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KEREM ASLAN

Her Şey Dahil





“When I’m home everything seems to be right.”

– The Beatles
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Haydi Yavrum Feridem

Anneannem o gece rüyasında rahmetli dedemle seviştiğini 
gördü. Aslında dedemin hiç huyu değildi, ama şimdi yeşil 
kadife koltuğa oturmuş, arkasına yaslanmış, başını bacak-
larının arasından kurtarmaya uğraşan anneanneme “Biraz 
daha, biraz daha...” diyordu. Anneannem ağzındakini çıka-
rıp “Çocuklar...” diyebildi. Bir an dış kapının açıldığını, ço-
cukların okuldan döndüğünü sanan dedem kalkıp toparla-
nacak oldu, ama sonra hemen hatırladı, kapıyı kilitlemişti. 
Bu kısa süreli şaşkınlık anneannemin kendini kurtarıp aya-
ğa kalkmasına yetti. “Hadi yeter bu kadar,” dedi, “çocuklar 
gelir birazdan.”

Belli etmiyordu ama şüphelenmişti, bu işte bir iş vardı. Ba-
şörtüsünün kenarıyla ağzını silerken düşündü: Niye kudur-
du bu böyle? Muhakkak dairede bir şey oldu. Ya kadının biri 
bir laf etti, bu da hırslandı, gelip bana saldırdı. Ya da önünde 
yürüyen kıza takıldı gözü, ona elleyemeyince de...

Anneannem dedemi banyoya gönderdi. “Çocuklar gelme-
den git yıkan,” dedi, daha namazını da kılmamıştı. Mutfa-
ğa geçip ocağı yaktı. Bir an tereddüt etti. O da mı yıkansay-



10

dı? Önce çocuklar yemek yesin, diye düşündü, tahta kaşığı 
aldı. Çorbayla birlikte aklı da karışıyordu: Fazla mı huysuz-
luk ettim? Yatağa giriverseydik, alıverseydi hevesini. Zaten 
ne zamandır...

Zaten ne zamandır sevişmiyorlardı. Anneannem kızları 
büyümeye başladığından beri tuhaflaşmıştı. Dedemin canı 
ara sıra sevişmek istiyor, ama anneannem dedemin yatağın 
öbür ucundaki kıpırdanışından yaklaşmakta olan tehlike-
yi fark edip hemen dua etmeye başlıyor, meşguliyetini bel-
li etmek için de ya duanın kimi yerlerinde sesini yükseltiyor 
ya da avuçlarıyla yüzünü örtüp arka arkaya “Amiiin, amii-
in, amiiin,” diyordu. Dedem, çaresiz, yeniden duvara dönü-
yor, duvardan yüzüne yayılan soğuğu düşünürken uyuyaka-
lıyordu. Anneannem kendine engel olamıyordu, ne zaman 
sevişecek olsalar aklına kızları geliyordu. Akılları maşallah 
her şeye yeten kızların muhakkak bunları da düşündükle-
rini, anne babalarının nasıl seviştiğini hayal ettiklerini ha-
yal ediyordu. Hele geçen gün, pazardan döndüğünde, salon-
da karşılaştığı manzara gözlerinin önünden gitmiyordu. Bü-
yük kızı (annem) kanepeye uzanmış, elindeki yastığı orası-
na sürtüp duruyordu. Anneannem kızının ne yaptığını an-
lamazlıktan geldi, bir iki adım geri çekildi, ayaklarını beton 
zemine gürültüyle vurarak salona girdi, geçip kızının kar-
şısına oturdu. Nefes nefese “Ay vallahi öldüm,” dedi, hiç-
bir şey görmediğini belli etmek istiyordu, “bütün pazarı do-
laştım, hiçbir şey kalmamış. Bari haftaya sabahtan gideyim.”

Kızlar gelmiş, sofra kurulmuştu. Dedem banyodan çıkıp 
yatak odasına girerken salona doğru bağırdı: “Kesin şu gü-
rültüyü!” Anneannem, teyzem, annem yerdeki sofranın et-
rafına dizilmiş, dedemin gelmesini bekliyorlardı. Annem ço-
cukken ne kadar da şımarıkmış! Bir yandan “Hadi artık, çok 
acıktım,” diye söyleniyor, bir yandan da elindeki kaşığı taba-
ğın kenarına “çınnn, çınnn, çınnn” vuruyordu.


