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BÜ"RA TU#BA KOÇ
1990 yılında Almanya’da do#du. %lkokul, ortaokul ve l!se e#!t!m!n! 

Almanya’da tamamladı. 2009 yılında Belç!ka %slam! %l!mler Enst!tüsünden 
mezun olup, b!r yıl da Türk!ye’de %ht!sas e#!t!m! aldı. Bu süre zarfında 
edeb!yata olan !lg!s! oldukça der!nd!. Yazdı#ı denemel!k "!!r ve kısa 
romanları !le arkada"larından büyük !lg! ve destek gördü. Kend! yazdı#ı 
"!!rler! !le üç sene pe" pe"e geleneksel "!!r yarı"masına katıldı, üçünde de 
derecey! kazandı. Hem yazıp, hem ba"rolünde oynadı#ı skeçler ve t!yatrolar 
da çevres! tarafından ses get!r!nce, yazarlık onun !ç!n vazgeç!lmez b!r 
hayale dönü"tü. En az yazarlık kadar ç!zerl!#e olan merakını da merakta 
bırakmamı", d!j!tal ç!z!me yönel!k çalı"malar !le kend!s!n! gel!"t!rm!" 
ve gel!"t!rmeye devam etmekted!r. 2010 yılından ber! e#!tmen olmakla 
beraber, e#!t!m üzer!ne proje danı"manı olarak görev almaktadır. Yanı sıra 
çocuk derg!s! yayın kurulunda yer aldı#ı g!b!, hem yazar ve hem ç!zer 
olarak derg!ye katkı sa#lamaktadır. Ba"ka b!r derg!de !se kö"e yazarlı#ına 
ba"lamı" ve devam etmekted!r. Evl! ve !k! çocuk annes!d!r.
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Dü" Kapanı

Ko"uyordu. Küçücük beden! ne kadar hızlı ko"ab!lecekse o da 
o kadar hızlıydı. B!rb!r! ardına yere vuran ayaklarının ses! tüm 
benl!#!n! kapladı. Nereye g!tt!#!n!, ne zaman duraca#ını b!lm!-
yordu. Tek b!ld!#!, kaçması gerekt!#!yd!. Aldı#ı her nefeste yanan 
c!#er!nden ve yer!nden fırlayacak kadar hızla atan kalb!nden ba"-
ka b!r "ey h!ssetmed!. Sendeled! ama dü"med!. Pes edecek g!b! 
oldu. %"te o zaman !ç!nden b!r ses yükseld!:

“Durma, kaç!”
Durmadı.
Bu kadar dar b!r dünyaya hapsolamazdı ya"ayacakları. Hayatını 

onlara tesl!m etmek !ç!n daha çok küçüktü. Hayır, kabul edemezd!. 
Kaçacaktı. Kaçıp kurtulacaktı.

Gözünün önünü b!r duman kapladı. Bell! bel!rs!z b!r hırıltıya 
dönen nefes! !y!ce zayıfladı. Gözler!n!n fer! söndü. Bacaklarının 
dermanı kes!ld!. Kaskatı olan küçük beden!ne bu kadarı yett!. 
Son gücü de tükend!. Kend!n! daha fazla ta"ıyamadı. Yere yı#ıldı.

Ba"ının kaldırıma vurmasıyla b!rl!kte, kend!n! "!ddetle çakan 
b!r "!m"e#!n ortasında buldu. Sonra da z!hn! g!tg!de küçülen bu 
ı"ı#ın pe"!nde sürüklenerek karanlı#ın der!nl!kler!ne gömüldü. 
Ya"adıkları b!r b!r gözünün önünden aktı. Aynı anların !ç!nden 
aynı duygularla yen!den geçt!.

Ne kadar oldu#unu kest!remed!#! b!r müddet yerde kaldı. O an 
zaman da, dü"ünceler! de, h!sler! de donmu"tu. Ten!nde bel!ren 
ürpert!yle yava" yava" kend!ne gelmeye ba"ladı. Oysa yolun sonu 
olarak gördü#ü, zorla !t!ld!#! o hayatı ya"amaktansa her "ey!n 
dondu#u o anda sonsuza kadar kalmayı ye#lerd!.

“Ne olmu" bu çocu#a?”
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“Ambulans ça#ırın.”
Yarı baygın halde !"!t!yordu sesler!. K!m oldu#unu b!lmed!#! bu 

!nsanlar !mdadına yet!"m!"t!. Yen!den b!r umut doldu yüre#!ne:
“Bn... le... hn...”
“Durun, kend!ne gel!yor.” 
“Çocu#um, ne oldu sana? Aç gözler!n!.”
Gökyüzünü tüm kızgınlı#ıyla kaplayan güne", açmaya çalı"tı#ı 

gözünü acımasızca yakıyordu. Göz kapakları !y!ce a#ırla"tı: 
“E... nk... se...”
“Sank! b!r "ey anlatmak !st!yor b!ze.”
“Kızım toparla kend!n!.”
Küçük kızın etrafına toplanan kalabalıktan !k! k!"! onu kol-

larından tutup do#rulttu. Haf!fçe araladı gözler!n!. B!r! su "!"es! 
uzattı. $!"en!n ucunu kurumu" dudaklarına de#d!rd! ve derman-
sızca b!r yudum aldı. 

“Söyle "!md! bakalım, ned!r bu hal!n?”
“Ben!...” 
Herkes suspus olup söyleyecekler!ne d!kkat kes!ld!. Küçük kız 

t!treyen dudaklarını a#lamamak !ç!n sıktı ve cesaret!n! topladı.
“Ben! ev...”
“Zeyneeeeep!”
Yerde duran kızın !sm!n! telaffuz eden bu kalın ses, bütün d!k-

katler! üzer!ne çekt!. Uzun boylu, gen!" omuzlu, kalın bıyıklı, sa-
kallı b!r adamdı ses!n sah!b!. Bakı"ları b!rer alev topuydu. Alnının 
ortasında ve göz çevres!nde yer ed!nen der!n ç!zg!ler bu bakı"ların 
anlık olmadı#ının kanıtıydı.

B!r anda kızın ba"ında b!ten bu adam, onun özbeöz amcasıydı. 
Zeynep onu görünce, kend!n! korumak !steyerek ba"ını kolları-
nın arasına gömdü. $!md! küçük b!r çocuk g!b! gözler!n! kapatır-
sa ondan saklanab!lece#!ne !nanıyordu.

“Her yerde sen! aradık. Kayboldun d!ye çok korktuk.” 
Ses! yumu"amı"tı adamın. Zeynep bu sahte "efkate !nanmadı.

“Ambulans ça#ırmı"tık beyefend!,” ded! b!r kadın. 
“Gerek yoktu bacım. B!z de zaten hastaneden gel!yoruz. %#neden 

çok korkuyor, kaçmı". Çocuk !"te.”
“Pardon, s!z nes! oluyorsunuz?”
Adam sert bakı"larını kadının üzer!ne d!kerek ona do#ru b!r-

kaç adım attı: 
“Amcası oluyorum. Pek!, s!z nes! oluyorsunuz?”
Kadın konu"amadı. %nsanların kafasında adamın !y! n!yet!ne 

kar"ı "üpheler vardı. B!rb!rler!ne bu güvens!zl!kler!n! açık eden 
kaçamak bakı"lar attılar ve b!r!n!n bu adama kar"ı durmasını bek-
led!ler ama herkes sustu. 

Kalabalık, adamın umurunda de#!ld!. O Zeynep’! bulmu" ve 
amacına ula"mı"tı. Küçük kızı kolundan tutup kaldırdı: 

“Yürü, g!d!yoruz.”
Zeynep çares!z, dü"tü#ü yerden kalktı. Neredeyse !nsanlara 

duyuracaktı ba"ına gelen!. Sadece !k! kel!meyd! söyleyece#!. Söy-
leyecek ve kurtulacaktı. “Ben! evlend!recekler,” d!ye haykıracaktı. 
Haykırab!lseyd!, belk! de bu kâbus burada b!tecekt!. Ba"ını arka-
sına çev!rd!. Korku dolu gözler!n! !nsanlara d!kt!. D!l!yle söyleye-
med!kler!n! bakı"larıyla anlatmaya çalı"tı. Fakat olmadı. %nsanlar 
g!d!"!n! seyrett!ler. Sert b!r el, Zeynep’! tuttu#u g!b! bu kâbusun 
ba"rolü olmaya mahkûm ett!.
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Yıllar Önce

Zeynep ve a!les!n!n çok sak!n b!r yerde oturdukları söylene-
mezd!. Almanya’nın en kalabalık "eh!rler!nden b!r!yd! Hamburg. 
Oturdukları sokak da kalabalık ve gürültülüydü. Özell!kle cuma 
ve cumartes! geceler! evler!n!n kar"ısındak! e#lence mekânına al-
kollü gençler g!r!p çıkardı. Sokakta sabaha kadar onların kahka-
haları yankılanırdı. Bazen kavga eder, nara atarlardı. Bazı gecele-
r!n sess!zl!#! de pol!s s!renler!yle bölünürdü.

Annes! Zeynep’! yata#ına yatırıp çıktı ama o bu ânı sevm!yor-
du. Gece odada yalnız kalmaya tahammülü yoktu. Evler! anayo-
lun hemen b!t!"!ndeyd!. Caddeden arabalar dur durak b!lmeden 
geçt!kçe ı"ıklar odasına sızıyor, duvarda gölgeler büyüyor, büyü-
yor, sonra yen!den küçülüyordu. Zeynep her gece uyuyana kadar 
karanlı#ın defalarca del!n!"!n! !zl!yordu.

Büzülüp yorganın !ç!ne !y!ce sokuldu. Babasından çek!nmese 
b!raz daha ayakta kalab!l!rd!. Babası kötü b!r! de#!ld!. Fakat anne-
s!yle sürekl! tartı"ıyorlardı. Yatmak !stemey!p yen! b!r tartı"maya 
sebeb!yet vermen!n korkusuyla ses etmed!. Odanın kapısını aç-
maya karar verd!. Kor!dorun ı"ı#ıyla belk! b!raz daha rahat uyur-
du. Kalkıp kapıyı araladı. Tam yata#ına dönecekt! k! annes!n!n 
ses!n! duydu.

“Sen ne b!ç!m b!r !nsansın?”
Y!ne m! tartı"ıyorlar d!ye geç!rd! !ç!nden. Kapıya yana"ıp ko-

nu"ulanlara kulak verd!.
“Sen adam mısın be!”
“Özür d!led!k !"te, uzatma.”
“A#abey!n!n sen! kö"eye çek!p ben! dövmen! !sted!#!n! duyma-

dı#ımı mı sandın? Yok, madem dövdün, neden özür d!l!yorsun k!? 

Vur kır, nasıl olsa affeder!m de#!l m!. Ama yok, bu kaçıncı. Artık 
canıma yett!.”

“Ülfet, a#abey!m geld!#!nde t!t!z davranmanı !sted!#!m! kaç 
kere daha tekrar etmem gerek!yor?”

“Al !"te, çok merak ed!yorum, neyd! bu gecek! kabahat!m Ekrem 
Bey?”

“Yemek a"ırı tuzluydu. Salataya sevmed!#!n! b!ld!#!n halde ye"!l 
so#an do#ramı"sın. Masaya bakıyorum ne peçete var, ne su. Mut-
fakta laflamaktan sen! ça#ırdı#ımı !k! saat duymuyorsun. S!n!rl! 
adamdır a#abey!m !"te, eks!#! kusuru sevmez. B!r de yetm!yor g!b! 
kom"udan kahve !ç!n süt !stemeye g!tm!"s!n. Ablam söyled! ulu-
orta. Nasıl mahcup oldum. Sen!n kadın ba"ına ne !"!n var kom"u-
nun kapısında? Sen bunları b!lm!yorsan, ben m! ö#retey!m?”

“Ne var bunda Allah a"kına? S!z!n derd!n!z ne a!lecek? A#abe-
y!n karını öldür dese öldürecek m!s!n?”

“Y!ne abarttın. Neyse sen!nle konu"ulmuyor. Unutalım.” 
“Unutalım mı? Yana#ıma bakar mısın, nasıl kızardı. Sen a!len!n 

kuklası olmu"sun. Onlar ne derlerse haklılar, tek günah keç!s! ben!m. 
$u saydıklarına b!r bak. %nc!r çek!rde#!n! doldurmayacak meseleler.”

Ekrem’!n ses! !y!ce yükseld!:
“Sen hassas!yet ned!r b!lmez m!s!n be kadın?”
Ülfet durgunla"tı:
“Ben sana hassas!yet ned!r söyleyey!m m!? Kadındır hassas 

olan, !nc!necek kalb!d!r. Evlend!#!m!z gecey! b!r dü"ün. B!rl!kte 
geçecek ömrümüzün sev!nc! de#!l m! hatırlamamız gereken? Ama 
ben!m hatırladı#ım ne? %lk gecen!n daya#ı.” 

“O b!r gelenekt!. Kabul ed!yorum, yapmamalıydım. %steyerek de 
yapmadım zaten.”

Ülfet alaycı b!r ses tonuyla, “Gelenek,” d!ye tekrarladı. “Yan! 
gel!ne vur k! yer!n! b!ls!n. Kocasına !taatte kusur etmes!n.”

Ekrem kend!n! koltu#a bırakıp s!garasını yaktı ve !steks!zce mırıl-
dandı:
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“Bu konuyu yıllar önce konu"up kapattık sanıyordum.”
“Sen kanayan yarama her defasında tuz basarsan, sürekl! ev!-

m!z!, a!lem!z!, her !"!m!z! ba"kalarının yönetmes!ne !z!n ver!rsen 
nasıl kapanır bu konu, söyler m!s!n?” 

“Ba"kası ded!#!n ben!m a!lem. Bana onca emekler! geçt!. Bü-
yükler!me saygısızlık edemem. Kend!ne çek!düzen versen !y! olur. 
Sen!n yaptıkların yüzünden a!lem!n kar"ısında küçük dü"mek !s-
tem!yorum artık.”

Ülfet man!dar bakı"larını Ekrem’!n gözler!n!n !ç!ne d!kt!:
“Sen ben!m â"ık oldu#um, severek evlend!#!m adam de#!ls!n. 

Sen! artık tanıyamıyorum. A!len !ç!n b!z! b!t!rd!n. Ama artık ye-
ter. E#er b!r daha herhang! b!r sebepten dolayı bana tokat atacak 
olursan, Allah "ah!d!m olsun, sen! bo"ayaca#ım.”

“Sen!n a#zından çıkanı kula#ın duyuyor mu, neler söylüyorsun 
böyle?”

“Gayet c!dd!y!m.”
“Öfkel!s!n, ondan böyle konu"uyorsun.”
“Hayır, ne zamandır aklımdan geçen! söylüyorum.”
“Karıcı#ım, gel yanıma otur. Gönlünü almama !z!n ver. Bu ç!r-

k!n muhabbet! de kapatalım artık.”
Ekrem’!n ses! yumu"amı", alttan almaya ba"lamı"tı ama kav-

ganın hararet!n! dü"ürme çabası b!r gürültüyle bölündü. Yere b!r 
"ey dü"üp da#ılmı"tı. Ülfet !rk!ld!:

“O neyd!?”
Ekrem el!ndek! s!garayı kül tablasına bastırıp ayaklandı. Ülfet, 

oldu#u yerden kımıldamıyordu. Kısa zaman evvel, !zne g!tt!kle-
r!nde evler!ne hırsız g!rm!"t!. Döndükler!nde her yer! darmadu-
man halde buldular. Ülfet üzer!nden o korkuyu hâlâ atamıyor, 
duydu#u her sesle yüre#! a#zına gel!yordu. Sıkıca kapattı#ı göz-
ler!n! açıp ba"ını kapıya do#ru uzattı. Pembe terl!kl! ayakları gö-
rünce de der!n b!r nefes aldı, “Zeynep’m!",” ded! korkudan !y!ce 
kısılan ses!yle. 


