 

Onu çok seviyorum. 

 

Bir de sihirli buluşmalar vardır hayatta.
Buket ile ilk kitabım Olaysız Dağıldık’ın denk gelişi 

gibi... Bana olan inancı sayesinde bugün ikinci kitabım 
okuyucunun huzuruna çıkabiliyor.

Nasıl teşekkür edeceğimi bilemediğim canım Buket'in 
kıymetli bir hediyesi oldu bu bana.





Çöl, hayatın çok yoğunlaştığı bir yerdir. Canlıların kökleri 
son su tanesine bile tutunur ve çiçekler sadece sabahları 

erkenden ve öğleden sonraları da geç saatlerde görünerek bu 
nemi biriktirir. Çölde hayat küçük ama muhteşemdir ve 
olan bitenlerin çoğu yeraltında süregider. Birçok kadının 

hayatı da buna benzer.

Kurtlarla Koşan Kadınlar
Clarissa Pinkola Estés
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“Ben çocukken Bağdat Caddesi’ne sinir olurdum. Bir 
tümsekten diğerine zar zor zıplayarak ilerlenen engebeli 
toprak bir yolu vardı. Tramvayda hem içimiz dışımıza çı-
kardı hem de devrilecekmiş gibi gittiğinden ürperirdik.” 
diye aynı hikâyeleri anlatmaya başlamıştı annem.

Derin bir nefes alıp devam etti:

“Hele bir yağmur yağsın, öküzler bile caddede sapa-
cak yol arardı. Bataklığı andıran berbat bir yol. İlk asfalt 
döküldüğünde çingeneler çölde serap görmüş gibi çıplak 
ayakla dans etmişler üzerinde.”

“Karşısındaki anlattıklarıyla ilgili mi? Neden hiç cevap 
vermez hatta neden hep susar ya da ifadesi nasıldır?” diye 
sormazdı kendine. Hâl böyle olunca yarım yamalak dinli-
yordum.

Aniden bağırarak, “Ama Allah o Zekiye’yi bildiği gibi 
yapsın; benim de on iki parmağım onun yakasında olacak 
öteki tarafta.” dedi.  
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“On iki parmak mı?”

“He ya, ne sandın?”

Sesinin tonundan hangi konuya terfi ettiğimiz açıktı. 
Tetik çekilmişti bir kere.   

“Bağırsak mı dolayacaksın öteki tarafta kadının boy-
nuna, nedir yani anne? Onikiparmak bağırsağını mı kas-
tettin?” diye bölmeden duramadım.

Madem tam olarak dinlemiyorsun, neden bölüyorsun 
değil mi? Bu huyum kötü.

“On el parmağıma, iki ayak başparmağım destek ve-
recek. Dalganı geç sen. Öteki tarafta yapacağımı bilirim 
ben ona.”

Sıkıntıdan kendimi başka konularla meşgul etmek adı-
na, sonucunu ezbere bilmeme rağmen aklımdan durmak-
sızın aynı çıkarma işlemlerini yapmaya başlamıştım yine.

Annem 1937’li. O sayıyı da hep 1938’de Atatürk öl-
müş diye kendime hatırlatırım. Bu dünyada bir sene 
Atatürk ile aynı zamanda yaşamışlar diyerek hesaplarım. 
1947’yi hatırlıyor olsa, 2021-1947=74 sene. Mehmet 
Emin davasında da Zekiye 16, annem 18 yaşında dersek 
1937+18=1955’teyiz.

“Öteki taraf neresi biliyorsun sanki.” diye mırıldan-
dım. Bu huyum daha da kötü.

Duydu ve “Görüşeceğiz hepimiz ahirette, günümüz 
geldiğinde.” diye üsteledi.

“Peki.”
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“Ben hesabımı ahirette soracağım onlara.”

Herkes az çok uydurmacıdır ya. Uydurmacıyızdır 
hani. Bu konuda yeteneksiz olduğunu bilen kişinin bile 
uydurmaları saymakla bitmez. Kendine uydurur insan en 
başta.

“Hepimiz ve iki ayak başparmağın, onlar müsait değil-
se o gün geldiğinde onikiparmak bağırsağın...”

“Tamam, dalganı geçtin, sabah sporunu yaptın. Öldür 
Allah dinleyemezsin bir kendini tutup. İlla düzeltecek-
sin.”

Aniden Tırmık somyaya atladı, kuyruğunu dikleştirdi. 
Dört ayak üstünde gerinerek ağzını kocaman açtı ve sani-
yesinde kapadı. O ne tatlı esnemek; bit kadar küçük ön 
dişlerini gördüm. Kafası, atladığı somyanın bordo örtü-
sündeki kocaman açık kahve gül desenlerinden küçüktü.

O somyaya çocukluğumdan beri uzanmayı çok seve-
rim. Çocukken yanağımı o güllü kılıfa dayadığım an his-
settiğim serinlik bana güven verirdi. Serinliğin yanı sıra 
mis gibi sabun kokusu dolardı içime.

Sırtüstü uzandığımdaysa sol duvarı ortalayan babamın 
siyah beyaz portresine aşağıdan bakardım. Tam ortada ve 
düzgün durmalıydı o çerçeve. O portrenin asılı olduğu 
çivi benim için dünyanın merkeziydi.

Azıcık doğrulunca annemin her hafta balkonumuzdan 
koparıp somyanın bitişiğindeki televizyonun üzerine bir 
çay bardağının içine koyduğu sardunyaların kokusunu 
alırdım. Bazen o bardağın altındaki dantel örtünün üze-
rine minik, pembe, beyaz taç yaprakları düşmüş olurdu. 
O yaprakları başparmağım ile işaret parmağımın arasına 
sıkıştırıp fal bakmaya bayılırdım.
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“Gel kızım, gel bir tanem, gel annesinin dert ortağı!” 
diye kedisini kucağına alıp mırıldatmaya başlatmasıyla 
sözlerime bir hayli gücendiği mesajının altını çizmiş oldu 
annem.

“Koca dünyada Tırmık’tan başka onu seven yok!” me-
sajı. Böyle bir dram olamaz. Koca dünyada annem ve bir 
tane de kedisi kalmış.

Çok farklı olduğumuzu sansak da her anne kız gibiyiz. 
Aslında her kızın annesine dönüşmesi an meselesi, 
köprüden önce son çıkışı kaçırdığın gibi oradasın. Bir 
bakmışsın annen olmuşsun. Bunu herkes bilir ama yine 
de çok farklı olduklarını iddia eder.
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