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NİÇİN ARASTA . . . 

Türk toplumunun lonca geleneğinde arastalar vardır. Arasta, aynı mesleği 
yapan kişilerin aynı yerde toplandıkları sokağın adıdır. Ayakkabıcılar Arastası,   De‐
mirciler Arastası gibi.  

Seyrek Belediyesi Anam Evi Çalışma Grubu bir çalışma anında 

 

 

Arastalarda yazısız uyulması zorunlu kurallar  işler. Amaç malın en güzeli‐
ni, en  iyisini üretmek olmakla birlikte her yönlü meslek  içi dayanışmadır. Ne yazık 
ki, Arastalardaki güzelliklerin, iş erdemlerinin çoğunu günümüzde yaşayamıyoruz. 

Sözgelimi; Arastada işyerine gelen alıcıya dükkan sahibi; "Karşı dükkanda‐
ki arkadaş bu gün daha siftah yapmadı. Bu ürünün benzeri onda da var.  İsterseniz 
bu ürünü oradan alınız," diyerek alıcıyı komşuya yönlendirir. Bu erdemi günümüzde 
görme olasılığımız yok denilebilinir. Arastalarda bir de "Pabucu dama atılma," var‐
dır. 

Günümüzde  toplumsal  ilişkilerdeki sıcaklık özellikle büyük kentlerde yok 
olmakta. 

Bu  konuya da farklı yaklaşıyoruz.   
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Türk toplumunun genel çoğunluğu gibi benim de kökenim, temelde köye 

dayanır. Kentte doğmam, kentlerde yaşamama karşın yaşantım o günlerin koşulla‐
rında bağlı, bahçeli evlerde geçti. 1980 yılında Bornova'ya yerleşinceye dek yaşan‐
tıma apartman girmedi. Toprağa basmaya özlem duymaya başlayınca 2005 yılında 
Seyrekköy'e yerleşmeye karar verdim. 1992 yılında Seyrekköy belde olmasının ya‐
nında hala adı gibi köy  idi. Seyrekköy'e yerleşmeye karar verince Belediye Başkanı 
Sayın Nurgül UÇAR'la tanıştım. Sayın Nurgül UÇAR'ın başat amacı Seyrekköy'ün be‐
lirli bir yaşam biçimini seçen, bahçeli evlerde oturan, kitle ile genişlemesi idi. Bunun 
yanı sıra Seyrek’in “eğitim yerleşkesi” olmasını istiyordu. 2005 yılından bu yana atı‐
lan adımlarla her ikisi de gerçek oldu. 

2005 yılında Seyrek Beldesinin yedi mahallesinde iki tane ilköğretim okulu 
varken bugün  iki  kolej  ve bir Anadolu  Lisesi eklenmiş durumdadır. Ayrıca  Seyrek 
Beldesi şu anda yaklaşık dört bin öğrencisi bulunan sekiz fakülteli bir üniversitenin  
ve binden fazla bahçeli evden oluşan yeni bir mahallenin de sahibi olmuştur. 

Sayın Nurgül UÇAR’  la tanışmamızdan  günümüze, Seyrekli bayanların ve 
gençlerin  yaşam  biçimlerinin  şekillenmesi  yönünde  çok  yol  aldık. Onlara  bilginin 
kaynağının kitap olduğunu kavrattık. Öykü yarışmaları düzenleyip onları bu çalışma‐
ların  içine aldık. Öykü yarışmalarımızın sonuçlarını kitaplaştırdık. Bu çalışmalarımı‐
zın tümünü arama motorlarından "Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu" yazarak ulaşa‐
bilirsiniz.  Kitaplarımızı  http://www.yilmazsunucu.com  sitesinden  e‐kitap  olarak 
okuyup  indirebilirsiniz. Seyrek'teki çalışmalarımız dışında  bağımsız  şiir etkinlikleri‐
miz de oldu.   Bu çalışmalarımızın sonuçlarını  "Şiirini Al da Gel,"  isimli  şimdilik   üç 
farklı kitapta topladık.Sırada “Şiirini Al da Gel 4,” ve “Şiirini Al da Gel 5 ,” var.  Öykü 
yarışması çalışmalarımızın  içinde yer alan öykü emekçisi dostlar öykü adına  imece 
yöntemi ile böyle bir çalışma yapmam gerektiğini bana duyumsattılar. 

Elinizdeki ARASTA bu düşünceden doğdu. Sıradaki   Arasta 2 – 3 – 4 ve 5  
lonca kültürümüzdeki arasta erdemleri ile sürecek. 

Bizim  Arastamız;  aynı zamanda bir Öykü İşliği… 

Öykü adına sürdürdüğümüz bu eylemin tüm bireyleri bu uğraşın hem öğ‐
rencisi, hem de öğretmeni. O nedenle bizim arastamızda "Pabucun dama atılması," 
şeklinde bir olgu da yok.  

Bana mesleğim  sorulduğunda  "Sokaktaki  öğretmenim,"  diyorum.  Şimdi 
bu Öykü İşliğinin de hem öğrencisi, hem de öğretmeniyim. Öykü İşliği olarak süren 
bu uğraşların sırada ki basamaklarında sizleri de aramızda görmek isteriz. 

 

                                                                                    Yılmaz SUNUCU 
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“Savaşın Getidikleri” Öykü Yarışması değerlendirme toplantısına katılan dostlar 
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ALTERNATİF TIP 

Ablamı  uzun  süredir  görmüyordum. O  İs‐
tanbul’da  oturuyor,  ben  İzmir’de.  İzmir’e 
gelmiş;  annemde  birkaç  gün  kalıp  döne‐
cek,  biz  de  yemeğe  davet  ettik.  Nasılsın‐
iyimisin faslından sonra yemeğe oturuldu.  
 
Yemekte  balık  vardı.  “Ablama  hem  balık, 
hem  de  bilgi  ikram  edeyim”  diye  düşün‐
düm. “Yararlansın ablacığım!”.  
 

- “Balık  ve  kabuklu  deniz  ürünle‐
rinde bulunan omega‐3  yağı da‐
marların sağlığını koruyarak kalp 
hastalığı ve  felç  riskini azaltıyor” 
dedim.  

 
Ablama ve de cümle aleme yararlı bilgiler 
aktarmaktan büyük mutluluk duyuyordum.  
Teşekkür  beklemiyordum. Ne  de  olsa  ab‐
lamdı, aramızda böyle ufak tefek iyiliklerin 
lafı olmazdı. Nasıl olsa dediklerimden yarar 
görünce taa İstanbul’lardan teşekkür üstü‐
ne teşekkür göndermeyi ihmal etmeyecek‐
ti.  
 
Fakat, o da ne? Bırakınız  felç olmasını ön‐
lemeye  çalışan  bir  insana  müteşekkir  bir 
bakış  fırlatmayı,  duymuş  gibi  bile  görün‐
müyordu.  Yemeğini  çiğnemeye  devam 
ederken bir taraftan  çatalını salataya sap‐
ladı. Bilgilendirmeye devam ettim:  
 

- “Omega‐3  damarların  tıkanma‐
sına  neden  olan  kan  pıhtısı  olu‐
şumunu  önler  ve  tansiyonu  dü‐
şürür”  

 
Bilgilerimi  cömertçe  kullanımına  sunuyor‐
dum, ama o hiç oralı değildi. Ağzındaki sa‐
latalık “kııırt” diye bir  ses çıkardı. Salatalı‐
ğın benim lafımın üzerine laf koymasına kı‐

 
 

Prof. Dr.  Ayşen TÜRKMAN 
 

1952 Uşak doğumlu Ayşen Türkman, 
1974 yılında  Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümünden  mezun  olmuştur.  . 

 
1975 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği 

Bölümünde Yüksek Lisans 
çalışmalarına başla başlamış, Yüksek 
Lisans tezini Norveç'in Trondheim 

Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. 
 

1979 yılında E.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre 
Mühendisliği Bölümüne asistan olarak 

atanmış,  1981 Doktora Tezi 
çalışmalarını tamamlayarak Doktor 

Mühendis ünvanını almıştır. 
 

1983 yılında Hollanda'nın Delft 
Şehrinde Sağlık Mühendisliği (Sanitary 
Engineering) kursunu izleyerek 1984 
yılında Sağlık Mühendisi diploması 

almıştır. 
 

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümünde 

Yardımcı Doçent olarak atanan Ayşen 
Türkman, 1987 yılında Çevre 

Teknolojisi Ana Bilim Dalında Doçent, 
1993 yılında Profesör olmuş, 2008 
yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden 
emekli olmuştur. Halen Lefke Avrupa 
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak 

görev yapmaktadır. 
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zacak değildim, adı üstünde hiyardı. Devam ettim. 
 

- “Düzenli olarak balık yiyen kişilerde kalp krizi ve  felç pek olmazmış” de‐
dim.  

 
Bilgi verme konusundaki  ısrarcı  iyilikseverliğime hayran kalarak, “Haftada en az  iki 
kez balık yemeliymişiz” diye devam ettim.  İçimden “bilgi aktarma konusunda her‐
kes benim kadar  ısrarcı olsaydı, dünyada cehalet diye birşey kalmazdı” diyerek ru‐
humu yücelttim. Kendime duyduğum hayranlık sürekli bir artış eğilimindeydi.  
 
Ablamın bakışlarında beliren sıkılmışlığın  ilk  ışıltılarını hayretle  izledim. Bunu  insan 
beyninin yeni bilgiler edinmedeki  tembelliğine  yorup;  “balıkların hepsi yararlı da, 
omega‐3  yağı bakımından  somon,  ton,  ringa, alabalık, morina, uskumru,  kefal  ve 
barbunya balıkları...” diye sayarken bir de ne göreyim, ablam televizyona konsantre 
olmuş, mayo defilesi  izlemiyor mu! Bu kadarı çok fazla  idi. Mayo defilesinin sağlık 
üzerine ne gibi bir katkısı olabilirdi ki! Susarak onu  ikaz etmenin en uygun yol ola‐
cağına karar verdim. “Bak, böyle giderse bu bilgilerden mahrum kalırsın” demeye 
getirecektim.   
 
Nitekim  sustum da. Ailecek  suskunluğumuzu annem bozdu.  “Dün pek yoruldum” 
dedi. “Sabahtan akşama ev  temizledim.”  İşte! Anacığımın besbelli ki benim yardı‐
mıma ihtiyacı vardı. Canım benim yaa. Güçsüz kalmıştı, yorgunluğuna çare arıyor ve 
belli ki benim bilgi hazinemden medet umuyordu.  
 
“Anne” diye seslendim, “genel güçsüzlük hallerinde adaçayı kullanılır. Dişeti, ağıziçi 
ve bademcik iltihaplarında da kullanılır ama, bunlar şu anda konumuz dışı.”  
 
Allah Allah, o da nesi? Ablam da annem de beni duymamış gibi yapıyorlardı, ben de 
bu vurdumduymazlığı anlamamış gibi yaptım. 
 
Annem besbelli ki çok ilgilenecekti; sağlık bu, ilgilenilmez mi, ama ablamın alterna‐
tif tıpa olan ilgisizliğini görünce onun ilgisini çekecek başka konulara yönelmeye ça‐
balıyordu. Az gördüğü kızını sık gördüğü kızına tercih ediyordu. İyi de, bu dünyada 
sağlıktan önemli ne vardı ki? Yoksa ablacığım sağlık konusunu ıskalama gafleti içeri‐
sinde miydi?  Zihnimde bir  yığın  fikir nöronlar arasında  karıncalar gibi  koşuşturup 
duruyordu. Zaman zaman çarpıştıkları da oluyordu.   Ne olup bittiğine karar vere‐
medim. 
 
Annem ablamın ilgisini çekerim umuduyla, “Bugün çok ayakta kaldım, ama ...” dedi. 
Lafına  devam  etmesine  izin  veremezdim,  konu  dağılabilirdi.  Bilgilerimden  onları 
mahrum bırakmak bana yakışmazdı. Onlara rağmen onların  iyiliğini düşünebilecek 
kadar da yüce ruhluydum.  
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“Varis  için sana zulumbayı önerebilirim anne” dedim. Annem nihayet  ilgilendi. Ya 
da ben öyle  sandım. Çünkü annem  “aaa oda nesi?” dedi demesine de;  cümlenin 
devamını  şöyle getirdi.  “Tulumba gibi”. Hemen ablama döndü.  “Hatırlıyor musun 
Viranşehir’de evimizin bahçesinde tulumba vardı.” Ablam “hımmm” diyerek başını 
salladı. Birkaç desibellik de olsa bir ses vermişti. Ablamın ilgisini tulumbanın zulum‐
badan daha  fazla çekmesini çok yadırgadım, ama üzerinde durmamaya karar ver‐
dim. Önemli değildi, “Iyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir” demişti ataları‐
mız.  
 
Gene de hepsi misafir olduğu için onları rahat bırakmaya karar verdim. Misafirlerin 
tartışılacak  konuyu  seçme  konusunda  önceliklerine  saygı  göstermeyi, misafirper‐
verliğin bir gereği olarak kabul ediyordum. Bana da zaten bu yakışırdı. Konuya ara 
vermeye karar verdim. İstedikleri her konuda sohbete hazırdım.  Bilgilenmelerinde 
biraz gecikme olacaktı, ama elden ne gelirdi. 
 

 
Göç Öyküleri Toplantısına katılan öykü dostları 

 
 
Herkes yemeğini yiyordu. Ortalık çatal kaşık şıkırtılarından geçilmiyordu. Yemekle‐
rin tatlı sosu sohbet yok olmuştu. Uzun bir sessizlik oldu.  
 
Sonunda annem: “Ne iyi ettiniz de çağırdınız” dedi. “Ne kadar seyrek biraraya gele‐
biliyoruz” Ablam da nihayet sesini  lütfetti, “evet, çok güzel bir yemek oldu” dedi. 
“Yalnız çok yedik” diye ekledi.   “Boşver” dedim. “Kırk yılın başı olur. Kilo sorunun 
mu var yoksa? Kilo sorunun varsa sinameki öne...” “Yok bişeyim” diye kestirip attı. 
“İyiyim.”  
 
Hayret  bişey  yaa.  Bilgi  almayı  reddediyordu.  Belli  ki  borçlu  kalmak  istemiyordu. 
Yoksa; gözlerini yormadan, dakka başı “yanlış bir iş yaptın, kapatıyorum” diyen bil‐
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gisayarın kaprislerine maruz kalmadan, ikide birde “tıklayın, şu kadar para kazanın” 
diye  insanın  zihnini  çelip  kumara  alıştırmaya  çalışan  internet  sitelerine  girmeden 
kolaylıkla ulaşabileceği bilgileri neden reddetsindi. 
 
“Neden seni bilgilendirmeme izin vermiyorsun” diye sordum. “Bir insan zevkle yiyip 
içiyorsa, işte sağlık budur” dedi. “Zorla peşinde koşup alamazsın” 
 

- Nasıl yani, alternatif tıpa inanmıyor musun yoksa? 
- Bilmiyorum, ilgimi çekmiyor. 
- Allah bilir, sen saçını da ısırganotu şampuanıyla yıkamıyorsundur. 
- Çok espritüelsin.  
- Bir ilgilensen, neler var, bir bilsen. 
- Vazgeç Şenay! 

 
Sesinin tonu giderek yükseliyordu.  
 
“Olur mu ama, mesela darıfülfül,  havlıcan, dulavratotu...” Sadece isimleri bile insa‐
nı birhoş yapmaya yeten bitkilerin yararlarını saymama  izin vermedi. Ben daha  la‐
fımı bitirmeden, gözlerini yukarı kaldırıp “yasabır” çekti. İçinden “Allahım beni bun‐
dan hala kurtarmayacak mısın” dediğini hissettim. Turşu yese daha sevimli olabile‐
cek bir yüz ifadesiyle; 
 

- Bunlar havaciva, sen en iyisi... 
- Havaciva dedin de, havaciva, müzmin bronşite karşı çok etkili, bitkiyi ön‐

ce... 
 
Gene lafımı kesti. “Boşver bunları, işimize bakalım” diye bağırdı. Nedense sinirli bir 
hali vardı. 
 
Bu arada kızım çay servisine başlamıştı. Ablam o kızgınlıkla çayı alırken üzerine de‐
virdi, kolundan buhar tütüyordu. İşte o anda yardımıma olan ihtiyacı tartışılmaz bir 
gerçek haline bürünmüştü. 
 
“Bir ölçü bademyağı dokuz ölçü acı kuyu suyuna karıştırıldığında yanıklara karşı bi‐
rebirdir. Derinin su toplamasını önler” dedim. 
 
“Sağol, sağol!” derken bir taraftan üstünü başını siliyordu. İstemeyerek de olsa, bil‐
gi alma konumuna, daha doğrusu bilgileri reddedememe konumuna bürünmüştü, 
bilgilerimi aktarma zamanının geldiğini sevinçle farkettim.  
 
Bütün bilgilerimi hızla aktarmalıydım, bu fırsat bir daha elime geçmeyebilirdi. Bey‐

nim nedense K harfinde  karar  kılmıştı,  konumuza  kabaktan devam etmeye  karar 

verdim. “Kabak, bağırsak kurtları ve şeritler için birebirdir. Prostatın büyümesini ön‐



  11

ler, kan  şekerini düşürür. Pişmişi böbrekleri rahatlatır, hamilelikte bulantıyı önler” 

dedim.  

Ablam çok bozuldu. “Yeter artık, seni dinlemek  istemiyorum” dedi. Ama artık çok 

geçti. Bu arada ben L harfine geçmiştim. Aceleyle: “lahana, kansere karşı en etkili 

sebzelerin başında gelir. Bol miktarda B, C ve E vitamini, ayrıca potasyum  içerir” 

dedim. 

Annem, eşim ve kızım şaşkınlıkla bana bakıyorlardı. Ablam “sınırları aşıyorsun ama” 

diye bağırdı. Umurumda değildi.  

“Isırganotu yaprakları çay olarak  idrar arttırıcı, kan temizleyici,  iltihap giderici, de‐

mir eksikliği giderici özelliklere sahiptir. Kökleri prostat büyümesini önler. Tohumla‐

rı savunma gücünü arttırdığı için yaşlılarda güçlendirici etki yapar” diye aceleyle sı‐

raladım  

Ablam ne yaptığını  söylesem  inanmazsınız. Sanki yarım metre otede davul  çalını‐
yormuş gibi elleriyle kulaklarını kapattı. Bu kadarı çok fazlaydı. Gene de onu bilgi‐
lendirme  azmimden  geri  adım  atmamaya  karar  verdim. Bu dünyada başımıza ne 
kötülük  geldiyse  cehaletten  gelmişti.  Harf  sırasına  da  boşverdim.  Önemli  olan 
mümkün olduğunca çok ve çabuk aydınlanmalarıydı. 
 
“Badem  yağı  küçük  çocukları  kabızlığında  bir  çay  kaşığı  verilmeli”  dedim.  “Neler 
saçmalıyorsun, küçük çocuğum mu var benim?” diye bıkkınlıkla konuştu ablam.  
 
Onun dediği olsundu.  “Yetişkinlerin  kabızlığında  kepek alımına özen gösterilmeli” 
diye cevap yetiştirdim. 
 
 “Nereden çıkarıyorsun bunları” diye çaresizlikle ellerini iki yana açtı; “Bana hastalık 
yakıştırmaktan vazgeçer misin?” 
 
Kendisine yardım etmeye çalışan bir  insanın yardımını alabilecek durumda değildi. 
Sağlıksız yaşamak onun  için bir yaşam  felsefesi haline gelmişti. Onun sağlıksız ya‐
şamasına izin veremezdim. Aceleyle: 
 
“Zatürreye giden zatülcenpe yakalanmak istemiyorsan udihindi ve dereotu suyunu 
balla  tatlandırarak  içmen gerek” diye  son yardım paketimi  çığlık  formatında gön‐
derdim. 
 
Zatülcenp kelimesi ne kadar tuhafsa, ablamın bakışları da bir o kadar tuhaftı. Sanki 
karşısında onu aydınlatmaya çalışan bir insan değil de, kötülüğünü isteyen bir zom‐
bi vardı. Kendimi ifade konusundaki yeteneksizliğim bir kez daha kendini göstermiş‐
ti. Yılın “yanlış anlaşılma kraliçesi” seçilmeliydim. 
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“Ben gidiyorum, kalk anne!” diye sinirle ayağa fırladı. Annem de davrandı. Hızla gi‐
yinip kapıya yöneldiler. 
 
Kapıdan çıkarlarken “ateşiniz çıkarsa ayıüzümü iyi gelir” dedim. 
 
“Allahaısmarladık” bile demeden koşarak uzaklaştılar 
 
“Çok endişeli görünüyorsunuz, kediotu çayı için, birebir!” diye arkalarından seslen‐
dim.  Aslanpençesinin  kadınlar  üzerine  faydalarını  söylemeye  fırsatım  kalmadan 
gözden kayboldular. 
 
Onları aydınlatmış olmanın hazzıyla kapıyı kapattım.  
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CAN ERİKLERİ              
   
Günlerdir  sınav heyecanıyla o 

günü  bekliyordu.  Geleceğin  ne  getire‐
ceğini bilmiyor ancak ne olmak  isteme‐
diğini  çok  iyi  biliyordu.  Ablaları,  diğer 
kızlar gibi köyde kalarak, birkaç yıl sonra 
hayatın  çetin  koşullarında  kaybolup 
gitmek istemiyordu. Kazanırsa her şeyin 
isteği yönünde değişeceğine öyle  inanı‐
yordu ki…  

 Bütün  geceyi,  hayaller,  uyur 
uyanık,  rüyalarla  geçirmiş,  sabahın  bir 
an  önce  olmasını  beklemişti.  Gözlerini 
yumuyor, dalar gibi olduğunda kendisi‐
ni; eski dökülmüş bir arabada tozlu yol‐
lardan,  yamaçlardan  tırmanırken  görü‐
yordu. Tam bir yerlere ulaştığını düşün‐
düğü  anda  araç  bozuluyor,  uçsuz  bu‐
caksız  ormanların  arasında,  sıkıntı  için‐
de uyandığında kendisini yatağında bu‐
luyordu. 
  Okumayı  öyle  seviyordu  ki! 
Her kitap ona yeni bir dünya veriyordu. 
Ailesinin bu koşullarda okutabilmesi söz 
konusu olamazdı. Hiç kimseye sıkıntısını 
anlatamıyordu. Çobanlık yaparken kızlar 
dantel örüp nakış  işlerken o kitap oku‐
yordu.  

“Sen de elişi yapsana, okuyup 
ta ne yapacaksın” dediklerinde o; 

 “Ben dantel örmek  istemiyo‐
rum,  okumak  istiyorum”  der,  onların 
alaysı sözlerine aldırmazdı.  

Bir gün öğretmeni;  
“Babana söyle, seni yatılı okul 

sınavına  sokacağım.”  dediğinde  hem 
sevinmiş hem de  izin  almayacağını dü‐
şünerek içi burkulmuştu.  

Annesine söylediğinde;  
“Babana soralım" demişti.  
Ertesi  gün  anımsattığında ba‐

bası da vardı. 

 
 

Emine ŞİMŞEK EMİRAL 
 

Antalya/Gazipaşa da 1957 yılında 
doğdu. İlkokulu köyünde, orta öğ‐
renimini İstanbul Kandilli Kız Lise‐
sinde, yüksek öğrenimi Ege Üni‐
versitesi Ziraat Fakültesinde ta‐

mamladı. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Is‐
parta, Konya, İzmir il müdürlükle‐
rinde görev yaptı. Emekli olup Kar‐
şıyaka’ya yerleşti. Evli, bir kızı var. 
Başta kadın sorunları olmak üzere, 
siyasal, toplumsal olaylarla olanağı 
ölçüsünde ilgilenmektedir. Birikim‐
lerini yazarak daha faydalı olacağı‐
nı düşüncesiyle Konak Belediyesi/ 
yazar Hidayet Karakuş yönetimin‐
deki ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde 

yazmaya başlamıştır. 
Öykü, roman yazmaktadır. 

Seyrek Belediyesi Anam Evi Çalış‐
ma Grubu Öykü Yarışması; 2010‐ 
Göç Öykülerinde: ‘Göç Zamanı’, 
2011‐ Savaşın Getirdikleri konulu 
yarışmada ise ‘Lavanta Kokulu Öz‐
lemler’ adlı öyküleri yer aldı, son 
öykü övgü ödülüne değer bulun‐
du. Ayrıca Edebiyat işliği dergisin‐
de ‘Sesler ve Tuzaklar’ öyküsü de 

yayınlandı. 
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Babası: 
"Olmaz! Ben kızımı uzak yerlere gönderemem, hem okuyup da ne olacak? 

Okuyan kızlara iyi gözle bakmazlar, ahlakı bozulur, başımıza dert olur" dedi. 
“Baba sınava girmek istiyorum. Ne olur izin ver” diye yalvarıp ağlarken bir 

yandan da annesinin gözlerine bakıyordu.  
“Nerde görülmüş kızların uzaklara gönderildiği, el ne der, olmaz” dedi. Bu 

söz üzerine annesi; 
   ”Bak büyük kızın eşinden ayrıldı, bir mesleği olsa böyle umarsız kalır mıy‐
dı?  Biz bu güne kadar çalışıp didindik de ne oldu? Bütün çabalarımıza karşın karnı‐
mızı bile zor doyuruyoruz. Bırak çocuk sınava girsin, belki kazanır, geleceğini kurta‐
rır" deyince, babası yarasına tuz basılmış gibi acıyla kıvranmış; kızına dönüp;  

“İyi madem, gir bakalım” demişti. Bu sözü üzerine küçük kız anne babası‐
na sarılmış; 

 “Çok teşekkür ederim, anneciğim, babacığım, çok çalışacağım. Görecek‐
siniz!”  

Koşarak öğretmenine, arkadaşlarına sevinçli haberi vermiş, onlarla birlik‐
te, bütün gün hayaller kurmuştu… 

 Yaz tatiline girince ailece yaylaya gitmişler, sınava üç gün kala köye gel‐
mişlerdi. Baba, kız sabahın alacasında kalkıp giyindiler. Kahvaltılık bir şeyler hazırla‐
yıp yediler, hemen yola çıktılar. Saat altıda minibüsle  ilçeye, oradan bir başkasıyla 
Alanya'ya gideceklerdi. 

Uzaktan Alanya  Kalesi  görünürken  palmiye,  hurma,  kocaman  çiçekli  ja‐
pongüllerinin bulunduğu yoldan ilerleyerek garajda indiler. Antalya'ya gidecek oto‐
büs aradılar. Yazıhanenin birinden bilet aldılar. Çevreye göz atınca babası:  

"Gel kızım binelim!"  
Otobüse girip koltuklarına oturdular.  Az sonra iki kişi geldi: 

  “Amca burası bizim yerimiz!  Kalkın!” 
  “Bu koltuklar bizim,  işte biletimiz.” 
  Tartışmalar sırasında araç hareket etmişti. Sürücü yardımcısı yanlarına ge‐
linceye kadar epey yol alınmış, sonunda baba ile kızın; 9.30 için bilet alıp, 8.30 oto‐
büsüne bindikleri anlaşılmıştı. Sürücü otobüsü durdurdu. 
  “Amca  inin!   Kendi otobüsünüz  gelince ona binersiniz” dedi, bastı  gaza 
gitti. 
  Yol ortasında kalakalmışlardı.  

Ya onların otobüsü durmaz, geçip giderse?   
Az sonra orta yaşlı, iyi giyimli bir bey ile kızı yanlarına geldi. Belli ki onlar 

da birilerini bekliyorlardı. Yaklaşık iki yüz metre uzakta tatil sitesi vardı.  
 Baba kızın mahzun duruşlarını gören adam;  selam verip ne yaptıklarını 

sorunca durumu öğrendi. Sürücünün davranışına öyle kızdı ki!  Hiç olmazsa bir yer‐
leşim yerine kadar götürseydi! Bu ne insanlığa ne de insafa sığardı. Dereden tepe‐
den  konuşurken  eline  kocaman  bir  sopa  alıp  birlikte  beklemeye  başladı. Otobüs 
karşıdan çıkınca sopayı sallayarak durdurdu. Baba ile kızını yolcu etti. 

Kalın kaşları, güçlü sesi, babacan konuşması; kızının kıvırcık gür saçları gü‐
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lümseyen güzel yüzü; iyiliğin yüzü olarak yaşamı süresince anılarında kalacaktı.  
Aracın  penceresinden;  teraslarda muz  bahçeleri,  pamuk  tarlaları,  uçsuz 

bucaksız ovalar, bildiği, bilmediği çeşitli ağaçlar görünüyor, kimileyin tek tük ağaçla‐
rın olduğu çölümsü kumsallardan karayolu akıp giderken deniz, yaklaşıp uzaklaşa‐
rak arada bir görünüp kayboluyordu. 
   Bir süre sonra, otobüsün tekeri patladığı için küçük bir tatil beldesindeki 
benzincide durmuştu. Denize doğru uzanan binaların arkasında parlayan mavi sular 
hafifçe dalgalanırken güneşliklerde dinlenen insanların keyfi yerinde, aracın tamiri‐
ni bekleyen yolcular yorgundu.  
  Sonunda onarılmış yola devam etmişlerdi. Küçüklü büyüklü köy, kasaba 
gibi  yerleşimleri  gördükçe  babasına  soruyor,  bildiklerini  karıştıracağını  düşünüp 
korkuyordu.   

 Öğle  sonrası  şehre  girdiklerinde;  Antalya'nın  ihtişamı  karşısında  şaşırıp 
kalmıştı. Büyük binalar, caddeler, her yerde bin bir  renkte çiçekler, en az çiçekler 
kadar  renkli manavlar!    Şeftaliler,  siyah, beyaz üzümler,  renkli  sebzeler,  cam gibi 
parlayan kırmızı can erikleri... Caddelerde çeşitli araçlar, kamyonlar, otobüsler, tak‐
siler, mavi boncuklarla  süslü  at  arabaları  yolları dolduruyor,  insanlar  kaldırımlara 
sığmıyor, yollara taşıyordu.  
  “Baba!” 
  “...” 
  “Baba, erik alır mısın?” 
  “Tamam, kızım önce otele gidelim.” 
  Önünde "Yayla Oteli"   yazan binaya girdiler, bir oda tutular. Odanın bal‐
konundan  karşı  kaldırımdaki manavı görünce eriklerin  çekiciliğine  yine  kapılmıştı. 
Kim bilir ne kadar tatlıydı! Hemen babasına döndü.  
  “Baba erik!” 
  “Tamam, kızım, sen bekle! Ben yiyecek bir şeyler alıp geleyim.” 
  Heyecanla bekliyordu. Nihayet o canım kırmızı eriklerden yiyebilecekti.   

Elinde kâğıt torbalarda erik, şeftali, siyah zeytin, üzüm, beyaz peynir, bir 
somun ekmek ile dönen babası:  
  “Önce karnımızı doyuralım, ardından meyveleri yeriz” dedi.  
  Yıkayıp masaya koydular. Bir tane kırmızı erik alıp ısırdı, ekşiydi, hiç hoşu‐
na gitmedi. Ekmek alıp peynirle yemeye başladı. Peynir tuzlu, hem de ekşiydi.  Zey‐
tine baktı,  çürük  gibi, hoşlanmadı. Ah! Annesinin  çekişte  zeytini,  çökelek peyniri, 
üstünde tereyağı olsa ne güzel olurdu! Bu şehirli yiyecekleri hiç sevmemişti. 
  “Kızım yesene!” 
  “Baba, sevmedim, yiyemeyeceğim.” 
  Ardından bir  şeftaliyi  sınavı düşünerek yemeye başladı. Belki de yaşam; 
görünüşü erik gibi çekici, tadına bakılmadan anlaşılmayan gizemli bir meyve idi! 

Şarampol Caddesinden anıta vardılar.  Şaha kalkmış atın üstünde Başko‐
mutan, sağında bir erkek, solunda bir kadın ona sevgiyle bakıyordu. Tıpkı resimle‐
rindeki gibi mavi gözleriyle gülümseyen atasını saygıyla selamladı. Onun sayesinde 
orada olduğunu düşündü. 
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Kale içinde eski evleri, limanda demirlemiş vapurları, elmas pırıltılarla uç‐
suz  bucaksız  dalgalanarak  uzanan  denizi  bir  süre  izlediler.  Yivli Minare  Camiinin 
önünden karşıda görünen parka doğru yürüdüler. Binaların arasından, hediyelikler, 
kilimler, bin bir çeşit yiyecek, eşyanın satıldığı mağazaların önünden geçerek “Kara‐
oğlan  Parkı’na  “  vardılar.  Çöl  de  vaha  gibi  yüksek  ağaçların,  çocukların  oynadığı 
parkların arasından kayalıkların üstündeki çay bahçesine girdiler, bir masaya otur‐
dular. Parkın kalabalığında rengârenk, rahat giysileriyle yaşıtı kızlar, oğlanlar dikka‐
tini çekiyordu. Kıvırcık saçlı esmerler, sarışınlar, kumrallar… 
   Her şey ilgisini çekiyor, babasına soruyordu. Askerliği sırasında deniz yo‐
luyla her  şehirde birkaç gün duraklayarak,  İstanbul’da  iki yıl askerlik yaptığını, dö‐
nüşünü yine aynı şekilde tamamladığını anlatırdı. Aradan uzun yıllar geçmiş, Antal‐
ya çok değişmişti. Babası gördüklerinin dünü ile bu gününü karşılaştırıyor kendince 
değerlendiriyordu.  

Çaylarını yudumlarken; dalgalarla oynaşan gemilere, körfezi kuşatan mor 
ışıklara bürünmüş Bey Dağlarına bakıyor, hayallere dalıyordu. Kuş olup uçmak, dağ‐
ların, denizlerin ötesine gitmek isteyen kalbi umutla bekliyordu… 

Yarın bir olsun! Yarın. Yarın…        
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ANLAMADIN 
 

“Biz ayrı dünyaların  insanlarıyız. Mutsuz olacağımıza bırak ayrılalım. Baş‐
ka birini seviyorum. Anla beni!” 

 Seni anlamak mı? Bunu söyleyen sen misin? Bu güne kadar sen beni an‐
ladın mı? Hiç anlayamadın! Yirmi beş yıldır bir gün anlayacağını umarak bekledim. 
Birlikteyken neler  yaşadığımı,  senin  için nelerden  vazgeçtiğimi  anladın mı, benim 
anlamamı istiyorsun? Sıcak bir yuva, çocuklar verdim. Her şeyimi paylaştım seninle, 
her şeyimi. Sen kendi dünyanda kaldın, uzaktan baktın. Mesleğin, ilerlemen önem‐
liydi. Sen  ilerledikçe geri kaldım. Evde temizlik, yemek, çocukların bakımı, dersleri, 
daha bilmem niceleri.  İşimde  yükselme umudum  kalmadı. Geride  kaldım,  yetişe‐
medim sana. Gazeteni okurken suyunu ben verdim. Neden alttan aldıkça sen üste 
çıktın? Sesim kısıldıkça senin ki güçlendi? Ben dağıldıkça sen toparlandın? Kendine 
güven geldi. Hem öyle oldu ki küçük dağlara hükmetmeye kalkıştın.  

Bilemedim doğrusunu  yanlışlara  aldandım.  Tam  ellilerimizde  el  ele ola‐
cakken başka birini sevdiğini söylüyorsun oyunbozan. Varsay ki giden benim, çocuk‐
ların da yok yapayalnızsın. Üstelik hayata yeniden başlamaya yetecek gücün de yok. 
Enerjin, gençliğin yıllar öncesinde terk etmiş, yüzün kırışmış, kar yağmış başına, ev‐
renin renkleri solmaya yüz tutmuş. Beklemediğin bir anda kurduğun yuvanın direği 
çökmüş, Anlamını kaybetmiş yaşam için… Aşk mı, sevgi mi, yoksa ayrılık mı?  

Hani  zor günler geride  kalmıştı. Hani baş başa  tırmanacaktık doruklara. 
Hani çocuklarımızla gönenecek torunlarımızla güzel günler görecektik!  

Öyle  çok  istemiştim  ki!  Alıp  götürmeni  bekledim.  Anlamanı,  istemeni… 
Gitmek üzerine aylar boyu konuşurken farklı yolları düşlüyorduk da ben mi görmek 
istemedim? Algıladığım insan değil miydin yoksa hiçbir zaman! Bir hayalin peşinde 
miydim  yıllardan  beri?  Birlikte  izlediğimiz  trenler  gibi  yaşamın  önümüzden  geçip 
gitmesine seyirci kaldık. Tek seyirci bendim belki… Kim bilirdi senin  trenin yolunu 
çoktan  değiştirmiş.  Birlikte  gitmenin  ortak  hayalini  kurarken  ikimizde  biliyorduk 
kendimizi katmadan konuşurken. Düşlerimde beni al götür buralardan diye haykır‐
mak isterken yüzüne sevgiyle bakıp gülümsüyordum ancak. 

İstemem yüzüme gülme! Özverinin kendimden verme olduğunu, önemlisi 
kaderime  kendimin  sebep  olduğumu,  gidene  dur  denmeyeceğini  sayende  öğren‐
dim.  

Kemal öğretmendi. Birlikte okurken tanışıp sevişerek evlenmişlerdi. Koca‐
sı  çocuk  yuvasında  çalışırken  işlerin  yoğunluğunu bahane eder  çalışanları  kontrol 
ettiği için geciktiğini söylerdi.  

Saadet emekli olduğunda rahatlamıştı. Büyük oğlu Ankara’ya yüksek okul 
kazanıp gidince küçük oğluyla birlikte sınav hazırlıkları, onun da büyüğünün yanına 
gitmesiyle zamanı artmış, eşiyle kalmıştı. Arkadaşları ile haftada bir toplanır, çocuk‐
lardan, günlük olaylardan konuşarak zaman geçirirlerdi.  

Yirmi beş yıllık öğretmenlikten o yıl ayrılmıştı. Yemeği hazırlar, televizyon 
izleyerek beklerdi. Bir yandan da oğullarına kışlık kazak, atkı örer, kocası geciktikçe 
kaygılanır, ne yapacağını bilemez, odalarda dolaşırdı. Sıkıntılı bir döneme girmişti. 
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Bir anda ter içinde kalıyor, arkasından üşüyordu. Aynada mimiklerin olduğu yerler‐
de  çizgiler,  çenesinin altındaysa  sarkmalar görüyor, bundan  sonra  kendisine bak‐
mak istiyordu.  

“Of, nerde kaldı bu adam? Yemek soğudu gitti.” 
Yan dairedeki bebeğin ağladığını, annesinin susturmak  için söylediği nin‐

nilerini duyunca “Kim bilir, ne sıkıntısı var, ağlayıp durur yavrucak! Annesi yorgun 
argın  işten gelmiştir şimdi. Kolay mı büyür çocuklar” dedi, yine düşüncelere daldı. 
Oğlu Emre kendisinin uyumasını  istemezdi. Bir gün başı ağrıdığı  için erken yatmış, 
babasıyla birlikte oynar bırakmıştı. İki yaşındaydı. Babası her istediğini yapmış, sus‐
turamamıştı.  Yan  komşusu Ayşe Hanım  kapıyı  çalmış;  “Kim  ağlatmış benim oğlu‐
mu?” Diye alıp götürmüş, yarım saat sonra kucağında getirdiğinde uyuyordu… 

Bu gün de geç kalacaktı anlaşılan.  
“Bir telefon etseydi bari. Nerde o anlayış!”  
Geç geleceğini söyleseydi, yemeğini zamanında yerdi hiç olmazsa! Mutfa‐

ğa geçip yaptığı yemeklerden koyarak tepsiyle  televizyonun karşısında  isteksiz ye‐
meye başladı.  

Son  zamanlarda  Kemal’in  kendine  karşı  soğuk  davrandığının  ayrımına 
varmış, söylediğindeyse: 

 “Biliyorsun yuvada her gün bir olay oluyor, akşama kadar uğraşıp duru‐
yorum. Bir de sen üzme beni, evde kalalı kuruntulu bir kadın oldun. Dışarı çık, biraz 
çevrenle ilgilen!”  

Ağzını  açmasına  fırsat  vermiyordu.  Eski  hali  yoktu,  kişisel  bakımına  da 
özen gösteriyordu. Her gün duşunu alıp tıraş oluyor, takımlarını giyinip, parfümünü 
eksik etmiyordu. Aslında onun bakımlı, tertemiz hali hoşuna gidiyordu. Ne de olsa 
yurdun müdürüydü. Eşinin halini gördükçe  içinden “Herhalde o da benim gibi yaş‐
landığını fark etmeye başladı” diyordu… 

O gün arkadaşı Sima’nın bir sözü oldukça canını sıkmıştı. Kemal’in tayini‐
nin  İstanbul’a çıktığını duyduğunu söylemiş, arkadaşlarının yüzüne  imalı  imalı bak‐
tığını anlamıştı.  

Kendisinin haberi yoktu. Sıkıntısından akşamı  zor etmişti. Kemal’e  sora‐
caktı. Eve geldiğinde  sormadan atandığını, kendince nedenleriyle açıklamıştı.  İkisi 
de üzgünlerdi. Alıştığı, sevdiği çevresini komşularını bırakıp gidecek, bambaşka bir 
ortama alışmaya çalışacaklardı. Saadet’e yıllardır yaşadıkları şehirden ayrılmak ger‐
çekten zor geliyordu. Yeni bir yere gitmek, yeni arkadaşlar, yeni sorunlar demekti. 
Ama eşinin hatırına katlanacaktı. 

Kemal önden gidip ev tutacak sonra geri dönüp taşınacaklardı. Eşinin giy‐
silerini, bavulunu hazırladı, yolcu etti.  

Kemal; misafirhanede kaldığını, kiraların yüksekliğini, ev aradığını, söylü‐
yordu. Zaman geçiyor, taşınmaları erteleniyordu. Bazen işini bırakamadığını belirtip 
izine gelmiyordu.  

Saadet, onu özlüyor, geleceği günü bekliyordu. 
Yaz tatili başlayınca  iki oğlu  ile birlikte Kemal de eve gelmişti. Akşam ye‐

meğini  yemişler,  söyleşip halleşiyorlardı. Bir  süre  sonra  gençler  izin  isteyip dışarı 
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çıktılar.  Baş  başa  kaldıklarında  Saadet’in  sorularına  kısa,  kaçamak  yanıtlar  veren 
Kemal sanki başka biri gibiydi. Aralarında öyle bir duvar vardı ki birbirlerine değmi‐
yor, uzanamıyorlardı. Saadet’in yüzüne bakmadan:  

“Ben senden ayrılmak zorundayım, bu evliliği yürütemeyeceğim. Bir sev‐
diğim var, benim bebeğimi bekliyor, onu bırakamam! Anla beni!”  

Dipsiz bir kuyuya doğru düştüğünü anımsıyordu. 
Ne kadar  zaman geçtiğini anlamadı. Sonra kendine geldi. Bütün gücünü 

topladı: 
“Anla beni diyorsun! Neyi anlayacağım? Seni görmek  istemiyorum. Der‐

hal bu evi terk et, beni de rahat bırak” dedi. Ayağa kalktı, kapıyı açtı… 
         
 

SESLER VE TUZAKLAR 
 

Sesler…  Sesler…  Sesler…    Kalabalıkların  oluşturduğu  anlamlı,  anlamsız, 
karmaşık sesler… Depremler, volkanlar, yıldırımlar… Azgın dalgaların kayalarda par‐
çalanarak dağılan sesleri…  

Şelalelerin coşkulu, ürperten sesleri… Ormanda kuş cıvıltıları, sokaklarda 
oynayan çocukların sevinçleri, düğünlerin neşeli sesleri, üzüntülü anlarda ayrı, coş‐
ku  içindeyken farklı duyurur kendini… Yangın söndürme aracının, cankurtaranların 
toplum huzuru için öten sirenleri, bir yerlerde zor durumda bekleyenleri çağrıştırır. 
Umutla bekleyen insanların seslerini…  
  En  çok  kışın…  Gökyüzü  bulutlarla  kararır,  parlak  ışıkların  ardından  gök 
gürler, sanki dağları parçalardı. Griden beyaza, beyazdan siyaha durmadan değişir 
hızla savrulur bir savaş başlardı. Yırtıcı hayvanlara benzerdi. Kararanlar beyazların 
üstüne atlar, masalların devleri masumları ezerdi.  

Küçük bir çocukken kayalıklarda oturur, dalgaları uzaktan izlerdi. Dev dal‐
galar önündeki kayalara  çarpar,  korkunç gürültülerle dağılırdı.  Sular  çekilir,  sonra 
yavaştan hızlanarak  tekrar kıyıya vurur, bembeyaz köpükler savrularak parçalanır, 
şakırtısı yankılanarak uzaklaşırdı. 

Arkasından  yedi  rengin  alkımı  ufkunu  sarar,  onu  yakalamaya  çalışırdı. 
Günlüce  yağmurlarda  koşar, birdenbire barışır her  şeyle dost olurdu. Baharın  ılık 
nefesiyle bademler çiçeklenir, kuş sesleri denizin dalgalarına karışır, çiçeklerin mis 
kokusu çevreyi sarar, arıların vızıltısı ile doğa; bir senfoninin ahengiyle uyanırdı. 

Aradan uzun yıllar geçmiş orta yaşlarını sürüyordu. Unutamadığı o tuzak 
olayından sonra yalnız kalmak hep ürkütmüştü. Yaşadıklarının etkisiyle; bulunduğu 
şehirlerde ara sokaklara girmekten, sessiz yerlerde yalnız kalmaktan korkardı. Kala‐
balık caddelerden, meydanlardan geçerken kötücül tehlikenin tenhalarda gizlendi‐
ğini düşünür, ahenkli müziğin bile çok seslisini yeğlerdi. Yaşadığı büyük  şehirlerde 
insanları korkutan öyle çok tuzak vardı ki saymakla tükenmezdi.  

Dokuz on yaşlarındaydı. Annesi evden oldukça uzakta bulunan bahçeye 
göndermişti. Bahçe; köyün doğusundaki tepenin öteki yüzünde, sicim gibi akan pı‐
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narın önündeydi. Havuzda biriken suyla sebzeleri sulayacak, boşalınca deliğini ka‐
patacak, domatesleri toplayıp eve dönecekti.  

Tozlu yoldan yürüyerek bahçenin çitinden geçti.  
Çevresi ahşap çitle çevrilmiş, üç karık domates, iki karık patlıcan, iki karık 

biber, beş altı karık fasulye ile karışık mısır, kalanına karpuz kavun ekilmiş küçük bir 
bahçeydi.  Fasulyeler mısırların  gövdesinde  yükselip  çiçeklenmişti. Mısır  koçanları 
belirmiş, domatesler kızarmaya başlamıştı. Yeşilbiberler, patlıcanlar yemeklik  top‐
lanıyordu. Bahçenin kalanında biçilen ekin kalıntıları sararıyordu.  

Çevrede başka bahçe, yakınlarda ev yoktu.  
Ara sıra gelen çiftçiler tarlada bulunan çalıları keser, kuruyunca toplayıp 

yakarlardı. Temizlenen tarla güz yağmurlarından sonra ekilirdi. 
Kızaran domatesleri görüp toplamaya başlamıştı. Biraz ilerde sararan ka‐

vunu görünce dayanamadı, oraya doğru koştu. Kavunun yanına varır varmaz koca‐
man iki demir havalanarak sağ bacağını bileğinden kavrayıp şak diye kapandı. Acıyla 
kıvrandı, ağlamaya başladı. Bir taraftan da:  

“İmdat, imdat! Kurtarın beniiii!!!” 
 Sesi karşı tepelerde yankılanıp geri dönüyordu. Onun gibi yalnız, çaresiz, 

tek başına… Elleriyle ne kadar çabalasa da açmaya gücü yetmedi. Bir anda sebzele‐
rin güzelliğini, olgun kavunu yemeyi unutmuş, can derdine düşmüştü. Birileri olma‐
lı, duymalıydı sesini… Bağırıyor, yankısını dinliyor, yine bağırıyordu. Bileğinde demir 
mengene; gözünde büyüdükçe o küçülüyordu.  

Birden tuzağın hedefindeki minik tavşanı düşünmüştü. Onun ayağına takı‐
lınca kim bilir ne çok acıyacak, ağlatacaktı. Onu aciz bırakan tuzağı kuran babasına 
kızıyordu. Zaman geçiyor, sesini duyan olmuyordu. Umudu kırıldıkça daha çok ağlı‐
yordu.   Hayalinde gökyüzü karardı. Gece bastırdı. Kukumav kuşlarının sesine ça‐
kalların ulumaları karıştı. Kurbağalar pat pat suya atlayarak kaçıştılar. Onun zavallı 
varlığına bir tek onlar tanıktı. Çevresini saran çakallar, kurtlar saldırmak için birbir‐
leri ile yarışıyorlardı. Onların tuzakta yakaladıkları minik bir tavşandı. Sinsi bir yılan 
çevresinde dolanıyordu.  

Bir anda kesilen sesi, korkudan daha gür: “İmdat,  imdat! Kurtarın beniii” 
diye yeniden başladı. Çok uzaklardan ses duyar gibi olduğu bir anda daha çok, daha 
çok bağırdı.  

Yanılsama değildi.  
“Dayan,  dayan,  korkma  geliyorum”  diyen  sese  döndüğünde,  genç  bir 

adamın koşarak ona doğru geldiğini görmüştü.  
Yabancı;  bacağını  tuzaktan  hemen  kurtardı.  Kırılmadığını  söylemiş  elini 

yüzünü yıkayıp rahatlatmış, birkaç teselli sözünden sonra hemen eve gitmesini söy‐
leyerek  işine dönmüştü. Yaralı ayağıyla sekerek eve doğru giderken sepeti, doma‐
tesleri öylece bırakmış geçirdiği korkunç saatleri annesine nasıl anlatacağını düşü‐
nüyordu.  

 Yıllar sonra; küçük bedeninin acısıyla umarsız çığlıklarının yankısı arasın‐
da o yabancının olayı annesine anlatırken ona bakıp:  
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“Unutma, bir bacağın benim, yetişip kurtarmasaydım tuzakta kalacaktın!” 
diyen alaycı sözlerini anımsıyordu…  

Yıllarca olayın etkisinde kalmış, yaşadıklarını unutamamıştı. Yaşama saygı‐
lı,  karıncaya  bile  kıyamazdı.  Tuzakların  çıkmaz  sokaklarda  saklandığını  düşünerek 
yine kalabalıklarda yürümeye devam ediyordu. Ancak her gün basın yayın organla‐
rından; insanların vahşi öldürüşlere kurban gittiği, suçluların güçlendiği, saldırıların 
artarak devam ettiği olaylar karşısında umarsız kaldığını görüyordu.  

Kimi inancı, kimi yaşamı algılayışıyla farklılaşıyor, dostluk, hoşgörü kaybo‐
luyordu. Yoksulluk arttıkça kendilerini ifade edecek birtakım oluşumlara katılıp güç‐
lerini  sınama  yoluna  gidiyorlardı.  Bu  başkalaşım;  yabancılaşmayla  suçlu,  suçsuz 
ayırmaksızın kıyıma yol açıyor, her biri kendi penceresinden görmek  istediğini gö‐
rüyordu. Güçlülerin kazandığı vahşet, yaşamın ahengini altüst ederek sürüyordu.   

Bir  bayram  kalabalığında;  koştururken,  hemen  yanı  başındaki  korkunç 
patlamayla birlikte o da havalandı. Onlarca parçaya ayrılarak çevreye savrulan göv‐
desini terk ederek sonsuzluğa karıştı.  

Bu tuzak, kanlı, canlı insan gövdesine saklanarak gelmiş, kendisiyle birlik‐
te  onlarca  masumu  da  birlikte  yok  etmişti.  Bilgisizliğin  karanlığında  kendinden 
olandan başkasına şans tanımayan güdümlü canilerin; cennet hayaliyle cehenneme 
çevirdikleri dünyada, binlerce masumun yok oluşunu alkışlayan zavallılara yukardan 
yüreği sızlayarak baktı…  

Emine Şimşek Emiral (İzmir‐2012) 
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KURTULDUM ! 
 

“Benim tarlanın mercimeği pişek olur. Oraya bu yıl da mercimek ekelim” 
dedi, Fadime.   

Yıllardır  benim  tarlam  demekten  caydıramamıştı.  Oysa  varlıklıydı  Bilal. 
Köyde sözü dinlenir, ekmeği yenirdi. Kooperatif başkanıydı. Öyle dediği dedik biri 
de  değildi.  Karısının,  çocuklarının  hakkını  gözetir,  kimseye  kötülüğü  dokunmazdı. 
Ama karısı  ‘benim  tarlam’ dedikçe  içinden ona kızıyordu. Onca varlığın  içinde ay‐
rımcılık yaptığını düşünmesi kendinde ne erkeklik bırakıyordu ne de güç.  

Tarla Fadime’nin tek bağıydı ailesiyle. Evlendikten sonra kendine ait hiç‐
bir şeyi kalmamıştı. Düğünde takılan bilezikleri bozdurup yeni tarla almışlar, tapu‐
sunu kocasının üzerine yapmışlardı. Söz verirdi “Sana bilezik alacağım” diye. Eli bol‐
laşınca da alırdı. Ama evin bir gereği olduğunda bozdurur, ona hamallığı kalırdı. Ne 
yapsın, yenmez, içilmez, konu komşuya gösteriş için takardı. Babasından hatıra tar‐
la köksüzlüğünü unutturur, yetişen ürünün tadı da başkaymış gibi gelirdi.  

Kocası kabul etmese de öyleydi.  
Bilal için için ona kızıyordu.  
Evin  erkeğiydi. Bütün  tarlaları  ekip biçen,  çocuklarını besleyip büyüten, 

hatta karısına sahip çıkan o değil miydi? Kadın çocuk doğurur, besler büyütür, tar‐
lada çalışırdı. İyi kadın eşine karşılık vermeyen, sözünden çıkmayan değil miydi? Fa‐
dime  ‘benim  tarla’  dedikçe  yetkesinin  temellerinin  sarsıldığını  hissediyor,  kurtul‐
manın yollarını arıyordu.   

 Ne  kadar  dil  döktüyse  Fadime’ye  bir  gün  olsun  bizim  dedirtememişti. 
Tarlaya paralı bir alıcı çıktığı gün hiç düşünmeden satıverdi. Satışa  izin verdiği  için 
Fadime’nin koluna iki burma alıp taktı. İçi son derece rahat, başı dik olarak köy kah‐
vesine girdi. Ocakçı Halil’e bağırdı: 

“Herkese benden çay!”   
Onun yanına geldiğini gören muhtar Celal: 
“Hayrola! Ne o Bilal? Neyi kutluyoruz?” 
“Hanımın Ören’deki tarlasını sattım.” 
“Fadime nasıl izin verdi?” 
“İkiye bir benim tarlam, benim tarlam deyip dururdu. Sattım kurtuldum!” 
Kadınların bencilliğini  konuşanlar  artmış,  kimisi Bilal’dan  yana olup onu 

kutlarken  bazıları  sessiz  kalmıştı. Ancak  tutanlar  daha  çoktu. Bilal  çok mutluydu. 
Kooperatif memurları gelmese keyfi sonsuza dek sürecekti.  

Olayı öğrenen mühendis Gönül Hanım: 
“Başkan kızın var mı?” 
“İki kızım var ellerinizden öper!” 
“Onlara verdiğin tarlayı damadın satsa ne yapardın?” 
“Bilmem, hiç düşünmedim!” 
“Ya geçinemez ayrılmak zorunda kalırsa? 
Bilal; kadının sözlerine şaşırdı.  İlk kez, karısının tarlasını satmasının anla‐

mını kavramış gibi yüzünde bir gölge dolanmaya başladı...   
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TAŞINAN YAŞAMLAR 
 
En çok gereksindiği, yükte hafif, pahada ağır şeyleri doldurdu içine. Kitap‐

larını, giysilerini, süs, temizlik eşyalarını… Çevresini bir daha gözden geçirdi. Üstüne 
bastırarak zorla çekti cırcırını. Kaldırıp kapıya kadar  taşıdı. Hep birlikte çıktılar ev‐
den.  

Babası koca bavulu omuzlarken ağırlığın suçlusu kendisiymiş gibi sessizce 
yanında yürüyordu. Usunda odası, bilgisayarı, eşyaları... Unuttuğu bir şeyler olabilir 
miydi? Oysa henüz farkına varamadığı önemli bir eksiği vardı. Bugünden sonra so‐
rumlulukları olan bir yetişkin gibi görülecekti. Çocukluğunun saf güzel günlerini ge‐
ride bıraktığını anlayamaz, valize de sığdıramazdı. Vahşi dalgalar, gelgitlerle boğu‐
şacağı,  bilmediği  bir  deryaya  dalıyordu.  Sıkıştığında  omzuna  yaslanacağı  babası, 
üzüldüğünde sakinleştirecek annesi yanında olmayacaktı.  

“Taksi çağıralım baba!” 
“Yok, kızım, ne kadar yol, taşırım ben!” 
“İyi öyleyse, ağır geldiğini düşünmüştüm.” 
“…” 

 
Babasına ağır gelenin bavul mu yoksa ayrılığın hüznü mü olduğu anlaşıl‐

mıyordu. Annesinin gözlerinde aynı  resim; bir başka yolculuğun anılarına sürükle‐
mişti. 

 Yıllar önce tıpkı şu andaki gibi bavulunu taşıyan babasının yanında evin‐
den  ayrılan  küçük  kızın  resmi  karşısındaydı. O da bavulunu  tıka basa doldurmuş, 
temiz giysilerini giyip yola çıkmıştı. Ayrılışın, yuvadan kopuş olduğunu anlayamaya‐
cak kadar küçüktü. Geride bıraktığı anne babası, kardeşleri, çocukluğu…  

Çağırabilecekleri ne taksi, ne de ona ayıracak paraları vardı. Kambur sırtı, 
zayıf bedeniyle babası yılların çilesiyle çöken omuzlarında bavulu taşıyordu. Dalla‐
rında sallandığı dut ağacı;  ıssız, her sabah topladığı güz  incirleri boynu bükük kalı‐
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verdi.   Çamların, çalıların arasından bir goçmar baş salladı, kuşlar cıvıldaştılar, gün 
ışığında parlayan deniz üzgün göründü gözüne. Başını çevirip usuna kazırca yeniden 
baktı bıraktıklarına. Annesiyle vedalaşırken; iki damla yanaklarından süzüldü… 

Yıllar önce bıraktığı yuvanın her ayrılıkta başkalaştığını, artık çok uzaklar‐
da,  anılara  karıştığını…  Kızına  gülümsüyordu,  gözyaşlarının  içine  aktığını  bilerek. 
Tıpkı  yıllar  öncesinde  olduğu  gibi  her  valizle  yavrusunun  kendinden  biraz  daha 
uzaklaşacağını düşünerek…  

Yolculuklarda  kanadı  kırık bir güvercin gibi  topallıyordu  çocukluğu. Kay‐
bettikleri usunda, anıları peşine düşüyordu. Yollar uzun, anılar hüzün yüklüydü. Her 
şey değişiyor, eskilerin yerini yenileri alıyordu. Nereden baksa  resim eksikti. Tıpkı 
bir parçası kayıp yapboz gibiydi yaşam.  

Kızından ayrılmak istemeyen bir yanı hep onu mu düşündürüyordu?  
Yavrusunun ereğine ulaşmasının kanatlarına kavuşmasına bağlı olduğunu 

bilmiyor muydu yoksa? Alaca bulut doruklara doğru  tırmanıyor. Karanlık biri hızla 
üstüne atılıyor, adeta onunla savaşıyordu. Gitmelerin yaralarını zamana bırakıyor, 
yavrusunun parlak bir geleceğe uzanmasını diliyordu. İlerde yanında olması, mutlu 
yuvasını yakınına kurmasını düşleyerek…  

Eve konuktu hangi yaşta olursa olsun çocuklar. Bazıları okumaya, bazıları 
gelin giderdi uzaklara… Ana babaların her şeyini bildiği, elleriyle beslediği yavruları 
bir gün gelir uçuverir… İlk uçuştur en zoru.  

Okul yılları minik kuşların deneme uçuşlarıdır. Önce kısa kanat çırpışlar, 
sonra uzadıkça uzar, yaşama tutundukça daha çok açılır, aralar…  

Emine Şimşek Emiral (İzmir‐2012) 
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ADI ŞERZAN’DI 

 
    Adım falan yoktur benim... Hoş, 
olsa  da  söylemezdim  ya  kimsele‐
re. Hayır  hayır,  kimselere  küs  fa‐
lan değilim. Yalnızca cismime küs‐
künlüğümdendir    isimsizliğimle 
kavgam.   Kendimi   yitiremeyişim‐
dendir  şuursuz  saçmalarım.  Ben 
bir hacim fazlasıyım. Öfkeli ve ço‐
ğu zaman da resmi ağıtlı bir hacim 
fazlası... Hepsi hepsi bu ...  
 
   Yüzünü  sakladığım  bir  sürü 
“merhaba”  var  cebimde,  hangi 
yüreğe  dokunacağını  hiç  bilme‐
yen. Kim alır uğursuz bir nesnenin 
işe  yaramaz  haram  selamını. Ben 
de  öyle  yapıyorum,  utangaç  bir 
tebessüm  zerresini  bile  gömüyo‐
rum  toprağıma.  Ağıtlar  daha  çok 
yakışıyor  yanıma.  Gülmek  kim, 
ben  kim!  Bazen  soruyorum  ken‐
dime, neden bir muz  kabuğu, bir 
duvar  ya  da  bir  saksı  olarak  gel‐
medim  ki  bu  dünyaya.  Ben  dilsiz 
ve  intihar  telaşlı  bir  mermiyim. 
Üstelik  resmi  suratlı,  gölgesiz  ve 
kimselere benzetilecek bir kardeşi 
dahi  olmayan.  Şimdi  kime  öfke 
kusmalıyım,  bunu  dahi  bilmiyo‐
rum.  Öfkelerimden  bir  kurşun 
tespihi  yapsam  ve  ben,  beni  vur‐
sam...  Hemen  şu  vakit;  beni,  be‐
nimle  yitirsem  diyorum;  ancak 
hemen  beni  kelepçeliyor  birileri, 
izin  vermiyorlar  acemi  intiharla‐
rıma.  Önce  iş  diyorlar,  önce 
ölüm...  
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    Bu kaçıncı hırpalanışım bilmiyorum, ölüme hep ürkek giden,  tek  seferde henüz 
yaralamayı bile doğru düzgün beceremeyen, işini hep kaytaran bir mermi bozuntu‐
suymuşum ben.    Şu üniformalı  sahibimden bunları duymak  içime gömdüğüm  te‐
bessüm zerrelerini bir solukluğuna da olsa dışarıya salmamı sağlıyor. Bu ve bunun 
gibi daima duymak istediğim hakaretler(!) neyse ki  içimde kaybolmaya yüz tutmuş 
“onur”   duygusunu silkelemeye yetiyor.   Şu   başkalarına yeten gücün birazı kendi‐
me yetebilseydi. Ah, neler yapmazdım ki. Kendimi öldürmekle başlardım  işe örne‐
ğin! İçimde biriken vicdani kokuşmuşluğu ancak böylesine bir tükeniş dindirebilirdi. 
Keşke  diğerlerini    de  yok  edebilseydim  kendim  gibi.  Kim  bilir,  onlar  dünyaya  bir 
mermi olarak gelmekten şikayetçi değillerdir belki. Nankörlük bende belki de.  Her 
gece ölümden, ölümle kaçma düşlerimi tazeleyip duruyorum ve ben İsmine alışıyo‐
rum ölümün; artık ışıkları kapatarak ve üstümü örtmeden de bakabiliyorum ona.  
Dün gecenin de öyle olacağını umuyordum.  İsyankar ömrümün ve  işe yaramazlığı‐
mın yamalarıyla uğraştığım gecelerden biriydi. Birden haber düştü yanıbaşıma. Ve 
yine o bilindik kekremsi sessizlik...  Adını sanını bilmediğiniz bir bedenle şuursuz se‐
vişmelere soyunmanın sevimsiz yüzsüzlüğü alarmdaydı.   Yine cismime  lanet ettim 
soluksuzca. Ben kimim, neyim ve neden varım ki ? Ah şu talihsiz yanım. Ah şu ölü‐
mün ve kavgacı olmanın çok yakıştığı, ağıtlarınsa insanın içini bir kor yangınına çevi‐
ren insanlara uğrayışlarım...  Bazen haklı öfkesinin ”alevi” söndürülemeyen bir Ale‐
vi,  bazen alabildiğine insan bir Ermeni ve kimi zaman da şair gülüşlü  bir Kürt çocu‐
ğun bedeninde oluyorum... Üstelik ne kulak ne göz ne de Tanrı misafiriyim hiçbirin‐
de... Bildiğin  sevimsiz, yüzsüz ve katil uğrayışlar  işte. Olanı bozan, büyümüşü yok 
eden, seveni ikiye bölen, tebessümleri kelepçeleyen, donuk, renksiz ve alabildiğine 
aşağılık bir mahlukum ben...  Sessiz  geceyi bozan dikenli  cümlelere  karşı  koymayı 
beceremedim.  Duymazdan gelişlerimi yine aldırış etmedi hiç kimse. O gün, “esmer 
gülüşlü” birine  rahmedildi nefretimle yoğrulmuş  şu kahpe emir kipleri... Görmez‐
den gelemeyecek kadar hızlı çarpıyordu suratıma emir kulluğum. Çığlığımın silueti 
katledildi. Faili yine ben olacaktım gözleri meçhul bir ırmaktan akıp gelen bir bede‐
nin...   
 
Adı Şerzan’dı...   
 
   Adının anlamına hangi sözlükte rast gelmiştir hiç bilmem; ama "kötü olanı bilen, 
kötünün  farkında olan" demekti  Şerzan. Ben kötünün en hasıydım, ama  farkımda 
bile değildi, bu kez kötüyü bilemedi, beni ayırt edemedi iyiden. Tam da kötüye öfke 
kusuyordu oysaki Şerzan, kötüyle kavga ediyordu, kötüye taviz vermiyordu. Şerzan 
ve kötüye kalkan tutmuş birkaç  iyi arkadaşı oradaydı, nasıl oldu da beni  fark ede‐
mediler. Bu kadar çok iyinin içinde böyle bir kötü cismi nasıl fark edemedi Şerzan. O 
kartal bakışlı, o asi yürekli ve bebek kokulu çocuk... Gözlerindeki dürüst gülümse‐
meyle hiç göz göze gelmek istemedim o an. Konuşacak sözcüklerim olsa, bir ses, bir 
hecem olsaydı, çığlığım olurdu ağzımdan dökülen her şey. “Şerzan” derdim, “Al  iyi 
arkadaşlarını, hemen uzaklaş buradan.” Yine bağırdım, yine  çığlık oldum, duyura‐
madım. Doğru ya, ne çabuk unuttum sahi, sesim doğuştan bir tecavüze uğramamış 
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mıydı  benim!  Her  daim  topallayan,  çelimsiz  sesim,  bir  gürültüye  dönüşecekti  az 
sonra. Dünyanın en kısa ama en uzun yoluna çıkarılacaktım. Şu mavi formalı sahi‐
bim, en kolayını seçecekti yine susturmanın. Yine beni sürecekti, yine kendisi susa‐
caktı ve yine kahpeliği konuşacaktı bu yolda... 
 
 Dedim ya, ben acemi intiharlı ve resmi ağıtlı zavallı bir mermiyim diye...  
 
    Sahte öznelerin ucuz sığınağıyım. Savaşın kankardeşi, el ele tutuşmaların düşma‐
nıyım. Dokunabilme eylemini beceremeyen herkesin en kolay yol arkadaşıyım. An‐
lamayı bilmeyenlerin hep arka cebindeyim.   Öldürmenin, bozmanın, kahretmenin 
rahmine düşmüşüm bir kere,  leş parmakların ağız kokusundayım, her gece barışın 
bekaretini bir daha, bir daha ve sonra bir daha bozan bir zavallıyım. O güzel çocuğa 
giderken ıskalamayı öyle istedim ki. Oysa ıskalamak değil “ıslanmaktı” kaderim. Ve 
ıslandım  yine. Ve  sırılsıklam  ağladım,  sırılsıklam  tükendim.   Bedenine  girdim  Şer‐
zan’ın, umutları oradaydı, görünüyordu her biri. Yemin ederim ki hepsini gördüm, 
hepsi oradaydı. Renkleri ayırt edilebilen şeffaf düşleri vardı sonra... Yaşını aşmış bu‐
lutlar, el değmemiş bir gökyüzü, barış yeşili çocuklar ve diğerleri. Hepsi oradaydı. 
Gördüm, hepsini gördüm işte... 
 
Adı Şerzan’dı...  
 
   Mayıs’a paralel süzülüyordu gülümsemeleri... Geceye inat parıldıyordu “anne ku‐
zusu” gözleri. Saat, tam 02.44’tü. Yelkovan bir daha nasıl göz göze gelecekti akrep‐
le!  Saatler hangi yüzle ertesi gün “ikiyi kırk dört” geçecekti bir daha. Her şeyi geçe‐
cektim, bu sokak nasıl bakardı bir daha, Şerzan’ın anne sıcağına. Ben nasıl bakardım 
bir daha, Şerzan’ın bedeninden, Şerzan’ın düşlerine... O, omzuyla silueti belirsiz bir 
katilden koruyordu arkadaşlarını... Ve ben omuzlarından giriyordum bedenine, om‐
zundan  vurarak  susturuyordum  kavgasını,  omuzlarından  girerek  katlediyordum 
düşlerini.  Sonra  o  susuyordu,  ben  ağlıyordum. O  yere  düşmüyordu,  ben  ağlıyor‐
dum, sesimi yine kimse duymuyordu. Gözlerim kapanıyordu, hiç terk etmezcesine 
karanlıkla  sevişiyordu  göz  kapaklarım.  Şerzan’ın düşlerine bakacak  cesaretim  kal‐
mamıştı.   Gözlerimi açtığımda bir bilinmezliğe yol almıştı o güzel  çocuk, yanımda 
bedeni yoktu; ancak o an, bütün gökyüzü onun düşleriyle kaplıydı... 
 
 
Adı Şerzan’dı...   
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MEHMET’LER ÜLKESİNİN DELİSİ 

   Rengi sarıya merhaba demek için gün sayan, yırtık pırtık bir gazete kupürünü 
elinde tutuşturup gösteriyordu çarşının delisi… 
‐Bakın bakın, üstteki haberi okuyun ne diyor 
‐Yine ne buldun lan deli 
‐Türkiye’de en çok Mehmet varmış. En çok benden var benden… 
 
   Mehmet’ti adı… Çoğu bilmezdi onun “Mehmet” olduğunu. Çoğu zaman  “Şarapçı“ 
demek yetiyordu ya da sadece “Deli” … Çarşının delisi, gecelerin şarapçısı, kendi‐
ninse efendisi… Hangi kimliksiz sevdanın deliliğine kapılmıştı Deli Mehmet, ya da 
hangi  derdin peşine düşmüştü delicesine.  Bilmezdi kimseler… İnsanı çoğu zaman 
“deli” eden bir nedensizlikti belkide aklını bir bilinemezliğe nakleden. Hangi yüzbin‐
lerce “Mehmet’in” sıradanlığında yutulmuştu kimbilir. Duyguları hançerle ortadan 
ikiye bölünüyordu, çoğu zaman da sözü nefretle kesiliyordu. Yalnızca deli olmak ye‐
tiyordu sevimsiz sırt dönmelerin makul gerekçesi.  Deli Mehmet, deliliğini de sırtına 
alıp, yine hançerlenen duygularını çarşının gökyüzünden toplayarak küçük baraka‐
sına doğru yol aldı. Çarşının en akıllısına rast geldi ötede: Mehmet Hoca’ya. Hocalığı 
doktorluğundan gelirdi, Mehmetliği ise bilinmez. Deli Mehmet Doktor Mehmet’in 
önünde durup selam etti. Mehmet Hoca, onun için yüceliğine toz kondurmadığı bir 
tanrıdan farksızdı. Onu ne zaman görse her tarafı yamalı, cırtlak renkli ceketini ilik‐
lemekten geri kalmazdı. Mehmet Hoca’yla aynı adı taşımak, tarifsiz bir onurdu. 
Elindeki gazete haberini neredeyse gözüne sokarcasına havaya kaldırırken, çocuksu 
bayram telaşlarında geziniyordu heyecanı.  
 
‐Bak Mehmet Hoca. En çok ikimizden varmış ha, gördün mü, gazete yazıyor, aha 
bak, kendin bak hocam. 
   Oysaki kulağına götürdüğü ve heyecanla açtığı telefondan Deli Mehmet’e pay 
yoktu. Yanından geçip giderken sırtını sıvazlamakla yetindi. Panikle arkasından bir 
şeyler geveleyecek gibi oldu. Sözü ağzında kalakaldı. 
‐Hocam bir de doğum… 
Elindeki gazete haberiyle çarşının orta yerinde kaldı deliliğiyle. Hemen karşısındaki 
balıkçı Osman, deli Mehmet’e seslendi. 
‐Şişt! Ulan deli, ne söylüyordun yine Mehmet Hoca’ya ? 
Deli Mehmet balık kokusuna teslim küçük tezgahın yanına doğru yavaşça yanaştı. 
‐Osman Abi be, bu Doktor Mehmet’in adı yoksa Mehmet değil mi ? 
Osman, bakışlarındaki donuk ifadeyle sorunun anlamsızlığına mağlup olmuştu. Bir 
süre kalakaldı. 
‐Nasıl yani? Bu nasıl soru ulan öyle. Mehmet tabiki de. Koskoca Mehmet Hoca. Çar‐
şının gururu be ! 
Yeniden rahatlamıştı Deli Mehmet. Balıkçı Osman gülümsedi. 
‐Sen onu bırak da senin şu doğum ne zaman ? 
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Doğum sözcüğünü duyar duymaz göz bebeklerinde dürüst bir gülümseme kendini 
var etti.  
‐Bugün yarın doğacak Abi, bir görsen karnı burnunda. 
‐Hadi bakalım hayırlısı. 
‐Doğumu da hocayla konuşacaktım, dinlemedi. 
Balıkçı Osman sevimsiz bir kahkaha tüketiyordu o an. 
‐ Hiç güleceğim yoktu, sen çok yaşa. 
 
  Bu anlamsız kahkahaları eliyle yakalayabilse oracıkta boğacaktı sanki. Elini sıkmak‐
la yetindi sadece. Balıkçı Osman’a şöyle hakkını veren cinsinden bir tokat atsaydı 
fena halde dayak yiyeceğini biliyordu. Arkasına dönüp çarşının kalbinde dolanmayı 
sürdürdü. “Sen gül salak, Türkiye’de en çok benden var benden, pehhh” diye söyle‐
nerek  söndürüyordu kızgınlığını. Çarşının iri yarı ve ihtiyar kasabı Mehmet Usta’nın 
yanında aldı soluğu. Bir gururun ortaklığını yaşayacaktı hesapta. Hışımla önündeki 
etleri doğrayan kasabın yanına vardı bir “deli” cesaretiyle.  Elindeki gazeteyi gös‐
termekle yetindi. Deli Mehmet’in yüzündeki anlamsız gururu, çatılmış bir çift kaşla 
bölüyordu kasap Mehmet.  
 
‐E ne olmuş yani? 
‐Ne olmuşu var mı usta, bak en çok bizden varmış 
 
Bir deliyle aynı adı taşımanın sevimsizliğiyle yüzleşiyordu kasap Mehmet.  Sanki bir 
kat daha hızlı vuruyordu elindeki satırla önündeki etlere. Bir süre sessizlik oldu. Deli 
Mehmet,  söyleyecek bir sözcüğün umuduna takıldı, ardından sessizce kapıya doğru 
yürüdü. Bugün bir hayli gururu incinmişti Deli Mehmet’in. Hangi Mehmet’e uğrasa  
ismine lanet ediyordu bugün. Hangi Mehmet’le “Mehmet” olmanın gururunu ya‐
şamaya kalksa ayaklar altına alınıyordu deliliği. Kapıdan çıkar çıkmaz kendisine doğ‐
ru koşan bir çocuğun müjdesi yankılanıyordu gökyüzünde. “Doğuyor doğuyor” di‐
yordu Deli Mehmet’e. Elindeki gazete parçasını havaya atıp ayakkabılarının üzerine 
basmayı aldırış etmeden çarşı boyunca bir delinin hakkını veren cinsinden koşuyor‐
du. Ellerini havaya açarken yüzünde kocaman bir gülümsemeyi de eksik etmeden 
insanları ezercesine koşuyordu. Kaldığı küçük barakanın etrafı çocuklarla doluydu. 
Çocuklardan biri Deli Mehmet’i görünce gülümseyerek “İşte geldi” dedi. Mehmet 
çocukların başını okşayarak içeri girdi. Kapıda bir müjde payı bekliyordu çarşının so‐
kak çocukları. Telaşla barakadan kafasını soktu. Karşısında onun için dünyanın en 
güzel şeyi hareket ediyordu.  Titrer gibi oldu bir süre, karşıdan izlemekle yetindi. 
Sonra usul usul yanaştı. Yanıbaşındaki manzaranın keyfine banarken bir canlının 
hayatı anlamlandırma çabasına şahitlik ediyordu. Boyası akan bir manzara resmiydi 
baraka o an. Hayata sıkı sıkıya sokulmuş yavrusunu yalıyordu bir köpek… Manzara‐
nın akan boyasını silmeye çalışıyordu bir deli. Ve resmi dilediğince  boyuyordu bir 
tutam sokak çocuğu… Nerden bilirdi ki bir deli bir müjdeciye verilecek hediyeyi. Ço‐
cuklara baktı bir süre. Kaderleri göz göze geldi, sıcacık bir gülümseme bıraktı gözle‐
rine. Sokak çocukları bu gülümsemeden cesaret alarak yanına vardılar Deli Meh‐
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met’in.  Yamalı kazağı, kirli yüzü ve biri diğerinden büyük ayakkabısıyla çocuklardan 
birinin sorusu ses oldu barakanın her nefeste yankılanan duvarlarında. “Adını ne 
koyacaksın Mehmet Amca” diyordu. Deli Mehmet deliliğini rafa kaldırdı, çocuğun 
kirlenmiş gül yüzüne baktı. “Sen koy bakalım küçük” dedi. Bir süre düşündü çocuk. 
Sonra o gül yüzüne yakışan bir gülümsemeyle “Buldum” dedi. Adını “Mehmet” ko‐
yalım Amca, hem Memo deriz ona, adaşım olur ”   
 
  Deli Mehmet, duraksadı o an, ayağa kalkıp elini çenesine götürdü. Dünyaya yeni 
bir Mehmet mi eklenecekti şimdi, hangi kasap Mehmet, hangi Doktor Mehmet ve 
hangi falanca Mehmet onunla aynı ismi taşımaktan mutlu olacaktı. Kimbilir belki de 
bu “Mehmet” farklı olacaktı. En azından aynı adı taşıdığı için incitmeyecekti onu bi‐
rileri. Sahi ya, artık sokak çocuğu “Mehmet” ve sokak köpeği “Memo” vardı. Bara‐
kasına sığmayacak kadar gülümsedi. Dönüp arkasındaki çocuğun gözlerine baktı. 
Müjde sırası ondaydı. 
 
“Olur” dedi. Adı “Memo” olsun…  
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BİTMEYEN ÖZLEM 

  
              Hava puslu, soğuk. Gökyüzü ağlıyor. 
İnsanların  içi  de  ağlar mı  böyle  havalarda 
bilmiyorum.  Benimki  ağlıyor.  Acıları  anım‐
satıyor bu hava, taşıyamayacağımı sandığım 
acıları. Bunlardan biri de sevdiklerini dönü‐
şü olmayan diğer bir mekâna yolcu etmek‐
tir.  
              Acı haberler ışık hızıyla mı yayılır di‐
ye düşünmeden edemiyorum. Çok sevdiğim 
bir dost hastalanmış. Acile kaldırılmış. Tanı‐
yanlar arıyorlar, doğru mu diye soruyorlar. 
Bilmem ki… Eşinin,  çocuklarının yanına ko‐
şuyorum. Doğru, keşke doğru olmasa diyo‐
rum.  Nafile  bir  dilek.  Çocukları  uçarcasına 
yetişmişler. Ben de kendimi güçlü sanırdım, 
ama çok  içim acıyor. Bakıyorum onlar ben‐
den çok kötü. Eşi dimdik durmaya çalışıyor, 
“’içim  yanıyor’’diyor  sarılırken.  İçi  ağlıyor 
gözlerinden belli. Sözler boğazıma tıkanıyor 
yutkunuyorum yalnızca. 

              İşte  böyle,  çaresiz  susuyorsun;  sö‐
zün  bittiği  nokta  bu  olsa  gerek.  Bir  süre 
sonra yine gelirim diye,  istemeden de olsa 
ayrılıyorsun.  Sabah  daha  yanına  ulaşama‐
dan,  kaybettik  haberiyle  tekrar  sarsılıyor‐
sun,  için  yanıyor.  Bütün  çabası  güzel  bir 
toplum  yaratmak  olan  bu  insan  neden  bu 
kadar erken gider? Çok genç, yapacak işleri 
vardı. Hep yapmak istediklerini anlatırdı. İs‐
yanlarım boşuna biliyorum ama kime, niye, 
onu bilmiyorum. Kimse de bilmeyecek yine 
de  isyanlar sürüp gidecek. Bu gün, ben ya‐
rın başkaları. Kalanlar daima  isyan edip du‐
racak.  En  zoru  hangisidir,  düşünüyorum. 
Kalmak mı gitmek mi? Gidenden hiç ses yok 

ki neler olduğunu anlayasın.  

                Gelen giden.Genç  çocuklar,içlerindeki  fırtınayı anlıyorum.Babamı  kaybet‐
tiğimdeki acılarımı hatırlıyorum.Ta derinlerdeki yaram tekrar kanıyor sanki o günkü 
gibi,demek bu yara hiç kapanmıyor.  
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                Her gelen bir şeyler söylüyor, duymuyorlar.Onların bakışları, ‘Susun, yeter 
gidin!’ diyor acıyla. Güçleri yetse kovacaklar, acılarını yaşayabilmek için. Hiçbir sözü 
duymak  istemiyorlar.Hele ki “başın sağ olsun.’’İçleri yanıyor, yanan yer de durma‐
dan kanıyor.Güçleri kalmadı hiç birinin. 

                Daha  inanamıyorlar.Omuzlarında  taşıyıp,  toprakla  üzerini  örtmediler  ki. 
Feryat bile edemiyorlar. Derin bir kuyuya düşmüş de kurtuluşun olmadığını anlamış 
gibiler.   Yalnız gözlerindeki yaşları tutamıyorlar. Akıyor, akıyor yaşlar, göz pınarları 
kuruyuncaya dek. Bir süre sonra gözleri kan ağlıyor, yaş yerine.                                                                  

     Şimdi bilmiyorlar bu acının sonra azalacağını, özleme dönüşeceğini. Her hatırla‐
dıklarında gözlerinin tekrar dolacağını, yaşlarla. Bazen gülerek anlattıkları bir anıda 
bile içlerinin ağlayacağını. Asla dönmeyeceğini bildikleri halde hep gelmesini bekle‐
yeceklerini. Bazen o yanlarındaymış gibi resmiyle dertleşeceklerini, kimselere söy‐
leyemedikleri  sırlarını  paylaşacaklarını.  Çaresiz,  konuşmasını  umut  edeceklerini. 
Baktılar olmuyor, rüyalarında görmeyi isteyeceklerini… Nafile, bu bekleyiş sürüp gi‐
decek böyle… 

Yaşam da sürüyor, kollarından biri kesilmiş taze bir ağaç gibi. Bilir misiniz taze ağa‐
cın dalını keserseniz, kesilen yer daima ağlar. İşte o kol hep ağlayacak sizde de, kim‐
se görmese de. Ne olursa olsun, düş ile gerçek arasında kurduğunuz salıncakta sal‐
lanırken kâh gerçeğe, kâh düşe yaklaşacaksınız. 

Mutlu günleriniz olacak, gözleriniz hep onu arayacak. Mutlulukla gülerken “O böyle 
isterdi.” diyeceksiniz.Üzüntüleriniz olacak, ağlayacak sıcak, güvenilir omzunu özle‐
yeceksiniz.Farklı sevgilere kanat açarken, görmeseniz de yanınızda hissedeceksiniz. 
Çocuklarınız olacak, onu anlatacaksınız özlemle, onların da onu  tanımasını  isteye‐
cek, içinizden isyan edeceksiniz. 

Onun  yaşında birini  gördüğünüzde,  kıskanacaksınız. Korkmayın bu bencillik değil, 
yalnızca özlem. Hem de bitmeyen özlem. 
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CANHIRAŞ 

Bilmem, her zaman bu kadar zor mu?Burası, zaman zaman ne güç bırakır üzmeden, 
ne  sinir bırakır  sormadan, ne uyku bırakır  zorlamadan. Hastanenin girişinde, üste 
beş kat uzakta, kapıya şuracıkta, durmadan dolup taşar.Her bölümün ondan sorul‐
duğundan habersiz.Gürültüsüne patırtısına karşın hep orada, kendisini bekleyenler 
vardır.Umut bağlayıp,kapısında ağlayanlar vardır. Bu kapıya’’ACİL’’denir. 

Uzundur süre, güneşin göz kırpmasıyla başlar, ta ki bir daha ki göz kırpmaya kadar. 
Gökteki yıldızların, şehrin ışıklarından görülmediği saatlerde dolmuştur burası. İçleri 
acıtan siren, art arda açılan kapılar, kanlar içinde yatanlar,  yüzleri acı dolu insanlar.  

İlk nöbetim acilde. Bir tuhaf oluyor içim, kapının her açılışında. Korkuyorum, yanlış 
yapmaktan, yaralara dokunmaktan. Zorunluyum, yapmalıyım bütün bunları biliyo‐
rum. ''Kaçıp gitsem olur mu? ''Bilinmez. Sonuna gelmiş eğitimim, alışmalıyım. Yak‐
laştım  hastaya;  gözlerim  açıldı  kocaman,  elimde  olmadan.  Soruları  zor  duyuyor‐
dum. ''Eşeğim ısırdı, aslında çok uysaldır ama.''Gözlerim biraz daha büyüdü cevapla 
birlikte. ''Parmağım! Bilmem midesindedir herhalde ''sözleriyle kendimi attım dışa‐
rıya. Lavaboya koştum,  içimdekileri çıkardım. Rahatlar mıyım? acaba. Ağlamamak 
için zorladım bütün benliğimi.’’ Olmaz! Dayanmalıyım, daha  ilk gün, sonra bunlar 
birer anı olarak kalacak. Git,yapman gerekeni yap, kendini topla’’  içsel komutlarla 
geri döndüm. Kapıda karşılaştığım asistanım dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle 
baktı.  İçeride doktora  ihtiyaç var, hemen yerini al derken göz kırpıyordu. Bir has‐
tayla  işimiz bittiğinde  ''oh  ''diyemeden kapılar yeniden açılıyordu.Yine acı sirenler, 
iç acıtan çığlıklar. 

Ağrıya dayanıklılar, dayanıksızlar, yaygaracılar, sessizler hepsi burada. Sesler birbi‐
rine karıştıkça yüreğimdeki korku artıyor. ''Bugün biter mi? ''Duyan var mı diye et‐
rafıma bakındım utanarak. Konuşmakta  zorlanan hastanın başına  toplandık. Yüzü 
balon gibi  şiş, üzerine  renkli kalemlerle ağız, burun, göz  çizilmiş  sanki.  ''Nefes al‐
makta  zorlandığımdan uyandım.Yüzümü aynada görünce hemen geldim.'' Gülüm‐
sememek için kendimi zorladığımı görünce devam etti. ''Beni getiren taksinin sürü‐
cüsü o kadar şaşırdı ki aynada gülümsediğini görmemem için başka yöne bakmaya 
çalışıyordu. Bu  şişleri  indirin, siz de gülebilirsiniz, kendinizi zorlamayın.'' Bu sözler 
hepimizi gülümsetti. Ben hâlâ  yüzünden gözlerimi alamıyordum.  Şişlikten  yüzünü 
kontrol edemediği  için tek eliyle bir gözünü kapatarak kırpıyor gibi yaptı. hâlâ şaş‐
kınlığımın gitmediğini anladı sanırım.  İki parmağıyla dudaklarının kenarını yukarıya 
kaldırarak gülümsedi. O gece ben de ilk kez gülümsedim. Bizden umut bekleyen ki‐
şilere  yardım  etmeliyim,diyerek  kendimi  toparladım. Balon  yüzlü  kadın,  kendime 
gelmemde bana yardımcı oldu, kendi bilmese de. Çok yoruldum, yapmam gereken‐
lerin bilincine de vardım. 

Çok hasta vardı yetişmekte zorlanıyorduk, kusan insanlara yetişmeye çalışan hasta‐
bakıcılar, koşuşturan doktorlar,doktor adayları, zaman  ilerledikçe yorulup birbirini 
azarlayanlar.  Tam  bu  anda,  eliyle  alnını  tutarak,  etrafa  çarpa  çarpa  ilerleyen,  bir 
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yandan bağıran kadın. Kolundan tutup yer bulma çabam boşuna, yatak yok. Oturt‐
tuk sandalyeye. Ev kazası, düşmüş derince alnı yarılmış. Dikiş atılmalı. Elime tutuş‐
turulan malzemeleri görünce anladım.Kadın bağırıyordu; benle ilgilenin diye,birden 
sustu,daha ağır hastaları görünce herhalde. Bunu ben yapmalıyım. Yapamayacağım 
galiba, elim titriyor. Ne yapmalıyım da bu işten kurtulmalıyım diye bakınırken sağa 
sola, gözlerimiz karşılaştı balon yüzlü kadınla. Yüzündeki şişlik azalmış. Beni görün‐
ce küçücük bir tebessüm oluştu dudaklarında. Kendimi toparlayarak hastamın alnı‐
na dikişi attım. Biraz dinlenin diyerek ayrıldım oradan.  

Dinlenmek için sessiz bir köşe ararken, kapı yeniden gürültüyle açıldı. Annesinin ku‐
cağında kıvır kıvır saçlı kara bir çocuk. Ağlıyor da ağlıyor. Acıdan mı, korkudan mı? 
Belli değil. Yer yok, sedyenin üzerine yatırdık. Burnuna leblebi sokmuş oyun oynar‐
ken. Kulak boğaz burun aciline götürülecek. Elime öyle bir sarıldı ki bırakmıyor. Elle‐
ri ellerimdeyken bana güvenini hissettim  ta  içimde. Ben çocuk doktoru da olabili‐
rim, diye düşünmeden edemedim. Nöbet bitimine kadar birçok olay geldi gitti. Sa‐
baha karşı balon yüzlü kadını taburcu ederken  ''teşekkür ederim '' dediğimde  ne‐
denini     anlamışçasına gülümsedi. Yorgunluğu  sesinde yansıyarak    ''her  şey güzel 
olacak korkma ''dedi ve gitti. 

Nasıl anlamıştı. Uzun yıllar sonra buldum yanıtını, insanı tanımak. 

Tüm  yaptıklarım,  düşündüklerim  birer  yumak  oldu  kafamda.  Balon  yüzlü  kadın, 
eşeği parmağını yiyen adam, alnı yarılan kadın, burnuna leblebi sokan çocuk, yoğun 
bir gece. Hatırlamak istemesem de hiç unutamadım. Nasıl eve gittim, kafamın için‐
deki yumağı ne zaman çözdüm hatırlamıyorum. 

İçleri acıtan sirenini çalarak ilerleyen cankurtaran. Acil kapısında durdugunu hisset‐
tim, bu gün sedyede ben yatıyorum. Kapılar benim  için hızla kapanıp açılıyor, her‐
kes koşuşturup duruyor. Kapıdan girdiğimi hissettiğimde,ilk nöbetimi  tekrar hatır‐
ladım. Gözlerimi açamasam da. Benim gibi yardıma muhtaç kaç doktor adayı vardır 
diye düşünmeden edemedim. 

Seyrek Belediyesi Çocuk Tiyatrosundan görüntüler
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HARAMİLER  

            Titreten bir  ıslaklık. Merdivenlere  yönelip aşağıya doğru  inmeye başlıyor‐
sun. Sağında,solunda küçük dükkanlar.Duvarlar kirli gibi duruyor,ilanlar,resimler bir 
birine karışmış.Raylarla donatılmış bölüme ulaşmak için,bu karmaşayı ve insan seli‐
ni aşmak gerekiyor.Resimlerden birinin önünde ,poşusu kara,ceketi kara, kadın taş 
kesilmiş.Hiç bir ses, koparamıyor onu oradan.Kimsede fark etmiyor. 

          Etrafında  koşturup  duran  kalabalığın  arasından  yürekleri  acıtan  çığlık.  Yere 
yığılan kara poşulu kadın.  

            Hayvanlara yem verdi, altlarını temizledi. Biraz daha uzun olsa kafası tavana 
değecekti.  Keskin  tezek  kokusu  genzini  yakıyordu.    Dışarıya  çıktı  iliklerine  kadar 
üşüdü.  Titriyordu  ve  çamurlara bata  çıka  yürümeye  çalışıyordu. Kocaman  karnını 
örtmeye çalışarak kazağını çekiştirip duruyordu. Bir an durakladı, yüzü açıyla buruş‐
tu,  bağırmaya  çalıştı,  ‘’yetişin,  geliyor…’’Acıyla  kıvranıyor.  Ayakta  kalabilmek  için 
çabalıyordu. Nefes alışları sıklaştı. Anlında bocuk, boncuk soğuk  terler oluşmuştu. 
Bağırıyordu, ama sesi çıkıyor mu farkında değildi.  İncecik sesi yankılandı boşlukta, 
kendi duy masada.  Koşarak gelen birkaç kadın kolundan tutarak içeriye taşıdılar. Su 
ısıtın, yere döşek serin, çabuk olun, sesleri bir birine karışıyordu. Koşuşturmalar art‐
tıkça başındaki  kadın,  ıkın kızım, ha gayret deyip duruyordu.   Bu acının ne kadar 
sürdüğünün ayırımında değildi. Dayanma gücünün azaldığı o anda, ınga sesi ve tüm 
acılarını da aldı gitti.’’ Nur topu gibi oğlun oldu’’sözlerini duydu. Şaşkındı, kucağına 
verdiklerinde titreyen elleriyle ‘’iyi ki geldin Murat yavrum’’ diyerek bağrına bastır‐
dı. Adı konmuştu böylece. Murat gözlerini açtı bu gri dünyaya. 

                Emzirirken bir köşeye kaçar  iyice sarılır oğluna  ’’sen anan gibi aç kalma’’ 
der, ağzına sokuştururdu sütsüz memesini bastıra bastıra. Gün ve gün büyüyordu 
tüm doğanlar gibi oda. Kara bir oğlandı. Büyüdükçe saçları, gözleri daha da kararı‐
yordu. Sakindi her zaman, az konuşan derin ve keskin bakışlı anasının delikanlısıydı. 
Dinler görünse de bildiğini okurdu çoğu zaman.    

               Durmadan çalışırdı da karınları zor doyardı bu diyarlarda. Murat’ı büyüse, 
adam olsa, onlar kurtarsa  tek dileği buydu Emine’nin. Ne bulsa kendi yemez ona 
yedirmeye çalışırdı. Gün sonunda yorgun döşeğe yığılırdı. Oğlunun okula gideceği 
gün, tüm bildiği duaları okudu, okşadı, kokladı, yola vurdu, okusun diye. 

             Öğretmen hanım zeki olduğunu söylüyordu. Emine kadın da sevinçle ‘’zeki‐
dir benim oğlum he öğretmen hanım’’diye gururlanıyordu. Büyüdükçe huyumu de‐
ğişiyor  nedir.  Laf  dinlemez  oluyor  gittikçe.  Kendinden  büyüklerle  gezdikçe  Emi‐
ne’nin yüreği daralıyordu. Ya onlarla dağlara giderse, şimdi çok küçük, olsun büyü‐
yor dal gibi adam oluyor oğlu. Ortaokula gitmeli, öğretmen hanım yardım eder bel‐
ki diye düşünüp durdu. Sonunda isteği oldu.  
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                    Ortaokula yatılı yolladı, yolunu gözler oldu. Geldiğinde, kara kafasını ok‐
şarken  ‘’oku,  sakın  kimseye bulaşma, öğretmenlerini dinle, he  kara oğlum’’derdi. 
Hep bir korku vardır içinde, ya bu yoksulluğa geri dönerse diye. Korktuğu oldu, oğlu 
bir  yıl  bitmeden,  köye  geri  döndü.  ’’Olmadı’’  dedi  başka  bir  şey  anlatmadı.  Bilir 
Emine rahat yoktur, yoksulluk diz boyu, nasıl koruyacak dağ haramilerinden. Neden 
döndü acaba, kötü bir olaya mı karıştı ya peşini bırakmazlarsa diye için için ağlardı. 

                     Kandırır  kocasını  sonunda.  Toplarlar  iki  parça  eşyalarını  İstanbul’a  hı‐
sımlarının yanına gittiler. Köylerinden pek farkı değil, suyu,   yolu yok bir semtinde 
buldu kendini. Gelmişlerdi, dönüş yoktu.  Suskun, üzgün az konuşan bir insan oldu 
sonunda Emine. ‘’Yazgım kara herhalde, yoksa böyle olur mu?’’derdi, kendini kan‐
dırmak istercesine. Oğlu bir oto tamircisine çırak, kendi evlere hizmetçi, koçası şa‐
rap masasına usta olmuştu. 

                      Köydeki korkuları ne azmış. Tuhaf, kötü giyimli adamlar gelir gider olur 
oğlunun yanına bu ara. Yüreği titriyor, ne yapsın söz geçiremiyor büyüdü. Hele gizli,  
gizli konuştular mı yüreği  taşlaşıyor, nefesi daralıyor.   Giyimi bile değişti bu kente 
geleli. Sığara da  içiyor, kim bilir daha neler yapıyordu. Soruları cevapsız kalıyordu 
devamlı. Çalıştığını  söylüyordu,  sabah kalkmıyor gece yatmıyordu  zamanında. So‐
runca da, geçiştiriyor, gönlünü almak için iki güzel söz söylüyor ve başarıyordu da. 
Ana yüreği unutuyordu bütün olanları.  Bir gün oğlu avuç dolusu para koydu kuca‐
ğına. Korku ile silkeledi kucağındakileri. Dili tutulmuştu, konuşamıyor, yalnızca yal‐
varırcasına bakıyordu.   Anasını sonunda  ikna etti,  iş buldum,   bunları avans olarak 
aldım diye. İnanmak istiyordu yoksa dayanamayacak bütün bunlara. 

                  Günden güne kaygıları artıyordu. Oğlunun keyifli olduğu zamanlarda, ona 
sarılıp’’ anam çalıştırmayacağım seni az kaldı, sabret’  ’dediğinde bile azalmıyordu. 
Bilemezdi nasıl bir dünyada yaşadıklarını, korkardı hem de çok. Gidiş geliş saatleri 
de değişti, hele bir gün beline saklamaya çalıştığı silahı görünce, önüne attı kendini 
‘’oğlum yapma ne olur, çıkar onu belinden, başına bir kaza gelecek, anan kurban 
olur sana.’’İlk kez şöyle bir itti anasını ‘’tamam, yetti artık, ben işimi bilirim.’’ dedi. 
Çıktı gitti. Uzun zaman geçti dönmedi.  Arada birileriyle ile anasına para ve yakında 
geleceğim diye de haber yolluyordu. Bir günde komşusu’’  telefonla  seni arıyorlar 
hele  bir  gel.’’diye  camdan  seslendi.  Koştu  gitti,  oğluydu.  ‘’İyiyim,  özledim  anam, 
merak etme yakında döneceğim’’.diyordu.   O gün birazı cık yüreği ferahladı Emine’ 
nin belki döner diye. Hayaller kurdu kendince. Gözyaşlarına karışan kısacık hayaller. 

                    O gün Emine  işe gitmek  için yine erken kalkmıştı. Yürümesi gereken yol 
uzundu. Metro girişine ulaştığında henüz gün ağarıyordu. Havanın titreten ıslaklığı 
hissederek  koşuştururken  oğlunun  resmini,  altındaki  aranıyor  yazısını  gördü.  Kısa 
süren  şaşkınlın ardından gelen  çığlıkla yere yığılan kadının etrafına  toplandılar. O 
onları  görmüyor  ve duymuyor. Ağlıyor bağırıyordu acıyla.’’Dağ  haramilerinde  ka‐
çarken, şehir haramileri nemi kaptırdım oğul seni.’’diye çırpınıp duruyordu.   
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KENDİ CEHENNEMİNDE BOĞUL 

Fistanını  savura  savura  yürüyor  taşlı  yollarda  Dudu.Köyün  en  güzel  kızı. 
Gönlüde  imamın oğlunda. Yüreği kanat çırpar onu her gördüğünde.Yanakları al al 
olur, daha da güzelleşir. Onunda gönlü Dudu’dadır, bekler yolunu uzaktan da olsa 
görebilmek için. Bu sevda bu kadarla kaldı. Dudu’yu amcasının oğluna verdiler. Ha‐
yırları, çığlıkları, ağlamaları, yalvarmaları nafile. Telli duvaklı gelin oldu istemeye, is‐
temeye. Onu da sevebildi mi? bilinmez. 

Çok geçmeden bebek sahibi oldu. Güzel kızı ne çabuk büyüyordu. Neler ol‐
duğunu anlayamadan ikinci kızı da gözlerini dünyaya açtı. Dudu şaşkın, Dudu üzgün, 
kime ne! Evlat, bağrına bastı  ikisini de. Oğlan değil diye, kocası yüzüne bakmasa, 
eziyet etse de.  İkinci kızı da büyüyordu, konuşmadan, emeklemeden, ağlamadan. 
Nedenini  bir  bilebilse.  Çaresiz  yalvarıp  duruyor  doktora  götürelim  diye. Dinleyen 
kim?  O  direndikçe  büyükleri  bol  bol  okutup  üflettiler‘‘Tanrıya  isyan  etme  dua 
et’’demeyi de unutmadılar. Değişen bir şey yok.  

Yaşını  geçti,yürüyemiyor,bıraktığı  yerdekalıyor.Dudu  baktıkça  içi  acı‐
yor,çaresiz!Doktora götürelim mi?Sorusu’’uygun bir zamanda’’ yanıtıyla geçiştirildi 
gitti her seferinde. Baktılar direnmesi bitmiyor, Dudu’yu susturamayacaklar aldılar 
götürdüler. Hastanedeki uzun koşturmalar sonunda doktorların cevabı ‘’akraba ev‐
liliği  sonucu olan, genellikle  ilk  çocukta görülmeyen, diğer  çocuklarda görülen bir 
hastalık  tablosu.  Başka  çocuk  yapmayın.  Verdiğimiz  ilaçlar  bitince  tekrar  ge‐
lin.’’oldu. Belirli aralıklarla gitmeleri gerekiyordu, ama nasıl? Bir daha gidemediler. 
Akraba evliliği,bu evliliği zaten istememişti. Öfkeleniyordu. Duvar gibi sessiz, içinde 
fırtınalar kopuyordu. Sustukça isyanları söndü gitti sandılar. 

Erkenden  kalkar,  kızını  siler  kurular,  okşar  konuşurdu.  Lokmaları  küçücük 
küçücük parçalar, yaralı bir kuşu besler gibi beslerdi. Bu sürede yalnız ve sevgi do‐
luydular. Büyüdükçe çıkardığı sesler değişiyordu. Yaralı bir kurdun feryatlarını andı‐
rıyor,duvarları delip geçiyor,katı yürekleri bile yaralıyordu. Ancak Dudu’nun sesini 
duyduğunda sakinleşiyor ve susuyordu. Gözlerindeki yalvaran bakışlara dayanamı‐
yor Dudu. Sarılıp ağlıyordu. Elinden başka bir şey gelmezdi. Bazen düşünür:’’Büyük 
kentteki kadınlar benim gibi çaresiz mi? Okusam bunlar yinede olur muydu? Ceha‐
letin kurbanı mıyım?’’Cevapsız, bir şey yapamıyor. Ama ne olursa olsun büyük kızını 
okutmalıydı. 

Büyüdükçe taşıması   zorlaşıyor. Bağa bahçeye giderken bakamazlar korku‐
suyla sarar sırtına, yanında götürürdü. Bütün ihtiyaçlarını onun karşılaması gerekti, 
yoksa yaşayamazdı. Ellerini okşarken anne dediğini hissediyordu, o söyleyemese bi‐
le. Sırtında taşıyamaz duruma geldiğinde, zor zahmet bulduğu hasta arabasına bağ‐
ladı. 
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Yüzündeki artan çizgiler yoğunluk ve  tasalarının  izleriydi. Derinleştikçe de‐
rinleşiyordu. İşe ara verdiğinde el ele otururlardı. O gün de Dudu gözlerini kapata‐
rak dinlenmeye çalışırken, hafifçe elinin sıkıldığını hissetti. Gözlerini açıp kızının yü‐
züne baktığında, gözlerinden iki damlanın yanaklarına aktığını gördü. Sessizce ağlı‐
yordu  ‘’kurtarın beni’’ dercesine. Sildi yanaklarını, okşadı, öptü, öptü.’’Ben olmaz‐
sam  hali  ne  olur’’diye  düşünürken  olmuştu  tüm  bunlar.’’Hissetti  mi  aca‐
ba?’’gözyaşlarıyla  ‘’bırakma beni’’mi diyordu? Dudu’da bırakmam diye bilseydi ra‐
hatlayacaktı. Bundan kendi de emin değildi. Ya önce giderse dönüşü olmayan yola, 
ne yapardı. Çaresiz yine sessizliğe gömüldü. Akraba evliliğini hiç istememişti. Şimdi 
daha da öfkeleniyor, törelere, adetlere, ne varsa canını yakan. Duvar gibi sessiz gö‐
rünüşüne karşın  içinde  fırtınalar kopuyor. Volkanlar kaynıyor, ağzını açsa dışarıya 
fırlayacak. Yakacaktı olmasını istemediği her şeyi, her şeyi. Geçer miydi ki acısı? 

Büyük kızı da kendi evlendiği yaşlara geldi. Güzeldi anası gibi. Dudu okusa 
kendini kurtarsa diye düşünüyordu. Olur mu? Neden olmasın olur, olur. İçinde ge‐
çen bunlardı, olmadı. Onu da istediler amcasının oğluna. Dudu kızından çok direndi. 
Bağırdı,  çağırdı  faydasız.  Sustu,  sandılar  ki  kabullendi. Ne düşündüğünü bilselerdi 
ne olurdu acaba? 

Gecenin dondurucu ayazında, kızlarını aldı koyuldu yola. Ne pahasına olursa 
olsun kaçmalı, bu kadar çalışsa her yerde doyurur karnını. Kızı okur kendini kurta‐
rırdı.  Yüzüne bir  gülümseme  takılmıştı.  Soğuğa,  karanlığa meydan okurcasına  yü‐
rürdü. Kızlar ne olduğunu anlamaya çalışırken, sessizlikte geceye uyum sağladılar. 
Tüm gücünü yitirinceye kadar yürüdüler. 

Üç gün doğdu üstlerine, kemikleri üşüyor, gözleri kar körü ilerliyorlardı. Din‐
lenmek  için kayanın girintisine sığındılar. Torbanın  içine uzattığında elini korkudan 
gözleri fal taşı gibi açıldı, yüceciğinin yandığını hissetti. Şimdi ne yapacak! Yarın ne 
yedirecekti  çocuklara.    Kızlarını  doyurdu,  kardan  ağızlarına  verdi,  sardı  ikisini  de. 
Küçük kızın ateşimi var? Hayır, olmasın, dağ başında ne yapardı? Biraz kar aldı ba‐
şında çıkardığı yazmasına  sardı. Alnına koydu, ovaladı,  inliyordu yavrucak, yardım 
istercesine. Bir gün daha doğuyor üzerlerine, kucakladı sırtına sarmak için yavrusu‐
nu. Ateşi artmıştı.                                   

Çaresizlik yüreğini dağlıyordu. Bir köy bulmalı, yoksa işi zor.  Vücudu bacak‐
larına  ağır  geliyor.Gücü  kalmadı  ne  kadar  dirense  olmuyor,  olmuyor.  Bırakacaktı 
kendini yere, az ilerideki tüten bacayı görmeseydi. Görünmeyen bir el onları oraya 
itti. Kapıda beliren aile içeriye taşıdı ana ve kızlarını. Dumanı tüten çorba, yumuşa‐
cık  somun kendilerine gelmelerini  sağladı. Uyandıklarında  zaman kavramını karış‐
tırmışlardı. Sessizce toparlandılar. Yol uzun, zorlu onları bekliyor. İki gün daha doğ‐
du üzerlerine, kasaba görünürlerde değil. Ateşi düşmüyor kızının. Bir hastane bu‐
lamazsa nasıl  iyileşecekti yavrucak. Havanın kararmasına yakın sığınacak bir kovuk 
buldular. Umutları soluyordu bir hazan yaprağı gibi, korkuyor, çocuklarını kurtara‐
mayacak böyle giderse. Tüm çabalarının sonuçsuz kalmasına dayanamazdı garibim 
Dudu. Küçük sessiz sessiz ağlıyor, büyük kızı’’yeter dönelim evimize’’diyerek  isyan 
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ediyordu. Dudu şimdi korktu, panikledi, dili tutuldu, olmaz, olmaz diye direniyordu. 
Beyni, bedenine karşı. Derin nefesle kendini  topladı, çocukları sakinleştirdi.  İkisini 
de kollarıyla sıkıca sardı ve uyudular yorgunluğa yenik düşerek. 

Kocasının  kısık  sesini duyduğun da,  rüya  görüyorum  sandı. Göz bebekleri 
tüm gözünü kapladı gerçekliğini anlayınca. Güneş tepesindeydi yattığı yerden doğ‐
rulduğunda. Korkuyla küçüğü  sırtına bağladı, büyük kızını da elinden  tutarak koş‐
maya başladı. Bir yıl gibi gelen on adımdan  sonra kocasının’’dur be kadın nereye 
kaçacağını sanıyorsun’’sözleriyle  irkildi. Bağıra, çağıra üzerlerine gelen öfkeli kala‐
balıktan  kaçmaya  çalışırken,  yelere  yuvarlanıyor, elleri  yüzü  kan  içinde  kalıyordu. 
Yine  tökezlediğinde,  saçlarında acımasızca  tutan el onu  sürüklüyordu. Acıdan ba‐
ğırdıkça tekmeleyerek, küfürler yağdırıyordu. Dudu’yu tekme tokat yerlere fırlatır‐
ken,  büyük  kızı  koparırcasına  alıyor  annesinden.Kendi  cehennemimde  boğul.  Söz 
verdim. Amcaoğluyla evlenecek. Sen başımı nasıl öne eğdirirsin. Dönme sakın boş‐
sun anladın mı? Deli karı anladın mı? Kısık sesi daha da kısılmış, öfkeden kuduru‐
yordu.  Kızını  da  atın  terkisine  bindirip  diğerleriyle  birlikte  uzaklaştılar. Dudu’nun 
umutları, acıları, feryatları arkalarında yükselen toz bulutlarında kayboldu gitti.     
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MASMAVİ GÖZLER 

 Bacaklarını sürüyerek yürüyordu. Boş çuval gibi kendini banka bıraktığında, 
günün rengi perde perde soluyordu. Raylara baktı, sadece demirleri görünceye ka‐
dar. Tıkır tıkır sesleriyle kafasını kaldırdığında dev ekranda yemyeşil tarlalar arasın‐
da ilerleyen treni, vagonlardan gülümseyerek el sallayan kişileri gördü. Dudakların‐
da tebessüm, düşüncelerinde çocukluğuna gitti. 

Tren saatlerinde istasyon kalabalık olurdu. Etrafındakileri ite kalka araların‐
da dolaşmak hayatı keşfetmek gibiydi onun için. Bir süre sonra rayların fısıldadıkla‐
rını duyabilmek için koşarak uzaklaşırdı kalabalıktan. Duyduklarıyla yetinmez, vagon 
camlarından bakan yüzleri izler, hayaller kurardı. Her yüz ona hayalinde yarattığı in‐
sanları hatırlatırdı. Buna en  çok  kızan annesiydi, ne  zaman hayallerinden bahset‐
meye çalışsa’’yine başladın ’’der sustururdu. 

Güzel bir bahar sabahıydı. Koşturup duran küçük kız trenin geliş saatini ka‐
çırdığını  sanarak  üzüldü.  İki  tarafına  bakındı,  geri  dönmek  istemedi.  Baharın  baş 
döndürücü güzelliği bir girdap gibi içine aldı. Otların, çiçeklerin içine uzandı, ellerini 
başının altına yerleştirdi, gökyüzünü  seyre daldı. Gökyüzünün maviliği, doğanın  iç 
gıcıklayan kokusu, yine hayaller kurmasına neden oldu. Annesi aklına gelince, irkil‐
di.  Düşünmesem mi?  Yanlış mı? Düşüncesiyle doğruldu, bağdaş kurup oturdu öy‐
lece. Trenin  raylarda  tıkır  tıkır çıkardığı sesleri duyunca heyecanla ayağa  fırladı. O 
kara  gözleri  bütün  görüntüleri  aynı  anda  kaydetmek  istercesine,  kocaman  açıldı. 
Yüzünde bir gülümseme vardır ki mutlu,  temiz, saf, her çocukta olduğu gibi. Tren 
yavaşlamıştı. Nedenini anlamak için biraz daha yaklaştı, vagonlarla birlikte koşmaya 
başladı. Tam hizasındaki vagondan şık bir bayan  ile mavi gözlü çocuk el sallayarak 
gülümsediler. Bir şeyler söylediler. Gürültüden anlayamadı. O da onlara el sallaya‐
rak  gülümsedi. Onun  için  attıkları  broşürleri  yerden  alırken  tren  yine  hızlandı  ve 
uzaklaştı. 

Broşürleri küçücük göğsünü bastırdı. Onu tek dinleyen, yorgun görünmesi‐
ne  rağmen,  daima  hareketli,  gözlerinin  içi  gülen  dedesine  gitti.  Kucağına  oturdu 
broşürlerden birini göstererek  ‘’Dede  sen bunu  tanıyor musun?’’Dedesi gülümser 
‘’Evet  tren  yollarının bugünkü haline  gelmesinde  en büyük  görevi üstlenen  kişi’’. 
Küçük kız resimdeki kişiye tekrar bakar, bilmiş bilmiş ‘’hı, çok mu büyük, onun için 
mi bu demir yollarını yapa bilmiş?’  ‘’Hayır, bedeninin büyüklüğü ile değil yüreğinin 
büyüklüğüyle başarmış bunları.’’ O çok anladı mı o zamanlar bilinmez ama elindeki 
ikinci broşürü de  inceledikten sonra,  ’’Bu kocaman bina nerede’’?  ‘’Ankara’da, O; 
Hukuk  Fakültesi‘’.Kucağına  sıkı  sıkı bastırdığı broşürleriyle uzaklaşırken  tekrar ha‐
yallerine daldı. 

 Okulu bu sene sonunda bitecektir.   Köylerinde başka okul yok ki! Nerede 
okuyacak? Acılarını  içine gömerken, hayallerini de kimseyle paylaşmaz oldu. Sene 
sonuna  doğru  öğretmeninin  aileyi  iknasıyla  parasız  yatılı  sınavlarına  katıldı.  Yüzü 
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tekrar gülmektedir. Okuyacağım, elindeki broşürdeki kocaman okulu göstererek, bu 
okula gideceğim derdi durmadan. 

Küçük yaşta yatılı okumak kolay değildi. Çoğu zaman  insan kendisini yalnız 
bırakılmış, korumasız, çaresiz hissederdi. Tıpkı onun gibi. İşte böyle zamanlarda o iki 
broşüre sarılır, umutlarına sarılırcasına, yatağının  içine bir tespih böceği gibi büzü‐
lür, ağlar, ağlardı. Sonra kalkar tüm gücüyle çalışır. 

. Uzun tatilleri iple çeker, yaklaştıkça o küçücük yüreği çıkacakmış gibi atardı. Hazır‐
lanır  istasyona  giderken,  kendinden  büyük  valizini  de  çekiştirir  dururdu.  Yıllarca 
uzak kalmış gibi  raylardan,  tren yolculuklarından,  sarılıp  kucaklamak gelir  içinden 
vagonları. Cam kenarına oturur, son düdüğün havayı yırtan sesiyle başlayan hare‐
ketle sarsılır koca demir yığını ve başlar trenin o hoş tıkırtısı. 

Altı  yıl,  hastalandığında  sarılacak  anne  kucağı,  sıkıldığında  ağlayacağı  bir 
omuz yoktur. Doğduğu köyünün özlemiyle geçer gider günler.  Büyümüştü bu süreç 
içinde.  İkinci bir mücadele başlar üniversite  için. Önce ailede,  çevrede birçok kişi 
‘’kız kısmı okutulur mu bu kadar çok. Kötü olur, koca kente gidecek, nasıl bırakırsı‐
nız bir başına, kötü yola düşer.’’derler ve daha neler söylerler. Annesini ikna etmek, 
babasını ikna etmekten zordur her zaman. Ama zor da olsa bunu başarır. 

Ankara Hukuk  Fakültesine başlar. Daha uzun  tren  yolculukları  onu bekle‐
mektedir. Van gölü ekspresi ile başlamıştır bu serüvenin yolculuğu. Yılan gibi kıvrıla‐
rak dağları aşardı umutlarına ulaşmak amacıyla. Bazen düz bir ovada uzaktan nokta 
gibi görünen köylerden geçerdi. Hele tünellere her girişinde, bir daha ışığı göreme‐
yeceğini sanarak eliyle yüzüne kapatırdı. Yinede sonu vardır bu tünellerin. Nehirler 
üzerinden geçerken, mavi ile buluşan yeşilliğin güzelliğini seyrederdi, hayallerin içi‐
ne dalarak.  

Yaptığı her yolculukta yeniden keşfeder geçtiği yerleri, aynı hazzı duyar  ta 
içinde. Tren ve  rayları hiç ayrılmaz  iki dost olarak kabul eder. Her  seferinde de o 
broşürle hatırlar. Köyündeki tüm kızların okuduğunu hayal eder. 

Ankara büyük bir  kenttir Bugün  ki  gibi olmasa  da. Büyüdüğü  yerlere pek 
benzemezler buraları. Kız öğrenci  sayısı az olduğu  için hemen okula yakın, devlet 
yurduna yerleşe bildi. Kendisi kadar uzaklardan gelen kızlarda vardır burada. Zaman 
içinde bir birlerine kaynaştılar. Dostlukları arttı. Kimisi öğretmen, kimisi doktor, ki‐
misi mühendis olacaktır arkadaşlarının. Böyle düşündüğüne bakmayın,  topu,  topu 
beş kızdır okumak için uzaktan gelenler. 

Yeme,  içme, oturup  kalkmaları  farklıdır  şehirdeki  insanların. Bu onları  yıl‐
dırmadı,  öğrendiler,  uyum  sağladılar,  sevdiler,  sevildiler  çevrelerindekiler  tarafın‐
dan. Azimlerine, destek gördüler her zaman. Okul kantininde oturup tatlı tatlı soh‐
bet ettikleri günlerden birindeydi. Her biri bir şeyler anlatırdı. Hayatlarına dair unu‐
tamadıkları.  Geçmişi  hatırlar  bazen  hüzünlenir,  bazen  neşelenirlerdi.  Yanından 
ayırmadığı iki broşürü göğsüne bastırır’’biliyor musunuz bugün burada olmamı sağ‐
layan bunlar’’ dedi gülümseyerek. Neler yaşadığını ve o günkü olayı anlattı, özlemi‐
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ni duyduğu her şeyi gözlerindeki siyahlığa sığdırarak. Bir arkadaşı’’gerçek mi bu an‐
lattıkların?’’diye sormaktan kendini alamadı ve  ilave etti’’sen bu okulu ve bu mes‐
leği  hepimizden  çok  hak  ediyorsun  inan  bana‘’.  Arkadaşına  gülümseyerek  uzun 
uzun baktı, yüzünde bir şeyler ararcasına. Sohbetlerini daima güzel dileklerle bitirir‐
lerdi. Herkes sıcak yuvalarına, o yurda, ikinci ailesine döndü her zamanki gibi. 

Mezuniyete yaklaşmıştır sonunda.  İstekleri  tek  tek yerine geliyor zorluklar 
olsa da. Mutlu, yinede  içinde bir burukluk vardı. Başlayacağı hayatta kendini neler 
beklediğini bilmediğinden olsa gerek. Bunları düşünürken arkadaşı yanına yaklaşır, 
güzel mavi gözlerinin içi gülüyordu. Saman sarısı saçlarını arkaya doğru atarken, ar‐
kadaşının ellerinden tutar ve’’bize gidiyoruz, annemler bekliyor, itiraz yok’’der.  

Onları kapıda  şık,  insanın  içini  ısıtan  samimi gülüşüyle annesi ve masmavi 
gözleriyle, daha sonra ağabeyi olduğun öğrendiği, yakışıklı bir delikanlı karşılar. Bir‐
den yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlar. Ev sade, zarif, güzel döşenmiştir. Salona ge‐
çerler, oturması  için yer gösterdiler. Sehpanın üzerinde  iki broşür yan yana duru‐
yordu. O kadar şaşırmıştı ki, bayıla bilirdi, yerine otururken hala broşürleri seyredi‐
yordu. Arkadaşının annesi gülümseyen  yüzüyle  yaklaştı,  yanına oturdu  ve ellerini 
tuttu.  Elleri  hala  titriyor,  yüzü  şaşkın  kızın  gözlerine  bakarak  broşürleri  göstere‐
rek’’bunları tanıdın değimli’’?Yıllar önce Van’dan ailemi ziyaretten dönerken oğlum 
ve ben iyi ki onların bir çiftini de sana atmışız ne dersin?’’Gözleri doldu, gülümseme 
çalışırken yalnızca’’evet’’kelimesiydi dudaklarından dökülen.  

Ellerini  sıkarak’’haydi  sevgilim eve gitmemiz gerekiyor,  çocuklarımız bizi bekliyor‐
dur.’’diyen o masmavi gözlü hayat arkadaşının sesiyle kendine geldi. Gülümseyerek 
boynuna sarıldı’’iyi ki varsın’’. 
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 Kezban ŞAHİN TAYSUN 

 

Kezban ŞAHİN TAYSUN, 1967’de Eskişehir’in Yukarıiğdeağacı köyünde doğdu. An‐

kara Ü.Z.F. Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu olan ve Akdeniz Ü. Fen Bil. Enstitüsünde 

yüksek  lisansını  tamamlayan  yazarın  24  adet  bilimsel  yayını  bulunmaktadır. 

2006’da “Dostluk ve Komşuluk” konulu öykü yarışmasında öyküsü yayımlanmaya 

değer  bulundu.  2007’de  Eskişehir  Sanat  Derneği  öykü  yarışmasında  üçüncülük; 

Seyrek Belediyesi “Kadın” konulu öykü yarışmasında övgü ödülü aldı. 2008’de Eği‐

tim‐Sen Samsun şubesinin düzenlediği “Kadın” konulu öykü yarışmasında  ikincilik; 

2009’da  Ankara  Altındağ  Belediyesi  “Kuma  Hikâyeleri”  yarışmasında  ikincilik; 

TGC’nin düzenlediği “Küresel Isınma” konulu yazı yarışmasında ikincilik; Özgür Pen‐

cere Edebiyat Derneği “Kadın” konulu öykü yarışmasında başarı ödülü aldı. 2010’da 

Dr.Yahya Kanbolat öykü yarışmasında öyküsü yayımlanmaya değer; 2011’de CKD 

ve Muğla Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği "Yaşanmış Kadın Öyküleri" yarışma‐

sında öyküsü  ikincilik; 6.Gila Kohen Öykü yarışmasında öyküsü yayımlanmaya de‐

ğer bulundu. 2012’de Güncel Sanat Dergisi 2.kısa öykü yarışmasında ikincilik ödülü 

aldı.  Engelliler.gen.tr  ve  Ankara  Yenimahalle  Belediyesi’nin  ortaklaşa  düzenlediği 

“Engelliler” konulu 1.öykü yarışması kapsamında, öyküsü bazı web basın organla‐

rında yayınlandı. Pendik Belediyesi’nin düzenlediği “Pendik’te Zaman” konulu öykü 

yarışmasında öyküsü  yayımlanmaya değer  görüldü.  Şiirleri,   Güncel  Sanat Dergi‐

si’nin düzenlediği 2.Kaygusuz Abdal Şiir Yarışması’nda ve Çorlu Kültür ve Sanat Der‐

neği Göç Konulu 5. Geleneksel Uluslararası Şiir Yarışmasında yayımlanmaya değer 

bulundu. Bazı edebiyat dergilerinde, yarışma ve şiir seçkilerinde şiir, makale ve öy‐

küleri yayınlandı. Bazı ulusal yazı yarışmalarında koordinatörlük ve seçici kurul üye‐

liği yaptı. Çağdaş Dil Derneği üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.  
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AVCI RECEP’İN AYNALI MARTİNİ 

Çocuk sesleri ve kuş cıvıltıları birbirine karışıyordu. Pencereden akşam se‐

rinliğinde  sinsice  giren  bahar  esintisini  gülümseyerek  kabul  etti.  Yardımcı  kadın, 

yemeğini hazırlamış, çayını da demleyip gitmişti. Fincandaki çaydan bir yudum çek‐

ti. Günü iyi geçmişti. Onu eve getiren taksi şoförü ne kadar kibardı öyle! Eşyalarını 

kapıya kadar getirmişti. İşlerini düşündüğü şekilde tamamlamış olmanın verdiği hu‐

zur kaplamıştı içini. 

Koltuğundan kalktı, duvara uzandı, kemanını alarak yanağına dayadı. Bir 

süre öylece kaldı. Zihnindeki daktilo seslerini susturmaya çalışıyordu. Kemanı akort 

etmeye başladı.  

Onu kaçıncı akort edişiydi ki; sonunda “Akşam oldu hüzünlendim ben yi‐

ne” şarkısının melodileri güç bela çıktı ve sessiz duvarlarda yankılandı. Alnındaki te‐

ri sildi. “…Yeter artık, çık şu hüzünlü şarkılardan, çal bir meyhane havası… Sustur şu 

kafanın  içinde  konuşan  katilleri!..”  Ardından  şarkıyı  değiştirdi  ve  pürüzlü  sesiyle 

kemana eşlik etmeye başladı.  “Seni sevda çiçeğim, tac‐ı serim, bilemezsin ne kadar 

çok severim” 

Dışarıdan gelen atış sesiyle  irkildi. Bir çocuğun konuşmasını duydu: “Be‐

nim  babamın martini  var,  biliyor musunuz?  İsterseniz  alıp  getireyim.”  Kalbi  hızla 

çarpmaya başladı. Bir süre donup kaldı. Sırtından soğuk terler boşaldı. Belleğindeki 

bulanık yüzlü ve on  iki yaşındaki çocuk, “Tabancamı yanıma alayım mı?” diye ko‐

nuştu. “Elbette kardeşim, alırsın tabii ki.” diye yanıtladı. Karanlığın ortasında duran 

küçük bir ormandaydı. Sık ağaçlar asker gibi dizilmişlerdi. Islak yaprakların hışırtısını 

duydu. Baykuşlar ağaçların  tepesinden aşağıya bakıyorlardı. Bu ormandaki her bir 

nesne,  o  gün  ısrarla  bir  tabloya  dönüşmek  istiyordu.  Oysa  o  direniyordu  tablo 

oluşmasın diye.  Lakin, dinlemiyordu  zihnindeki  fırça onu! Fırça  sabırsızca hareket 

etmeye başladı. Önce değişik tonlarıyla yeşil ve kahverengiyi serpiştirdi manzaranın 

üzerine. Mavi bisikleti çizdi ve ağaca dayadı. Mandolini dala astı. Griyi etrafa dağıt‐

tı. Bulanıklaştı ortalık. 

Mandolini Almanya’dan gelen bir akrabası vermişti. Hep yatağının başu‐

cunda asılıydı. Salih dayısının kazada ölen oğlundan kalmıştı ona. “Keşke bisikleti de 

olsaymış” diye içinden geçirmeden edememişti. Irgat olan babası her yaz, “Söz, bu 

yıl sana bisiklet alacağım,” deyip durmuştu. Bunun gerçekleşmesi konusunda ümi‐

dini yitirmemişti hiç. Öğretmeni mandolin çalmayı özenle öğretmişti. Ayrıca yıl sonu 
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okul gösterilerinde ona da sahnede yer vermişti. Çok alkışlanmıştı o gün. İleriki ya‐

şamında bir gün kemanı da böyle çalmayı çok  istemişti. Mandoliniyle Pervin’e de 

güzel şarkılar çalmıştı. Onun mavi gözleri her zaman yüreğini delip geçmişti. Okulun 

akıllı ve alımlı kızı, şimdi orta yaşta bir kadın olmalıydı. Kim bilir neredeydi, ne yapı‐

yordu?  Belki de hayatta değildi. 

“Baba, bana bisiklet alma zamanı gelmedi mi artık, bak ortaokul bitmek 

üzere, yoksa liseyi bitirince mi alacaksın?”diye ağlamıştı, o yaz yine. Babası da “Bi‐

sikletini alacağız oğlum, sen yeter ki sınıfını geç, hem de çok yakında.” demişti. Her 

yıl sınıfını başarıyla geçiyor ama bisiklet bir türlü gelmiyordu.  

Zihnindeki fırça çizime devam etti. Ormana henüz gelen iki çocuk, az son‐

ra, hüznün bu tabloya ekleneceğinden ve bir ömür boyu belleklerinden kazınama‐

yacağından habersizdi. Ancak bilinçaltı, Ömer’in öyküsünü de anlatmak istiyordu.  

Kardeşi Ömer’in  tabanca merakı hep dert açmıştı başlarına. Ömer okul‐

dan  çıkar  çıkmaz, kendisinden büyük  çocukların oluşturduğu kasaba  çetesinin ya‐

nında alıyordu soluğu. Bir kardeş olarak onu sürekli kollaması çok zordu. Çocuklar o 

yaz harman yerinde ellerindeki derme çatma malzemeyle tüfek yapmayı başarmış‐

lardı. “İşte bizim aynalı martinimiz, tıpkı Avcı Recep’inki gibi!” diye sevinç çığlıkları 

atıyorlardı. Bir boruyu kesip tahta sapın üzerine oturtmuşlardı. Borunun dibine ba‐

rutu  koyduktan  sonra  çaputu  sıkıştırmış, bunun üzerine de  saçmayı  koymuşlardı. 

Saçmanın üzerini tekrar çaputla sıkıştırmışlardı. Hepsini ölçüsüzce ve bol miktarda 

yerleştirmişlerdi. İlk atışı Ömer yapmak istemişti. Tam o sırada ağabeyi onu bulmuş 

ve oradan uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine Veli, “O zaman ben yapacağım,” diye or‐

taya atılmış ve tüfeği gözünün hizasına gelecek şekilde nişan almıştı.  

Çocuklar  gürültülü  sesler  çıkarırken,  köyün  en  yaşlısı  Avcı  Recep  aynalı 

martinini yağlıyordu. Tüfeğinin her  iki yanı da şanına uygun şekilde parlıyordu. Bir 

zamanların “efe”si ve iyi nişancısı, meyve bahçesini bu yıl da çocuklardan ve hırsız‐

lardan nasıl koruyacağını düşünüyordu. Kafası yeni fikirlerle meşguldü. “Bu yıl yine 

aynı yerden kaçın da göreyim, gösteririm ben size hırsızlığın ne demek olduğunu!” 

diye, kendi kendine konuşurken mutluydu.  Fakat harman yerinden gelen patlama 

sesiyle irkildi. 

Acı bir  çığlık, mahallenin en uzak  köşesine  kadar ulaştı.  Fazla  çaput  yü‐

zünden barut  tutuşunca  saçmaları  itememiş, yapma  tüfek geriden patlayarak Ve‐

li’nin sağ gözünü yakıp geçmişti. Gözünün karası bir anda boz bir renk almıştı. Yan‐
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mamış barut parçaları  ise yüzüne  saplanmıştı. Durumu  çok kötüydü. Çocuğun bir 

gözü kör olmuş, yüzü de delik deşik kalmıştı.  

Bu olaydan sonra, bir süre çocuklar hiç kimsenin bahçesine yanaşmamıştı. 

Ancak bir yıl sonra, çete yine  iş başındaydı. O yaz  ilk eylem, Avcı Recep’in meyve 

bahçesine girmekti. Bahçeye, derenin kıyısına DSİ tarafından yapılan setin yanından 

girilecekti. Ömer setin üzerine gözcü olarak geçti. Diğer çocuklar bahçeye girdi. Avcı 

Recep gürültüyü duyunca, kendisi gibi yaşlı martinini eline aldı. O, her seferinde tek 

mermi  atabilen eski bir  tüfekti. Ama  çok uzun menzilliydi. Düşündü,  taşındı… Bu 

bahçe onun tek geçim kaynağı idi. Bir şey yapmasa, erikleri çalınıyordu. Bazen hır‐

sızlar tümünü toplayıp götürüyorlardı. Onların ardından koşacak hali de yoktu. Gö‐

zü eskisi gibi görmüyor, kulağı da az duyuyordu. “İnşallah birisi kurduğum domuz 

kapanına  yakalanır!”  diye  dua  etti. Onların  yerini  tam  olarak  kestiremeyince,  “İş 

martine düştü, şunları bir korkutayım,” dedi.  Tüfeğin namlusunu biraz yukarı kaldı‐

rarak ateş açtı. Az sonra yükseltinin arkasından bir ağlama sesi duyuldu. “Ah aya‐

ğım! Yandım anam!” diye, can havliyle bağırıyordu, Ömer. Mermi setin üzerindeki 

bir taşa vurarak sekmiş ve Ömer’in baldırını delip geçmişti. Neyse ki, kemiğinde bir 

şey yoktu. Çok geçmeden avazı çıktığı kadar bağıran bir çocuk sesi daha duyuldu. 

Osman ve Serdar da Ömer’in olduğu yere geldi. Az sonra ayağındaki domuz kapanı‐

nı sürükleye sürükleye, bir eliyle de kapanın zincirli kazığını  tutmuş halde sekerek 

yürüyen Mustafa göründü. Korkunç acılar içinde kıvranıyordu. Kapanın dişleri poti‐

ninin üzerinden ayak bileğine geçmişti. Çorapları ve ayakkabısı kan  içindeydi. Os‐

man ve Serdar, kapanın çenelerini güçlükle  iki yana açmaya çalıştılar ve  sonunda 

başardılar. Ardından yaralı arkadaşlarını sırtlarına alarak oradan uzaklaştılar.  

O yıl Ömer okula koltuk değneği ile gitti. Okul yolu engebeli ve bozuk ol‐

duğu için çok zorluk çekti. Şanslıydı, altı ay sonra eski sağlığına kavuştu. Ancak Mus‐

tafa kısmen sakat kaldı ve bundan sonra hep aksayarak yürüdü. 

 Bu olaylar  tüm acı sahneleriyle belleğinde canlandı. Sokaktan gelen atış 

seslerini duymamak için kulaklarını kapattı. Bu kez, dağarcığında konuşan daktiloyla 

baş başa kaldı.“……..’ın havaya sıktığı kurşunla on yaşındaki ……..’nın ölümüne se‐

bebiyet vermekten ….. yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasına...” Biraz  sakinleşince 

daktilo sesi, bulanık yüzlü çocuk sesiyle yer değiştirdi.  

“Pazar günü bisikletinle beni ormana götürsene ağabey!” demişti, Ömer.  

“Elbette kardeşim, mandolini de götürelim, onu sen tutabilir misin?” 
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“Tamam, ağabey!” 

  Ah o bisiklet keşke alınmamış olsaydı! O gün evlerinin kapısında mavi bir 

bisiklet bulduğunda  içi  içine sığmamıştı. Babasının ve Almanya’da çalışan dayısının 

boynuna atlamıştı hemen.  

Mandolini Ömer’in sırtına asmıştı. Ömer de onun beline sıkıca dolanmıştı. 

Bisikletle yolda sağa sola kıvrılarak gidiyorlardı. Tüm sesler, kulaklarında film plağı 

gibi çalmaya başladı… “Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın”. Az sonra mandolin‐

le  çalacaktı bu  şarkıyı  kardeşine. Ağustos böcekleri  sözlerini duyup ezberleyecek‐

lerdi. Ormanın tüm kuşları çok sesli koronun elemanları gibi eşlik edeceklerdi. Pla‐

ğın son sözleri: “Ağabey kıpırdama! Seni vuruyorum işte! Bam! Bam!” oldu. Tam bi‐

raz soluklanmak üzere mandolini ağaca asıp yüzünü arkaya çevirmişti ki, kardeşinin 

elindeki tabancadan fırlayan sert mantar, yüzüne hızla çarpıp yön değiştirdi. O es‐

nada ayağına doğru akan saydam şey neydi? Sonrasını hatırlamak istemiyordu!  

Sokaktaki “Bam! Bam!” sesleri çoğalıp da yüreğindeki yankıyı  ikiye katla‐

yınca, dayanamadı.  “Neden  insanlar  yaşadıklarından ders  almazlar, niye hala du‐

yarsız gözler dolaşıyor ortalıkta?” diye söylendi.  

Ayağa kalktı. Kemanı koltuğa koydu. Dışarıya yine güçlükle çıktı. Bir süre 

sonra eve geri döndü. Rahatlamıştı. Tabanca sesleri kesilmişti. Pencereye yanaşıp 

komşuların konuşmasına kulak misafiri oldu. 

 “Koş, Asiye Teyze koş! Çocuklar çok ağlıyor! Bir şey mi oldu acaba?” 

 “Hayrola, çocuğum ne oldu sana?” 

 “Bir amca mantar tabancalarımızı topladı ve geri vermedi.” 

 “Kim o? Tanıyor musun?” 

 “Ha, evet, şu binada oturan kör hakim; Sedat Amca!” 

 

Engelliler.gen.tr ve Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği “En‐

gelliler” konulu öykü yarışması (2012) kapsamında, bazı web yayın organlarında 

yayınlandı.  



 48

DÜNYA KIZLAR GÜNÜ 

Karadeniz’in uçsuz bucaksız maviliğini, tek tük geçen gemilerin görkemini 

ve ana caddedeki palmiyelerin dansını yüreğimde hissederek oturuyorum yerime. 

Toplantı  salonuna  günün  anlamı  sinmiş.  Atatürk’ün  19 Mayıs  1919’de  Samsun’a 

gerçekleştirdiği anlamlı adımın benzerini, yıllar sonra aynı şehirde ben atıyorum. Bu 

şekilde küllerimden yeniden doğmanın olağanüstü ürpertisini bir kez daha hissedi‐

yorum. 

“Kadın…”  

Kürsüde sendikanın kadın temsilcisi, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları ile 

ilgili ilk tümcelerini söylerken, ben kulaklarımda çınlayan sözcükle mücadele ediyo‐

rum.  

“Anne?”, “Anneeeeee,”, “Anne’ciğim,”, “Anne!!!!” 

Değişik vurgularda tekrarlanan bir seslenişin karşılığıyım hiç kuşkusuz! Bu 

kelimeyi duyduğumda kimi zaman tınısında, bir opera eserinin notalarının dokunuş‐

larını hissediyorum. Kimi zaman bir kuş olup kanatlanıp uçuyorum gökyüzüne. Kimi 

zaman  da  dünyadan  buharlaşan  bir  su  tanesi  olup  görünmez  olmak  istiyorum. 

Onun dışında başka seslenişlerin de odağıyım. “Haydi, alışverişe gidiver, hayatım,” 

“İlacımı  doktoruma  yazdırıver  kızım,”.  Belki  farkında  değilim  ama,  sevdiklerimin‐ 

eşimin, çocuklarımın ve ebeveynlerimin‐ gözünde yarısı robot, yarısı canlı bir yara‐

tık olmuşum. 

Aynı zamana karşılık gelen pek çok isteğin çözüm noktasıyım. Sonra bek‐

lentilerin göbeğinde bir örümceğe dönüşüyorum.  Çalıştığım birime iş, çocuklarıma 

sevgi ve eşime aşk örüyorum. Evime huzur, mutfağıma aş dolduruyorum. Kısacası 

mutluluk dokuyorum her geçen gün ve tabii hiç durmadan. 

Öte yandan gelinim de. Kaynanadan geline aktarılan bir geleneğin boyun 

eğmiş başrol oyuncusuyum. Asla yorulmayan bir yaşam savaşçısıyım. Zamanla, aile 

huzuru için okunu kaybetmiş bir Amazon’a dönüşüyorum. 

Sonrasında, yaşadıklarımdan ders almayı öğreniyorum. Geçmişte yaşadı‐

ğım kötü evlilik, aklımı başıma getiriyor. Behçet Necatigil’in dizeleri bana yol göste‐

rici oluyor:“Ya ümitsizsiniz,  ya da ümit  ‘sizsiniz’.  Ya  çaresizsiniz,  ya da  çare  ‘sizsi‐

niz’.” 
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Küllerimden yeniden doğmanın ilk adımlarını, bir üniversitede “Araştırma 

Görevlisi”  sınavını  kazanarak  atıyorum.  Bir  gün  bir  konferansta  tanıştığım  bilim 

adamı ile evleniyorum. Ve benim için gözlerinden hep beğeni fışkıran eşimle kayın‐

validemin değerini çok iyi biliyorum. 

Aslında bir avuç mutluluk tanımına ihtiyacımız var. Bu, herkes için yer ve 

zaman  göre  değişiyor.  Eğer  birini  seçiyorsan,  diğerinin  hükmü  geçiyor  demektir. 

İkinci eşim ve çocuklarımızla, hep birlikte yeni bir yaşama yelken açıyoruz. Mutluluk 

tanımlarımız örtüştüğünde, mutlu oluyoruz. Örtüşmeyen kısımların da bizi uzun sü‐

re yaralamasına izin vermiyoruz.    

Konuklara birer kırmızı gül eşliğinde, çerez ve  içecek  ikram ediliyor. Ha‐

nım konukların çoğunun yüzünde hatırlanmış ve önemsenmiş olmanın hoşnutluğu 

var.  Sendika’nın  Samsun  Şubesi  Başkanı  olan  “Bey”,  mikrofona  geçiyor.  Günün 

önemine değiniyor: “Emekçi Kadın…” 

Bir hafta öncesine gidiyorum. Kızımın “Üç yumurta almayı unutma!” de‐

diği an. O sırada içeri giren yönetici hanıma; “Hoş geldin, üç yumurta,” deyiveriyo‐

rum. Kadının bakışlarındaki şaşkınlıktan  irkiliyorum. Aklımda  iş yerimdeki terslikler 

var. Çözüm bulma arayışlarımla ilgili düşünsel yolculuğum devam ediyor. Ancak eve 

döndüğümde paketimde getirdiğim pamuk ve yoğurdu nereye koyduğumu bulamı‐

yorum. Az sonra pamuk, buzdolabından çıkıyor ama yoğurt görünmüyor.  Bir süre 

evde  yoğurdu  arıyoruz.  Kızım,  “Yine  almayı  unuttun  anne,  değil mi?”  diye  sitem 

ediyor. Yemeği yoğurtsuz yiyoruz. Çok sonra yatak odamda, makyaj masasında yo‐

ğurdu buluyorum.     

Bazı aksaklıklara  rağmen, beklentilere  çabuk  çözüm bulan ve uygulayan 

mutluluk uzmanı  ya da  seçenek üretme uzmanıyım.  Zor durumlarda uyguladığım 

bazı yöntemler işe yarıyor. Annemin bir öğüdünü hep tutuyorum: “Temizlik işlerini 

gözünde çok büyütme kızım, misafir geleceği zaman evin çok kirli ise, sobanın külü‐

nü alman yeter.” Bu söz,  görünen  tozları almam ve kendimi sıkıntıya sokmamam 

için anahtar bilgi oluyor bana. Bunun yanı sıra, geniş zamanda hazırladığım ve derin 

dondurucuya koyduğum yiyecekler‐mantılar, sigara börekleri, sarmalar acil durum‐

larda yüzümü kara çıkartmıyor. Ancak, iş dönüşü üzerimi değiştirmemi beklemeye‐

cek kadar sabırsız çocuklarım ve eşim, yemekte ne olduğunu sormaktan asla bıkmı‐

yor. Yemek yapamayacak kadar bitkin olduğumda; dolaptaki eski yemekleri onlara 

işaret ederek: “Buyurun, açık büfe!” diyorum. 
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Tüm bu meşguliyetin  içinde beni en çok dinlendiren şey  ise yazmak olu‐

yor. İşe giderken yolda geçen sürede insanlar çok fazla düşünceyle baş başa kalabi‐

liyor.  Bir  kişi  düşüncelerini  nasıl  estetik  konuma  getirebilir?  Bu  sorunun  yanıtını 

görmek  istiyorum. Bu şekilde hem üzerime yığılan olumsuz düşüncelerden uzakla‐

şıyor, hem de olumlu bir  yaklaşımla güzel düşünceler üretiyorum. Kafamda  “Ben 

öykü yazabilir miyim?” sorusu doğuyor ve bu sorunun yanıtını almak için sabırsızla‐

nıyorum. Gerekli atölye çalışmalarını gerçekleştiriyorum. 

Konuklar çok güzel giyinmişler. Benim saçlarım da her zamankinden daha 

dalgalı.  Yanımda  oturan  kırk  yaşlarındaki  kıvırcık  saçlı  hanım  kıpırdayıp  duruyor. 

Onun bir iş yeri temsilcisi olduğunu öğreniyorum ve gözlerinde günün önemine dair 

hiçbir coşku bulamıyorum. Durmadan eteğini düzeltiyor. Utanmasa aynasını çıkarıp 

rujunu tazeleyecek. Gözüm siyah pantolonuma odaklanıyor. Bu pantolonun gerçek 

sahibini düşününce, yüzümde bir gülümseme beliriyor. 

Masanın üstünde duran bir dergiye gözüm odaklanıyor.  Farklı  kadın  fo‐

toğraflarından oluşan kareler gözüme  ilişiyor. Harmanlanmış kadınlar… Bir karede 

anne, bir karede iş kadını, bir karede ev kadını… Ama hepsinin ortak noktası; gözle‐

rindeki yorgunluk! Kendimi görüyorum bu gözlerde. Onlarla karşılaştığımız zorluklar 

aynı.  Çığlıklarımız  birbirini  duyacak  uzaklıkta.   Başarılarımız  ise  birbirine  değecek 

kadar yakın. 

Zamanla işim ve evim arasında mekik dokumaktan, kendimle yeterince il‐

gilenemediğimi fark ediyorum. Yaş maya maskesi de cildime iyi gelen doğal bir uy‐

gulama.  Bu maddeyi yüzüme her sürdüğümde evdeki herkes yanımdan kaçıyor. Kı‐

zımın tavşanı bile kokuya dayanamıyor. Ama ben bu hayvanın oluşturduğu sıkıntıla‐

ra katlanıyorum. O en son yatak örtümü ıslatmış ve beni çıldırtmıştı. Sonra da hiçbir 

şey olmamış gibi anlamsız taklalar atıp bana gösteride bulunmuştu. Onun ardından 

elimde temizlik malzemesi  ile dolaşmak alışkanlık haline geliyor. Ondan kurtulmak 

için çözüm arayışım devam ediyor. Eve gelen tüm hayvanların bakımı en sonunda 

bana kalıyor. Kaplumbağadan kurtulmamız kolay olmuştu. O bir çekmeceye girmiş 

ve havasızlıktan ölmüştü. Balıklar  ise eve gelen misafir çocuklar  tarafından kalem 

batırılması sonucu yaşamlarını yitirmişti. Onlar için evde birkaç gün sembolik cena‐

ze töreni düzenlemiştik. 

Son  günlerde  işimi  eve  getirmekten  kendimi  alamıyorum.  Yeni  yazılıma 

göre bir projemdeki verileri düzenlemek, kâbusum oluyor.  
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İş  yoğunluğum beni bir beden küçültüyor. Pantolonlarımın acilen daral‐

tılması gerekiyor. Bir akşam yıkanan çamaşırları ütüleyip dolaba yerleştirirken, bir‐

kaç pantolonu  göz önüne  koyuyorum. Gece  yarısı  kötü bir  sürprizle uyanıyorum. 

Eşim rahatsızlanıyor ve kendimi apar topar hastanede buluyorum. Eve dönüyoruz. 

Onun bir hafta evde dinlenmesi gerekiyor. Bu, başım sıkıştığında, sorunları tek ba‐

şına çözeceğim, anlamına geliyor. Uykusuzluğumu ve sıkıntılarımı makyajla örterek 

işe gidiyorum yine. 

İşin aslı, çevresindekileri mutlu ettikten sonra, ayakta duran boş bir çuva‐

lım. Çabuk çözümler üretmek zorundayım hep. Bu; özverimle sevdiklerime mutlu‐

luk inşa etmek, demek! Zamanla anlıyorum ki gerçek çözüm bu değil. Sevdiklerime; 

her konuda paylaşımın, bir arada yaşayan  insanları mutlu kılan önemli bir olgu ol‐

duğunu öğretmeye çalışıyorum. Bireysel sorumlulukların bir başkasına yıkılmasının, 

bencillik olduğunu gözler önüne  seriyorum. Sonuçta kazanımlarım,  zaman  zaman 

gözlerimde oluşan yıldızlar oluyor. 

Eşimin rahatsızlığından bir gün sonra, ayırdığım pantolonları terziye veri‐

yorum. Sonra kapıcıya aldırıyorum. Bir sonraki gün, siyah pantolonumla işe geliyo‐

rum.  İş arkadaşlarımdan birkaçı bendeki değişimi hemen  fark ediyor. Birisi,  “Yeni 

mi  aldın  pantolonunu?”  diye  soruyor. Aslında bana  da  yabancı  geliyor.   Kumaşın 

renk tonu ve kalınlığı ile ilgili bir tereddüt yaşıyorum. 

Konuşmacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin bir uzantısı olan bu 

etkinliğin, bazı nedenlerden dolayı bu  tarihe  ertelendiğini bildiriyor.  Sessiz  konu‐

muna getirdiğim cep telefonum, bir yanıp bir sönüyor. Koridora çıkıyorum. Kızımın 

arkadaşı  “Teyzeeee! Çok  kötü! Kızınızın  kafasına  top  çarptı!  Yerde  yatıyor.”diyor. 

Elim ayağım birbirine dolanıyor. Ne yapacağımı düşünüyorum. Lisenin numarasını 

telefonumda hızla arıyorum. Çok şükür ki kaydetmişim. Rehber öğretmenden yar‐

dım  istiyorum.  Samsun’da  olduğumu  bildiriyorum.  Az  sonra  telefonum  çalıyor. 

Rehber öğretmen her şeyin yoluna girdiğini, kızımın  iyi olduğunu,  ilk yardım yapıl‐

dığını ve endişe etmemin yersiz olduğunu bildiriyor.  Derin bir “Oh!” çekiyorum. Tö‐

ren salonuna geri dönüyorum. 

Bana  törende  eşlik  eden  Samsun’lu  arkadaşım,  kulağıma  eğilip,  “Senin 

tavşana yer buldum. Bizim arkadaşın oğlunun tavşanı ölmüş. Sen en iyisi onu bura‐

ya gönder,” diyor. Bir gün öncesinde; aynı saatlerde yine  telefonum çalıyor. Eşim 

çok  sinirli. Dolabında  siyah  pantolonunu  bulamadığını  söylüyor. O  anda  pantolo‐

numla  ilgili  sorunun  yanıtını  alıyorum. O’na pantolonunun başına  gelenleri  sonra 

yanıtlayacağımı söylüyorum. 
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Yanımdaki  kıvırcık  saçlı  hanım  söylenmeye  başlıyor.  Durmadan  burada 

bulunduğu için rahatsız olduğunu söylüyor. Yüz ifadesi oldukça somurtkan. “Bu top‐

lantı kadınları  ilgilendiriyor, benim gibi evlenmemiş kızları neden çağırırlar ki,” di‐

yor. Bunun üzerine bir yanardağ gibi patlıyor ve ona şu tümceleri sıralıyorum. 

“Haklısın, kadın sorunları seni hiç ilgilendirmiyor! Bunu gerekli makamlara 

iletmeliyiz;  senin gibiler için “Dünya Kızlar Günü” düzenlesinler…” 

Öykü Yarışması Koordinatörü Hanım, kürsüye çıkıyor, öykü yarışmasından 

söz ediyor. Üçüncülük ödülünün sahibini çağırıyor. Genç ve güzel bir kız kürsüye çı‐

kıyor. Ödülünü alıp oturuyor.  Ardından adım okunuyor. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor. 

Kürsüye çıkıyorum. Öykümle “İkincilik Ödülü” aldığımı duyuyorum.  

Katılım  belgesi  ve  bir  paket  bana  doğru  uzatılıyor.  Alkışlar  duyuyorum. 

Gözlerim yaşarıyor.  İnce  sözler eşliğinde bana uzatılan ödülümü alırken, kafamda 

bir tavşan dolaşıyor.  

Garanti Emeklilik ve Elele Dergisinin ortaklaşa düzenlediği Zamane Ha‐

tunları Hikâye Yarışması  (2010)   kapsamında Zamane Hatunları web sayfasında 

yayınlanmıştır. 
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SANİYE’NİN KAYIP GÜVERCİNLERİ 
 

İçimdeki boşluğu nasıl anlatabilirim ki! Burada şimdi olmayan o evi, odun‐

ları kılçık gibi ayrılıp bir kenara üst üste yığılmadan önce, son kez o gün görmüştüm. 

Hayatım boyunca pek çok yıkıntı ve döküntü ev görmüştüm ama hiç birinin yıkımı 

beni bu kadar yaralamamıştı. Belki de bunun en büyük sebebi onun yazgı olarak bir 

ikizinin bulunmasıydı. 

O gün birkaç güvercin havada kanat çırptı. Kapının önünde onu görür gibi 

oldum.  Elindeki  süpürgeyle  kuş  pisliklerini  süpürüyordu.  Yazmasından  taşan  sarı 

saçları uçuştu. Belleğimdeki bu  resim boşluğa  iade olurken, yerini havada uçuşan 

sarı yapraklara bıraktı. Lacivert bulutlar gökyüzünde yürüyen halıya dönüştü. Boğa‐

zıma  saplanan  hıçkırığı  ve  kirpiklerime  sızan  acıyı  dindiremedim.  İğde  ağaçlarıyla 

ünlü köyümdeki bu  iki katlı ahşap ve kerpiç karışımı ev, ne  içliydi öyle! Bu binanın 

gözyaşlarını hissedebiliyordum. Onun yüzündeki  ifade çok  şey anlatıyordu. O  terk 

edilmekten ve  içinin boşaltılmışlığından yakınıyordu sanki. Gidenlere sitem ediyor‐

du.  Onlar giderken ruhunu da alıp götürmüşlerdi. Saniye için de böyle değil miydi? 

O’nun da gerçek ölüm tarihini kimse fark etmedi. O günden sonra,  ondan kalanlar 

da aynıydı; hüzün akan gözler ve boş bir gövde.  

 “İçeri girmek istersen, işte anahtar,” dedi babam.  

 “Evet, gireyim baba,” dedim.  

Anahtarı aldım ve küflü göze yerleştirdim. Yıllar önce bu binanın pencere‐

lerinde çeşit çeşit çiçek saksıları olurdu. Dantel perdeler rüzgârda uçuşurdu. Kapıya 

yakın dut ağacının altındaki sedirin üzerinde köy kızları kahkahalar atarak çeyiz ya‐

parlardı. “Kız senin desen daha güzel oldu! Ver bakayım şu örtüyü, saklama!” derdi 

kızlardan biri. Onlar hayallerini de bu desenlerin üzerine işlerlerdi.  

   Burası aynı zamanda, yıllar önce Saniye’nin başında pullu al örtüyle Mu‐

zaffer’e kır atın üzerinde gelin geldiği evdi. Annemden duymuştum onun düğünü‐

nü.  Güya çok büyük bir aşk varmış aralarında. Bu arada Muzaffer’e gönül düşüren 

pek çokmuş köyde; Binnaz gibi. Saniye sevdiğini kimseye kaptırmadan gelin olduğu 

o gün, “Sanki içimde güvercinler var. Onlar kanat çırptıkça ben de uçuyorum.” de‐

miş.   
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Bu evin mutfağında un helvası kavrulduğunda, bitişikteki dedemin sönük 

evine mutluluk  kokusu  gelirdi.  Evin  küçük  kızı  Aynur,  avludan  seslenirdi  hemen; 

“Arkadaşım gel, sana da vereyim helvadan,” derdi. O, on beşinde uzak bir köye ge‐

lin gittiğinde, onu bir daha göremeyeceğim diye günlerce ağlamıştım. Aslında o ev‐

lenmekten daha çok, okuyup öğretmen olmak istiyordu.  

İlginç ki; babamın da benzer hayalleri olmuştu.  İlkokul günlerinden kalan 

yırtık pırtık haritaları hala saklardı. Ailesi erken yaşlarda ölmemiş ve o hısım akraba 

yanına kalmamış olsaydı, belki de bugün iyi bir coğrafya öğretmeni olacaktı. Köyde 

“Kız  kısmını okutup da ne olacak!” diyenlere  kulaklarını  tıkamayı öğrenmişti. An‐

nem şehirde bizi okutmakla uğraşırken, o kayınpederinin evinde sığıntı olmayı dert 

etmiyordu. Şehre  indiği günlerde giysileri toprak kokardı. Üvey anneannem Sedife 

Nine, pişirdiği yemekleri babamın başına kakardı. Babam  sonraları evimizin aşçısı 

olacağından habersiz, tüm olanlara  inat,   evin üst katındaki odasında küçük tüpün 

üzerinde yemek yapar olmuştu.  

Yazları köye vardığımız ilk gün Sedife Nine kedilerine davrandığı gibi seve‐

cen ve kibar davranırdı bize. Hemen avludan tuttuğu bir tavuğu ya da kazı keserdi. 

Hayvanın tüylerini hızla üterdi. Ardından köy pınarında iç organlarına kadar hayvanı 

iyice yıkardı. Pınara su doldurmaya gelenlere “Torunlarım geldi.” diye sevinç göste‐

risi yapardı. Diğer günlerde de onun gözlerinde sevgi  ışıltısı arardık. Ama o bir ba‐

hane  bulup  bizi mutlaka  azarlardı.  Bağıracak  kimseyi  bulamadığında  da  avludaki 

kazları tekmelerdi.  

Gökyüzü gürlemeye başladı. Titredim. Biraz zor olsa da anahtarı çevirdim. 

Kapı gıcırdayarak açıldı. Derin bir boşluk hissi, tüm ruhumu kapladı. Sessizliğin se‐

sinden ürperdim. Dedem bu eve iyi ki sahip çıkmıştı. O’nu yıllar önce kaybetmiştik. 

Bence o öbür dünyada kesin cenneti hak etmişti; ikinci karısına gösterdiği sabırdan 

ötürü. Sedife Nine, dördüncü evliliğini yaparak köyden ayrılmıştı. O’nun yeni koca‐

sına acıyarak bakmış ve  içimizden sabırlar dilemiştik. O’nun gidişi bizi bayram ço‐

cukları gibi sevindirmişti. Artık o evde, hiç birimiz sığıntı olmayacaktık! 

Yıllar geçmişti. Üç kız kardeşim ve ben üniversiteyi bitirmiştik. Ben mimar 

olmuştum. Her iki ev anneme aitti artık. Babam kızları işe güce ve çoluk çocuğa ka‐

rışınca, yaşadığı ortamı değiştirip köyde yaşamak istiyordu. Dedemin evini yeniden 

düzenlemek  için benden çizimler  istiyordu, tasarımlarımı mutlulukla ve özenle uy‐

guluyordu. Komşu Muzaffer amcanın evini ortadan kaldırıp yerine makine ambarı 

yapmak istediğini söylediğinde, kendimi kaybetmiş olmalıyım ki avazım çıktığı kadar 

bağırmıştım ona; “Hayııırrrrrrrr, bunu yapmazsııııııın!” diye. 
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Aslında  işin gerçeği o gün buraya o binaya hoşça kal demek  için gelmiş‐

tim. Bu evden ayrılmanın güçlüğünü, orada uzun süre yaşamış ev halkı kadar derin‐

den hissedebiliyordum. Belki de köyde kendimi huzur içinde hissettiğim tek yerdi o 

ev. Oysa şimdi hayatın bana öğrettiklerinden sonra, orada da pek çok acı olayın ya‐

şanmış olduğunu tahmin edebiliyorum. 

Kaynanası Saniye’ye kısır deyip, onun üzerine Binnaz’ı getirttiği gün, Sani‐

ye’nin içindeki güvercinler özgürlüğüne kavuşmuştu. Binnaz’ı al örtüyle atın üzerin‐

de getiren düğün alayı, o gün Saniye’nin gözünde azılı ruh hırsızına, kocası ise hayal 

hırsızına dönüşüvermiş. Kadınlığını, onurunu ve umutlarını ortalığa saçılmış gibi his‐

setmiş. Bundan sonra kendisini,  iki ayaklı bedenini toprağa vereceği günü sessizce 

bekleyen bir yaşam mahkûmu gibi görmüş. 

Annem,  üvey  annesinden  zılgıt  yediğinde  elimden  tutarak,  doğru  Sani‐

ye’nin yanında alırdı soluğu. Saniye de canı sıkıldığında bize gelir, ortağının taklidini 

yaparak rahatlardı. Bu sırada onun karşısındakini ansızın güldürüveren sözcüklerini 

duymaktan  haz  alırdım.  “Yine mor  fistanının  düğmesinin  birini  açmış,  sokulmuş 

Muzafferime, ben de çorbasına acı biber koydum, taaa gözleri yaşardı, gebersin fet‐

tan!”  demişti  bir  gün.  Saniye,  Binnaz’ın  çocuklarını  kendi  çocukları  gibi  yüreğine 

basmıştı ama Binnaz’ı bir türlü sevememişti. Binnaz da onu! O da Saniye’yi hep bir 

gölge olarak görmüştü etrafında. 

Attığım her adımla bir, ortaya çıkan tahta gıcırtılarından ürktüm. Binanın 

duvarlarının üzerime göçme ihtimali vardı. Dışarıda yağmur yağmaya başladı. Ayak‐

larım beni Saniye’nin odasına götürdü. O’nun özenle doldurduğu çeyiz  sandığının 

yeri, tıpkı diğer eşyaların yerleri gibi boştu. Belleğim onu hıçkırıklar halinde buldu‐

ğum o güne götürdü. Aynur’la oynamak  için ara kapıdan onların avlusuna geçmiş‐

tim. Kara bir kazan avlunun ortasında kaynıyordu. Burnuma kirli çamaşır ve kil ko‐

kusu çabuk ulaştı. Binaya girdim. Odalar boştu.  İkinci kata çıktım. O’nun kapısının 

aralık  olduğunu  gördüm.  Sedire  oturmuş,  sırtını  duvara  dayamıştı.  Elinde  bir  şey 

vardı. Kapıyı hafifçe araladım. Beni  fark etmedi. Daha dikkatli bakınca elindeki  şe‐

yin;  fil desenli kanaviçe  işlemeli bir yastık örtüsü olduğunu anladım. Kırışık örtüyü 

gözyaşlarıyla epey ıslatmıştı. Onu durmadan kokluyordu 

Ben o eve vardığımda, doğruca Muzaffer amcanın oturduğu odaya koşar‐

dım. O beni hemen yanına oturtur ve okulumu sorardı. Karne parası diye elime bir‐

kaç kuruş sıkıştırırdı. “Gel bakalım büyümüşsün sen. Hadi oyna şu “Elmaların Yon‐

gası” türküsünde de bir görelim seni!” derdi. Aynur’la beni odanın ortasına alır, oy‐

namalarımızı seyreder ve alkış tutardı. Sonra Aynur’la hızımızı alamaz avluya koşar‐
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dık. Bizi kahkahaya boğacak başka şeyler bulup, içimizdeki yoğun enerjiden kurtul‐

maya çalışırdık. Biz çıktıktan sonra kaseti değiştirirdi; “Sevemedim kara gözlüm...” 

gibi üzüntülü şarkılar çalardı. 

Her  taraf örümcek ağıyla kaplıydı. Onca  insan nereye gitmişti? Muzaffer 

amcanın ailesi ve televizyon seyreden komşular… Geniş hol pek çok odaya açılıyor‐

du. Bu sefer ayaklarım Muzaffer amcayı son kez gördüğüm odaya götürdü beni. İşte 

o zaman sessizlik bozuldu ve içerdekiler konuşmaya başladı. O yatağındaydı. Duva‐

ra dayalı fil desenli yastığa kafasını dayamıştı. Pek çok insan onun başında bekliyor‐

du. Beni görünce  iri dudakları yana yayıldı. Bu durum çok sürmedi. Ağlamaya baş‐

ladı. Çok geçmedi. Bir kahkaha nöbetine girdi. Kahkahaları ve ağlamaları sürekli yer 

değiştirdi. O’nun varlığımı algıladığını, bana yönelmiş sevgi dolu bakışlarından anlı‐

yordum. Birkaç gün sonra onun felç olduğunu duydum. 

Bir  gün o evden  yine helva  kokusu  geldi.  Yüreğimiz burkuldu. Annemle 

hemen oraya koştuk. Yine aynı odadaydık  fakat Muzaffer amca yerinde yoktu. Ev 

kalabalıktı. Şalvarlı kadınlar yerde bağdaş kurmuş, okunan dualara âmin diyorlardı. 

Sofralar kuruluyordu. Avludaki kazların  çoğu kesilip pişirilmişti. Yer  sofrasına yeni 

bir çanak konuluyordu, ardından boş olanı alınıyordu. En son önümüzden çekilen 

çanaktaki tek parça kaz etinde herkesin gözü kaldı. Şaşkındım. Yüreğim yanıyordu. 

Tek bildiğim bu evin artık eskisi kadar gözüme huzurlu görülmeyeceği idi. Aynur ve 

kardeşleri ağlıyorlardı.   Binnaz ve Saniye,   odada kendilerine bir köşe bulmuşlardı. 

Her ikisinin de alnında sarılı bir yazma vardı. En çok bağıran sanki Saniye’ydi. O ko‐

casına  sağken  söyleyemediklerini,  şimdi  kimseye  aldırmadan haykırıyordu;  “Yaşa‐

yamadığım, ilk göz ağrım nereye gittin!”  

Sonradan duyduğuma göre; Saniye kocasının ölümünden sonra akrabala‐

rının yaşadığı başka bir köye taşınmış. Bir daha hiç evlenmemiş. Saçları  ırgatlık ya‐

parken erken ağarmış. Son günlerinde üç kuruşa muhtaç günler geçirmiş. Bir gün 

köylüler onu ortalıkta  göremeyince, merak edip evine  varmışlar.  Sonrasında  gör‐

düklerine inanamamışlar. 

Binanın boyası dökülmüş  ahşap  kapısını  kapatırken,  aslında dağarcığım‐

daki o evdeki kapıların hep açık kalacağını biliyordum. Bu ev her anımsayışımda yü‐

reğimi hem aydınlatacak, hem de bir o kadar karartacaktı. 

Yıllar  sonra, babama çok  şey borçluydum. Aldığım eğitim  sayesinde, ya‐

şam bana ters döndüğünde, onun rüzgârını istediğim yöne çevirebilirdim. 
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Yağmur durmuştu. Beni kapıda bekleyen  ihtiyar babama  sıkıca  sarıldım. 

Islak bir güvercin kafama pisledi.  Babam, cebindeki mendili bana uzatırken, “Uğur‐

dur,” dedi. Güldük.  Anahtarı ona geri verdim.  “Yeter ki burası yıkılırken, ben gör‐

meyeyim baba!” dedim. Saniye’yi odasında yalnız buldukları o an’a gittim. Dağarcı‐

ğıma yaşamın vicdansızlığını çeken o sabır taşının heykelini diktim. 

Köylüler  akşam  alacakaranlığında  Saniye’yi  yatağında  yatar  vaziyette, 

yazması çenesinin altından geçirilerek başının üstünde sıkıca bağlanmış halde bul‐

muşlar. Gözleri cansız biçimde tavana bakıyormuş. Anlaşılan o ki; o öleceğini önce‐

den hissetmiş ve bulunduğunda ağzı açık kalmasın diye, yazmayı kendisi bağlamıştı. 

Biliyordum ki bu süreçte o, kayıp güvercinlerine kavuşmayı sabırsızlıkla beklemişti. 

 

Özgür  Pencere  Edebiyat  ve  Sanat  Derneği  Kadın  Öyküleri  Yarışması 

(2009) Başarı Ödülü aldı. 
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BEKLEMEK 
  Ne zordur beklemek… Hele bir hasta‐
nenin ameliyathane katında, bekleme salonun‐
daysanız. Siz hiç ameliyathane kapısında bekle‐
diniz mi?  
  Canınızdan, kanınızdan birinin geçire‐
ceği küçük bir operasyon olsa bile, onunla birlik‐
te canınız yandı mı? Hiç kolay değil… İnsan diş 
çektirmeye giderken bile heyecanlanır, hatta 
korkar.  

İşte, benim kanım canım, bir tanem de 
çok heyecanlıydı. Hareketleri bir robotu andırı‐
yordu. Yatacağı odaya gidip, yatağına çarşafı 
serdikten sonra yastığını, pikesini düzeltti. Üze‐
rindeki giysileri çıkarıp pijamalarını giyerken iki 
sözcük döküldü dudaklarından; 

“Rüyada gibiyim…” 
Gerçekle ilgisi yoktu söylediklerinin de 

yaptıklarının da. Giyinmesine yardım ettim.  Ya‐
tağına uzandı, garip garip baktı yüzüme. 
“İnanamıyorum,” dedi. “Kendi ayağımla gelip 
yattım şu yatağa. Biraz sonra adamlar  
gelip kurbanlık koyun gibi götürecekler.” 

“Senin iyiliğin için canım.” 
“Nereden çıktı bu lanet olası taş, aile‐

de başka kimsede var mıydı?” 
“Yok… Başka kimsede yoktu. Neden 

olduğunu doktorlar da bilmiyor.” 
Doktorların vizite saati gelince bütün 

hasta yakınlarını dışarı çıkardılar. Çaresiz, onu 
öpüp vedalaştım. Dışarı çıktım. Hastanenin bah‐
çesi insan kaynıyor. Ne kadar çok hasta varmış 
memlekette. Evimizde oturup günlük yaşantımızı 
sürdürürken hiç birinden haberimiz olmuyor. Bu‐

rada insanlar telaşlı, heyecanlı ve birçoğu da üzgün. Çaresi olan, olmayan…  
  Ne yapacağım burada tek başıma. Kimseyi tanımıyorum. Keşke yanımda biri 
olsaydı, konuşup dertleşebileceğim biri. Endişelerimi, korkumu, üzüntümü paylaşabile‐
cek biri.  
  Yalnızlık… Berbat hissettiriyor kendini insana.  

İnsan… İnsanız ya… Her şey bizim için. Doğum, hastalık, kaza hatta (Allah ko‐
rusun) ölüm… 

Kantinden bir çay alıp banklardan birine oturdum. Bir de sigara yaktım, ne işe 
yarayacaksa. Sanki sıkıntımı giderecek, sanki zaman daha çabuk geçecek.  
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  Yerimde duramıyorum. Çayın da tadı yok. Hâlbuki çok severim. Gidip bakmalı‐
yım, belki vizite bitmiştir. Ya bir şey ister de beni bulamazsa… Telefonunu, cüzdanını ba‐
na verdi. Telefonu yanında kalsaydı, beni arayabilirdi. Ne düşüncesizim. 
  Yukarı çıkmak çok zor. Herkesi almıyorlar içeri. Bilsem hiç çıkmazdım. Bir yolu 
olmalı… Hastanede görevli birine sordum. 

“Refakatçi kâğıdı çıkarttır abla, istediğin zaman girer çıkarsın.” 
“Sağ ol,” dedim. Nereden ablası olduysam… Neyse…” 
Sorup öğrendim. Önce görevli memurdan gerekli evrakı aldım. Hastanın adı 

yazıldı, sonra benim adım. Vezneye gidip para ödemek gerekiyor. Onu da yaptım.    
“Ohh be…” Şimdi hastanenin bütün kapıları, her saat ardına kadar açık bana. 

Özgürlük gibisi var mı? 
  Zafer kazanmış kumandan edasıyla, elimdeki her kapıyı açan kâğıdı gösterip 
göğsümü gere gere çıktım yukarıya. Ben demiştim işte, biliyorum. Bir takım ihtiyaçları 
var dışarıdan alınması gereken. Hemen koşarak aşağıya indim. Kantine ulaştım. İhtiyaç‐
ları sıraladım. Bazıları yok. 

“Nereden bulacağım?” 
“Kantinin arkasında motorlu bir amca var. Onda aradığın her şeyi bulursun ab‐

la.” 
Teşekkür ederek oradan ayrıldım. Bugün de ne hikmetse herkesin ablası ol‐

dum.  
Yaşlanıyor muyum nedir?  

Motorlu amcayı bulup gerekli malzemeleri aldım. Amca geçimin yolunu iyi 
bulmuş. Gerçekten ne ararsan var. Çatal, kaşık, bardak… Kuruyemiş, şeker, balon… Daha 
sayamayacağım bir sürü malzeme. 
  Kapıda elimdeki kıymetli evrakı gösterip yukarı çıktım. İn çık zayıflayacağım bu 
sayede. Aldıklarımı götürüp verdim, biraz yanında durmak istedim. Boşuna ümitlenmi‐
şim, bana yine dışarı çıkmam söylendi.    

“Öff! Ne bitmez vizitmiş…”   
Bu kez bekleme salonunda duracağım. Ne olur ne olmaz, belki yine bir şey is‐

terler. Burası da öyle havasız ki… Klimalar çalışıyor ama boşuna. Hava çok sıcak ve insan‐
lardan çeşitli kokular yayılıyor. Kiminden parfüm, kiminden ter kokusu geliyor.  

İşte yine göründü canımın içi, heyecanla yanıma yaklaşıyor. Bu defa ne lazım 
acaba? 

“Gidiyoruz,” dedi. “USG (Ultrason görüntüsü) gerekli, dosyada yokmuş. O gö‐
rüntü olmadan ameliyat etmem,” diyor doktor.  

“Nereye gideceğiz? Hemen çekilir mi? Nasıl olacak?” 
“Ben biliyorum, gel.” diyerek elimden tutup sürükledi adeta. 
“Şerefsiz bunlar, yeşil önlüğü bile giymiştim. Ne olduğu belli işte, lanet olası 
bir taş. 

Kesip onu çıkaracaksın. Yok, ille de resmi görecek. Sanki yerini bilmiyor organın. Hay se‐
nin gibi doktorun…”  

“Hişt! Sakin ol canım…” 
“Nasıl sakin olayım ya? Görüyorsun işte… Para olacak gidip özelde yatacaksın 
ama  

nerede?” 
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Belli ki canına tak demiş. Bir an önce vücudunda taşıdığı yükten kurtulmak is‐
tiyor. Üzerinde pijama, ayağında terlikler, yanında ben… Ana caddede koşturan iki garip 
tip… İnsanlar bize bakıyor. Çok normal, çünkü biz normal değiliz. Ben şaşkın, o telaşlı… 
  Tamam… Onu da hallettik. Taşın görüntüsü elimizde, hastaneye geri döndük. 
Sıcaktan ikimiz de ter içinde kaldık. Umarım hasta olmayız. 

Beni yine yattığı odaya almadılar. Tekrar bekleme salonunun ağır atmosferine 
girdim. Boş bir sandalye bulup oturdum. Umarım başka bir pürüz çıkmaz. İşte geldi, ca‐
mekânlı kapının önünde durdu. Yanına koştum. Sarıldık, vedalaştık.  

“Allah yardımcın olsun…” dedim sesim titreyerek.  
O da titriyordu, elimi güçlükle bıraktı. Ameliyathanenin kapısından içeri girdi. 

Orada yapayalnız kaldım, yaz gününde buz tuttum. İşin en zor bölümü başladı. O içeride, 
ben dışarıda… Bakalım ne kadar sürecek bekleyişimiz.  

Zaman geçmek bilmiyor. Acaba ameliyat başladı mı? Yoksa içeride titreyerek 
sırasını mı bekliyor? Doktorlar, hemşireler, hastabakıcılar hepsi çok rahat ve sakin. Onar 
onar alıyorlar insanları ameliyathaneye. Orada neler olduğu, dışarıda kalanlar için meç‐
hul. Orta yaşlarda bir kadın, ağlayarak çıktı ameliyathaneden. “Ne oldu?” diye soramıyor 
insan. Sonradan öğrendim, daha doğrusu yakınlarıyla konuşurken duydum. Annesi ame‐
liyat olacakmış. Düşüp kalçasını kırmış kadıncağız ama aynı zamanda kalp hastasıymış. 
İmza istemiş doktorlar kızından, “Durum belli olmaz, masada kalabilir.” demişler. İmza 
verse bir türlü, vermese başka türlü. Anacığına ağlıyor kadın. Ağlama denmiyor ki… Be‐
nim de içim içime sığmıyor beklerken. Dokunsalar ağlayacağım. Acaba çok canı yanar 
mı? Uyutulduktan sonra bir şey duymayacağını biliyorum. Ya uyutmaz da sınırlı uyuş‐
turma yaparlarsa? Acaba eskisi gibi keserek mi yoksa şimdi uygulanan yeni yöntemle üç 
dört delik açarak mı yapacaklar operasyonu… Off… Keşke doktor olsaydım, onu yabancı 
ellere bırakmazdım.  

Burada zaman geçirmenin başka bir yolu olsa. Yok… En iyisi yine bahçeye inip 
çay içmek.  Çayımı içip yine yukarıya çıkmalıyım. Belki bir şey gerekir. Gerekir mi acaba? 
Ne bileyim işte kan ya da… Aman neyse aklıma kötü olasılıklar getirmeyeyim. İyi düşü‐
neyim iyi olsun. Burada yabancıyım, üstelik de yalnızım. Ne yaparım nasıl çıkarım işin 
içinden?  
Yok, yok… Her şey çok iyi olacak.  
  Bu bekleme salonu da içimi daraltıyor. Herkes üzgün, herkes huzursuz. Tabi ki ben 
de… 

İşte ameliyathanenin kapısı açıldı. Acaba? Yaklaşıp baktım. Iıh… Değil… Hasta‐
bakıcı bağırıyor; 

“Salonda bekle hanım! Çıkan hastanın adını söylüyoruz, o zaman gelirsin.” 
“Ya öyle mi? Ben niye duymadım?” 

  Çift kanatlı kapı tekrar açıldı. Bir sedye daha çıkarılıyor. Evet, beklediğim… Ca‐
nım… Ciğerim… Henüz uyanmamış. Adını söylüyor hastabakıcı. Birlikte odasına götürüp 
yatağına yatırıyoruz. İnliyor… Bağırıyor ama kendinde değil. Çok acı çekiyor olmalı. İçim 
acıyor, bir şey yapamıyorum. Hemşire gelip ağrı kesici iğne yaptı. İşe yarasa bari… Yarar 
mı?  
  “Nefes…” diyor. “Nefes… Nefes alamıyorum…” 
  “Ne oluyor? Allah korusun… Ameliyat sonrası…” 
  Hemen koşup hemşireyi çağırdım. Koca bir oksijen tüpü getirdiler. Bir yanında 
serum bağlı, bir yanında oksijen tüpü...  
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“Allah’ım, ne olur ona bir şey olmasın. Hayatta ondan başka kimsem yok. Daya‐
namam.” 
  Oksijen biraz rahatlattı galiba. Şimdi daha sakin, uyuyor. Ne zaman uyanacak? 
Ara sıra uyanır gibi oluyor. Gözlerini açıp ‘Bir daha ameliyat olmayacağım.’ diyor. Sonra 
yine uyuyor. Beklemek… Yine beklemek… Şöyle tamamen kendine gelse de ben de ra‐
hatlasam. Elini tutuyorum, yüzünü öpüyorum. 
  “Geçti canım, kurtuldun. Artık o ağrıları çekmeyeceksin.” 

Boncuk boncuk terliyor. Yüzünde biriken damlacıkları siliyorum. Başı da terli‐
yor. Yastık sırılsıklam oldu. Bir yandan klima çalışıyor. İçerisi buz gibi. En iyisi şu klimayı 
kapatmak. Bana sesleniyor. 
  “Abla… Neredesin?” 
  “Buradayım canım. Nasılsın? İyi misin?” 

”Çok ağrım var, bir ağrı kesici yapsalar.” 
“Yaptılar canım, geçecek. Biraz sabır.” 

Yine uyudu. Saatler boyunca, bir uyudu bir uyandı. Hemşireler gelip ateşini ölçüyor, tan‐
siyonuna bakıyor, serum değiştiriyor. Hiçbir şey söylemeden gidiyorlar.  
  “Ne zaman kendine gelecek?” 

“Az kaldı.” diyor bir doktor. “Merak etmeyin, durumu iyi. Bu kadar oksijen ye‐
ter.  

Sabaha bir şeyi kalmaz. Halil Efendi… Tüpü alın buradan.” 
Sabaha öyle çok var ki daha. Neyse ki uyuyor. Birkaç saat sonra akşam yemeği 

dağıtımı başladı. Hastaya yemek yok. Bana var. İsteksizce aldım yemeği. Hiç canım iste‐
miyor aslında ama yemeliyim. Midem boş kalırsa bana etmediğini bırakmaz. Sağlam ol‐
malıyım. Koridora çıktım, yemeğimi aldım. Tabldot tabağında, kabak yemeği, makarna, 
iki dilim ekmek ve bir salkım üzüm.  
  “Kaşık çatal yok mu?” 
  “Yok…” 
  “Yemeği nasıl yiyeceğim?” 
  “Evden getirmediniz mi?” 
  “Yoo… Getirmeli miydik?” 
  “Hee ya…” 

Çaresiz kalakaldım öylece. Ben ne bileyim burada çatal kaşık vermediklerini. 
Bilseydim bahçedeki motorlu amcadan bir de çatal kaşık alırdım. Hâlâ bahçede midir 
acaba? Şaşkınlığımı gören deneyimli bir hasta yakını, halime acımış olmalı;  

“Abla ben sana vereyim çatal kaşık, bizde fazla var.” 
Teşekkürle minnet arası bir duyguyla adamın verdiklerini aldım. Şimdi, gidip 

yıkasam gelsem ayıp olur mu acaba. İyi ama benim gibi huysuz, hijyen delisi biri, başka‐
sının çatalıyla nasıl yemek yer. Başka yolu yok, gözümü kapatıp çabucak yemeliyim. San‐
ki çabuk yiyince daha az bakteri alacağım.  

“Öff! Yemek de berbat, üstelik buz gibi.” 
“Valla abla biz bir haftadır buradayız, yemekler hep böyle.” 

Zor bela birkaç lokma aldım. Üzümle ekmek iyi ki varmış. Üzümü yıkadım ekmekle ye‐
dim. Bu kadarı yeter, gece acıkırsam bisküviyle meyve suyu var. Onların olsun yemekleri. 
Şimdi evde olacaktım ki… Kızımın yaptığı domatesli makarna için neler vermezdim. 
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  Sonunda sabah oldu. Canımın içi, bir tanem uyandı. Hemşireler, serumlar, iğ‐
neler, doktorlar, diğer hasta yakınları… Neredeyse dost olduk. Evden çatal kaşık da iste‐
dim. Termosla çayımız da geldi… 

Böyle üç dört gün geçti. Eve gitme zamanı geldi. Şükürler olsun… Kardeşim iyi‐
leşti.  Buradan çıkıyoruz artık. Evde ona çiçek gibi bakarım. Evimizde şöyle rahatça aya‐
ğımı uzatıp, mis gibi yemeğimi yerim. Evim evim güzel evim… Çok mutluyum. 
Kardeşime şaka yollu çatıyorum; 
  “Bir daha vücudunda taş üretip beni ameliyathane kapılarında bekletme, ka‐
rışmam.” 
  “Ya… Biriktirip koleksiyon yapacağım. Sanki çok meraklıyım kendimi deldirme‐
ye…” 
  Ahh canım kardeşim… Bir bilsen sana bir şey olursa diye ne yürek çarpıntıları 
çektiğimi. Ameliyathanede senin vücudun delinirken, dışarıda benim yüreğimde kaç de‐
lik açıldığını… 

Sen olmasaydın ben kiminle dertleşirdim?  
Kime canım diye sarılırdım?  
Ara sıra da olsa kiminle didişip şakalaşıp güler ağlardım?  
İyi ki varsın bir tanem…  
İyi ki varsın canım kardeşim…  

  

DEMET 
 
  Rafet Bey’in on yedi çocuğunun en küçüğüydü Demet. Ağabeyleri ablaları 
vardı. Annesi Nermin Hanım on beşinde evlenmiş neredeyse her yıl bir çocuk doğurmuş‐
tu. Çok sayıda doğum sonrası genç kadın sağlığından olmuştu. Demet doğduktan sonraki 
hamileliğinde geçirdiği kanama durdurulamamış ve kadınlık organlarına veda etmişti. 
Yoksa daha çok doğururdu. Çünkü korunma diye bir şeyden haberleri yoktu. Nermin 
Hanım o konuda bir şeyler duymuştu komşu kadınlardan ama ona göre günahtı korun‐
mak. Çocuğu veren Allah rızkını da verirdi.  
  Varlıklıydı Rafet Bey, kızlarını küçük yaşta evlendirmişti. Gözleri açılmadan ko‐
caya giderlerse başlarına bir iş gelmeden ev bark sahibi, namuslu hanım kadın olurlar di‐
ye düşünüyordu.  

Erkek çocuklar babalarının işine yardım ediyordu. İlkokuldan sonra hiçbir kızını 
okula göndermemişti. Oğlanların ikisi liseye kadar okumuş diğerleri küçük yaştan başla‐
yarak baba mesleği halıcılığı öğrenmişti. 
   Memleketten başkente göçeli çok olmasına karşın kendi kısır çevresinin içinde 
kabuğunu kırmadan yaşıyordu Rafet Bey. Evi, işi ve çocuklarının iyi yaşaması tek amacıy‐
dı. Çocuklarını evlendirirken tek şartı vardı Rafet Bey’in, askerliğini yapmış olacaktı da‐
mat adayları. Büyük kızları Lale, Nergis, Gülşen, Tülin varlıklı ailelere gelin vermişti. Gözü 
arkada değildi. Hepsi çoluk çocuğa karışmış iyi kötü geçinip gidiyorlardı.  

Oğullarını da askerden gelir gelmez kendi seçtiği kızlarla evlendirmişti. Kızlar‐
dan bir tek Demet kalmıştı evde, ilkokuldan sonra ortaokula gitmek istediyse de olmadı. 
Babası “Otur artık çeyizini hazırla…” diyerek okula göndermemişti onu. 
  Cavit’e istedikleri zaman henüz on üç yaşındaydı güzeller güzeli Demet.   
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Ağa oğluydu Cavit, hayır denemezdi elbet. Mehmet Ağa kızına talip olduklarını 
söyleyince, 

 “Sizden iyisini mi bulacağız? Bir kız değil mi? Kurban olsun.” dedi babası.  
Hemen aileler arasında söz kesildi. O sırada Demet bahçede arkadaşlarıyla 

oyun oynuyordu. 
Cavit’in annesiyle ablası gelip   
“Allah’ın emri, Peygamberin kavli ile kızınız Demet’i oğlumuz Cavit’e istiyo‐
ruz.”  

diyerek yüzük takmış, “Nişanlandın…” demişlerdi Demet’e, o kadar…  
Kiminle nişanlandığını bile bilmiyordu küçük kız. Tek bildiği zengin bir ailenin 

gelini olacağıydı. Baba evindeki varlığı aramayacaktı koca evinde. 
Otuz yaşındaydı Cavit… Bir fotoğrafını bile görmemişti Demet nişanlısının. Ca‐

vit de onu görmemişti hiç.  
Güzeller güzeli Demet, on dördüne girmeden, düğün dernek kuruldu.  
Gelinlik her genç kıza yakışır ama onda bir başka güzel durdu, bir başka yakıştı 

küçük gelin Demet’e.  Vurdu davul, çaldı zurna, oynadı tüm mahalle. Yemekler yenildi, 
içkiler içildi. Üç gün üç gece eğlenceler yapıldı. Adet böyleydi.  

Düğün dernek bitti. Sıra gerdeğe geldi. Yüzünü görmediği adamla çekine çeki‐
ne titreye titreye girdi yatağa. Zor da olsa sabah olmuştu. Yıkandı paklandı yeni gelin 
Demet. 

Yakışıklıydı Cavit, uzun boyluydu. Sesi de güzel geliyordu kulağa.  
Elleri ayakları da güzeldi, temizdi. Sevindi Demet, “Yakışıklıymış kocam.” diye. 
Cavit banyodan çıkınca;  
“Konuşurken yüzüme bak.” dedi ona. “Ben konuşuyorum ama duymuyorum, 

dudak okurum.” 
On dördüne basmadan gelin olmuş duymaz bir adamla gerdeğe girmişti. Ev‐

lendiği adamın sağır olduğunu öğrenmek çok ağır gelmişti Demet’e, yaşadığı şokla bayı‐
lıp düşmüştü. 

Kükredi Mehmet Ağa; 
“İlletli kızı verdiniz bize, düşüp düşüp bayılıyor.” diye. 
Ağladı günlerce Demet, kaçmak istedi evden. Birkaç çarşafı ucuca bağladı, 

balkondan aşağıya sallandı. 
Talihsizlik bu ya, büyük kaynı gördü kaçarken. Aldı getirdi onu eve kolundan 

çeke çeke. Kapıdan girer girmez girişti tekme tokat.  Yer misin, yemez misin? Dudağı pat‐
ladı küçük gelinin. 

“Nasıl kaçarsın evden? Bizim namusumuzsun…” diye kükredi yine kayınpeder. 
Bir kaç tokat da ondan yedi küçücük canıyla Demet. Kaçtı gitti odasına, yatağın üzerine 
kapanıp ağladı. Acısını duyuyordu içinde ama patlayan dudağının değil kırılan gururu‐
nun. Lanet ediyordu her şeye. Kırıp dökmek istiyordu odada ne var ne yoksa.  

Kaderi miydi yaşadıkları? Yoksa kadersiz miydi hayatta? Ne yapacağını bile‐
medi. Kalktı elini yüzünü yıkadı. Cavit işten geldiğinde şaşırdı karısının hâline.  

“Ne oldu?” diye sordu. 
Ağabeyi girdi lafa hemen, el işaretleriyle bir şeyler anlattı kardeşine. Öfkelendi 

Cavit, üzerine yürüdü karısının. 
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Seyrek Belediyesi I. Öykü Yarışması Ödül Töreni sonrası  
Belediye Başkanı Nurgül Uçar tarafından kutlama ve ödül dağıtımı 

 
 
“Balkondan kaçmaya çalışırken düşüp bu hâle geldin ha? Utanmaz seni… Nereye gide‐
ceksin? Baban seni eve alır mı sanıyorsun? Benimsin artık benim! Bir yere gidemezsin.” 

Şaşırdı kaldı Demet, kader miydi bu?  
Nasıl anlatsın ki düşmediğini, nasıl anlatacaktı kaynından dayak yediğini? Ko‐

cası yüzüne bakmıyordu ki derdini anlatsın. Madem bu evliliğe mahkûmdu, anlaşmanın 
tek yolu vardı o da dilsizlerin kullandığı el işaretleriyle yazılan alfabeyi öğrenmek. Yoksa 
kocasıyla hiçbir şekilde iletişim kuramayacaktı. Ağabeyinin yalanlarına inanan Cavit’le 
arası düzelmeyecekti. 

 
Yıllar önceydi elbette… Otuz, belki kırk yıl önce… Belki daha da eski… 
Yediği dayakla kaldı Demet ama duymaz kocasını sevdi. İşaret dilini öğrendi 

kısa zamanda. Kocasına derdini anlatmayı başardı. “Duymadığını önceden niye söyle‐
medin?” diye sorduğunda, “O zaman seni bana vermezlerdi.” yanıtını aldı. 

Kocasının evde olmadığı zamanlarda dayak yedi yine birkaç kez, kaynından ve 
kaynanasından, kayınbabasından.  

Vücudundaki morlukların nedenini sordu kocası, artık canına tak etmişti De‐
met’in. Sonunda öğrendiği işaret diliyle anlattı kocasına. “ Baban, annen, ağabeyin beni 
dövüyor. Ne yapsam kabahat, beni sevmiyorlar. Hizmetçi gibi kullanıyorlar.” diye. 

Bunun üzerine Cavit, “Benim karımı nasıl döversiniz?” diye çıkıştı ailesine. Bü‐
yük kavga çıktı aralarında, ağabeyi üzerine yürüdü Cavit’in. 
“Dün gelen elkızı bizden kıymetli mi oldu?” diye bağırdı. 
“Elkızı değil o benim karım!” 
“’Bağırma ağabeyine’ diye çıkıştı babası. Önce karına terbiye ver. Elinden bir  

iş gelmiyor. Her şeye de cevap veriyor. Gelin dediğin susar oturur. Bak yengene bir gün 
karşı geldi mi bize? 
  “Allah cezanızı versin! Sizin de yengemin de… Gidiyoruz biz lanet olsun size. 
Bir huzur vermediniz be…” diyerek karısını alıp çıktı evden. O gece bir arkadaşına konuk 
oldular. Ertesi gün bir gecekondu kiraladı, yatağını yorganını alıp ayrıldı baba evinden. 
Zaten başka eşyaları da yoktu. Annesi ağladı sızladı, yalvardı ama vazgeçiremedi oğlunu 
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bu evden ayrılma kararından. İki tencere bir tava birkaç tabak bardak verdi. Bir de gaz 
ocağı ile halı çıkardı yüklükten. İçi sızlayarak yolcu etti oğlunu. 

Öfkelendi Mehmet Ağa, oğluyla gelininin parasal yollarını kapattı. 
“Madem baba evinin rahatı battı, artık beş kuruş görmezler benden. Baksın 

başının çaresine köpek!” dedi. “Yok benim öyle bir oğlum. Hayırsız it oğlu it!” 
 
 Karısıyla baş başaydı artık Cavit. Artık evinin geçimini sağlamak için çalışmak 

zorundaydı. Ortaokuldan terk olduğu için elinden bir iş gelmiyordu. Resmi bir işe girme 
olanağı hiç yoktu. Küçük bir çay ocağında askıcılık yapmaya başladı. Aldığı parayla kıt ka‐
nat geçiniyorlardı. Demet’in işaret dilini öğrenmesi hoşuna gitmişti genç adamın. Her 
konuda anlaşıyorlardı artık. 

Ne var ki çok kıskançtı Cavit, Ankara’nın Bent deresi kenarındaki iki oda gece‐
kondunun kapısını kilitlerdi işe giderken. Anahtarı dışarıdan tuvalet camının kenarına 
koyardı. Komşuları Menekşe gördü bir gün onu anahtarı koyarken.  

Cavit gittikten sonra camdan seslendi Demet’e, 
“Komşum bir şeye ihtiyacın var mı? Kocan niye eve kilitliyor seni? İyi misin?” 
“Kıskanıyor…” dedi Demet. “Evden çıkmamı istemiyor.” 
“Sıkılmıyor musun yalnız başına oturmaktan?” 
“Ne yapayım? Temizlik yapıyorum durmadan, yemek pişerken de kitap okuyo‐

rum. Radyo dinliyorum derken akşam oluyor.” 
“Yanına gelmemi ister misin?” 
“Nasıl geleceksin? Kapıyı açamam ki…” 
“Anahtarın yerini biliyorum, kocan bırakırken gördüm.” 
Heyecanlandı, sevindi Demet. 
“Ne duruyorsun o zaman? Aç kapıyı, gel!” 
 Menekşe anahtarı alıp açtı kapıyı girdi içeri. Sevindi küçük gelin, çay yaptı 

komşusuna.  
“Hava güzel kapının önüne bir kilim ser çayımızı orada içelim. Sen de hava 

alırsın biraz.” dedi Menekşe. Uzun siyah saçlarını savurarak kapıya yöneldi.  
“Börek yapmıştım getireyim de çayın yanında yiyelim.” diyerek bir koşu evine 

gidip geldi. O gelinceye kadar çayı demini almıştı. 
O gün içi içine sığmadı Demet’in. Artık bir arkadaşı vardı. Sıkıntılarını paylaştı 

Menekşe’yle. Küçük yaşta nasıl evlendirildiğini anlattı. 
“Vah bacım vah! Yazık olmuş sana… Kocan da çok büyük senden.” 
“Bizde böyle ana baba ne derse o olur.” 
“Eee şimdi yokluk çekerken niye sahip çıkmıyor baban size?” 
“Evlenmeden önce, ‘Baba evinden çıktıktan sonra koca evinde ne bulursan 

onunla yetineceksin.’ demişti annem. Yine de onları ziyarete gittiğimizde elime mutfak‐
tan arttırdığı üç beş kuruşu sıkıştırıyor babamın haberi olmadan.” 

“Allah, Allah… Olur mu öyle şey? Baban zengin madem niye size destek olmu‐
yor?” 

“Babam… Sağ olsun biraz eli sıkıdır. İşleri her şeyden önce gelir. Bir de bilmi‐
yor ki durumumuzu… Bilse belki… Ama ‘Söyleme’ dedi annem. Kayınbabamla kötü ol‐
masınlar diye gizliyor dayak yediğimi, evden ayrıldığımızı.” 

“Yanlış yapmışsınız. Babanın haberi olmalı bu yaşadıklarından. Neyse lafa dal‐
dık nerdeyse akşam oluyor. Ben gideyim sen de gir evine. Yarın yine görüşürüz.”  
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 Cavit işten gelmeden çıktı gitti Menekşe. Anahtarı aldığı yere bıraktı.  
 Demet yalnızlıktan sıkıldığı için bütün gün iki odayı silip süpürmekten vazgeçti. 

Nakış dikiş öğrendi Menekşe’den.  
Aylar sürdü bu kaçamak. Cavit hiç anlamadı.  
İki çocukları oldu beş yılda, gül gibi geçinip gidiyorlardı. Çocuklarına çok düş‐

kündü Demet. Gözünden bile sakınıyordu. Büyük oğlu dört yaşındayken küçüğü altı ay‐
lıktı. Kumar oynamaya başlamıştı Cavit ve birileri tarafından oyuna getirilip borçlandırıl‐
dı. Onun duymazlığından yararlanıp sürekli kaybetmesini sağlıyordu bazı açıkgözler. 
Borçlarını ödeyemeyince Cavit hapse girdi. İki küçük çocukla baş başa kaldı Demet.  

“Kadın başına yalnız kalınmaz.” dedi Mehmet Ağa. Tekrar yanına aldı gelinini. 
Evde bir görümce bir de elti vardı. Ne yapsa yaranamadı Demet gelin. Eltisinin iki kızı 
vardı, Demet’in iki oğlu. Kıskanıyordu onu eltisi, açıkça da söylüyordu.  

“Oğlan deyince ağzım dolu dolu, kız derken bomboş.” diyordu. 
Oğlan doğuracağım diye çabalarken iki kızı daha olmuştu eltisinin. Çatlıyordu 

kıskançlıktan Demet’e huzur vermiyordu. Neyse ki artık dayak yemiyordu eşinin ailesin‐
den. 

Demet, sessiz sedasız çocuklarıyla ilgileniyor kocasının cezasının bitmesini 
bekliyordu. Evini boşaltmamıştı. Altı ay dediğin nedir ki? Nasıl olsa geçecekti.  

Bahar geliyordu Ankara’ya. Turfanda sebzeler meyveler boy göstermeye baş‐
lamıştı manav tezgâhlarında. Salatalık (hıyar) alıp getirmiş Mehmet Ağa; 

“Soyun verin, yesin çocuklar…” diye buyurmuştu. 
Sofra bezini serip oturdular. Elti aldı bıçağı eline salatalıkları soyup önce kendi 

kızlarına sonra Demet’in oğluna verdi.  
Çocuk işte tutturdu, “Ben soyacağım.” diye. Yengesi vermedi bıçağı ve  

salatalığı...  
“Çocuk ne bilirmiş salatalık soymayı? Elini ayağını kesip başımıza iş  

çıkaracak. Bir de onun zırıltısını dinleyemem.” dedi. 
Oğlunu alıp odaya gitti Demet. Küçük oğlan uyuyordu, büyüğün elinden tutup 

manava gitti. Döndüğünde, odada yatağın üzerine bir örtü serdi. Oğlunun eline keskin 
olmayan bir bıçakla salatalığı verdi. Mutluydu çocuk, annesi onun isteğini yerine getirdi‐
ği için. Odanın kapısı hızla açıldı aniden. Bar bar bağırıyordu eltisi. 

“Bacak kadar çocuğun dediğini yapıyorsun. Benim sözümün hiç mi değeri yok? 
Sen kendini ne sanıyorsun? Şımarık… Oğlun var diye şımarıyorsun, benim oğlum yok di‐
ye böyle yapıyorsun değil mi?” diyerek kendi göğsüne yumruklar vurup saçlarını yolma‐
ya başladı. Yere attı kendini sonra çığlık çığlığa tepindi. Cinnet geçiriyordu adeta.  

Kundaktaki oğlan uyanıp ağlamaya başladı. Şaşkındı Demet, oğluyla kıpırtısız 
kalakaldı yatağın üzerinde. 

Kaynana hemen devreye girdi. Büyük gelininin eline yüzüne kolonya sürdü, bi‐
leklerini ovarak sakinleştirdi. 

“Üzülme kızım bir daha doğurursun. Gençsin daha, oğlanı bulana kadar doğu‐
rursun.” diye teselli etti. Demet’in üzerine yürüyüp iki tokat yapıştırdı. 

“Akşam ağabeyin gelsin, görürsün…” diye de tehdit savurup kapıyı çarparak 
kapattı. 

Bebeğini emzirirken gözlerinden yaşlar süzülüyordu Demet’in. Dört yaşındaki 
oğlu da şaşkındı. Ne olduğunu anlamamıştı, salatalığı ve bıçağı aldı yengesine götürdü.  

“Al…” dedi. “Ağlama, anneme de kızma bir daha.” 
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Bir tekme savurdu yengesi. Oğlan yere yığıldı. Sabrı taştı Demet’in. Kaplan gibi 
saldırdı eltisine. Saçını yoldu yüzünü tırmaladı.  

“Yeter!” diye bağırdı. “Yeter! Bıktım senin kıskançlıklarından. Uğraşma benim‐
le! Uğraşma çocuklarımla!” 

Neye uğradığını şaşırdı eltisi. Sessiz sakin Demet’ten beklediği bir davranış de‐
ğildi bu saldırı. Ne yapsa kabullenmiş idare etmişti şimdiye kadar ama söz konusu çocu‐
ğu olunca katlanamadı işte genç kadın. Bu şiddete dur demenin zamanı gelmiş geçiyor‐
du. O olaydan sonra bir daha eltisi hiç karışmadı ona ve çocuklarına. Çünkü aynı evde 
oldukları hâlde hiç konuşmuyor aynı sofraya bile oturmuyorlardı. 

Altı ay dolup Cavit’in cezası bitince evlerine döndüler. Çok özlemişti karısını 
Cavit, hapishanede olgunlaşmış biraz durulmuştu. Artık kapıyı kilitlemiyordu karısının 
üstünden. Çocukların ihtiyaçları oluyordu evden çıkması gerekiyordu Demet’in. Büyük 
oğlan komşu çocuklarla oyun oynuyordu kapının önünde.  Bu kez de işsizlik ve geçim sı‐
kıntısı huzur vermiyordu.  

Demet her şeyi göze alıp Menekşe’yle arkadaşlığını anlattı kocasına.  
“İzin ver dikiş dikeyim eve üç beş kuruş faydam olsun.” dedi. 
Çaresi yoktu Cavit’in izin vermekten başka. 
Dikiş dikmeye başladı Demet konu komşuya, onların akrabalarına… Menek‐

şe’den öğrendikleri çok işine yarıyordu. Mahallede onun diktiği giysiler konuşulur oldu. 
Yavaş yavaş adı duyulmaya başladı şehrin lüks semtlerinde.  

Cavit yine bir çay ocağında iş bulmuş çalışıyordu. Kumara tövbe etmişti. Küçü‐
cük yuvarına huzur hâkimdi. Cavit’in eski kıskançlığı da kalmamıştı artık. İşler iyi gidiyor 
Demet çok kazanıyordu. Önce gecekondudan çıkıp Yukarıayrancı’da üç odalı bir ev kira‐
ladılar. Yaptığı işlere yardım eden Menekşe’ye de kazancından pay vermeye başladı. 

Büyük oğlu ortaokula başladığında Demet bir butik açtı. Komşusu Menekşe  
hem ona yardım ediyor hem de küçük oğlana bakıyordu. Oturdukları evi satın aldılar  
bir süre sonra. Butik için de merkezi bir yerde dükkân satın aldı Demet. Önlenemeyen bir 
yükselişi vardı. Kaderi, şansı gülmeye başlamıştı. 

Cavit de bir kahvehane açtı kendine. İşleri de iyiydi, son model bir arabası bile 
vardı ama huylu huyundan vazgeçer mi? Parayı bol bulunca yine kumara başladı. Bir de 
işitme cihazı aldı, artık kimse arkasından konuşup elindeki kâğıtların durumunu söyle‐
yemiyordu.  

Bir gün bir kadın geldi kahvehaneye, adres soruyordu. Oldukça şık, güzel, gös‐
terişli sarışın bir kadındı. Cavit kadını gördüğü anda yıldırım çarpmışçasına yerinden fır‐
ladı. Sorduğu adrese kadar götürdü onu arabasıyla. Ne olduysa ondan sonra oldu. Kadın‐
la sık sık yemeğe çıkıp geziyor, pahalı hediyeler alıyordu. Bir süre sonra eve gelmez oldu 
Cavit. Âşık olduğu kadına ev tutup dayayıp döşemiş, onunla yaşamaya başlamıştı. 

Demet kısa zamanda anladı başına gelenleri.  Çocuklar büyümüştü, biri liseye 
küçüğü de ortaokula gidiyordu.  

“Ben bu adamı boşayacağım.” dedi Menekşe’ye. 
Manidar bir şekilde güldü arkadaşı. 
“Günaydın!” dedi. “Geç bile kaldın. Bütün yokluğunu sıkıntılı günlerini gık de‐

meden paylaştın. O nankör ne yaptı? Beş para etmez bir kadınla seni aldattı. Aç davanı 
ben şahitlik yaparım sana.”  
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Hiç ödün vermedi yıllar önce kırılan gururundan. Bir avukat tutup boşanma 
davası açtı. Artık küçük gelin Demet değildi. Kendi ayakları üzerinde durabilen, geçimini 
sağlayabilen güçlü bir iş kadınıydı. Kimseye ihtiyacı yoktu.  

“Benden bıktın madem git kiminle istersen onunla yaşa.” diyerek bavulunu 
eline verdi Cavit’in.  

 

 
TRENLER   
 
  Tren; çocukluğumun güzel günleri… 
  İstasyon; “Gasteee! Gasteee!” diye bağıran çocuklar. “Yoğurt, simit, pişmani‐
ye…” diye bağıran satıcılar… 
  Gar; hem ayrılık hem de kavuşmanın yaşandığı yer… 
  Yolculuk; en sevdiğim… 
  Neler taşır trenler? 
  Özlem, hüzün, sevinç, yalnızlık, ayrılık, kavuşmak ve anılar… 
  Ankara Gar’ında bulaşmanın  coşkusu hiçbir  şeye değişilmez. Gelenler heye‐
canlı, bekleyenler sabırsızdır. Önce trenin hangi perona geleceğinin anonsu beklenir, çok 
sabırsız  olanlar  gidip  danışmadaki  görevliden  öğrenir.  Sürekli  bir  koşturmaca  vardır. 
Merdivenler inilir çıkılır, peronda bekleme süreci başlar. İçindeki sevinçle uzaktan duyu‐
lacak sesi bekler uğultulu kalabalık. Bazıları rayların sesini dinler tren yaklaşıyor mu diye. 

“İşte geliyor!” diye bağrışır çocuklar.  Anneler sıkı sıkı tutar çocukların elini.  
Ağır ağır, nazlı bir gelin gibi gelir durur kara tren.  

  Vagonların pencerelerinden sarkar kimileri, kimisi de camdan bakar hüzünle… 
Karşılamaya gelen var mı diye… Herkesin karşılayanı olmaz, yapayalnızdır birçoğu... 
Peronda  bekleyenler  tren duruncaya  kadar  vagonlarla  yarışırcasına  koşar pencerelere 
bakarak tanıdık bir yüz görünceye kadar. 
  Çocukluğumda ne kadar uzun sürerdi tren yolculukları. Çok severdim trenleri, 
hâlâ da severim. Bir başkadır sesi, kokusu, asil duruşu… 
   Halamın kocası,  çok  sevdiğim eniştem  çalışırdı  trenlerde. Kondüktördü  sanı‐
rım. Sık sık gelirdi bize ama çok az kalır bir kahve  içer ya da yemek yer giderdi.   Neden 
gelir neden o kadar az kalırdı o zaman anlamazdım. Çocukluk  işte bilmiyordum görevi 
gereği  gittiğini.  Sonra  öğrendim,  İstanbul’dan  gelen  tren  akşam  yine  yola  çıkıyordu. 
Onun kısa  ziyaretlerinden mutlu olurduk. Evimizin havası değişirdi. Üniformasındaki  is 
kokusunu severdim. Tren kokusu dolardı küçücük evimize.  

Ankara’dan İstanbul’a gidip gelirken, trende sık sık yanımıza gelip bizimle ilgi‐
lenmesi çok hoşuma giderdi. Beni, vagon lokantasına götürüp ağırlamasına bayılırdım.  

Yarıyıl tatilinde İstanbul’a giderdik. Çünkü bütün akrabalarımız orada yaşıyor‐
du. Gitmek çok güzeldi ama dönmek zordu. Her ayrılışta ağlardım Haydarpaşa Garında.  

Babam kızardı; 
“Ağlarsan bir daha getirmem!” 
Yutardım hıçkırıklarımı, içime akardı gözyaşlarım. Sustuğumu görünce; 
“Aferin…” derdi babam. “Yazın yine getiririm.”  
Bu yüzden yaz tatilini daha çok severdim çünkü çok uzun süre kalırdım hala‐
mın evinde. Misafir değildim, kendi evim gibiydi. 
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  Hep merak ederdim, tren nasıl hareket eder, kim yapmıştı bu kadar uzun tren 
yollarını? O kocaman vagonlar rayların üzerinde nasıl duruyordu? Ben sorardım, eniştem 
bıkmadan sıkılmadan anlatırdı.  
  Bir yolculuğumuzda, yine İstanbul’a giderken beni makinistin bulunduğu yere 
götürdü.  

“Yeğenim merak ediyor şefim, trenin nasıl kullanıldığını görmek istedi.” dedi.  
Görüntü çok güzeldi. Makinistin gördükleri yolcularınkinden o kadar farklıydı 

ki oradan ayrılmak  istemedim. Önünde boylu boyunca uzanıp giden raylar, yön değişti‐
receği zaman geçeceği makaslar, uyarı ışıkları… Ne yazık ki o keyfi bir kez yaşayabildim.  
  Trenlerin çeşitlerini de ezberlemiştim o zaman. Yük, yolcu, posta, ekspres, ya‐
taklı, yemekli, buharlı, elektrikli, kuşetli, pulman, banliyö… 
  Yataklı trenle de yolculuk yaptım birkaç defa… Önce rahat bir kanepede otu‐
ruyorsunuz, gece olunca görevliler gelip o kanepeyi açıyor, tertemiz çarşaflar serip yata‐
ğınızı hazırlıyor. Ev gibi bir yer oluyor,  lavabo ve ayna da var. Yüzünü yıka, dişini fırçala 
hiç birinden mahrum olmuyor insan. Sabah yine gelip yatağı topluyor kanepeye dönüş‐
türüyorlar. Sanki beş yıldızlı bir otel… İster ayağını uzat otur, ister uzanıp kitap oku.  
  Ankara’da  taşınıp  İzmir’de Karşıyaka  Tren  İstasyonu’na  yakın bir  evde  yaşa‐
maya başlayınca trenlerin geliş gidiş saatlerini de öğrenir olduk. Hangisi Mavi tren, han‐
gisi banliyö ya da yük treni hepsini biliyorduk. Bir de trenler geçerken evimizin hafif sar‐
sılması yok mu? Depremleri bile anlamıyorduk. Tren geçti herhalde diye avunuyorduk. 
Şimdi o  istasyonun çehresi öylesine değişti ki…  İyi mi oldu? Yorum yapamıyorum ama 
güzel oldu. Eski küçük çay bahçeleri yerinde dururken karşılarına yenileri açıldı birer bi‐
rer. 
Karşıyaka güzeldi daha da güzelleşti sanki. Tren yolculuklarımız artık daha kısa sürüyor. 
Alsancak’a ulaşmak çok kolay trenle hatta Foça ve Aliağa’ya gidip piknik yapmak, denize 
girmek akşam eve dönmek çok kolay.  
  Gelişmiş, modernleşmiş  trenlerde  yolculuğun  zevki  bir  başka  oluyor.  İnsan 
inmek  istemiyor sanki. Rahat koltuklar, temiz aydınlık bir ortamda kitap okumak müm‐
kün. Arkadaşlarla konuşarak yolculuğun tadı bir başka oluyor elbette. 
  Bütün bu güzelliklere karşın yine de  trenlerde çalışanları düşünürüm bazen. 
Gecesi, gündüzü, saati yok onların. Örneğin eniştem; gece yolda, gündüz yolda…  

Bazı  günler  evinde  dinleniyor  elbette  ama  çok  özlüyordu  çocuklarını,  evini, 
eşini… Yine de çok severek yapıyordu işini. 
 

 



  71

MAVİ GECEDE YOLCULUK 
 
  Neyi ya da kimi beklediğini bilmiyordu genç kadın. Uzun siyah saçlarını özenle ta‐
ramış bulut mavisi şık bir gece elbisesi giymişti. Yüzündeki hafif makyaj bir kat daha güzelleş‐
tirmişti onu. Evde yalnızdı…  

Peki ama neden bu hazırlık? Kim için? 
Evdeki eşyalar, vitrindeki biblolar, banyodaki ayna…  
“Çok güzelsin.” diyordu hepsi. “Çok güzel oldun. Sana yeniden âşık olacak...”  
“Kim?” diye sormasına zaman kalmadan, uzun boyu, güzel gözleri ve pürüzsüz el‐

leriyle ilk aşkı belirdi kapının önünde. Ellerini uzattı…  
“Haydi gel.” dedi. “Geç kalmayalım.”  
Elinden tutup dışarı çekti kadını.  
“Nereye?” diye soramadı bile.  
Kapının önünde duran açık mavi Vos vos’a bindiler. Sürücü koltuğu yoktu. İkisi 

de arka koltuğa oturdu. Genç adam, oradan öne uzanıp kullandı arabayı.   
“Böyle nasıl kullanacaksın? Kaza yapacaksın.”    
“Bir şey olmaz, merak etme. Seninle olmak istiyorum. Çok özledim.”  
Eğilip kadını yanağından öptü masumca. İçi ürperdi genç kadının... Kalbi yine eski 

günlerdeki gibi, on altı yaşının heyecanıyla çarpmaya başladı. Yüzü kızardı, baharda açan gül‐
ler gibi.  

Gecenin koyu mavi karanlığında hızla yol alıyorlardı. Vos vos, büyük bir binanın 
önünde durdu, yakışıklı adam arabadan inip kadının elinden tutarak inmesine yardım etti. 
Hızlı adımlarla binanın kapısından içeri girdiler. Düğün salonu gibi bir yerdi.  

“Düğün mü var? Kimin düğünü? Burası neden bu kadar sessiz? Orkestra  
nerede?” 

O da ne? Olamaz! 
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Tanıdığı bütün insanlar oradaydı. Genç kadın bu durumdan çok rahatsız oldu.  
Boş masalardan birine oturdular.  
Eyvah!  
Tam karşıdaki masada kocası… Oturmuş onlara bakıyor ama kızmıyordu.  
“Neler oluyor? Biz ayrıldık mı? Ne diyeceğim şimdi?” 
Hayır… Kızmıyor…  Hiç tepki vermeden, yalnızca bakıyordu.  

 

Masanın üzerine en sevdiği yiyecekler dizilmiş, hepsi de çok güzel görünüyordu. Yemek istiyor‐
du ama boğazına düğümlenen bir yumru engel oluyordu. Elini boğazına sonra ağzına götürdü. 
Yerinden fırlayıp, kendini dışarı attı. Koşarak tuvalete gitti. Kocası koştu arkasından, yetişemedi.  

Tuvalet karanlıktı, hiçbir şey görünmüyordu. Üzerindeki mavi, uzun gece elbi‐
sesi kirlendi. Yalnız etekleri değil, yakasına kadar her yeri berbat oldu. Kusmak istedi ku‐
samadı.  

“Oraya nasıl döneceğim? Ne yapacağım? Ne diyeceğim? Kustum desem,  
inanır mı?”  

Bu düşünceler içindeyken bir yandan elbisesini temizlemeye çalışıyordu.  
Elbiseyi temizlemeye çalıştıkça lekeler daha çok yayıldı. Mavinin üzerine yayılan kırmızı‐
lar, yer yer mor desenler oluşturdu. Kendi kendine söylenmeye başladı. 
   “Off! Bu ne şimdi? Oysa bu ay hamile kalmayı planlamıştım.”  

Tuvaletten çıkmak istedi, çıkamadı. Karanlık ve soğuktan titremeye başladığı 
anda küçük bir kız koşarak yanına geldi.  On yaşlarında, sarı saçlı, güzel bir kız.  

Elinden tutup çekti kadını. 
“Gel!” dedi. “Babam seni bekliyor.” 
Kendini yine mavi Vos Vos’ta, onun yanında buldu. 
“Ne oldu?” diye sordu, uzun boylu yakışıklı sevgilisi. 
“Kustum… Bak elbisem mahvoldu.” 
“Böyle daha güzel olmuş. Sakın temizleme.”   
Sarılıp öptü birden yine kadını, sonra bastı gaza. Yıllar önce, onu ilk öptüğü  

günkü gibi ürperdi…  O günlerdeki gibi saf ve temiz hissetmeye başladı kendini. 
“Nereye?” diye sormadı.  Artık hiçbir şeyi sorgulamıyor, mutlulukla gülümsü‐

yordu.  
Başını eski sevgilisinin omzuna dayayıp gözlerini kapattı. 
“Seni seviyorum. Artık birlikteyiz. Benimlesin.” 
“Ben de seni seviyorum. Yanındayım… Geç de olsa…” 
“Hiçbir şey için geç değil… Sevgilim… Aşk içinse hiçbir zaman geç değil… ” 
Gecenin içinde, koyu mavi boşlukta yolculuğa devam ettiler.  
İkisi de mutluydu artık… 
Uyandı… Yatağında bir sağa döndü, bir sola döndü. Mavi perdeli yatak oda‐

sında mavi nevresimin içinde, yorganı başına çekip gözlerini kapadı. Elini yanağına gö‐
türdü, sevgilisinin dudaklarını yanağında hissediyordu hâlâ. Rüyada bile olsa, onu gördü‐
ğü için mutlu olmuştu. Uzaklarda bir yerde, onun da mutlu olmasını diledi.  
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 EY MUTLULUK SEN NESİN? 
 
İn  misin?  Cin  misin??  Tadın  tuzun  nasıldır? 
şeklin şemalin nasıldır? Alınır satılırmısın?kilon 
gramın kaçadır? 

Mutluluk  için sürüp gidecek bu sorular 
demetine cevap verecek bir Allahın kulu varsa 
bir adım öne çıksın.  

Ama  sorulduğunda  cevap  gayet  kısa 
dır.  Mutluyum  veya  mutsuzum.  Kime?  neye 
göre ? Bilen yok.  

Aslında  mutluluk  kımıldayan  kıpırda‐
yan, nefes alıp nefes veren, can alıp can veren 
her  şeyden bir parçadır. Veya  zamanında  ya‐
şanarak  tadının  farkına  varılmayan  hayatların 
sonradan hissedilen ağızda, beyinde kalan tad‐
larıdır.  Mutluluk  insanın  kendisidir.  İnsandır 
soru sorulan. Mutlu musun? Mutlu değil misin 
diye ? 

Mutluluk  insandaki  parçaların  birleşi‐
midir. İnsanın her noktası ayrı ayrı birer mutlu‐
luk  parçasıdır.  İnsan  her  noktasından  değişik 
sinyaller  veren  ve  beyninde  toplanan  bir  sin‐
yaller  demetidir  bana  göre.  İnsanın  insanı 
sevmesi,  insana  dokunması,  gözgöze  gelmesi 
aynı  gök  kubbe  altında  dünyanın  neresinde 
olursa olsun aynı evreni insanca, hakça, kavga‐
sız, kaygısız, paylaşmasıdır mutluluk.  

İnsan,  bir  canlı  için,  börtü  için,  böcek 
için,  ağaç  için,  insan  için  yaşarsa mutlu  olur, 
diyorum  ben.  Bu  duyguları  tatmadan,  yalnız 
kendi  için yaşayan mutlu bir  insanı kimse dü‐
şünemez  

Eski bir deyişle  ''İnsanın ağısını  (zehiri‐
ni)insan alır'''onun  için el sıkışmalar, öpüşme‐
ler,  el  öpmeler,  el  vermeler  vardır.  Selamlar, 

sabahlar,  günaydınlar,  başkaları  için  çekilen,  paylaşılan  kaygılar,  geçmiş  olsunlar, 
başın sağolsunlar varsa insanın hayatında mutluluk vardır.  

‐‐Sabahın saat dokuzu. . Ayşe ebem başladı söylenmeye. '''Öğleye kadar ya‐
tanlaaa, evi damı satanlaaa ''', kalkın gızan öğle oldu. Güdü dönen der.  

Bakın bi Daşcıların kapının  ipi daha takılmadı bişe mişe olmasınlar. Bi gidin 
kapılarını taklatın bakam.  
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Güdü mahallenin sığırı,  ineği, sıpasıdır. Mahallenin ortak tuttuğu bir çoban 
sabah erken mahallenin davarlarını kıra otlatmaya götürür, akşam üstü de geri geti‐
rirdi. Evin erkeği, kadını, evin davarını erkenden kalkarak mahallenin çobanına tes‐
lim etmek için evden çıkarırdı. Aynen evin okula giden çocuğunu erkenden hazırla‐
yarak evden  çıkardığı gibi. Evde  ineği davarı olan ailelerde hayat erken başlar ve 
tekrar yatılmaz, evin  işlerine erken başlanırdı.  , Evin  işe gidecek adamının çorbası 
pişirilerek,  içirilir, kapıdan dualarla, besmelelerle  işe gönderilirdi. Ev erkeğinin çar‐
şıda, işte kahvaltı etmesi adeti yoktu. Çarşıda sabah çorba içen simit yiyen erkeğin 
karısı kınanırdı.  

Ebem erken kalkar evin önünü sular süpürür, kapı önüne oturup geleni ge‐
çeni seyreder, komşuların kalkmasın beklerdi. Kapının üzerindeki kapı açmaya ya‐
rayan ip gece çekilir, gündüz tekrar takılırdı. Komşular kapı tokmağını bir kere vurur 
teklifsizce ipi çeker içeri girerdi. İpi geç takılan komşu merak edilirdi.  

Mahalledeki  her  olumlu  ve  olumsuz  davranışı  izler  dinler,  konu  komşuda 
olan olumsuzluklarda herkesi paylar, azarlar, herkesin dirlik düzenlik içinde olması‐
nı isterdi. Düğünde dernekte de ebemi oynatırlar gençlerle aşık atardı. Çocukluğu‐
muza mahalleli  ile güler mahalleli  ile ağlardık biz. Mutluğun evlerde olduğu kadar, 
mahalllede de olması gerekti. Öyle yaşardı  insanlar. Öyle yaşamaya endekslerlerdi 
kendilerini. Kimse kendini tek başına düşünemezdi.  

Daşcıların  kapısını  taklattım.  Daşcının  gelini  Ayşe  açtı  kapıyı.  Bir  eliylede 
yazmasını başına tutturmaya çalışıyordu. Başı açık kapı önüne çıkılmazdı.  

‐. Hayrola dedi bi şey mi var?. Ebem onu merak ederken o da kapıya neden 
geldiğimi merak etmiş.  

‐Ebem yolladı dedim. Kapının ipi takılmamış da bi şey mi var ?diye o yolladı.  
‐Yok bi şey dedi. Kapıya çıktı. Ebem kapının önüden merakla bakıyordu.  
 ‐Aşebeee bi şey yok Amet işe gidince acık uzandıydım canım geçmiş. Bi şey 

yok.  
Ebem rahatlamış bir şekilde.  
‐İyi iyi dedi. Merak ettim. Gayınnan (kaynanan)nasıl? 
 . Sonra da kendi kendine söylendi, yavaşca. .  
‐Yeni yetme, bunnardan garı olcek, gocasın geçirince iş yapceğine uzanmış. . 

Evi damı sattırcek bunlar. adamlara.  
Öğleye doğru evlerin kapıları açılır. Kapı önlerine çıkılır ve günlük işlere baş‐

lanırdı.  Ispanağı, fasulyesi olan komşuya götürür, hem  imece usulü ayıklanır. Hem 
de detleşilirdi. Sıkıntısı olanlar mahallenin yaşlılarına gider, akıl danışılırdı. Olaylar 
büyütülmeden yaşlı meclislerinde, evlerde halledilirdi. Kavga eden karı koca azarla‐
nır, geçinmeleri için tavsiyelerde bulunulurdu.  

Evin  kadını  evinde  çalışır, belki  bütçeye parasal  katkısı olmazdı  ama,  evin 
çamaşırı bulaşığı yemeğinin yapılması, temizliği hep evde olur, dıştan para verilerek 
hizmet  alınmazdı.“Anasına bak  kızını  al”denirdi. Başkalarınca, pişirdiği  yenilir,  yü‐
düğü (yıkadığı) giyilir adı çıktı ise kadının, kızı alınırdı. Erkek için ise babasının dede‐
sinin asaletine bakılır, soyu kökü araştırılırdı. Zenginlik fakirlik önemli değil,asıl asa‐
let  insanlık aranırdı. En önemlisi çocuğu, anası ebesi dedesi büyütür, çocuk evinin 
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mahalllenin  terbiyesi  ile  büyür,  sorunsuz  bir  yetişkin  olurdu.  Komşunun  çocuğu 
komşuda büyür, mahallenin abisi kollar gözetirdi.  

Derslerine çalışmayan çocuk ya tabakhanede ya da kiremithanede çalışmak‐
la korkutulurdu. Buralarda çalışma koşulları ağır olduğu için, korkarak ders çalışılır, 
sınıfını geçen ise daha hafif işte ya terzi çıraklığına, ya da berber çıraklığına verilirdi. 
Babası esnaf olanlar kendi dükkanlarında çalışır, hür teşebbüs olsunlar diye limona‐
ta gazoz su sattırılır veya bir kasa limon alınarak dükkanın önünde konularak çocu‐
ğun ticarete alışması sağlanırdı.  

Babası memur olan  çocuk  limon  sandığına ortak alınırdı. Memur, oğlunun 
harçlığını  limona ortak  sermaye olarak verir,  limon bitince esnaf amcanın gözeti‐
minde kar hesaplanarak ortaklara paylaştırılır ve paylaşmada birbirine kazık atma‐
ma öğretilirdi. Limonun hasılatı sıra ile cepte durur akşam o günkü hasılat evdekile‐
re gösterilerek hava yapılırdı.  Şimdiki zamanda komşusu  için yaşayan, komşu am‐
canın, dedenin, mahallenin terbiyesi ile büyüyen kaç çocuk var?. Sorunsuz bir çocuk 
veya genç var mı? Sofrada bütün aile bir arada mı?Büyükler yemeye başlamadan 
küçükler yemeye başlıyorlar mı?Pişen yemeğin hepsi sofrada tüketiliyor mu? yoksa 
yarısı çöpe mi gidiyor?Çocuklar evde mahallede ortak neyi paylaşıyorlar. ? 

Mutluluk nerede şimdi?. Eski mahallenin tozlu sokaklarında mı? Yoksa yeni 
apartmanın  katlarında  mı?Çocuk  yetişirken  mahallede  mi  yetişiyor  yoksa  kendi 
odasında bilgisayarın!!!!! önünde yumurta  için beslenen  tavuk gibi, kulağında cep 
telefonu, önünde bilgisayarın çet(chat)sahifesi,  tekdüze, sorunlu arkadaşsız, prob‐
lemlerle yüklü bir şey olarak mı yetişiyor. Evet şimdi yetişen nesil, kulpunun nere‐
sinden tutulacağı belli olmayan bir şey 

Adı belli değil sadece bir şey. Aileler çocuklara bir şey diyemiyorlar artık.  
Şimdiki yaşamda her yaşanan karenin sonunda soru işaretleri var ve uzayıp 

gidiyor. Eskiden insanlar yan yana yaşamakta idi. Şimdi üst üste apartmanlarda ya‐
şıyorlar.  İnsanlar evden çıkınca birbirini görür  selam verirdi.  Şimdi asansörde asık 
bir suratla sadece “Günaydın” demekle yetiniyorlar. Evde, işte, sokakta mutsuzluk, 
İnsanlar sıkıntılı insanlar yavan.  

Mutluluk bu iki hayatın neresinde? 
Ahmet abi mahallemizin ağır abilerinden yapılı, atletik bir gençti. Babası Ha‐

san Amca ile esnaflık yapar. Karısı ve bir çocuğu ile mutlu yaşardı. Yani yaşardık. O 
da mahallemizin bir parçası idi. Mutlu dediğim bir sorunları yoktu. Hepimizin hayatı 
gibi sade çok şeye gereksinim duyulmayan bir hayat. Akşama kadar çalışır, tezgahın 
arkasında oturan babası ikindi namazından sonra eve gider. O da akşam ezanından 
sonra  dükkanı  kapatır  giderdi  evine  Konu  komşu,  akraba  dertleri  tasaları  yoktu. 
Mahallemizin derdi yoktu  . O sene  işler biraz kesat gitti. Paraya sıkıştı biraz. Esnaf 
kefalette parası  vardı  ama daha  günü gelmemişti.  . Mahallenin  zahire  tüccarı Ali 
amcamız vardı. Zahirecilik yapardı. Herkes sever sayardı. Varsıl bir aile  idi. Bağları 
vardı.  Komşuları  toplar  bağa  götürür,  çorbasından  etine  pilavdan,  bamyasından, 
helvasına  ziyafet  verirdi, Masraftan  telaşeden  çekinmez elleri  ile  yapardı helvayı. 
Sıcak  irmik  helvası  taze  bağ  yaprağına  sarılarak  yenir,  etin  tuzunun  ayarı  yaşlıya 
baktırılırdı. Akşama kadar bağda eğlenilr, yemekler yenir, herkes sepetine üzümünü 
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toplar eve dönerdik. Kış gecelerinde evlerine gittiğimizde,  kuru üzümün  yanında, 
ceviz, üzüm pestili, kabuksuz fıstık da verirdi karısı Emine yenge . Sık sık onlara git‐
mek için evi sıkıştırırdık. Eli açık bir aile idi.  

Babasına biraz para gerektiğini esnaf kefaletteki paranın günü gelmediğini 
söyledi. Hasan Amca biraz çekinerek Ali Ağaya gitti. Dertlerini söyledi. Parayı ayın 
sonunda  iade edebileceklerini söyledi. Ali Ağa kırk yılda bir kapısına gelen komşu‐
sunu geri çevirmedi. Hemen dertlerini çözdü. Ayın yirmisinde . Esnaf Kefaletten pa‐
ra çıktı. Hasan amca hemen alıp Ali Ağaya götürdü. Ali Ağa parayı geri çevirdi, ace‐
lesi yoktu paranın, konuştukları gibi ayın sonunda getirmelerini o güne kadar kendi 
işlerinde  kullanmalarını  istedi.  Almadı.  Hasan  Amca  dualarla  teşekkür  etti.  Allah 
sevgiden,  itimattan yoksun etmesin kimseyi diye kendince dualar etti. Ömründeki 
en büyük mutluluğu o gün yaşadı.  

Mutluluk karelerinden sadece iki kare. . Şimdiki hayatımızda var mı bunlar? 
Bunlar  şimdi  yaşayamadığımız  ama  zamanında  yaşayarak o  zamanlar  tatlı 

olduğunun farkına varamadığımız, tadları damağımızda kalmış, şimdi farkına vardı‐
ğımız, o  zamanları o  tatları yaşadığımız  için  şimdi, hatırlayarak özlediğimiz, mutlu 
olduğumuz,  geçmiş  yaşamımızdaki  mutluluk  karelerimiz.  Hatırlanması  bile  birer 
mutluluk kaynağı. Artık damağımız tam tadını almasa da dişimiz tam kesmese de . 
Hayali bile cihan değer. Daha ne kareler var mutlu olmak için geçmişte yaşanmış. O 
zamanlar bizim  çevremizde belki denize gidilmemiş ama,  temmuzda dağda üşün‐
müş, tuzlu su içilmemiş ama pınar suyu içilmiş. Otomobile binilmemiş ama, at ara‐
basına binilmiş. Saman tozunda kaşınılmış, kıl çulda oturulup, közde mısır pişirilmiş, 
tarladan  karpuz  çalınıp  evde dayak  yenilmiş.  Sahibinden helallik dilemek  için  taa 
evine kadar gidilmiş,  

Mahallede  oyun  oynanmış  komşuda  karın  doyurulmuş.  Islatılmış  ekmeğe 
şeker  ekilip  akşam  üstü  yenilmiş(Pizza  hamburger  yerine)Yağmur  duasına  çıkılıp, 
sokakta  yemek,  pişirilmiş,  evden  kaşık  götürülüp  sokakta  adak  yemeği  yenilmiş. 
Mahallenin büyüğünden  tokat yenilmiş, kulağı  çekilmiş, masallar dinlenmiş, köre‐
beler,  uzuneşekler  oynanmış.  Komşunun  ineği  koyunu  güdülmüş  karşılığında  bir 
bardak süt içilmiş.  

Kasap  İsmail evinde  inek besleyen, bağı olan bir kasap esnafı  idi.  İneği her 
sabah güdüye katılır, akşam güdüden dönerdi Akşam olup güdü döndüğünde ma‐
hallenin  çocukları Kasap  İsmail’in  ineğinin  yolunu  gözler, önümüze  katarak  evine 
götürürdük. Karısı tatlı dilli geniş gönüllü, sevecen bir kadın olan Emine Yenge sütü 
hazır eder, kapıya inek gelince, kaç çocuk varsa birer bardak süt verirdi. Bu her gün 
bıkmadan usanmadan sürerdi. Yaz günü sofrada karpuz yenirse kabuğu, ekmek art‐
tı ise ekmek, başka yemeklere bulaştırılıp kirletilmeden ayrılır Kasap İsmail’in ineği‐
ne götürülürdü. Evlerde beslenen koyun keçi veya tavuk evin sofra artıklarının de‐
ğerlendirildiği bölümleri idi.  

İnsanların çok şeye gereksinimi yoktu. Mutluluk her evde her insanda fazlası 
ile vardı. Mutlu olmak için asgari şartlar temin edildikten sonra gerisi boştu. Çok ge‐
reksinim, çok dert getirdi hayatlara. Herşeyimiz var ama mutluluğumuz yok artık. 
Çölleşen dünya gibi, yanan ormanlar gibi,  tükenen su kaynaklarımız gibi, mutlulu‐
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ğumuz da günden güne azalmakta. Bazılarımızda bitti,  insanlar yolda robotlar gibi 
yürüyorlar. Duyarsız, umarsız.  

Ey mutluluk sen nesin?Çıksam, arasam dağlara,taşlara seni bulabilir miyim.? 
Ey soru sorup duran insanoğlu 
Ben senim, sendeyim, ruhundayım, . etrafındayım. Bu sabah kalkarken bak 

etrafa, doğan güneşe bak insanlara bak sev onları, ota, çöpe, böceye, börtüye bak 
sev.  . Kaldır kafanı etrafa bak önüne bakma.  İnsanlara bak, göreceksin mutluluğu. 
Çok şey isteyip durma yaşamdan. Dünyayı, kendini sev be adam, kendinle, dünyan‐
la barışık ol. İşte mutluluk bu. Soru sorup durma.  
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İSİMSİZ KADIN  

(Memedellilerin Geni) 
 
Yıl elliyedi ellisekiz. Çocukluğumuzun doruklarındayız.Yollar toprak, ayak yalın 

ama mutluyuz.  Ebem  söylenirdi boyuna  ''Ekmek hedirin  su bedirin  yin  yin  gudu‐
run''derdi. Hakikaten  biz de yiyip yiyip guduruyorduk.Gudurmamız nedir ki? Okul‐
dan geldikmi dersimizi yapar doğru sokağa .Sokakta oyun, top, sobe ,uzun eşek, v.s. 
akşam  eve  geliriz  toz  toprak,  kışsa  çamur.Yorgunluktan  akşam  yemek  sofrasında 
ağzımızı zor bulurduk.Doğru yatağa 

Yaz geldimi, giydiğimiz mest lastikin lastiğini atar sanki bir futbol ayakkabısı gi‐
bi hafifleyen ayakkabılarımızla top oynar,3‐4 yıldır kışın giydiğimiz mesi bir ayda es‐
kitirdik.  Evin  reisi  babam  idi  ama,ev  orkestrasının  şefi  anamdı.Anama mahallede 
Memedellilerin Geeni    (‐MEHMET ALİLERİN GELİNİ)   denirdi. Adı Mehmet Ali olan 
amcam ailemizin büyüğü  idi  .Mahallede ailemiz amcamın adı  ile anılırdı.Amcamın 
Mehmet  Ali  olan  adı   Memedeli  olarak,  gelini  sıfatı  ise,  iki  e  söylenip  uzatılıp 
,mahalli ağız olarak, GEENİ olarak söylenirdi. 

 Anam okuryazar değildi.Kız   değilmi , okuyup da ne olacak diye dedem okut‐
mamış.Belki o yıllarda köylerde okul yoktu veya varsıl değildiler.Anam hiç yüksün‐
mezdi halinden,onun  için, okur yazar olan ablamın ayrı bir yeri vardı yanında. Ab‐
lam onun harfleri ve rakkamları idi.  

O yıllarda çamaşır makinası olmadığından, evin çamaşırı bahçedeki çamaşırlık‐
ta, çamaşır taşında biterdi.Çamaşır evi her tarafından yel üfüren,,yazın  iyi, ama kı‐
şın  tam  bir    işkencehane  idi.Çamaşırdan  sonra  anamın  ellerinin morardığını  çok 
görmüştüm. 

Çamaşır onbeş  günde bir yıkanır. onbeş güne kadar kirliller birikir bir gün ev‐
velden yarınki çamaşırın yıkama  proğramı yapılırdı.Deterjan yok.,çamaşır suyu yok. 
Çarşıya gidilip çamaşır kili alınacak, kazanın altına kuru odun taşınacak,çamaşır ka‐
zanı suyla  nasıl dolacak,ama nasıl?sokak çeşmesinden su taşınacak. Ablam, annem, 
abim, ben, gece oldumuydu elde kovalar, doğru sokak çeşmesine.Çeşme başı gece 
tenha olurdu,sıra çabuk gelirdi.Çünkü akşama kadar herkes evinin suyunu taşır, ge‐
ce pek gelen olmazdı.Evinde kuyusu olanlar  zengin ailelerdi.Onların  çeşmeden  su 
taşıma  dertleri  olmazdı.Hem  kuyu  suyunuda  içerlerdi  de.Kuyular  temizdi  o  yıl‐
lar.Kuyusu olanların kuyusuna yemek sallanırdı sepetlerle. 

Çeşmeye   üç dört  kere dönerdik, ancak dolardı  kazanlar.İki  kazan  kurulurdu 
sabahleyin,  ikisinin  altı  da  kuru  odunlarla  yakılırdı.Birinde  kirliler  iyice  kaynatılır, 
kaynayan kirli çamaşırlar çıkarılıp çamaşır taşına alınır,orada anamın güçlü kolları ile 
kirler ezilip, tahta  tokmak ile iyice dövüldükten sonra  ikinci kazana atılarak tekrar 
kaynatılırdı. 

Bütün çamaşırlar anamın kol gücü ve pençelerinden geçerdi.  İlk kaynayan ça‐
maşırlar çok sıcak olduğu için kazanın içinden tahta bir çubukla  çıkarılır ve havada 
bir  iki dakika  tutularak  ılıması beklenirdi.Anam  çamaşırların üzerine  kolları  ile bir 
pehlivan gibi bastırır ve hırsını alamazdı.Ara sıra çamaşıra doğru tükürür gibi bir ses 
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çıkararak hamle yapar ve acaip bir ses çıkarırdı.Bu belli ki bir zorlanma sesi idi, se‐
bebini  sorduğumda, çamaşırdaki kirler korksun ve çabuk kirler çıksın diye, derdi. 

Çamaşır yıkandıktan  sonra  ikinci ve en önemlisi,durulama  idi.Durulama  suyu 
yetmeyeceği için çamaşırlar sokak çeşmesine götürülür ve su yalağı tertemiz yıkan‐
dıktan sonra   çamaşırlar durulanırdı.O yıllarda mahalle aralarında gezen zabıtalar, 
bu  durulamalara müsaade  etmezlerdi.Onun  için,  ben  köşe  başında  erketeye  ya‐
tar,zabıta  gelecek  olursa  çamaşırlar  toplanır,  en  yakın  komşunun  evine  saklanır‐
dık.Seyyar satıcı zabıta kovalamacası gibi. 

Çamaşırlar kurumaya  yüz tutarken, memur olan babamın gömlekleri, çarşıdan 
aldığımız kola eritilerek kolaya bastırılırdı.O yıllarda babam, yaka ve kol ağızları ko‐
lalı gömlek giyerdi.Hazır gömlek olmadığı için, babamın gömleklerini prova yaparak 
çarşı terzisi dikerdi. Çamaşırlar kuruduktan sonra ise çamaşırlar elden geçer sökük‐
leri dikilir.Yama yapılacak  yerler yamanır ve kömür ütüsü ile güzelce ütülenirdi.  

Ertesi gün, evin ekmeği yapılırdı.,İki üç komşu ile anlaşılarak ,mahalle fırını or‐
tak yakılır ve pişirme maliyeti düşürülmeye çalışılırdı.Yapılan ekmekler temiz bir bez 
içinde serin bir yerde saklanır   ve onbeş yirmi gün yenirdi.O zaman  içinde ekmek 
hafif sertleşir ve lezzeti artardı.Bayat ekmek nedir bilmezdik..Pazar günleri çarşı fı‐
rınından ekmek alır ve sadece o gün pazar ekmeği yerdik..Pazar günü yendiğinden 
mi?yoksa çarşı pazardan alındığından mı?Adı pazar ekmeği idi. 

Her hafta ev süprülür köşe bucak toz alınırdı.Kıştan yaza girerken evde hum‐
malı bir faaliyet başlar her yer yerinden oynatılır tahtalar fırçalanır  ve sarı boya ile 
boyanırdı.Kışlıklar  dolaplara  kaldırılırken,aralarına  konan  naftalin  kokusu‐
nun,temizlenen evdeki ıslak nem kokusu ile karışması ile, evin içini tatlı bir serinlik 
ve naftalin kokusu kaplardı. 

Somyamız, karyolamız yoktu akşam oldumu,yatak odalarına serilen yer yatağı 
uykusu  geleni beklerdi.Sabahleyin babam  işe biz okula  gittikmi  ,anam  tek başına 
yatakları  toplardı.Akşam  olunca  ise  yatakları  biz  yapardık.Yorganın  kenarları  düz 
olmadımı,çarşaf gergin serilmedimi,anamdan  fırçayı yerdik.Dağınıklığımız pasaklılı‐
ğımız ortaya  serilirdi.Anamı kızdırmamak  için, ablamla yatak çarşafını  iki ucundan 
gergince serer ve yatağın altına sıkıştırırdık. 

Evimizin  yemekleri   Optimus marka  gaz  ocağında  pişerdi.Optimus  gaz  ocağı 
anamın herşeyi  idi.Gözü gibi bakardı optimusuna .Külle dışını devamlı ovar ve pırıl 
pırıl kullanırdı ocağını.Bakımlı bir ocağın çıkardığı tatlı fısıltı ,biraz sonra yemeğin tı‐
kırtısına karışırdı.Anam çocukluğunda ve gençliğinde, ocak yakarken  ıslak odunların 
çıkardığı  dumandan  gözleri  çok  acıdığı  için,optimus  ocak  onun  herşeyiydi.Yedek 
meme ve gaz ocağı iğnesi devamlı hazırda idi..Optimusta arızaya müsaade edilmez‐
di.Yemek optimusa konduktan sonra, ocağın altı kısılır ve ocağın  fazla gaz yakma‐
masına dikkat edilirdi.Çünkü öncelik tasarrufta idi. 

Öğleden sonra evimizin alt katına, evin bütçesine ek gelir olması  için kurulan 
halı  tezgahına halı dokunmak  için.otururlardı.ablamla..Akşama kadar anam ve ab‐
lam halı dokur.Dokunan halı , iki üç ayda biterdi..Halıcıdan bu süre sonunda bayağı 
iyi bir halı dokuma ücretini babam alır,evin bütçesine ne kadar eklerse,artanı ile ab‐
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lama bir altın veya bilezik alınırdı.Sadece halı dokuyarak evinin geçindiren aileler de 
vardı. 

Bu   ve diğer  işler, anam  tarafından, günlük  rutin olarak hiçbir  şikayet ve sız‐
lanma  olmadan  yapılırdı.Bir  gün  olsun  ''  bıktım  bu  işlerden  ''dediğinin  duyma‐
dım.Herşey  saat  düzeninde  yürürdü.Anamın  tek  kızdığı  şey    üstümüzü  kirletme‐
miz,sofrada kırık dökmemiz, yemeği bitirmeden sofradan kalkmamızdı.Daha sonra 
dersimizi zamanında yapmamamız  idi.Anam okur yazar değildi ama,dersimizi yap‐
madığımızı nasıl anlardı hala şaşarım. 

Bu  işler orkestrasının  şefi anamdı.Evde onun direktifleri geçerli olurdu.,.İkinci 
direktör ablamdı.Bu  ikilinin yönettiği evimizin yaşam orkestrası hiçbir ses farkı   ol‐
madan devam eder ,sürer giderdi.Çok varsıl değildik ama çok mutluyduk.Elbisemiz 
yamalı idi ama ekmeğimiz katıksız değildi.Tatil bilmezdik ama, yazları bahçemizdeki 
taşların üzerinde çok güzel ve serin geçirirdik..  

Üniversiteyi  çalışarak bitirdik..Çalıştıkça elimiz biraz ekmek tuttu.Muhasebeci 
idik.Defterini  tuttuğumuz beyaz eşya  satan mükellefimizden Çamaşır makinası  ve 
Buzdolabını   anama ve babama   haber vermeden, ablamla  seçtik.Ablamın haberi 
olmalı  idi. Anam   o gün bir komşunun mevlüdüne gidecekti.Geç gelecekti eve..Bir 
kamyonetle eve çamaşır makinasını ve dolabı getirdik.. 

Makine ve dolabı eve kurdurduk.Anam akşam üstü eve geldiğinde buzdolabı‐
nın içindeki soğumuş suları ve tel dolaptan aktardığımız yiyecekleri gördü,çok şaşır‐
dı.Daha sonra çamaşır makinasının yanına gittik.Anama artık çamaşırları elde yıka‐
mayacağını, sokak çeşmesinde  durulama yapmayacağını ve rahat edeceğini söyle‐
dik.İşte o an !.... 

Yıllarca  bunca zahmeti çeken, yaptığı bunca işten hiçbir gün ofladığını ve bir‐
yerlerinin ağrıdığını söylemeyen ve yüzünden hiç gülümsemesinin eksik olmadığı, o 
orkestra şefi kadın,hiç gözyaşına şahit olmadığım o şef kadın,O Memedellerin Gee‐
ni ,sarsıla sarsıla ağlamaya başladı.Bu ağlama mutluluk mu idi? Yoksa yıllarca birik‐
miş yorgunluğun,emekleri yanında ona verebildiğimiz   bir su damlası kadar küçük 
hediyenin, bardağı taşırmasının bir sonucu mu idi ?Bu bilemediğimiz bir ağlama idi. 
Bir yandan dua ediyor ve bir yandan makinayı okşuyordu.Ettiği dualar o kadar içten 
ve  bonkörce  idi  ki,  hayatında  sanki  kendisi  hiçbir  şey  yapmamış  da,  hepsini  biz 
yapmışız gibi,Allahtan ne varsa bizler için istedi.Ettiği dualardan hiç kendine bir şey 
kalmadı    gibi  bir  şey. Hepsini  bize  istedi..Dualarıyla,  ''artık  ayağımızı  yer,başımızı 
gün yakmayacaktı''. Böyle diledi Allahtan biz için. 

O akşam gözümü uyku tutmadı.Biz ne yaptık ki yarabbi, yıllarca didinen o ka‐
dına,  iki  parça  Makine  aldık.Annemin  dualarını  sıralamaya  çalıştım.Yetmedi  gü‐
cüm.Ertesi gün Memedellerin Geeni bir başka güzeldi gözümde.Çamaşır  içinde ka‐
barıp pul pul olan elleri  , bir gecede  çamaşır yıkamadığı  için pamuk gibi olmuştu 
sanki.Başka türlü okşadı beni. Çok yumuşaktı elleri. Anamın yüzüne yerleşen mutlu‐
luk  ise,başarılı  geçen  bir  konserden  sonra  orkestra  şefinin,  seyircilere  dönerek, 
mutlu bir  şekilde,  ışıltılı bir gözle   gülümsemesi ve eğilmesi gibiydi.Bu güne kadar 
gördüğüm en mutlu ifade idi bu.  Rahat uyu büyük şef.  
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Tuba KARAGÖL BEZEK

1980 Kdz. Ereğli doğumlu.  İlk 
ve ortaöğretimini kentinde ta‐

mamladı.  
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümünde lisans ve lisansüstü 

öğrenimini tamamladı.  
Şu anda Ankara Üniversitesinde 

doktarasını sürdürüyor.   
Evli ve 11 aylık bir çocuk annesi. 

 
Yarışmaya Ankara'dan  

katılıyor. 

İSTANBUL’A GÖZLERİNİ AÇMAK 

Günlerden  Cumaydı.  Hafta  sonu  yaklaştıkça 
artan  yorgunluğum  ve  stresim  hat  safhaya 
ulaşmış, başımın  zonklamaya benzeyen  ağrı‐
ları gözlerime vurmaya başlamıştı. Her zaman 
olduğu  gibi  geç  kalmıştım.  Elimdekileri  dü‐
şürmemeye, birilerinin omuz atmasından ko‐
runmaya  çalışırken, bir yandan da yanımdan 
geçen otobüslerin üzerlerinde yazan numara‐
ları takip ediyordum. Küçüklüğümde, herkes‐
ten önce giyinip kapının önüne çıkıp, evdeki‐
lerin  hazırlanmasını  sabırsızlıkla  bekleyen 
ben, son birkaç yıldır neredeyse her yere geç 
kalır olmuştum.  İçten  içe bu halime  şaşırsam 

ve kızsam da, neyse ki herkes gibi benim de bahanem hazırdı. Şehir hepimize ortak 
bir bahane sunuyor, sanki gizli bir anlaşma varmış gibi, bu bahane, doğru olsun ya 
da olmasın, mutlaka  kabul  görüyordu.  Trafik  yoğundu  geciktim.  Yolda  kaza  vardı 
geciktim… Bugün de yine bunlardan birine sığınacaktım.  
Durağa yaklaştığımı düşünürken, çiselemeye başlayan yağmurla bir kez daha canım 
sıkıldı. Karadeniz kenarındaki küçük bir ilçede geçirdiğim çocukluk yıllarımda, koku‐
suyla, buğusuyla, sesiyle beni ayrı alemlere götüren yağmur ile aram bu şehre gel‐
dikten sonra bozulmuştu. Artık ne burnuma o güzel  toprak kokusu geliyor, ne de 
kulağıma yere çarpan damlaların sesleri ulaşıyordu. Sanki rengi bile  farklıydı artık, 
daha  gri, daha  karanlık. Bari paçalarım  çamurlanmadan otobüse binebilsem diye 
umarak, fönlü saçlarımın üzerine elimdeki dosyalardan birini tutup, adımlarımı hız‐
landırdım. Durağa vardığımda, otobüsüm yolcuları almaya başlamıştı. Yağmurun da 
etkisiyle hoşgörüsünü  iyice yitiren kalabalığın arasına karıştım.  İşim nedeniyle çok 
sık yolculuk ettiğimden otobüse binerken sıyrılıp, birkaç kişi öne geçmek konusun‐
da da usta olmuştum. Yine bu hünerimi kullandım ve bu sefer oturacak bir yer bile 
buldum.  
Şehirler arası yolculuklar da dahil neredeyse hiç şaşmayan bir kural vardı hayatım‐
da. Daima yanıma şişman bir teyze ya da çocuklu bir anne otururdu. Gözüme kes‐
tirdiğim yere doğru ilerlerken içten içe tebessüm ettim. Kural yine şaşmamıştı. Ku‐
cağında beş yaşlarında bir kız çocuğu ile market poşetleri olan, orta yaşlı bir hanım 
beni bekliyordu. Elindeki paketler rahat hareket etmesini engellediğinden, cam ke‐
narını boş bırakmıştı. Bu da yolculuk boyunca ayaktaki yolcuların bana çarpmaya‐
cağı anlamına geldiğinden, varana kadar daha rahat olabilecektim.    
Yağmur hala çiselemeye devam ettiğinden, cam kenarındaki bazı yolcular pencere‐
leri kapatmışlar, bu da otobüsün havasını daha nemli, daha  iç sıkıcı bir hale getir‐
mişti. Yanımdaki annenin de benim gibi sıkılmış olduğunu fark edince pencereyi aç‐
tım. Yüzüme çarpan taze havayla biraz ferahlayınca, otobüsteki yolcuları inceleme‐
ye başladım. Bu gayri ihtiyari, aslında pek de düşünmeden yaptığım bir şeydi. Küçük 



 82

yerde büyümüş  insanlara özgü bir alışkanlıktı  sanırım. Otobüs duraktan kalktığın‐
dan beri yalnızca bir kez yolcu almıştı, ama şimdiden benim olduğum arka tarafta 
bulunan ayaktaki yolcular  iç içe girmişti. İfadesiz bakışlarla etrafına bakan bir genç 
ilişti gözüme. Gencecik yaşına rağmen yüzünde o kadar çok kırışıklık vardı ki, ilk ba‐
kışta kırk beş yaşlarında bir adam gibi görünüyordu. Ya borcu çok, ya da işi yok diye 
geçti aklımdan. Hemen yanında, yanındaki adamlara değmemeye çalışarak camdan 
dışarı bakan bir öğrenci duruyordu. Bir eliyle sıkı sıkı kitaplarına sarılmış, bir eliyle 
de  önündeki  kısa  boylu  teyzenin  omzunun  üzerinden  tutma  yerine  tutunmuştu. 
Üzerindeki pahalı görünümlü mont, saati ve çantası gelir seviyesinin oldukça yüksek 
olduğunu, ben buraya ait değilim dercesine  iğreti duruşu  ise otobüs yolculuğuna 
alışık  olmadığını  gösteriyordu.  Biraz  daha  uzakta,  koltuklardan  birine  yaslanmış, 
kamburu çıkmış bir yaşlı amca duruyordu. Gazetesini tutarken titreyen elleri, hafif‐
çe yaşarmış gözleri, başındaki koyu yeşil takkesi ile uzaklara bakıyordu. Kim bilir ne‐
ler geçiyordu aklından. Vücudunun biçareliğine rağmen, otobüste gözüme çarpan‐
lar arasında en huzurlu gözüken oydu. Dışarıyı izliyor ama sanki yanından geçtiğimiz 
binalara, arabalara değil de, daha derinlere, daha uzaklara, belki de geçmişe bakı‐
yordu. Şehrin güzel zamanları diye anlatılan yıllarda yaşamış, kitaplarda okuduğu‐
muz,  filmlerde gördüğümüz mekanlarda bulunmuş olabilir derken kendi kendime, 
imrendiğimi hissettim. En şanslımız oydu sanırım, ama ben bu tür  imrenmeler  için 
çok gençtim. Bir yandan yaşlı amcaya biraz daha bakıp yılar önce nasıl bir yüze sa‐
hip olduğunu hayal etmek istiyor, bir yandan da göz göze gelmekten çekiniyordum. 
Her ne kadar ona yer veremeyecek kadar uzakta oturuyorsam da, bu yaşımda otu‐
ruyorken, bu kadar yaşlı birinin ayakta olması vicdan azabı çekmeme sebep oluyor‐
du.            
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Dışarıyı  izlemeye  başladım.  Yağmurun  da  etkisiyle  trafik  yoğunluğu  iyice  artmış, 
geçtiğimiz dar yoldaki araçlar  iyice yavaşlamıştı. Cama vuran damlaların ardından 
dışarıyı  izlemeye  başladım.  Telaş  içinde  yürüyen  insanlara,  yanımızda  sabırsızca 
kornaya basan taksiye, yüzünde bezgin ve bıkkın ifadesiyle çaresizce trafiği düzene 
sokmaya, daha doğrusu hepsi ‘önce ben’ diyen şoförlerin birbirlerine çarpmalarını 
önlemeye çalışan  trafik polisine baktım bir süre. Yağmur damlalarından mı, yoksa 
cuma oluşundan mı bilemiyorum, gözlerime bir ağırlık çökmeye başladı. Görüşme‐
ye gittiğim semte daha önce hiç gitmemiştim, ama şirkettekiler en son durakta in‐
memi, kısa bir yürüyüşün ardından kolaylıkla bulabileceğimi söylemişlerdi. Son du‐
rağa geldiğimizde fark ederim, ya da biri ben uyandırır diye düşünerek, kendimi çok 
sevdiğim kısa gündüz uykularımdan birine teslim ettim. Çiseleyen yağmur neredey‐
se durmuş, güneş kendini göstermeye başlamıştı. Önce gözlerim, ardından kulakla‐
rın kapandı.  
Ne kadar zaman geçtiğini bilemiyorum ama otobüsün motorundan gelen sesin ke‐
silmiş olduğunu  fark ederek gözlerimi açtım. Yanılmamıştım, otobüs gerçekten de 
durmuştu. Garip olan  içinde hiç kimsenin olmamasıydı. Son durak olduğu  için yol‐
cuların ardından şoför de inmişti herhalde, bir sonraki seferi beklerken. 
Bu  semte  daha  önce  hiç  gelmemiştim. Mesai  saati  bitmeden  yetişebilmem  için, 
elimdeki kağıtta yazılı olan adresi  soracak birini aramaya başladım. Ben uyurken, 
yağmur  durmuştu. Güneş,  yağmurla  yıkanmış  şehri  parıl  parıl  gösteriyordu. Ama 
bunun da ötesinde bir farklılık vardı. İlk gözüme çarpan önümde uzanan taş döşeli 
yolu gölgeleyen uzun ağaçlar oldu. Sadece bunlar da değildi  farklılığa sebep olan. 
Evler  iki katlı, bahçeleri küçük ama çok bakımlıydı. Neredeyse her evin pencerele‐
rinden rengarenk sardunyalar sarkıyordu. Biraz ileride yolun kenarında komik kıya‐
fetler giymiş bir adamın çevresini çocuklar sarmıştı. Neşe içinde bağrışıyorlar, adam 
da onlara güler yüzle acele etmemelerini, her birine yetecek kadar şekeri olduğunu 
söylüyordu. Şeker satın alan çocukların sesleri biraz ileride sokağın ortasında oyun 
oynayan çocukların seslerine karışıyordu. Çok uzun süredir sokakta, hele hele yolun 
ortasında oyun oynayan  çocuk görmediğimden  şaşkın  şaşkın etrafıma bakınırken, 
arkamdan gelen komik bir korna sesi ile sıçradım. Dönüp baktığımda şaşkınlığım bir 
kat daha arttı. Korna bir at arabasına aitti.  İçinde  şık giyimli, orta yaşlı  iki kadının 
oturduğu  araba,  yolun ortasında durduğum  için  geçemiyordu. Kenara  çekildikten 
sonra, uzaktan bir tane daha at arabasının geldiğini gördüm. Nerede olduğumu bir 
türlü anlayamıyordum.  Şehrin  içinde bir semt nasıl olur da  teknolojiden bu kadar 
uzak aynı zaman da bu kadar sevimli kalabilirdi. İçerilere doğru ilerledikçe sokak ka‐
labalıklaşmaya, karşıma şık kıyafetleri içinde daha çok semt sakini çıkmaya başladı.  
Sonunda tüm bunlar için bir açıklama buldum. Burada dizi çekimi yapılıyor olmalıy‐
dı. Ama oyuncuların hiç biri tanıdık değildi. Bu düşünceler  içinde gitmem gereken 
yeri unutmuştum. Biran önce adresi sormak için birini bulmalıydım. Küçük bir bak‐
kal dükkanının önünde tavla oynayan orta yaşlı iki bey gördüm. Şakalaşıp, birbirle‐
rini kızdırmaya çalışarak neşe içinde oynuyorlardı. Kıyafetleri tertemiz, yüzleri sanki 
nurlu gibiydi. Rahatsız ettiğim  için özür dileyerek, elimdeki kağıdı gösterdim, nasıl 
gidebileceğimi sordum. Biraz daha genç olanının yüzünde kocaman bir gülümseme 
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oluştu. Merhaba küçük hanım, beni hatırlamadın galiba dedi. Tabi ki hatırlamamış‐
tım, daha önce görmediğime emindim. Kibarca özür diledim. Ben  senin otobüste 
gördüğün ve yıllar önce nasıl göründüğünü merak ettiğin beyim dedi.  İyice kafam 
karışmıştı. Şehirden büsbütün farklı olan, adeta huzur dolu bu yere, bu denli kibar, 
güzel  görünümlü  insanlara,  bütün  bu  bozulmamışlığa  bir  anlam  veremezken,  bu 
bey neden bahsediyordu böyle.  
Ne diyeceğimi bilemezken, bir  sarsıntı oldu. Kolumda bir acı hissettim. Gözlerimi 
açtığımda acının sebebini anladım. Kolumu acıtan büyük bir şemsiyenin sivri ucuy‐
du. Tekrar otobüsteydim. Yanımdaki çocuklu bayan kalkmış, yerine elinde uzun bir 
şemsiye olan bir amca binmişti. Oturmaya çalışırken şemsiyesinin ucu bana batmış‐
tı.  
Yüzümde bir tebessümle, camdan dışarıya baktım. Yağmur durmuş, güneş, yağmur‐
la yıkanmış şehri parıl parıl gösteriyordu. Bu sefer öncekinden bile daha parlak gö‐
züktü gözüme. Köprüden geçiyorduk. Bu şehre taşınmadan önce, şehirlerarası oto‐
büsler  ile gelirken bile büyük bir heyecanla beklediğim, hatta yanımda oturanlara, 
uyuyakalmam  durumunda,  köprüden  geçerken beni  uyandırmalarını  rica  ettiğimi 
hatırladım. Sonra ne değişmişti de ben vapurdayken bile dışarıya bakmaz, baksam 
da görmez olmuştum.  İşte gözlerim yeniden açılmıştı. Boğaz tüm güzelliğiyle bana 
bakıyor, adeta tekrar hoş geldin diyordu. Bunca zamandır, İstanbul değişmemişti. O 
yine güzel, yine güçlü ve eşsiz kalmıştı. Değişen bendim, değişen bizdik. Göremez, 
gidemez,  gezemez  olan  bizdik.  Nerede  yaşadığımızı  kendimize  unutturan  bizdik. 
Köprü bitip de gözlerimi otobüsün içine çevirince, yanımdaki yaşlı amca ile göz göze 
geldik.  Aynı  anda  boğazı  izlemiş,  aynı  anda  yüzümüzü  içeriye  döndürmüştük.  En 
şanslılar biziz diye düşündüm. Yanımdaki gözleri kataraktlı amca ve gözleri az önce 
açılmış olan ben. Tekrar merhaba  İstanbul.          
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GEZGİN 

Kendisine  verilen  formda,  hobilerinin  sorulduğu  satıra  ‘seyahat  etmek’  yazmıştı. 
Gözüyle görmemişti ama odadaki herkesin öyle yazdığına emindi. Ne de olsa bir ge‐
zi dergisine  iş başvurusu yapmak üzere gelmişti hepsi de. Her biri, Türkiye’nin her 
yerini gezen, kimi zaman da yurtdışına çıkan ve dergideki köşesinde bunlarla  ilgili 
yazılar yazan bir gezgine asistanlık etmeye adaydı. Ama O farklıydı. O’nun  için ho‐
biden öteydi gezmek, seyahat etmek. 

Çocukluğu, lise yılları, neredeyse her hafta sonu bir başka şehirde, bir başka köyde 
ya da kasabada geçmişti. Yeni yemek tarifleri öğrenmeye meraklı annesi ve amatör 
bir  fotoğrafçı olan babası evliliklerinin  ilk yıllarında, henüz  çocukları dünyaya gel‐
meden başlamışlardı gezmeye. Hiçbir zaman çok paraları olmamıştı. Maaşlarından 
arttırabildikleri her kuruşu bu hafta sonu gezilerine ya da yaz tatillerine harcamış‐
lardı. Oğulları,  iki sene sonra da kızları doğmuş,  ilerleyen yıllarda seyahat  tutkusu 
onlara da bulaşmıştı. En büyük zevkleri cuma günleri, salon halısının üzerine açtık‐
ları detaylı bir Türkiye haritasından, bir  sonraki  sabahın erken  saatlerinde nereye 
doğru yola koyulacaklarını seçmekti. Her hafta karar verme sırası birinde olurdu. Kı‐
sıtlı bütçeleri nedeniyle, hiçbir zaman pahalı yerlerde konaklayamamışlardı. Göre‐
bildikleri en  lüks otel 3 yıldızlı olmuştu. Genellikle pansiyonlarda, küçük otellerde, 
bazen de tanıdıkların evlerinde kalmışlardı.   

Öyle, gitmiş olmak için gitmemişlerdi hiçbir yere. Önce, orayla ilgili bilgi edinmişler, 
sonra da gerçekten gezmişlerdi. Sadece tarihi eserleri, turistik yerleri değil, ellerin‐
den geldiğince ara sokakları, herkesin gözünden kaçan yerleri adımlamaya çalışmış‐
lardı. Kimi  zaman ailecek, kahve önündeki amcalarla  sohbete dalmış, kimi  zaman 
kendilerini gözleme açan teyzelerin yanında bulmuşlardı. Bazen dağların yamaçla‐
rında bir köyde, bazen sahillerde, bazen karlı tepelerde geçmişti haftasonları, tatil 
günleri. Babasının rahatsızlığına kadar ailecek süren bu geziler, yerini arkadaşlarla 
gidilen  kamplara,  kardeşiyle  çıkılan  kısa  turlara  bırakmıştı.  Yanındakiler  ve  gittiği 
yerler değişse de seyahat hep olmuştu hayatında. 

İşte Buydu O’nu diğer adaylardan ayrı kılan. Bir de elindeki diploması ve çok yüksek 
mezuniyet notu. Bu işi gerçekten istiyordu. Bu şekilde mutlu olacağına inanıyordu. 
Öte yandan, O’nun gibi iyi bir üniversiteden dereceyle mezun olmuş bir kız için, bu 
işin şartları hiç de uygun değildi. Yoğun ve çoğu zaman düzensiz çalışma saatleri ve 
orta karar bir maaş. Bu başvurunun bir hafta öncesinde, önemli bir kamu kurumu‐
nun mülakatına girmişti ve oldukça iyi geçmişti. Sonuçların açıklanması için uzunca 
bir süre beklemesi gerekecekti. O arada üçüncü yabancı dilini pekiştirmek  için bir 
kursa başlamıştı. İşte, bu işin ilanını da o kursun panosunda görmüştü. İlanda ‘Dere 
tepe  gezmeye hazır  gezginler  aranıyor.’  yazılıydı. Bu benim diyerek  kendisini  gö‐
rüşmede bulmuştu. 
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Kursa gidip gelerek geçen uzun bir bekleme süresinin ardından kamu kurumundan 
olumlu cevap geldi. En kısa sürede göreve başlaması istendi. Kısa bir bilgilendirme 
ve meslek içi eğitim süresi sonrasında, kendini büyük bir koşturmacanın içinde bul‐
du.  Yurt dışı  ziyaretlerine  çıkan üst düzey devlet  görevlileri  ile  yolculuk  yapacak, 
toplantılarda onlara eşlik edecekti. Kimsenin reddetmeyi düşünemeyeceği kadar iyi 
bir pozisyondu. Bu arada, dergiden de adaylar arasından seçildiğini bildiren bir tele‐
fon almıştı ama yoğun temposu içinde üzerinde duramadı, yalnızca bir tebessümle 
karşıladı.  

Herkes çok şanslı olduğu düşünüyordu. Ama, tüm arkadaşlarını özendiren bu iş bir 
süre sonra monotonlaşmaya başladı. Kimseye inandıramıyordu, neredeyse her haf‐
ta bir başka ülkeye gidilen bir  işin  sıkıcı olabileceğine,  insana  tat vermeyeceğine. 
Ayda en az üç kere  seyahate çıkıyorlardı. Her  şey önceden planlanmış oluyor, ol‐
dukça seri hareket edilerek, peşi sıra girilen toplantıların ardından mümkün olan en 
kısa sürede geri dönülüyordu. En  iyi otellerde konaklanıyor, en  lüks restoranlarda 
yemekler  yeniliyordu. Henüz  beş  ay  geçmişti,  ama  gittiği  ülkelerin  sayısı  dokuzu 
bulmuştu.  

Ama eksik olan, yanlış olan bir şeyler vardı. Her şey onun kontrolünün dışındaydı. 
Çok yere gidildiği doğruydu, ama çok yer görülemiyordu. Çoğu zaman yalnızca ha‐
vaalanından otele geliniyor, bütün görüşmeler burada yapıldıktan sonra tekrar ha‐
vaalanına  gidilip  dönülüyordu.  Bu  ikisi  arasında  gidip  gelirken  gözünün  önünden 
geçen caddeler, binalar bir film şeridi gibi geçiyor, bunlar da aynı  izlenmiş bir film 
kadar tat bırakabiliyordu. Oysa O, sokaklarda biraz yürüyebilmek, az da olsa insan‐
ların arasına karışabilmek, hakkında çeşit çeşit yazılar okuduğu bu güzelim şehirleri 
bir de kendi gözleriyle görebilmek istiyordu yalnızca.  

Zamanla, uçak yolculukları da korkutucu gelmeye başladı. Çok sık yolculuk eden in‐
sanların hemen hemen hepsine bulaşan, uçak her an kaza yapabilir endişesi sonun‐
da ona da yapışmıştı. Her uçuş ayrı bir tedirginlik yüklüyordu üzerine.  

Kazancı  iyiydi. Gerçekten yeni mezun birinin hayal edemeyeceği kadar  iyi kazanı‐
yordu. Parası  çoktu, ama vakti yoktu. Yolculukların arası, merkez kurumda geçen 
çalışmalar,  yazışmalar  ve her  yolculukla bozulan uyku düzenini düzeltmeye  çalış‐
makla geçiyordu. Yorgundu, gerçekten yorulmuştu. Anladı ki, en  iyi yerden mezun 
olan birinin illa ki en iyi yerde çalışması, en yüksek not ortalamasına sahip olundu‐
ğunda en yüksek maaşlı  işin  tercih edilmesi gerekmiyordu. Mutluluk bunlarla gel‐
miyordu. Herkes için farklıydı huzuru getiren şartlar. Hayatında ilk kez pişman oldu. 
İlk kez yanlış tercihi yapmış olduğunu fark etti. Olması gereken yerde değildi. Aile‐
cek yaptıkları gezileri düşündü bir kez daha. Her  şey ne kadar  farklıydı. Ne kadar 
özgürdü o zaman. Ne hoştu seyahatlerinin her biri. Yüzünün hep güldüğünü hatır‐
ladı o günlerde. Uçaktan inmeden kararını verdi.  
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Ertesi  sabah  erkenden  derginin  insan  kaynaklarına  telefon  etti.  Hiç  ümidi  yoktu 
ama yine de şansını denemek  istedi. O’ndan olumlu cevap alamayınca  ikinci adayı 
işe almışlardı. Ancak, daha iyi bir iş teklifi alınca, zaten çok yorucu bulduğu asistan‐
lığı kısa bir süre önce bırakmıştı. Yeni bir  ilan vermeyi düşünüyorlardı yeni adaylar 
için. Durumunu anlattı. Konuşma,  iki taraf  için de çok olumlu geçti.  İstediği zaman 
gelip başlayabileceğini söylediler.  

Üzerinden büyük bir yük kalkmıştı, istifa dilekçesini yazarken. Yeniden yollara düşe‐
cekti, ama bu kez bildiği gibi, sevdiği gibi. Patikaların tozunu yutacak, çayırlarda ot‐
layan  kuzuların  seslerini  duyacaktı.  Lüks  otellerin  üst  katlarındaki  pencerelerden 
bakmayacaktı karınca kadar gözüken  insanlara. Aralarına karışacak, gözlerinin  içini 
görebilecekti karşılarına geçip. Ve, gittim dediği yerleri gerçekten gezebilecekti ye‐
niden. Uzaktan bakıldığında az çok birbirine benzeyen yaşantıların, kültürlerin içle‐
rine girildiğinde ne kadar farklı olduğunu görebilecekti. Belki, ne çok ülke gördüğü‐
ne hayran olan insanlar olmayacaktı bu kez çevresinde, ama görüp de hayran kaldı‐
ğı şehirler renklendirecekti hayatını. Yeniden dere tepe gezmeye hazır bir gezgindi 
O…   
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KAVUŞMA VAKTİ 

Yediği  şekerlerin kağıtlarını  ısrarla yere atan  şımarık çocuğun önündeki çöpleri bir 
kez saha süpürdü. Etrafındaki hareketlilik o denli fazlaydı ki, aynı şeyi dördüncü kez 
yapmış olduğunu  fark edemedi bile. Çok kalabalıktı.  İki gün sonra bayram olduğu 
için otobüs firmaları seferlerini arttırmıştı. Gelen yolcu katında görevliydi. Bu da gö‐
zünün önünde daha fazla kavuşma, daha çok sevinç gözyaşı demekti. Kucaklaşan iki 
kardeş gördü. Anne babaları da yanlarındaydı. Başını  süpürgesinin  sapına yasladı, 
gözünden bir damla yaş akarken… 

Ne hayaller  ile gelmişti büyükşehre.  İlk olarak ne gün koymuştu kafasına buralara 
gelmeyi? Hatırlayamadı. Her gün  tarlada çalışan yaşlı anacığı yorgunluktan yatağa 
düştüğünde mi? Yoksa köy doktoru, küçük kardeşinin yetersiz beslenmeden dolayı 
yeterince büyüyemediğini  söylediğinde mi? Belki de bir bayram  sabahı özenerek 
hazırladıkları,  şehirdekiler kadar olamasa da, kendilerince donattıkları sofranın or‐
tasına çatıdan sular akmaya başladığında babasının yüzündeki çaresizliği gördüğün‐
de. Hatırlayamadı.  

Bunların hepsi ve daha fazlası üst üste gelmiş, kuvvetli bir el gibi  itmişti onu. O da 
kendini köyün en zengini olan eski muhtarın karşısında bulmuştu. Eski muhtar Al‐
lah’ın  ‘Yürü  ya  kulum’ dediklerindendi. On  iki  sene önce büyükşehre  yerleşmeye 
karar vermiş. Birkaç sene içinde işlerini şaşırtıcı bir hızla yoluna koymuştu. Köylüler 
bu değişime akıl erdiremese de, hepsinin gözünde değeri pek bir artmıştı. İlk sene‐
lerde köye ziyarete gelirken bindiği araba, dört beş sene sonra köydeki evi, onuncu 
senenin sonunda yanında getirdiği eş bile değişmişti.      

O da, madem bu kadar zengin, bana ancak o yardım edebilir diye düşünmüştü. Zi‐
yaretlerinden birinde çekine çekine karşısına çıktı muhtarın. Büyükşehre gitmek ve 
orada  çalışmak  istediğini anlattı. Eski muhtar o kadar  iyi karşıladı ki, konuşmanın 
ardından evine giderken hala kulaklarına  inanamıyordu. Hemen kartını vermiş, en 
kısa zamanda kendisini beklediğini, geldiğinde her konuda yardımcı olacağını söy‐
lemişti. Boşu boşuna korkmuş ve endişelenmişti. En kısa zamanda gitmeyi koymuş‐
tu kafasına. Gidecek,  çok  çalışıp ailesini  rahat ettirecek parayı kazanıp geri döne‐
cekti köyüne, ailesine. Yeni bir tarla alacak, yeni bir ev yaptıracak, küçük kardeşleri‐
ni okula  gönderecekti.  Tek dileği  ailesine daha  iyi  şartlar  sağlamaktı. Kendisi  için 
hiçbir dileği yoktu. Onların mutlu olduğunu görse, anacığı dizine yatırıp başını okşa‐
sa, babası ağzıyla olmasa da gözleriyle nasıl gururlandığını söylese, kız kardeşlerinin 
gözleri mutlulukla parlasa ona yeterdi.  

O, böyle biriydi. Yaşıtlarına pek benzemezdi. Çalışkan, vefalı, düşünceli, biraz  içine 
kapanık. Üzüntülerini  kimseyle  paylaşmazdı.  Bu  yüzden  de,  zaman  zaman  küçük 
olaylardan kolay incinirdi. Ailesine saygı duyardı. İlkokuldayken öğretmenin okudu‐
ğu bir hikayedeki kahramanların her birini ailesinden birine benzetmiş, bu tablo ak‐
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lından hiç silinmemişti. Sınıftaki  sıra arkadaşının babasının boş boş kahvede otur‐
ması,  çeşme  başındaki  kadınların  dedikoduyla,  onu  bunu  çekiştirmekle  saatlerini 
harcaması, ağzında sakız, sabahtan akşama kadar  televizyon seyreden komşu kızı, 
hepsi ailesinin değerini daha da arttırmıştı onun gözünde. Onlar bambaşkaydı. Fakir 
ama gururlu. Yokluk  içinde ama azimli. Çalışkan ve  sevgi dolu. Çok  şanslı hissedi‐
yordu kendini. Şimdi onlar için bir şeyler yapma sırası ondaydı. Biliyordu, ayrılık çok 
zor olacaktı. Ama çok kısa zaman sonra dönecekti.  

İşte bu umutlarla başlamıştı büyükşehir macerası. Ailesi çok karşı çıkmıştı. Böyle bir 
şeye  gerek olmadığını, önemli olanın bir  arada  kalmaları olduğunu  söylemişlerdi. 
Son gün,  İlçeye gidecek olan dolmuşun önünde vedalaşırlarken, oğlunu  ikna ede‐
meyecek olduğunu anlayan babası, hiçbir  şeyin beklediği  kadar  kolay olmayacağı 
konusunda  uyarmıştı. Muhtara  çok  güvenmemeliydi. Ayrıca  işler  istediği  gibi  git‐
mezse, hemen dönmeliydi. Eli boş dönmeyi gurur meselesi yapmamalıydı. Onların 
bekleyecekleri yalnızca oğullarıydı, getireceği paralar ya da hediyeler değil.  

Ayrılık çok zor olmuştu.  İlk defa aileden biri ayrılıyordu.  İlk olması yetmezmiş gibi 
bu ayrılığın bilinmeze doğru olması daha da ağırlaştırıyordu acısını. Uzun kucaklaş‐
maların, ağlaşmaların ardından dolmuşa bindiğinde,  ilk kez kaldırıp gözlerini baktı 
yüzlerine. Vedalaşma boyunca, ağlamaktan korktuğu için yüzünü önüne eğmiş, hiç 
birinin  gözlerine  bakamamıştı. Gördüğü  sahne  kazındı  zihnine.  Hepsi  birbirlerine 
sokulmuştu. Yaşlı gözlerinde endişe, daha derinlerinde ise gurur vardı.  

Birkaç  kez  değiştirilen  vasıtalarla  en  sonunda  büyükşehire  vardığında  güneş  yeni 
doğmuştu. Yeni başlayan gün ile onun içi de kıpır kıpırdı. Şu anda bulunduğu yerde, 
bu terminalde başlamıştı macerası. Hayalleri küçüktü ama umudu büyüktü. Her şey 
çok güzel olacaktı…  

Perona yanaşan yeni bir otobüsün sesiyle uzaklaştı daldığı düşüncelerden. Muavi‐
nin yönlendirmesiyle park etmeye çalışan şoför kapıları açmadan, büyük bir kalaba‐
lık otobüse doğru ilerledi. Bunlar yakınlarını almaya gelenlerdi. Sanki günlerdir, ay‐
lardır, hatta belki de yıllardır bekleyen onlar değilmiş gibi, bir dakika olsun kaybet‐
meye tahammülleri yoktu. Biran önce kavuşmak, kucaklaşmak istiyorlardı.  

Kısa bir süre işine ara verdi. Zaten bu kadar kalabalıkta çalışamazdı. Yolcuların çan‐
talarını alışlarını izlerken yine daldı düşüncelere… 

Yüksek binalar, yanından hızla geçen arabalar, hepsi de bir yerlere geç kalmış gibi 
acele eden  insanlar. Her  şeyden ne kadar çok var burada, diye geçmişti aklından. 
Çok insan, çok araba, çok gürültü… Elinde sımsıkı tuttuğu kartvizite bakmıştı. Biran 
önce eski muhtarın yanına gitmeliydi. Sabahın erken saatlerinde sora sora bulmuş‐
tu eski muhtarın  işyerini. Burası  iki yıldızlı küçük bir oteldi. Muhtar henüz gelme‐
mişti. En son görüştüklerinde o kadar yakın davranmış olması biraz olsun  içini  fe‐
rahlatsa da, yine de çok heyecanlıydı. İki saatlik bir bekleyişin ardından nihayet kar‐
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şısına çıkabilmişti. Kendini hatırlattı. Bir işe ihtiyacı olduğunu, her işi yapabileceğini 
anlattı. Adam, ona çok iyi bir iş bulacağını, kalacak yer konusunda da yardımcı ola‐
cağını söyledi. Duyduğu minnet o denli büyüktü ki, adamın tavrındaki garipliği se‐
zemedi.  

Geçici olarak otelin deposunda kalabileceği söylenmişti. Burada, kullanılmayan bir‐
kaç masa, kolilerin  içinde bazı mutfak gereçleri, köşede eski bir dolabın  içinde  te‐
mizlik malzemeleri, döşekleri oldukça eski  iki tane de yatak vardı. Açık mavi renge 
boyanmış duvarların boyası yer yer dökülmüştü. Rutubet kokusu, hiçbir  ısıtıcı bu‐
lunmaması  sorun değildi. Rahatsız edici olan  tek  şey,  gökyüzünü  görebileceği bir 
pencere bulunmamasıydı. Yine de haline şükretmişti.  

Kendisine uygun bir iş buluna kadar otel çalışanlarına yardım etti elinden geldiğin‐
ce. Bu arada eski muhtarın tek işinin bu olmadığını, üçü şehir merkezinde, biri ter‐
minalde olmak üzere dört  tane dükkanı bulunduğunu öğrenmişti. Üç hafta  sonra 
haber geldi. Kendisine uygun bir iş bulunmuştu. Şimdilik, terminaldeki temizlik şir‐
ketinde, temizlikçi olarak çalışmaya başlayacaktı. Bu sadece geçici bir iş idi. Eli açık‐
lığı ile nam salmış olan eski muhtar en kısa zamanda daha iyi bir iş bulacaktı.  

Tek derdi, biran önce para kazanmaya başlayabilmek olduğundan, büyük bir şevkle 
başladı işine. Aldığı maaşın azlığı ilk haftalarda hiç gözüne batmadı. Ne de olsa geçi‐
ci olarak burada çalışıyordu. Otelin deposunda dükkanlar için alınan malların stok‐
lanacağı,  bu  yüzden  de  artık  orada  kalamayacağı  söylendiğinde  çok  üzülmüştü. 
Neyse ki otelde kalırken tanıştığı üç görevli kiraya ortak olması şartıyla birlikte kala‐
bileceklerini söylemişler, bu şekilde ortada kalmaktan son anda kurtulmuştu.  

Geçen zaman içinde, eski muhtar elini üzerinden çekmiş, bir iki kez bir başka iş im‐
kanı olabilir mi diye sormaya yeltendiğinde de terslenmişti. Babası haklı çıkmıştı. Bu 
adama o kadar da  çok güvenmemeliydi.  İşler  istediği gibi gitmiyordu. Hiç hesaba 
katmadığı masraflar, kalacak yer, yiyecek, ulaşım derken, aldığı azıcık maaşı eriyip 
bitiyor, elinde avucunda birkaç damla kalıyordu. Yanından hiç ayırmadığı ve panto‐
lonunun içine iliştirdiği minik para kesesi bir türlü dolmak bilmiyordu.  

Bundan sonrası hep aynıydı. Gün geçtikçe hayatı monotonlaşmaya başladı. Her sa‐
bah erkenden kalkıp,  işe geliyor. Akşamın geç saatlerine kadar çalışıyor ve yorgun 
argın evine dönüyordu. Evin kapısını her açtığında bu  insanlar  ile  tanışmış olduğu 
için, kafasını sokacak bir yer bulduğu için şükrediyordu. Yine de içi buruktu. Yerinde 
saydığını düşündüğü her an, ailesine karşı duyduğu özlem de artıyordu. Üzerine al‐
dığı sorumluluk, kimse kendisinden böyle bir şey beklemese de, daha ağır gelmeye 
başlamıştı. Sanki ailesine kavuşacağı gün uzaklaşıyor, eskiye dair anıları silikleşiyor‐
du zihninde. Köyünü, evini, annesinin, babasının, kardeşlerinin yüzlerini net hatırla‐
yamıyordu. Bir sahne hariç. Vedalaştıkları gün, dolmuştan gördüğü sahne.  
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Özlem duyan, gurbette tutunmaya çalışan bir  insan  için her gün terminale gelmek 
zorunda olmak işleri daha da zorlaştırıyordu. Bu binanın duvarlarına sinmişti özlem, 
hasret,  gurbet… Bir  köşede  vedalaşırken  dökülen  gözyaşları,  bir  başka  köşesinde 
kavuşma heyecanıyla kucaklaşan bir aile. Vedalar, uğurlamalar. Kavuşmalarda bile 
bir ayrılık gizliydi aslında. Gelen de bir başka yerden, bir başkasından ayrılarak gel‐
mişti buraya nihayetinde.       

Nicelerini görmüştü. Sırtında küçük bir çuval, yüzünde büyük umutlar ile terminale 
ayağını basan, buralara gelmenin yeni ve  iyi bir hayat  için, zenginlik  için yeterli ol‐
duğunu sanan. Ayrılanlar görmüştü. Yüzünde hayal kırıklıkları, genç yaşta yüzlerin‐
de belli belirsiz çizgilerle. Hüsrana uğrayanlardan biri de kendisi olduğundan, böyle‐
lerini kolayca tanıyordu. Büyükşehir macerasında yaşadığı tek yükseliş, giden yolcu 
katından, bir üst kattaki gelen yolcu katına çıkması olmuştu.  

Bir otobüs daha yanaştı perona. Kısa boylu, hafif tombulca bir kadın, üzerinde par‐
dösü, başında bir eşarp heyecanla yaklaştı otobüsün kapısına. Sabırsızlığı her halin‐
den okunuyordu. Yüzündeki silinmeyen tebessüm, otobüsün kapısına yaklaşan bir 
delikanlıyı görünce kocaman bir gülümsemeye dönüştü. Büyük olasılıkla oğluydu. 
Kucaklaştılar, uzun süre ağlaştılar. İnsanın içine işleyen bir kavuşmaydı.  

Annesi gözünün önüne geldi. Ne zamandır net hatırlayamadığı yüzünü gördü. Eğer 
gidebilse annesine, o da bu teyze gibi karşılardı onu. Kollarıyla sarıp, sımsıkı tutardı 
oğlunu, canını.  

Burada neyim var, beni buraya bağlayan ne var diye düşündü. Pantolonunun içine 
sakladığı, bir türlü dolmak bilmeyen para kesesi geldi aklına. Her şeyi oradaydı za‐
ten. Süpürgesini bıraktı bir köşeye. Koşa koşa giden yolcu katına gitti. Onu ailesine 
kavuşturacak otobüse bindi.  İçi kıpır kıpırdı. Ne olacağını bilmiyordu. Belki de bir 
daha hiç dönmeyecekti buraya, belki de bir kez daha cesaretini toplayacak ve bü‐
yükşehiri yenecekti bir daha ki denemesinde.  Şu anda bunların hiç birinin önemi 
yoktu. Bu bayramı yalnız geçirmeyecekti. Ailesiyle olacaktı. Onlar tüm yaralarını sa‐
racak, eskisi gibi umut dolu olacaktı. Otobüs hareket ederken, pencereden dışarıya 
baktı. Sessizce vedalaştı terminalle. Gurbet sona ermişti, vakit kavuşma vaktiydi…  
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İÇİMİZDEKİ SAVAŞ 

Kalbi hızla atıyordu. Terk edilmiş fabrika binasına doğru hızla koştu. İçeri girdi. Gü‐
neşe alışmış olan gözleri karanlıkla buluştuğunda bir süre hiçbir şey göremedi. Sa‐
dece kendi nefesini duyabiliyordu. Uzakta bir karartının hareket ettiğini  fark etti. 
Hızla karar vermesi gerekiyordu. Ya kaçacaktı, ya da kovalayacak. Seçimini yaptı. O 
beni bulmadan ben onu bulmalıyım, dedi. Koşmaya başladı. Birkaç dakika süren ko‐
valamacanın ardından  karşısındakinin gücünün  tükendiğini  fark etti. Köşeye  sıkış‐
tırmıştı. Silahını kaldırdı. Ateş etti. Vurmuştu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi…  

Derken bir zil sesi duyuldu. Süreleri dolmuştu. Bu oyunun bittiği anlamına geliyor‐
du.  Arkadaşları  ile  kıyafetlerini  aldıkları  yerde  buluştular.  Birkaç  aydır  neredeyse 
her hafta sonu paintball oynamaya başlamışlardı. Giydikleri kıyafetler ve ellerindeki 
silahları  ile bu  terk  edilmiş  fabrika binasında  kendilerini  gerçek  birer  savaşçı  gibi 
hissediyorlardı. Oyun yarım saat sürse de, bunun üzerine yorumlar, konuşmalar bir 
sonraki hafta sonuna kadar devam ediyordu.  

Evinin önüne gelip de arkadaşının arabasından  indiğinde, duyduğu heyecan yerini 
yorgunluğa bırakmaya başlamıştı. Kapıyı açıp eve girince önce odasına uğradı. Sekiz 
yaşındaki erkek kardeşi  ile paylaştıkları oda bilgisayardan gelen  ışıkla  loştu. Nere‐
deyse her gün olduğu gibi, kardeşi bilgisayarın başındaydı. Yine, akşam olduğunu 
fark etmemiş, kendinden geçmişçesine oyuna dalmıştı. Bu yeni bir dövüş oyunuy‐
du. Sanal ortamda kaslı, dev gövdesine sonradan eklenmiş gibi duran küçük kafasıy‐
la  yenilmez  bir  dövüşçüye  dönüşmüştü. Günlerdir  başından  kalkamıyordu. Minik 
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gözlüklerinin arkasında kan  çanağına dönüşmüş gözlerine bakılırsa, en az üç dört 
saattir oyuna devam ediyordu. Ağabeyinin odaya girdiğini ancak ışıklar açılınca fark 
etti.  

Çok yorgundu, yemekten önce bir şeyler atıştırmak istedi. Mutfağa yaklaştıkça, ba‐
basının  kızgın  sesi daha da  yükselmeye başladı. Bu da alışık bir  sahneydi. Annesi 
yemek hazırlarken babası  trafikte kavga ettiği genç kızdan bahsediyordu. Anlatır‐
ken, adeta aynı anları yaşıyor, sinirinden burnundan soluyordu. Bütün mesele park 
yerine düzgün park edemeyen bir genç kızın marketten dönmesini, babasının dedi‐
ğine göre iki saat, muhtemelen 10 dakika beklemek zorunda kalmasıydı. Tahammül 
edemiyordu.  Kadınlar  araba  kullanmamalıydı.  İlla  kullanacaklarsa  da  hiçbir  yerde 
durmadan evlerine dönmeleri gerekiyordu. Çünkü hiçbiri park edemiyordu. Babası‐
nın trafikte yaşadığı kavgalara, bağrış çağırışlara hepsi alışıktı. Hatta çoğu kez kızılan 
tarafın haberi bile olmadan, babasının öfkeli sesi, arada küfürleri, arabanın  içinde 
uçuşur, birazdan sakinleşeceğini bilen ailesinin tepkisizliğinin ardından olay yatışır‐
dı. Ancak bu sefer durum biraz  farklıydı. Kötü parkediş yüzünden arabasını yerin‐
den çıkaramayan babası, genç kıza bir ders vermek için arabasını sürte sürte çıkar‐
maya kalkışmış, tam bu sırada gelen kız olayı görüp, polis çağırmış ve işler biraz bü‐
yümüştü. Polis tarafından suçlu bulunsa da, hala haklılığını savunuyordu. Anlattık‐
ça, eşinden onay bekliyor, birkaç cümlede bir, haksız mıyım hayatım, diye soruyor‐
du.   

Bir yandan salatayı hazırlayan annesinin  ise aklı başka yerdeydi besbelli. Eşinin bi‐
ran önce bitirmesini, anlatma sırasının kendisine gelmesini bekliyordu. Çok dertliy‐
di. Bıkmıştı. Senelerdir bin bir fedakarlıkla çalıştığı işyerinde hak ettiği saygıyı, ilgiyi, 
değeri göremiyordu. Geçen sene işe giren ve annesine göre hala hiç bir şey bilme‐
yen çaylak gencin, sırf yurt dışında okumuş diye, terfi etmesine, aynı odayı paylaş‐
tığı  arkadaşının  elinin  ağırlığına  ve  beceriksizliğine  rağmen  kendisi  ile  aynı maaşı 
almasına ve daha bir çok şeye artık tahammül edemiyordu. Bugün gidip, müdürü ile 
konuşmuştu. İstediği sonucu alamasa da, bu cesareti gösterdiği için kendiyle gurur 
duyduğu belliydi. Biraz dikkatli dinlenince, müdürün açıkça, beğenmiyorsan gidebi‐
lirsin, dediği anlaşılıyordu. Ama annesi böyle yorumlamamıştı yapılan konuşmayı. 
Yine de öfkesi dinmemişti.  

 

Onun mutfakta olduğunu fark ettiklerinde ikisi de biraz sakinleştiler. Akşam yemek‐
ten  sonra  teyzesinin ve eniştesinin geleceğini  söyledi annesi. Yemeklerini yediler. 
Kardeşi hala gerçek dünyaya dönememiş gibi gözüküyordu.  

Teyzesi ve eniştesi gelince hep beraber oturma odasına geçtiler. Bir  iki günlük ko‐
nuşmanın ardından, babası ve eniştesi, alışılageldiği üzere, politik konuşmalara baş‐
ladılar.  İki kardeş bu durumdan çok sıkılmıştı.  İkisi de eşlerinin politik tercihlerinin 
farklı olduğunu bildiğinden tartışmanın uzamasından çekiniyorlardı. Belki konu de‐
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ğişir diye annesi  televizyonu açtı. Haberleri  izlemeye başladılar.  İlk olarak bir  töre 
cinayeti, ardından kaçırılan küçük bir çocuklar  ilgili son gelişmeler çıktı.  İçi kararan 
annesi kanal değiştirdi. Bu kanaldaki haberler daha da üzüntü vericiydi. Terör saldı‐
rısında şehit olan askerlerimiz ve Ortadoğu’daki çatışmalar…  

Her  yerde  şiddet,  her  yerde  savaş.  Şaşırdılar.  Şaşkın  şaşkın  ekrana  baktılar. Ama 
dönüp kendilerine, birbirlerine bakmadılar. Dünyanın öbür ucundaki savaşı gördü‐
ler ama kendi içlerindeki savaşı göremediler. Ayıpladılar. İnsanların insanlara uygu‐
ladığı şiddetin anlamsızlığını fark ettiler ama biz niye aynısını yapıyoruz demediler.  

Bilemediler ki, şiddet, savaş her yerde. İnsanın olduğu her yerde. Kimi zaman minik 
bir  çocuğun kızarmış, yaşarmış gözlerini, kimi  zaman hasar görmüş arabaları,  çok 
daha güçlü ellerde olduğunda ise büyük kayıpları, sayısız ölüleri getiriyor. Türlü ba‐
hanelerin, gerekçelerin, çoğu zaman da medeniyetin ardına gizlense de ortaya çık‐
tığında daima acı, gözyaşı, kırık kalpler, yıkık dökük hayatlar, hayal kırıklıkları bırakı‐
yor ardında.  

Sadece izlediler. Ekranın başından kalkınca aynı tahammülsüz, şiddetten zevk alan, 
öfkeli, sabırsız hayatlarına geri döndüler.       
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Yılmaz SUNUCU 

 
1942 Uşak doğumlu. 

Öğretmen. 
Öğretmenliğini 1960‐1992 yılları arasında 32 yıl ilköğretimden yüksek 
öğrenime dek eğitim dizgemizin her aşamasında sürdürdü. Bu kurum‐

ların en üst düzeyine dek zaman zaman yöneticilik de yaptı. 
Elindeki diploma ile üniversitelere giremediği için Uşak Lisesini dışarı‐
dan bitirdi. Bir kaç fakülte dolaştı. Kırk yaşından sonra Ege Üniversitesi 

Bilgisayar Programcılığını tamamladı. 
En çok öğrencileri ile birlikte olmaktan, öğrenmek, öğretmek ve üret‐

mekten mutlu oldu. 
Konusu kimya olan ve ülkemizde benzerleri arasında ilk beşin içinde 
yer alan bir sektörde 6 yıl fabrika müdürlüğü, öğrencileriyle birlikte 
kurduğu basın yayın şirketinde 5 yıl şirket müdürlüğünün yanında çe‐

şitli kurumlara kültür danışmanlığı yaptı. 
Öykü, oyun, şiir, deneme, araştırma, derleme ve okul kitabı türünde 
altmışın üzerinde yayınlanmış yapıtı var. Yapıtlarının tümüne e‐kitap 
olarak www.yilmazsunucu.com  dan ulaşabilirsiniz. 1992’den bu yana 
öğretmenliğini içinde bulunduğu kitle örgütlerinin ve yerel yönetimle‐
rin çalışmalarına katkı koyarak sürdürüyor. Alan çalışması yaptığı yer‐
leşim birimlerinde gençlerin, özellikle bayanların iş ve meslek edinme‐

lerini sağladı. 
O nedenle soranlara; “sokaktaki öğretmenim “ diyor. 

Çalışmalarını yürüttüğü her etkinlik gibi, 
“Şiirini Al da Gel“ in de sürgit olmasını istiyor. 
Elinizdeki yapıt da bu düşüncesinin bir ürünü. 

Okuyor, yazıyor, düşünüyor. 
Gerektiği an “Kral Çıplak,” demekten kaçınmıyor. 

Düşüncelerini kitle ile paylaşıyor. 
 

İletişim : 
1) P.K. 66 / Bornova 

2) Villakent 5200 Sk. No: 62 Seyrekköy / Menemen 
3) 2. Beyler Aziz Han No 504  Konak / İZMİR 
4) e‐posta : yilmazsunucu@mynet.com 



 96

 
 
O yıllarda Hakkı amcaya  sokakların  taşlarının bile  selam verdiği ülkemizin kent 
dokusunda ki sokaklardan bir  örnek. . .   
 

KENTLİ OLMAK . . . 
 
Anadolunun her kentinde genel bir amca, dayı, hala, teyze olur. O kişi kan bağı ol‐
madan da o kentte herkesin amcası, dayısı, teyzesi veya halasıdır. 
 

Bunlardan başka o kentin ağası, paşası efesi de olur. 

Bizim kentimizde de birçok  teyzeler amcaların arasında bir de kentimizin kendine 
özgü “Hakkı’a sı, Hakkı Amcası,” vardı. Sokağa çıkıp caddede yürürken o herkese 
bağırabilirdi. Herkes ona takılmadan edemezdi. 

Kısacası Hakkı Amca kentimizde çarşısının neşesi  idi. Hakkı Amca,  iki numaralı ab‐
lamın da kayınpederi idi. 

Yaz tatili için görevli olduğum yerden kentimize izinli geldim. Çarşıda Hakkı Amca ile 
karşılaştım. Elini öpüp hatırını sordum. “Ne yapıyorsun, nasılsın Hakkı Amca,” de‐
dim. 

“Ne yapacağım. Güzin benim O’lanı aldı götürdü elin memleketine, biz de bur’da 
o’lan  bekleyoz.  Torun  hasreti  çekiyoz. Ben  o  o’lanı  kolay mı  büyüttüm. Gitcem 
Kemal’imin yanına. Oturcem odada sedirin baş köşesine. ‘Güzin çay getir!.. Güzin 
gave getir!...’ deyip akşamlara gada gelsin gave, gitsin çay, elimden fincanı eksik 
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etmecem. Gö’sün o Güzin bakam Kemal’imi ellerin memlekezine alıp götürmeyi,” 
dedi. 

Ben;  

“Haklısın Hakkı Amca. Senin dediğin gibi olmaz. ‘Güzin iki çay getir, Güzin iki kah‐
ve getir,’ diyeceksin. Güzin iki eline birden sunsun kahveyi de, çayı da. Oğlan bü‐
yütmek, evlat büyütmek kolay mı? Öğrensin bakalım,” dedim. Ben daha sözümü 
bitirmeden boynuma sarıldı. O sert ve haşin adamın gözlerinden iki damla yaş aşa‐
ğıya indi. Önce gözlerinden inen yaşları sildi. Sonra konuşmasını sürdürdü. 

“Gelinime Güzin’ime laf yok. Seni görünce içim bi tuhaf oldu. Bi gelseler bu taraf‐
lara. Bi gelseler. Sen ne yapıyorsun bakalım,” dedi. Güzin Ablamlar o yıllarda ken‐
timizde çok uzak bir yerde idiler.  Eniştem orada Pancar Bölge Şefi idi. Aradan üç 
beş gün geçmedi Hakkı Amca’yı sokakta gene gördüm. Önümden yürüyordu. Arka‐
sından koştum. Yetiştim koluna girdim.  

“Hakkı Amca ne oldu. Hani Güzin’e çifte çifte kahveler çaylar pişirtecek‐
tin. Neden gitmedin daha,” dedim. 

O  sinirlenerek  koluna  girmiş  olan  beni  itti. Ağzından  dökülen  sözcükler 
birbirine karışıyordu. Ne dediği anlaşılmıyordu. Belki de küfrediyordu.  

Ben üsteledim;  

“Ne oldu Hakkı Amca. Daha neden gitmedin?” dedim. 

Hakkı Amca;  

“Gittim... Gittim... Gittim de üç gün durmadan geldim. Elin memleketin‐
de sokağa çıktım. Bütün sokakları dolaştım. ‘Merhaba Hakkı Amca’ diyen bi ‘De‐
yus’ çıkmadı. Selam verecek bir  ‘Deyus’ bulamadım. Ben de üçüncü gün bindim 
arabaya geldim,” dedi. 

Ben;  

“Hiç olmazsa bir hafta, on gün kalsaydım,” demeden, 

“Git... Gitte sen kal. Selam vermesini bilmeyen ‘Deyusların’ arasında sen 
kal. Ben burada sokağa çıkınca sokağın taşları bile bana ‘Nasılsın Hakkı Amca’ di‐
yorlar. Benim memleketimin sokağının taşları bile beni tanıyorlar. Sen bunun ne 
demek olduğunu bilir misin?” dedi.  

Kentimizin sokak taşları bile Hakkı Amca’ya selam veriyormuş. 

Siz bunu biliyor musunuz? 

Siz kentli olmanın ne demek olduğunu bilir misiniz? 
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DEVEDEDE HATCESİ... 
 
Sıçanyemezler... Mangalıboklular...Develer..., Dombeyler... Daha bunları uzatabili‐
riz. Bunlar kemtimizde kişilere veya sülalelere taktıkları ilginç isimlerdir, lakaplardır.  
“ Lakapları = Mahlasları” toplamayı onların nedenini arştırmayı severim. Bununla 
birlikte Yukarıda örneklere benzerlerini ben bildim bileli yadsırım. 

Bunlardan başka bazı isimleri alan kişileri de yadsıdığım olmuştur.  
Yatsıdığım isimlerden biri de “Devedede Hatçesi,” dir. 
Şimdi siz Devedede Hatçesi de neymiş diyebilirsiniz. Anlatması zor. Deve‐

dede Hatçesi ancak Devedede Hatçesi’dir diye anlatılabilir. Çünkü Devedede Hatçe‐
si kendine özgü birisi idi. Günümüzde “ işte şuna benzer,” diye tanımlanamaz. Ge‐
ne de aklımda kalanlarla Devedede Hatçesi’ni anlatıyım. 

Devedede Hatçesi’nin  yüzüne  karşı Devedede Hatçesi dendiğini duyma‐
dım. Ben “Hatce Teyze” derdim. Bizim evin aşağılarında Küçük Çarşı denilşen yerde  
otururdu. 8‐10 yaşlarındaki benim gözüme göre Devedede Hatcesi iri yarı idi. Yolda 
yürürken yerleri sarsarak yürürdü. Sesi sert ve keskin çıkardı. Herhangi birine ba‐
ğırdığı zaman karşısındaki kişi kim olursa olsun sesi soluğu kesilirdi. Susardı. Deve‐
dede Hatçesi küfürde ederdi. 
 

Devedede Hatçesi daha neler yapardı onları da anlatayım. İster bizim ma‐
halleden olsun,  ister aşağı mahalleden.  İstersen kentimizin en uzak mahllesinden 
farketmez. Sokaktaki tüm çocukların kimin kızı, kimin oğlu olduğunu bilirdi. Herkesi 
tanırdı. Hatta kimin oğlu askerden geldi. Eli ekmek tuttu. Evlenmesi gerekiyor, anası 
babasından önce o bilirdi. Gerekirse gerekli olan yerlere bunu sesli  sesli  söylerdi. 
Hatta gerekli olmayan yerlere de söylerdi. Böylece yakınlarını utandırırdı. Oğlanları 
bildiği gibi hangi genç kızın evlilik  zamanı geldiğini, hangisinin evde kalmak üzere 
olduğunu da bilirdi. Bunun dışında kimin kızının, kimin oğluna yakıştığını da bilirdi. 
Bu düşüncesini gereken yerlere aktarırdı. Dünürbaşılık ta (Çöpçatanlık) ederdi. 

Kız  tarafına “Kızınızı  şuna versek ya,”; oğlan  tarafına da “Niye duruyor‐
sunuz ............’nın kızını istemeye gitsek ya,” derdi. 

Önerileri nişanlılık ve evlilikle noktalanınca karşılığında armağanlarını da 
alırdı. 

Devedede Hatcesinin bu uğraşısı onun özel mesleklerinden biri idi. Bu ko‐
nuda başarılıydı. 
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Kentimizde ki  tüm çocukların kimin çocuğu, kimin torunu olduğunu bilirdi 
dedim ya. Onu da yaşantımdan bir kesitle anlatayım;  
En büyük ablamların  Dovala denilen kentyimizin en uzak mahallesine  gelin gitmiş‐
ti. Kayınpederinin  Büyük Çokgozlardan önce bakımlı ve çok büyük bağları vardı. Bu 
bağın doğu yönünde “Taşlık” denilen Taş Ocakları bulunuyordu. Ablamların bağına 
gittiğimde burayı keşfetmiştim. O mahalleden edindiğim arkadaşlarla taşlığa gidip 
kayalara tırmanmayı önerdim. 8‐10 yaşlarında 5‐6 çocuk beraberce taşlığa gittik. 
Gönlümüzce eğlendik. Özgürce kayalara tırmandık. Yorulup aşağıya inerken iki üç 
kadınla Devedede Hatçesi’ni Büyük Çokkozlardan geldiğini gördüm. Görünce he‐
men harımın(Bağlar arsında küçük ağaçcıklardan oluşturulmuş doğal duvar) arka‐
sına saklandım. Benimle birlikte saklananlar da oldu, saklanmayanlar da. Devedede 
Hatcesi uzaklardan bizi gördü. Kimimize adımızla, kimimize anamızın babamızın 
adıyla seslendi. 

“Hey!... ...........’nın oğlu. Saklanma bakalım. Ne b.k işiniz var buralarda. 
Başınıza bi b.k gelirse ananız babanız o b.kun kokusunu kırk yıl arıtamaz. Hadi 
bakalım doğru evinize...” diye bağırdı. Çocuklardan kimisi saklandığı yerden hemen 
çıktı. Kimisi daha da saklandı. Benim adımı söylememişti. Ben sevindim. Beni gör‐
medi diye yerimden kıpırdamadım. Bu kez bana adımla bağırdı. Hem de çok kızdığı 
zaman çocukları korkuttuğu sözcüklerle bağırdı. 

“Yılmaz!... Yılmaz!... Oralarda  saklanıp kurtulacağını sanma.  Şimdi ge‐
lirsen yanına, seni donumun içine koyuveririm,” dedi.  

Uzun paçalı çok bol şalvar giyerdi. Kızdığı çocuklara şalvarının lastiğinden 
tutup uzatarak “Şimdi seni donumun  içine koyarım ha!...” derdi. Bu sözünü duy‐
duğum an ben çok çok korkardım. Kocaman karanlık donunun  içinde boğulup öle‐
ceğimi düşlerdim. 

Devedede Hatcesi düğünlerde de oyun  alanını boş bıraktırmazdı.  “Hadi 
kaltaklar!... Neye nazlanıyorsunuz,” diye birinin kolundan  tutup oyun alanına çe‐
kerdi. 

Ne zaman, nerede, kime ne söyleyeceği nasıl davranacağını bilirdi. 
“Şimdi seni donumun içine koyarım ha!...” deyince ben korktum. Saklandığım yer‐
den çıkıp olanca hızımla 5‐6 Km ötedeki evimize dek kan ter içinde koşa koşa gittim. 

Şimdiki çocukları kim donunun içine koyabilir. 
Koymaya kalksalar 8‐10 yaşlarında değil, daha küçük çocuklardan bile kim 

bilir ne farklı yanıtlar alırlar. 
İşte böyle. 
Kentimizin  Devedede Hatcesi, Devedede Hatcesi idi. 
Herkes onu bilirdi. O da herkesi bilirdi. 
Çünkü o bizdendi. Bizden biri idi. Memleketlimizdi. 
Hatçe Teyzesmizdi.,kentimizin Devedede Hatçesi’ydi.  
Bir zamanlar büyük bir aile olan kentimizde  o bir simge idi. 
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HATIRA DEDİK ANLAMADIN MI? . .  

 
Halilibram normal değildi. 
Salak veya aptal hiç değildi. 
Bazen deliliğe vururdu. Ama deli de değildi. Sadece garipti. 
 
2000 yılında 70 yaşına yakın öldü. 
Mahallemiz veya sokağımız değil,kentimiz   Halilibram’sız kaldı. Halilib‐

ram’ı 1950’li yıllarda  tanıdım. O  zaman 16‐18 yaşlarında  idi.Evimizin  sokağında ki  
Caminin ön bahçesinin kuzey ve doğu yönlerinde “L”  şeklinde  sıralanmış 7‐8 oda 
vardı. Bunlara biz “medirse” derdik. Camiye bağlı   Medresenin yıkıntılarından arta 
kalan son odalardı. Çok az anımsıyorum bu odalarda daha önceden Dersim İsyanın‐
dan  sonra  o  yöreden  zorunlu  göçe  tutulan  Kürt  vatandaşlar  kalmıştı.Kentlimizde  
bunları yadsımamıştı. Bunlardan birinin Şavazat isimli kızları ablamlardan biriyle ya‐
şıttı. Ablamın da mahallede çok  iyi anlaştığı arkadaşlarından biriydi. Sonradan bu‐
rada kalan Kürt vatandaşları göremedim. Bu kürt vatandaşların yoksulları çok yok‐
suldular. Amelelik  yaparlardı.  Pantolon  bulamayanlar  jüt  çuvalların  altını  keserek 
etek  gibi  giyerlerdi.  Zenginleri  de  lacivert  elbiselerini  yeleksiz  giymezlerdi.  Bütün 
gün sokaklarda dolaşarak kehribar ağızlıklarının ucunda kendilerinin sardıkları siga‐
rayı tüttürürlerdi. Yelek ceplerini süsleyen gümüş köstekli saaatleriyle zamanı ölçer‐
lerdi. Önce Lacivert elbiseliler bir dönem sonra pantolon yerine  jüt çuvaldan etek 
giyen vatandaşlar görülmedi. Benim  için bir boşluk olan dönemden sonra bu oda‐
lardan birinde Halilibram annesi ve kardeşi ile kalmaya başladı. Onlardan başka di‐
ğer odalarda anne, anneanne ve üç çocuktan oluşan başka bir aile daha vardı. Geri 
kalan odalarda caminin hocasından hafızlık dersi alan çocuklar kalırdı. Hafızlık dersi 
alanların arasında Halilibram’da vardı. Halilibram’ın bir eli çolak, bir ayağı topal ol‐
masına karşın çok güzel eski yazı tahta oymalar yapardı. Hafızlık dersi aldığı günler‐
den kalan ismi ile Halilibram’a eskiler “Hafız” ismini takmışlardı. Bu nedenle “Hafız” 
diye de tanınırdı. Hafızlığa çalıştığı yıllarda herkesle konuşur, konuştuğu dinlenirdi. 
Bir süre sonra annesi öldü. Halilibram daha da  içine kapandı. Canı  isterse karşısın‐
daki  insanla konuşmaya başladı. Sevmediği kişiler karşısında saatlerce konuşsalar, 
dil dökseler ağzından tek bir sözcük alamazlardı. Daha sonraki yıllarda medresedeki  
son odalar tamamen harap oldu. Döküntüye döndü. Tümünü belediye yıktı. Halilib‐
ram  sokakta  kaldı.  Sokakta  yatmaya  başladı.  Caminin  bahçesinden  uzaklaşmadı. 
Beğendiği,  hoşlandığı  komşuların  getirdiği  yemekleri  aldı  yedi.  Açta  olsa  kırıldığı 
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komşuların  getirdiği  yemeklere  dönüp  bakmadı.  Bir  süre  sonra mahalleli Halilib‐
ram’ı evsiz bırakmadı. Caminin bahçesinin bir köşesine 8‐10 m2’lik bir oda  çeviri‐
verdi. Halilibram  tek yataklı o odada yaşamını sürdürdü. Evlerimizin bekçisi, soka‐
ğımızın simgesi idi.  

Ben evimizi başkasına tanımlarken “Halilibram’ın sokağında,” derdim. 
Yazlık sinamaların bol olduğu o dönemlerde Halilibram  istediği sinamaya 

biletsiz girerdi. Halilibram sinamaya  yaklaşırken kapı önündeki kalabalık ayrılır, ka‐
pıdaki görevli “Buyur Halilibram,” derdi. Seyircinin az olduğu günlerde bile ön üç 
beş sıranın boş kalmasına karşın o her zaman en ön sıradaki sandalyelerden birinde 
tek başına otururdu. 

O yıllarda sinemaların öğrenci matinelerinde, filmin öpüşme sahnelerinde 
salondakiler hep bir ağızdan “çiftçi onbeş!...” diye bağırıp salonu inletirlerdi. Bu ba‐
ğırmaya  yeni  bir moda  eklendi.  Filmin  dansözlü  sahnelerinin  yakın  plan  çekimde 
veya  filimdeki genç kızın eteği rüzgardan savrulduğu an salon “Hafıza piyango!..” 
diye bağırırlardı. Bu bağırmanın arkasından salonun sessizliği yakaladığı an, salonu 
Hafız’ın kahkahası kaplardı. Hafız ön sıralarda oturmasının gerekçesini, savrulan bir 
eteğin altını daha rahat gördüğünü kahkahalarla anlatarak açıklardı. Belki düş dün‐
yasında yaşıyordu. Belki de karşısındaki ile dalga geçiyordu. 

Hafızsız sinamalarda film seyretmek, hele hele öğrenci matinalarında film 
seyretmek  çok  zevksiz olurdu. Hafız mahallemizin  simgesi,  sinamalarımızın neşesi 
idi.  

Simidin  20  kuruş  olduğu  günlerde  üzerinde mermi  taşıyan  kadın  figürü 
bulunan 25 kuruşlar vardı. Sevdiği kişiler Hafız’a para vermek  isterlerke  “Fatmalı 
Para” diyerek onlardan 25 kuruş  isterdi. Fazlasını almazdı. Bir gün odasının önün‐
den geçerken beni çağırdı. Yatağının altından gaz tenekesi çıkardı. Topladığı 25 ku‐
ruşları gösterdi.  

 
 
Ben;  
“Yaşa Hafız... Tenekenin dolmasına az kalmış. Gayret et doldur. Bu do‐

lunca ikinci tenekeyi ben getirivereyim,” dedim.  
 
Hafız tok sesi ile uzun uzun kahkaha attı. 
İçinden gelmediği an karşısındaki kişi  ile  tek kelime konuşmayan Halilib‐

ram gerektiğinde güldürü de üretirdi. 
Bunu örnekleme ile anlatayım. 
1970 sonrası kentimizde   Boyacı Abdullah diye birisi daha ortaya çıktı. O 

yıllarda boyacı Abdullah 20  ‐ 25 yaşlarında  idi. Merkez köylerdenmiş. Sanırım kü‐
çüklüğünde çocuk  felci geçirmiş. Yürürken  tüm vücudu sallanırdı.  İlk günlerde çift 
değnekle yürüyordu. Köyde yakınları kente  inip  cami önlerinde dilenmesini öner‐
mişler. Bu öneri Abdullah’ın onuruna dokunmuş. Olayı köydeki öğretmene anlat‐
mış. Öğretmen de kente ayakkabı boyacılığı yapmasını önermiş. “Böylece yapabile‐
ceğin bir  işi yaparsın. Emeğinle kazanırsın, onurunla yaşarsın,” demiş. Ayakkabı 
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boyamasını  da  akşamları  kurs  verircesine  öğretmiş.  Kursunu  tamamlayan  Abdul‐
lah’ı kentimize  getirmiş. Vali Konağında ve Belediye’de ilgililere söylemiş. Abdullah 
belediye binasının veya vilayet binasının görünmez bir yerine boya sandığını koyup 
odaları dolaşarak boyanacak ayakkabıları  toplayıp onları boyayarak  yaşamını  sür‐
dürmeye başlamıştı. Kendi deyişi ile Abdullah “Resmi Daire Boyacısı,” olmuştu. 

Abdullah’ın öyküsü de böyle. 
           Gösterdiğimiz yakınlık nedeni ile Abdullah sık sık bize de gelirdi. Bizi de 
akraba bilirdi. 

Zamanla iki koltuk değneğini attı. Tek bastonla dolaşmaya başladı. 
Gene de yürürken tüm vücudu sallanıyordu. 
Halilibram bir gün odasının önünden geçerken bana seslendi. 
“Yılmaz bey... Yılmaz bey...” diye bağırdı. 
“Buyur Halilibram,” dedim. 
“Sizin Abdullah’ın kabahati var,” diye şikayet etti. 
“Söyle  de  ona aktarayım. Gerekirse  kızayım. Bir  daha  yapmasın,”  de‐

dim. 
 

“Lafın  kâr  etmez. Mümkün  değil...  Yaptığı  işi  önleyemezsin,”  diye  ko‐
nuşmasını uzattı da, uzattı. Ben daha da meraklandım. Biraz sert sesle; “Hadi baka‐
lım.. Neymiş suçu... Söyleyeceksen söyle,” deyince. 

Kahkalarla; 
 
“Sizin Abdullah yürürken sürekli harmandalı oynuyor,” demez mi. Kendi 

farklı bir şekilde yürüyormuş gibi Abdullah’ın yürüyüşüne kulp takmıştı. Kendi bul‐
duğu  benzetmesine  kendisi  de  kahkahalarla  gülüyordu.  Ben  de  güldüm. Gülerek 
yürüdüm gittim. 

 
İşte böyle. Gerekirse gerekli yerlerde Halilibram güldürü de üretiyordu. 

Halilibram gençlik döneminde uğraştığı oymacılığı yaşamı boyunca sürdürdü. 
Kimi zaman yaptığı ayna çerçevesini büyüteçle güneş ışığında erittiği plastikler‐
den kakmalar yapardı. Kimi zaman yaptığı bastonları kakmalarla birlikte gene 
büyüteçle güneş ışığıyla yaptığı yakmalarla süslerdi. Bir dönem oymalı, yakmalı, 
ayna kakmalı davul tokmakları üretmeye başladı. Zaman zaman bunları kendin‐
ce çeşitli yerlerde sergilerdi. 

Bir gün yaptıklarının bir bölümü kentimizin en  işlek  caddesinin Dört Yol 
diye  isimlendirilen    yerin      köşesinde,  kaldırımın  kenasında  sergilemiş.  Yanına da 
bahar  güneşinin  güzelliğinde  yan  gelip  yatmış. Güneşin,  yaşamın  ve  yaptıklarının 
tadını çıkarıyordu. Beni uzaktan görünce “Yılmaz Beyy!..” diye bağırıp çağırdı. Ya‐
nına yaklaştığım an eliyle işaret ederek sergisini izlememi istedi. 

“Hafız  eline  sağlık. Hepsi  çok  güzel  olmuş. Ama  üzerinde  fiatları  yok. 
Bunlar kaç para,” dedim. 

Güldü. Hem de uzun uzun güldü. Yanıt vermedi. Davul tokmaklarından bi‐
rini elime aldım. 
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“Hafız bunu çok beğendim. Biliyorsun kentimizden  taşınıyorum. Gittiğm yer‐
de gerekebilir. Senden de hatıra olur. Kaç para ise bunuı ben  alayım,” dedim. 
Elimi cebime götürdüm. 

Halilibram; 
“Onu almaya yetecek paran var mı,” dedi. 
“Var..” dedim. 
O;  
“Ona bir yıllık maaşını versen onu gene alamazsın,” diye yanıtladı. 
Ben de;  
“Eh öyle  ise, ama çok güzel olmuş. Eline sağlık,” deyip davul tokmağını 

yerine bırakarak ayrıldım. 
Akşam evime uğradı. 

“Memleketimizden  gittiğini biliyorum. Bu benden sana hatıra olsun,” diyerek 
para ile satmaya kıyamadığı davul tokmağını bana uzattı. 

Ben gene;  
“Sağ  ol Hafız.  Teşekkürler. Hediyen  için  çok  teşekkürler.  Borcum  ne,” 

dedim. 
Gözleri çakmak çakmak iken,sert ve keskin sesiyle; 
“Hatıra dedik ya... Sen laftan anlamaz mısın,” demez mi. 
Ben;  
“Tamam… O zaman hatıra olarak kabul ediyorum. Yaşamım boyunca da 

saklayacağım. Ama bundan sonra her kentimize  geldiğimde bunun borcunu sana 
taksit taksit ödeyeceğim. Kaç taksit olduğunu, taksitlerin kaçar liradan başladığı‐
nı şimdiden konuşmayalım,” dedim. 

Tok bir kahkaha attı. 
“Hatıra bu hatıra,” dedi. Çolak eli  ile yerdeki diğer oymaları topladı. To‐

pallaya topallaya yürüyüp giderken; 
“Demek  sen de gidiyorsun... Demek  sen de memleketimizden   gidiyor‐

sun. Demek seni de kaybediyoruz ha...” diye diye uzaklaştı gitti. 
Satmaya  kıyamadığı  el  emeği  davul  tokmağını  bana  “andırak”  olarak 

vermişti. 
Halilibram kimine göre kentimizde fazladan yaşayan biriydi. Kimine göre de to‐
pal, çolak, garip bir deliydi. 
Bana göre ise kentimizi tamamlayan kentimizin bir parçasıydı.  
Halilibram kentimizden biriydi.  
Kendimizden biriydi..... 
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HOŞ GELDİN DEDİK YA. . . 
 

Sokağımızın ana  cadde ile birleştiği yerin karşısında çıkmaz sokak vardı. Bu çıkmaz 
sokak 1960  öncesi iki ayrı arsa ile iki ayrı sokağa açılırdı. Sonradan arsalara evler 
yapıldı. Tamamen çıkmaz sokak odu. Biz oraya “Dede Baçası” derdik. Dede Bahçe‐
sinden iki ev vardı. Birisi Çamcı İsmail’in evi,. diğeri Boyacı Paşa’nın eviydi. Mahalleli 
Boyacı Paşanın babasının diş doktoru olduğunu söylerdi. Boyacı Paşa o evde annesi 
ile oturuyordu. Ayakkabı boyacılığı yapardı. Sabahları omzunda ki  boya sandığı ile 
çarşıya gidinceye dek boşluğa bağıra bağıra  konuşarak giderdi.  Hatta omzundaki 
boya sandığı ile yerden taş alıp sokağın ötelerine fırlatırdı.  
Fırlattığı taşlar küçük küçük taşlarda değildi. Yerel deyişmizle alama gibi taşlardı. O 
anda oradan geçersen atılan taşın etkisiyle orada yığılıp kalabilirdin. Sabah akşam 
bu böyle idi. Zaman zaman daha da saldırgan olurdu. O zamanlar gittiği yoldan geri 
döner, birini kovalarcasına omzundaki boya sandığını yere bırakarak koşardı. Ko‐
şarken yerde bulduğu taşların da fırlatırdı. O an ağzı daha da pis olurdu. Akla gel‐
meyecek küfürler ederdi. En çok kullandığı, en çok kızdığı sözcük “gıcık” sözcüğü 
idi. Onu kızdırmak isteyenler köşe başlarında saklanarak “Gıcık Paşa!...!” diye bağı‐
rıp saklanıverirlerdi.  

 
Bu söz onun sinirlerini en gergin noktaya getirmeye yeterdi. Bu kez kendisi “gı‐
cık” sözcüğü ile başlayan küfürleri sıralardı. 

Ben Boyacı Paşa’dan çok korkardım. Korunamazsam, attığı  taşlar bir ye‐
rime gelirse, sakat kalacağımdan korkardım.  

Karşılaştığım an ondan uzak durmaya özen gösterirdim. Olası göz göze ge‐
lişlerimde “Nasılsın Mehmet Ağabey,” deyip hemen oradan uzaklaşırdım. 

O da salt; 
“Sağol.. Sağol...., Sağol...” derdi. 

Adımı bir kez olsun söylediğini duymadım. 
1970’li yıllarda 30 yaşlarımda kentimize    izinli geldiğimde çarşıda dolaşı‐

yordum. Uzaktan belediyenin önünde boya  sandığının başında beni gördü. El etti 
çağırdı. Yanına yaklaştım. Boya sandığını göstererek;  

“Hoş geldin bakalım Yılmaz... Koy ayakkabıları şuraya da tozunu alıve‐
riyem,” dedi. 
                 Ben ayağımı boya sandığının üzerine koydum. Ayakkabılarımın tozunu al‐
dı. Bir kat boya sürdü. Fırçaladı cilaladı parlattı. Kadife bez ile son parlatmasını yap‐
tı. Boya fırçasını sandığa vurarak işinin bittiğini belirtti.Elime cebime soktum. Para 
çıkardım, uzattım. Gözleri fal taşı gibi açıldı. 

“Yılmaz sen ne yapıyorsun,” derken göz bebekleri daha da büyüdü. Bü‐
yüyen göz bebeklerini görünce ben çocukluğumda koktuğumdan daha da korktum. 

“Sana hoş geldin dedik, para mı istedik,” dedi. 
O an etrafındaki kişilerden biri; 
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“Gıcıklık etme Paşa... Parasını almak istemesen çağırır mıydın,” diye sö‐

zünü tamamlayamadan Boyacı Paşa fırladı kalktı boya sandığının başından. Laf atan 
kişi kurutuluşu kaçmakta buldu. Kaçan kişiyi kovalarken arkasından da bağırıyordu. 

“İb.e gıcık... Pu.t gıcık... Dondurmanın üstüne salep  içip nutuk atan gı‐
cık... Hoş geldinin ne olduğunu bilmeyen pu.t gıcık,” diye kendi söz dağarcığındaki 
küfürleri sıralıyordu. 

Ben boya sandığının önünde dikildim kaldım. Taş kesildim. 
Kovaladığı  kişi  kalabalığın  arasında  kaybolunca Boyacı  Paşa  geri  döndü. 

Olayların içine daha da karışmamak için o boya sandığına yaklaşırken seslendim.  
“Sağol Mehmet Ağabey ayna gibi oldu ayakkabılar,” deyip uzaklaştım. 
O biraz uzaktan beni yanıtladı. 
“Memlekette  dondurmanın  üstüne  salep  içip  nutuk  atan  pu.t  gıcıklar 

olmasa herşey daha da ayna gibi olacak,” dedi. 
Kendi düş dünyasına göre karşısındaki kişinin söz veya davranışlarını be‐

ğenmezse; 
“Dondurmanın üstüne salep içip nutuk atma,” derdi. 
Sanırım Boyacı Deli Mehmet yaşamdaki zıtlıklarla savaşını bu sözlerle ve‐

riyordu. Boyacı Deli Mehmet yıllar  sonra bana adımla  seslenip “Hoş geldin  için,” 
ayakkabılarını boyayıvermişti. 

Ben  kentimizi  çok özlemiştim.  İznimin başladığı  gün bir  saat bile bekle‐
meden otobüse atlayıp kentimize gelmiştim.  

Kentimiz  ve mahallemiz  Deli  Fahriye’siyle,  Boyacı  Paşa’sıyla,  Borunun 
Ali’a’sıyla, Gıvgıdı Üsen’iyle, Deli Ayten’iyle,  Çolakların Deli  Kız’la,  Fındık  Kafalı 
Ehsan’ıyla, Daş Evlenin Yaşar’ıyla, Noritdin’iyle çok güzeldi. 

Güzellikleri güzel güzel yaşamak çok güzeldi. 
Ben  şu  kentliyim  diyebilmek  en  güzeldi. O  kentin  delisinden  bile  “Hoş 

Geldin,” sözünü duyabilmek daha da güzeldi. 
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HAYDAN GELEN HUYA GİDER   
 
Beşkardeş içinde en uzun boylu, güçlü, kuvvetli 
olanıydı Ahmet. Kumral, dalgalı saçlı, mavi göz‐
lü, beyaz tenliydi, çok yakışıklıydı çok... Köyden 
bir kıza kaptırmıştı gönlünü. İki genç delicesine 
sevmişlerdi  birbirlerini.  Ama  nedense,  aileler 
karşı  çıkmış,  onaylamamışlardı  çocuklarının 
aşklarını, evlenmelerine izin vermemişlerdi. Ça‐
resiz kalan tüm diğer âşıklar gibi, el ele tutuşup 
kaçmışlardı  onlar  da.  Aileleri  zoraki  kabullen‐
mişti bu birlikteliği. Evlenmişler, mutluluğu ya‐
kalamışlardı sonunda.  İki oğulları, bir de kızları 
olmuştu. 
 
            Babası, Ahmet’e Baltacı Bağları’ndaki kı‐
raç bir tarla ile Azmak yakınında, kilise diye anı‐
lan deniz kıyısındaki küçük bir  tarlayı vermişti. 
Yetenekli, el becerileri gelişmiş biriydi o. Antik 
KYME  harabelerinin  çok  yakınında,  deniz  kıyı‐
sındaki bu  tarlasına  tek odalı, küçük bir  taş ev 
örmüştü.  Böylece  her  yaz  çardakla  uğraşmak‐
tan  kurtulmuş,  rahat  etmişti.  Yaz  mevsimini, 
deniz  kıyısındaki  bu  tarlasında,  tek  gözlü  taş 
evinde geçirirdi. Tarlasına kazdığı minik, sığ ku‐
yu ile de su sorununu çözmüştü. Küçük tarlası‐
nın  bir  bölümüne  tütün  dikiyor,  kalan  bölü‐
münde de sebze yetiştiriyordu. 
 
Her gün  sabahleyin  tütün  kırma  işinden  sonra 
denize  girip  yüzmek,  serinlemek  vazgeçilmez 
tutkusuydu.  Tepedeki  çardağında  kalmakta 
olan ağabeyini ve çocuklarını uzun uzun ıslık ça‐
larak  davet  ederdi.  Tarla  komşusu  olan  dayısı 
ve çocukları da gelirlerdi. Denizde kalabalık ve 
eğlenceli bir gurup oluşturarak hep birlikte çok 
neşeli, zevkli anlar yaşarlardı. Kız, erkek bütün 
çocuklar çok iyi yüzme öğrenirlerdi. 
 
Gün  boyu  hep  uyurdu  Ahmet.  Bütün  bir  yaz 
uykuyla, denizde yüzmekle geçer giderdi. Eylül 
ayı ortalarında havalar değişmeye başlardı. Bazı 
günler ortalık  iyice  sessizleşir, deniz  tembelle‐
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şir, çarşaf gibi olurdu. Denizin genel maviliği içinde, kumla kaplı yerlerin açık yeşilli‐
ği iyice belirginleşir, yüzeyde pırıl pırıl güneş ışıklarının, gümüşi yansımaları cilvele‐
şirdi. Dalgalar  tarafından getirilip bırakılan ve kıyılarda biriken erişteler, yosunlar, 
denizanaları kurur, çürürdü. Denizin taptaze, tertemiz nefesi her şeyi okşar, yalar, 
gelir geçerdi. Bazı günler fırtına patlar, çok sert eserdi. Deniz bulanık, karmaşık, ko‐
yu  bir  renk  alır,  kudurmuşçasına  kıyılara  saldırırdı.  Büyük  ve  güçlü  dalgalar  yolu 
aşar, Ahmet’in tarlasının duvarlarını acımasızca döverdi. Sıçrayıp, yükselen su dam‐
lacıkları yağmur gibi evinin üzerine, çevresine inerdi. 
 
            “Çok mu kederlisin deniz, bak benzin de solmuş? / Duygusuz, kaba kayalar 
anlamıyor derdini, / Kederli yüreğin itiyor sahillere seni. / Aniden öfkelendirince bi‐
rileri,  / Mavi  rengin  deniz,  kapkara  olmuş!  /  Kudurmuş  dalgaların  deniz,  kıyılara 
vurmuş…” 
 
            Artık geriye dönüş zamanlarının geldiğini  iyice anlarlar, birkaç parça eşyala‐
rını toplayıp, köydeki evlerine taşınırlardı. 
 
Son yıllarda Ahmet’i yeni bir merak sarmıştı. Bergamalı bir antikacı  ile arkadaş ol‐
muş, eski madeni paralar ve diğer tarihi eserler hakkında bilgiler edinmeye, İngiliz‐
ce  öğrenmeye  başlamıştı.  Nemrut mevkiinde  tarlası  olanlar,  çalışırlarken  birçok 
madeni paralar,  tuğladan yapılmış küçücük insan başları, çanak, çömlek bulurlardı. 
Tarihi KYME Devleti, iki bin yıl önce bu topraklar üzerinde hüküm sürmüştü. Kalıntı‐
ları şimdi toprak altındaydı. İzmir Çiğli’de NATO’ya ait bir hava alanı açılmış, bir as‐
keri birlik kurulmuştu. NATO’da görevli Amerika’lı subaylar, çok yakın olan Nemrut 
Körfezi’ne arabaları ile gelir,    sandal kiralayıp, denize açılırlardı. Üzerlerinde dalgıç 
elbiseleri, sırtlarında tüpleri, ellerinde tüfekleri  ile dalış yaparlardı. Çakmaklı sakin‐
leri ve özellikle de çocuklar, Amerikalıları şaşkınlık ve hayranlıkla  izlerlerdi. Tabii ki 
antikaya, tarihi eserlere çok düşkündü Amerikalılar! Köylünün elindeki eski madeni 
paraları, küçük heykelcikleri yok pahasına satın alırlardı. Tüm açgözlülükleriyle, ül‐
kemizin tarihi eserlerinin talan edilmesine katkılarını esirgemezlerdi. Aldığı beş on 
lirayı kar sayan, bilinçsiz köylü de bu tarihi talana alet olurdu. 
 
            Ahmet; antika alım satımında köyünün etkili kişisi olmuştu. Eski madeni pa‐
raların tümünü  tanıması, değerlerini anlaması, biraz da  İngilizce bilmesi nedeniyle 
aranan,  tercih edilen biriydi artık. Bu  işlerden para kazanmaya, aile bütçesine de 
önemli katkılar sağlamaya başladı. Köyün en çalışkan ve üretken çiftçisi olan babası 
ise tarlalarda çalışmadan para kazanmayı düşleyen Ahmet’i eleştiriyor, sonunda da 
hep aynı sözü söylüyordu: “Haydan gelen huya gider!” 
 
            Güneşli bir kış günüydü. Çoktandır  ilk kez bulutsuz,  rüzgârsız,  sakin, baharı 
andıran bir günü yaşıyorlardı. Çoban Memet, Ali Ağa’nın koyun sürüsünü, sabahın 
erken saatlerinde, Çıtırağıl Tepesi’ndeki ağıllarından çıkarmış, Karacadağ’a sürmüş‐
tü. Birkaç saat içinde dağın arka yüzündeki Mantarlı Dere’ye ulaşmışlardı. Koyunlar 
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hem otluyorlar, hem de dereden aşağı İskender Boğazı’na akıp, giden berrak sudan 
doya,  doya  içiyorlardı.  Çoban Memet,  uzun  değneğine  yaslandı,  kuzey  tarafında 
uzanan masmavi Nemrut Körfezi’ni, Dalyan’ı, Kırca Tepesi’ni, Ilıca Burnu’nu, Tavşan 
Adası’nı imrenerek, dakikalarca seyretti. Saatlerdir koyunların peşinden yürümenin, 
koşuşmanın kendisini oldukça yorduğunu ve çok da susadığını duyumsadı. Mantarlı 
Dere’nin cam gibi berrak, billur suyundan içmek üzere yavaş yavaş dereye yaklaştı. 
Durdu, gözlerini yumdu, ilkbaharı düşledi. 
 
            “Kır çiçekleri içinde uzanıyorum yeşillere, / Ayakucumda şırıldıyor berrak bir 
dere, / Kabarmış, koşuyor biriken sularıyla, / Kucaklıyor tüm doğayı kollarıyla, / Me‐
lodi gibi işliyor kalplere derenin sesi, / Mantarlı Dere gönüllerin sevgilisi…” 
 
 
            Dere bu gün, güneş  ışıklarının hücumuna uğramış gibiydi. Yaklaştıkça dere‐
den bambaşka parıltıların yayıldığını gördü. Yansıyan güneş ışıkları gözlerini kamaş‐
tırıyordu. Bunda bir  iş vardı. Yıllardır çobanlık yapar, bu dereye gelirdi. Böyle göz 
alıcı, değişik parıltılarla hiç karşılaşmamıştı.  “Hayırdır  inşallah!” diyerek adımlarını 
hızlandırdı, dereye ulaştı. Aman Allah’ım! Olamazdı. Gördüklerine  inanamadı. Bir 
seraptı bu, biraz sonra silinip yok olacak… Gözlerini yumdu,  iki eliyle ovdu,  tekrar 
açıp baktı. Gerçekti. Dere boyunca, iniş aşağı, çok sığ suyun altında saçılmış, dağıl‐
mış  onlarca  altın,  güneş  ışıkları  altında  parıldıyor,  göz  kırpıyordu.  Azık  torbasını 
boynundan  çıkardı, kıyıya  fırlattı. Eğilip, elini  suya  soktu, altınlardan birini  sımsıkı 
kavradı. Doğruldu, güneşe tuttu, ağzına götürüp dişledi. Artık iyice emindi, sahici al‐
tındı bu. Delirmişçesine dereye saldırdı. En aşağıda, seyrek duran altınlardan başla‐
dı. Yukarı doğru gittikçe sıklaşan onlarca altını birer, birer  topladı. Her birini kalın 
kepeneğine  silip,  güzelce  kuruladı. Boşalttığı  keçi  kılından örülmüş  azık  torbasına 
özenle  yerleştirdi. Dereyi defalarca dolaştı,  inceledi, hiç  altın  kalmadığına  kanaat 
getirdi. Zaten derenin üst başlarında bir kayanın dibinde, etrafındaki toprak, su ta‐
rafından oyulmuş ve yan yatmış küçük bir  toprak küp bulmuştu. Gömülü olan bu 
küpün devrilmesiyle,  içindeki altınların  saçıldığını  ve deredeki  su  ile birlikte aşağı 
doğru yayıldıklarını anladı. 
 
            Torbasını iki eliyle sıkı, sıkı kavrayarak oturdu. Koyunlar uzaklaşmamıştı. De‐
reden biraz su içti. Azığını yemeye çalıştı. Lokmalar boğazından güçlükle geçiyordu. 
Heyecandan elleri, ayakları titriyor, kalbi küt küt atıyor, hızlı hızlı soluyordu. Çoban 
şansıydı bu! İşte, artık zengindi, bir torba altını vardı. Ve bir düşünce girdabının içi‐
ne yuvarlandı.  Şimdi ne yapacaktı? Bu altınları nasıl koruyacaktı? Nasıl  satacaktı? 
Bir süre huzursuz oldu. Ama sonunda kararını verdi. Artık ne yapacağını biliyordu. 
Akşam  olmasını  bekleyecekti.  İçine  altınlarını  doldurduğu  azık  torbasını  boynuna 
astı. Torbayı sol koltuğunun altına yerleştirip, koluyla sıkıştırdı. Omuzlarına da ke‐
peneğini  attı,  koltuğunun  altında  çil  çil  altınlarla  dolu  hazinesi,  gözlerinde  sevinç 
ışıltıları, hızlı atan kalbiyle, tir tir titreyen bacaklarıyla yürüdü. Koyunlarının peşinde, 
hep hayaller kurarak, duygularını, heyecanını bastırmaya  çalışarak dolaştı, durdu. 
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Nihayet akşam oldu. Koyunlarını ağıla soktu. Süt sağımı bittikten sonra elini, yüzünü 
yıkadı. Ali Ağa’nın evinden gelen akşam yemeğini alelacele yedi ve köy kahvesine 
yürüdü. 
 
            Ahmet evinde eşi ve çocukları ile akşam yemeğini yemiş, erkenden köy kah‐
vesine gelmiş, oturmuştu. Hem çay  içiyor, hem de yanında oturan köylülere artık 
bir ölçüde iş ve meslek edindiği antikalar, madeni paralar hakkında bilgiler veriyor‐
du. Yüzü pencereye dönüktü. Bir ara dikkatli bakınca, dışarıdan  çoban Memet’in; 
kendisini kaş, göz işareti ile çağırdığını gördü. Antikacılığı artık bir meslek haline ge‐
tiren, bu konudaki bilgisi ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanan Ahmet, kalktı 
ve yavaşça köy kahvesinden dışarı çıktı. Dut ağacının gövdesine dayanarak dinelen, 
durmadan ayak değiştiren çobanın heyecanını, huzursuzluğunu anlamakta hiç zor‐
lanmadı. Etrafına bakınıp, kimsenin olmadığından emin olan çoban fısıldadı: “Dağda 
bir  şey buldum. Koyunların yanına, ağıla gidiyorum. Sen de oraya gel, gör. Aman 
Ahmet Ağa, kimseye görünme!” Çoban Memet hemen karanlıklara karıştı. Ahmet, 
biraz da Ferhat’ın kahvesine girdi, bir çay  içti. Ardından o da çıkıp karanlığa daldı. 
Ayın görünmediği, zifiri karanlığın her yana sindiği bu kış gecesinde, köyün aydınla‐
tılmamış  sokaklarında  sessizce, yokuş yukarı, koyun ağılına doğru yürüdü. Çoban, 
gürültü  çıkarmasınlar  diye  köpeklerini  de  ağıla  hapsetmiş,  heyecanla  konuğunu 
bekliyordu. Ahmet’in hafifçe seslenmesi üzerine gazlı fenerini kaldırdı ve onu  içeri 
aldı. Heyecandan kekeleyerek:  “Ahmet Ağa ben dağda bir altın buldum.  Şuna bir 
bak!” Ahmet, kendisine uzatılan tek altına soluk  fener  ışığında  şöyle bir baktı, he‐
men anladı. Yakın tarihe ait bir Osmanlı altınıydı bu. “Memet bana doğruyu söyle! 
Bu Osmanlı altını böyle tek bulunmaz. Gerisi nerede?” Ahmet’in bilgisine, sezgisine 
hayran kalmıştı çoban. Ona güveni tamdı. Her şeyi dosdoğru anlattı fısıltıyla. Ne de 
olsa yerin kulağı vardı. Kimse duymamalıydı. Torbayı çıkardı. Saydılar. Doksan altın 
vardı. Ahmet de dürüstçe konuştu: “Ey,  şanslı çoban! Bunların hepsi, tarihi değeri 
olmayan Osmanlı altını! İzmir’de bir kuyumcu tanıdığım var. Ona gizlice satabiliriz.” 
“Hepsini al, götür, sat. Yarısı senin, yarısı benim. Acaba benim payıma kaç  lira dü‐
şer?” Kolayca hesapladı ve çobanın eline geçecek parayı söyledi. Duyunca, havalara 
sıçradı çoban. Yıllarca çobanlık yapsa bu kadar para eline geçmezdi. “Aman!” dedi, 
sarıldı Ahmet’in ellerine. “ Her şeyi sen bilirsin! Başka bir şey demiyorum.” 
 
            “Bu altınlar sanıyorum eskiden Çakmaklı’da yaşayan bir Rum’a ait. Kurtuluş 
Savaşı sonrası buradan kaçarken yanında götürememiş. Daha sonra denizden gelip 
götürmek umuduyla o kayanın dibine gömmüş. Kime niyet, kime kısmet! Şanslı ço‐
ban!  Yıllar  sonra  sen  gel,  kendiliğinden  ortaya  saçılan  bu  altınları  topla,  torbana 
doldur. İkimiz de hayrını görürüz inşallah! Sen merak etme! Yarın akşam paranı alır‐
sın. Yalnız, ağzını sıkı tut ki başımıza bir iş gelmesin!” 
 
Ahmet, çobanın altınlarının bulunduğu kıl torbayı boynuna astı. Üzerini siyah, kalın 
montu ile iyice gizleyip, iniş aşağı evine yollandı. Gece karanlığının bütün ağırlığı ile 
üzerine  çöktüğü  sokaklardan  sessiz  bir  yel  gibi  esti,  geçti.  Eşi,  komşuların  birine 
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gitmişti, evde kimse yoktu. Altınları torbadan çıkarıp, kuşağına sardı. Bavulunun içi‐
ne sakladı. Boş kıl torbayı da evin arkasında bekleyen çobana geri verdi. Hiçbir şey 
olmamış gibi köy kahvesine yürüdü. 
 
          Sabah ezanı okunurken uyandı. Kalkıp, hazırlandı. Altınları yerleştirdiği kuşağı, 
beline sardı, yola çıktı. İzmir’de, çok eskiden beri tanışıp, alış veriş yaptığı kuyumcu‐
ya  gitti. Hiçbir  sorun  çıkmadan,  altınları  satıp,  parayı  cebine  koydu  ve  köye  geri 
döndü. Akşam hava karardıktan sonra, paranın yarısını bir gazetenin içine sardı, köy 
kahvesinin yan tarafında çobana verdi. El sıkışıp, helalleştiler, ayrıldılar. 
 
          Ertesi  sabah  Ali  Ağa’nın  ağılındaki  koyunların melemeleri  köyden  duyuldu. 
Ağıla gittiklerinde, çobanın ortadan yok olduğunu, eşyalarını toplayıp gittiğini gör‐
düler. Ahmet  de  ağıla  gidenlerin  arasına  katılmıştı. Ağılda  geceden  kalma  birçok 
ayak  izi görülüyordu.  İki olasılık vardı. Ya çoban bol paraya kavuştuğu  için kendili‐
ğinden, gizlice çekip gitmişti. Ya da ağzından laf kaçırmış, gece baskın yemiş, parası 
gasp edilmiş, tehdit edilerek köyü terk etmeye zorlanmıştı. Gerçek hiçbir zaman öğ‐
renilemedi.  Ahmet,  babasından  sıklıkla  işittiği  sözleri  kendi  kendine mırıldanarak 
yineledi: “Haydan gelen huya gider!” 
 

Eline  geçen  bu  parayla  uzun  zaman  hiç  çalışmadan  yaşadı Ahmet.  Bol,  bol 
yattı, dinlendi. Zaten ezelden beri çalışmayı pek sevmezdi. Herkesin çalıştığı sıcak 
yaz günlerinde o, serin ağaç gölgelerinde yattı, uyudu. Aradan birkaç yıl geçti. Ço‐
cukları büyüdü, giderleri arttı. Hazıra hazine dayanmazdı ki! Elde avuçta ne varsa 
bitti, babasının dediği gibi, “haydan gelen, huya gitti.” Bir süre daha antika alıp sa‐
tarak geçinmeye çalıştı. Ardından da yepyeni umutlarla İzmir’e, kente taşındı. Ama 
işleri bir türlü yolunda gitmedi. Bir süre sonra da köyüne geri dönmek zorunda kal‐
dı. 
 
            Köy  yakınlarında,  Hayıtlı  Dere mevkiinde  yeni  kurulan  bir  kimyasal  gübre 
fabrikasında işe girdi. Kırk yaşından sonra düzenli olarak çalışmaya başladı. Fabrika 
sınırları içinde, açık alanda traktör kullanarak geçirdi tam on beş yılını. Yazın sıcakta, 
güneşte kışın soğukta, yağmurda hep açık alandaydı. “Ne yapalım? Çocukluğumda 
ayağıma gelen fırsatı elimden kaçırdım, okuyamadım. Bir daha da Allah kolay bir iş 
nasip etmedi. Ama buna da şükür!”  derdi hep. Gençliğinde yıllarca çalışmamış, ya‐
şamının en verimli, en üretken dönemini hep yatarak geçirmişti. Sanki o günlerin 
acısı çıkıyordu. İş arkadaşları ve çevresindekiler hepsi ondan çok daha gençtiler. On‐
ların dert ortağı ve sırdaşıydı. Sevecenliğiyle, iyimserliğiyle, deneyimliliğiyle, sabrıy‐
la ve yaydığı pozitif enerji ile herkes tarafından çok sevilen biriydi. 
 

Yıllar böylece akıp geçti. Elli beş yaşlarında iken SSK dan emekli oldu. Kısa bir 
süre sonra da KYME harabelerinde bekçilik yapmaya başladı. İki maaşla rahat geçi‐
nip gidiyordu. O dalgalı, güzel  saçları dökülmüştü.  İyice kilo almış, göbeklenmişti. 
Her nasılsa, birdenbire zayıflamaya, rejim yapmaya karar verdi. Her türlü yiyecek‐
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ten elini çekti. Bir, iki elma yiyerek gününü geçirmeye başladı. Yakınlarının uyarıla‐
rına hiç kulak asmadı. Çok hızlı kilo verdi, zayıfladı. Bu arada sağlığı da bozuldu. İd‐
rarının ve dışkısının renginin tamamen değişmesi, halsizlik, aşırı terleme onu kuşku‐
ya düşürdü.  İzmir’e hastaneye gitti. Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, hekimler 
oğullarına, durumunun çok ciddi olduğunu, karaciğer kanserine yakalandığını söy‐
lediler. Acilen  yatırıldığı hastanede  aylarca  kaldı.  Sonunda doktorlar:  “Artık bizim 
yapabileceğimiz bir şey kalmadı, hastayı evine götürebilirsiniz!” dediler. 
 
            Ahmet,  serum  şişeleriyle, ağrı kesici haplarla köydeki evinde bir  süre daha 
yaşam savaşı verdi. Oğulları, kızı, eşi hep yanı başındaydılar. Geleni, gideni, seveni 
çoktu. Sessiz kaldığı uzun bir süre sonunda: “Beni kaldırın, oturtun!” diye  fısıldadı 
oğullarına. Kızı sordu: “Baba bir şey istiyor musun? Hemen getireyim.” 
 
            Başı göğsüne düşmüş olan Ahmet, oturmakta olduğu yatağından güç işitilen 
bir sesle yanıtladı: “Ne isteyim kızım? Allahtan ölüm istiyorum. Hem de çok çabuk. 
Ölüm kurtuluşum olacak. Çektiğim bu acılar dinecek inşallah!” Çevresindekiler hıç‐
kırıklara, gözyaşlarına boğuldular. Çaresizdiler. Ne yapabilirlerdi ki? Ölüm; her can‐
lının  kaçınılmaz,  acı  sonuydu.  Çok  geçmedi,  Ahmet  elli  sekiz  yaşındayken  hakkın 
rahmetine kavuştu… 
 
                                                           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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BALIKÇI 
 
            Nisan ayı sonları, çok güzel bir ilkbahar günüydü. Hüsnü erkenden kalkmıştı. 
Zaten bütün gece de doğru dürüst uyuyamamıştı ya! Karısıyla didişmiş durmuştu 
sabaha değin. Mızmızlanmış, ağlaşıp durmuştu Zeliha. Hiç hoşlanmadığı, hatta nef‐
ret ettiği, devamlı gözyaşı döken, bitmek tükenmek bilmez şikâyetlerini ardı ardına 
sıralayan o sulu göz kadınlardan biriydi karşısındaki! Kendisiyle didişmiş, durmadan 
söylenmişti:  
 
“Elde avuçta yok, üst baş dökülüyor. Yiyecek bir  şey de kalmadı evde.  İki çocuğu‐
muzu bu gün nasıl doyuracağım? Çocuklarımızı evde yalnız bırakıp ben mi düşeyim 
nafakamızın peşine? Kahvede bomboş oturup, çene çalacağına, bir  şeyler yapsan, 
kazansan, eve ellerin dolu gelsen! Ben de evde  işlerimi yapar, yıkar, paklar, aşımı 
pişirir, çocuklarımızı beslerdim.” 
 
            Sabah,  şafak  sökerken  erkenden  kalkan,  yüzünü  yıkayıp,  evin önüne  çıkan 
Hüsnü gerindi, çevresine bakındı, uzun ve kalın parmaklı ellerini, yazın güneşin, kı‐
şın soğuğun kavurduğu, esmerleştirdiği yüzünde gezdirdi, “Yoksulluğun gözü kör ol‐
sun!” diye iç geçirdi. İşi gücü, malı mülkü, parası pulu yoktu. Üç beş kuruş kazana‐
bilmek, evine yiyecek bir şeyler götürebilmek için ne yapmalıydı? 
 
            Sabah sabah cebinden paketini, çakmağını çıkardı, bir sigara yaktı. Emercesi‐
ne  içine  çektiği  dumanları  ağzından, burnundan  savurarak  yürüdü. Biraz  ilerideki 
yüksekçe bir taşın üzerine çıkıp çömeldi. Canı çok sıkkındı, tükenen umutlar, hayal 
kırıklıkları, yaşama karşı duyumsadığı öfke… Derin düşüncelere daldı. Kader! Kendi‐
sinin  hiçbir  katkısının  ve  sorumluluğunun  bulunmadığı,  tartışılamaz,  eleştirilemez 
ilâhi bir gücün çizdiği bir çizgi, değiştirilemez bir yazgı… 
 
Denize takıldı gözü birden. Esintisiz, sakin, kıpırtısızdı. Hani, çarşaf gibi derler ya! İş‐
te  öyleydi.  Kıyılara  yakın  bölümü  renksiz  gibiydi,  açıklara  doğru mavileşiyor,  çok 
uzaklarda koyu laciverte dönüşüyordu. Çok sevdiği bir deniz şiirini anımsadı ve mı‐
rıldandı. 
 
“Çare bulamadığım sayısız dertlerime, / Derman olur musun, sormaya geldim de‐
niz? / Derinliklerine gömdüğüm  tüm umutlarımı, / Yeniden yeşertir misin, almaya 
geldim deniz?” 
 
Ensesini kaşırken kararını verdi. Balığa çıkacaktı, denizde arayacaktı çoluk çocuğu‐
nun nafakasını.  İyi de nasıl yapacaktı bu  işi? Oltası, misinası, serpmesi, ağı, sandalı 
yoktu ki! Boş ellerle de balık tutulamazdı ki! Tek çare vardı, dinamit… 
 
            Geçenlerde Kaymakam’ın, Karakol Komutanı’nın  köyde dinamit  konusunda 
yaptıkları  konuşmaları, uyarıları  anımsadı  ister  istemez. Üzerinde patlayıcı bulun‐
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durmak, taşımak başlı başına bir suçtu. Onu ateşlemek ve denizde av amacıyla kul‐
lanmak da ayrı bir suçtu. Çok tehlikeliydi de. Bir aksilik olduğunda insanların canla‐
rından olması da olasıydı. Öğretmen, dinamitin denizdeki  tüm canlılara büyük za‐
rarlar verdiğini, imam da günah olduğunu söylemişti. Patlama anında yakın çevrede 
bulunan küçük, büyük tüm canlılar olumsuz etkileniyor, ölüyor, doğal yaşam felce 
uğruyordu.  
 
            Bu düşüncelerin tümünü sildi beyninden. Çoluk çocuğu evde açken, balıkları, 
doğayı düşünecek hali  yoktu doğrusu! Her  tehlikeyi  göze  alacaktı. Dayısı Muhsin 
Kaptan’a gitti, parasını sonra ödemek üzere ondan bir dinamit istedi. Bu tehlikeli ve 
yasak maddeyi hiç kimselere vermeyen dayısı, yoksul ve çaresiz yeğenine kıyamadı. 
Gazete  kâğıdına  sarılı  dinamiti,  kısa  bir  fitil  ile  birlikte  uzatırken  de  uyarmadan 
edemedi: 
 
            “ Fitili ateşledin mi, mutlaka fırlat elinden! Sakın kararsızlık geçirme!  İki  ilçe 
arasında,  sınırdaki  dalyana  gideceksiniz  sanırım.  Devriye  gezen  jandarmalara  da 
dikkat et! Her iki ilçeden de gelebilirler. Bu dinamiti de benden almadın, unutma!” 
 
            Arkadaşı Ali  ile birlikte,  ikişer paket sigaralarını, gazlı çakmaklarını da yanla‐
rına alarak,  düştüler yola. Yaya gidiyordu Hüsnü. Ali ise iki boş küfeyi sardığı eşeği‐
ne binmişti. Vurdukları balıkları bu küfelere doldurup, eşeğe taşıtacaklardı. Köyden 
kuzeye doğru yürüdüler, Asmalıdere’yi, Baltacı Bağları’nı, Nemrut’u, Kırca’yı geçti‐
ler. Bir saatte dalyanın ağzına ulaştılar. Eşeği uygun bir yere bağlayıp, yüksekçe bir 
kayanın üzerine  tırmandılar. Deniz cam gibiydi. Açık denizden, dalyana girip çıkan 
balık sürülerini bulundukları yerden görmek çok kolay olacaktı. Artık sabırla nasip‐
lerini beklemekten başka yapacakları bir iş kalmamıştı. Hüsnü sigarasını yaktı, iştah‐
la çekti dumanı ciğerlerine. Balık sürüsü göründüğü an dinamit  fitilini ateşleyebil‐
mek için, söndürmeden, birbirine ekleyerek, sırayla içeceklerdi sigaralarını. Sırt sırta 
verip oturdular. Deneyimli Ali, denizi ve geçecek balık sürüsünü dikkatle ve umutla 
gözlerken, Hüsnü de çevreyi ve  jandarma devriyesini gözlemekteydi, bir terslik ol‐
maması için dua ederek… Uzunca bir süre geçti, her ikisi de beşer altışar sigara içti‐
ler. 
 
            “İşte, bir kefal sürüsü geçiyor!” Diye heyecanla fısıldadı Ali. 
 
Ayağa  fırlayıp, kayanın ucuna koşan Hüsnü,  telaşla dudaklarına yapışan  sigarasını 
almaya çabaladı ve biraz geç de olsa dinamitin kısacık  fitilini ateşleyiverdi. Denize 
dikkatle baktığında, süratle geçen kefal sürüsünün oldukça uzaklaştığını gördü. Dü‐
şünceler, yıldırım hızıyla geçti zihninden… Dinamiti fırlatsa, uzaklaşan sürünün orta‐
sına ya düşüremezse! Borç aldığı elindeki tek dinamit de boşa giderse! Evine, çoluk 
çocuğuna  eli  boş mu  dönecekti? Nasıl  girerdi  kapıdan  içeri? Hangi  yüzle  bakardı 
eşinin yüzüne? Daha sabahleyin “Anne, mama!” diye ağlaşan aç çocuklarına nasıl 
sarılırdı? Olmamalıydı bunlar! 
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            Anlık  düşüncelerdi…  Karar  vermişti  birden.  Dinamiti  heba  etmeyecekti. 
Yanmakta olan kısacık fitili boş eliyle kavradı ve dinamit  lokumundan ayırmak  için 
asıldı. Dalyana,  tüm Nemrut  körfezine  yayılan,  çevredeki  tepelere  çarpıp  yankıla‐
nan, geri gelen büyük bir patlama sesi duyuldu. Booommm… 
 
Büyük kayanın üzerine  sırt üstü boylu boyunca devrilirken,  “Allah! Yandım!” diye 
inleyebildi sadece. Ağzından anlamsız hırıltılar duyuluyor, baygın, hareketsiz, kımıl‐
tısız yatıyordu. Her  iki eli de bileklerinden kopmuştu. Bileklerinden fışkıran kanlar, 
kayanın oyuklarını dolduruyor, her yanı kızıla boyuyordu. 
 
            Hüsnü’nün iki metre gerisinde bulunan Ali; patlamanın korkunçluğu, arkada‐
şının devrilmesi, kopan bileklerinden süzülen kanların etkisiyle  şoka girmiş, dona‐
kalmıştı. Neyse ki çarçabuk  toparladı kendisini. “Hüsnü!” diye ağlayarak kucakladı 
arkadaşını. Öncelikle bileklerinden akan kanı önlemeli diye düşündü. Kendi gömle‐
ğinin uzun kollarını yırtarak, her iki bileğinin üzerinden sıktı sıktı ve bağladı. Sırtına 
aldığı gibi kayadan aşağı, denize ve kıyıya  taşıdı baygın arkadaşını. Eşeğini  çözüp, 
Hüsnü’yü bindirdi üzerine. Bir eliyle yuları tutarken diğeriyle de arkadaşını güçlükle 
dengeledi. Bir km ötedeki asfalt yola ulaşmaları çok sürmedi. İlk gelen taşıtı da dur‐
durup, hastaneye yetiştirdi onu. 
 
            Tam karın hizasında ve çok yakınındaki patlamanın basıncı ile tüm iç organla‐
rı da çok büyük zarar görmüştü. Günlerce hastanede yattı Hüsnü. Yoksulluklar, so‐
runlar ve acılar içinde geçen bir yaşamın yürek parçalayan, hazin sonunu tüm çaba‐
larına karşın hekimler de önleyemediler. İç organların bir türlü çalışmaması sonucu 
da onu köyüne, evine gönderdiler, umutsuz vaka olarak… 
 
            Güneşli,  rüzgârsız,  çok güzel bir bahar  sabahıydı. Bembeyaz ambulans, dü‐
düklerini öttürerek köye girdi, Hüsnü’nün evinin önünde durdu. Tüm komşular, ak‐
rabalar, çocuklar üşüşüverdiler evin önüne. Hepsinin de yüzlerinde, bir anda ortaya 
çıkıveren olayların, kazaların neden olduğu merakın, heyecanın  izleri vardı. Hiçbir 
insan, kazazedenin en yakınları bile bu heyecanın dışında kalamamışlardı. Hepsi o 
tekdüze yaşamları  içinde bir değişikliğin oluşuna heyecanlanmışlardı öncelikle. Ağ‐
lamak, hıçkırmak, üzülmek, mateme gömülmek daha sonra duyumsadıkları duygu‐
lardı. 
 
Sedyeyle, başucunda bağlı serum şişesiyle, bembeyaz örtüler içinde indirdiler, bay‐
gın durumdaki Hüsnü’yü. İki gözlü küçücük evin daracık bir odasına yatırdılar. Evin 
önünde  toplanan  kalabalık büyüdükçe büyüdü. Özellikle de  çocukların  tümü ora‐
daydı sanki. Belki de yaşamlarında ilk kez bir sedye, bir ambulans görüyorlardı. Bu 
bembeyaz  taşıttan gözlerini alamamışlardı. Ambulans, yine düdüklerini öttürerek, 
kalabalığı yarıp gitti ve kısa süre içinde de gözden kayboldu. 
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Bu kez de herkes daracık, küçücük odaya doluşuverdi. Tahta bir divana serili yata‐
ğında, beyaz bir çarşafla örtülü Hüsnü’nün başucunda, duvardaki çiviye takılıydı se‐
rum şişesi. Baygındı, kıpırtısızdı, sakindi, sessizdi Hüsnü. Gözleri kapalı, öylece upu‐
zun yatıyordu.  İki kolu da bedenini örten beyaz çarşafın üzerinde, açıkta uzanıyor‐
du. Ellerinin ikisi de yoktu, bileklerinden kopmuştu. Kar gibi bembeyaz sargılarla sa‐
rılıydı bilekleri. Ucunda elleri olmayan,  iyice  incelmiş bu  iki kol, daha  çok  iki  ince 
değneğe benziyordu.  Küçük ziyaretçilerin gözleri, ilk kez gördükleri serum şişesinde 
ve hastanın kollarındaydı en çok… 
 
Odasında, çevresinde, yakınında toplanan onca insanın farkında bile değildi besbel‐
li. Bambaşka bir dünyaya, bilinmeyene doğru yol alıyordu adım adım… Aralıklarla 
kısa, hafif nefesler alıyor, kusacakmış gibi gırtlağı ağzına doğru yükseliyor, belli be‐
lirsiz bir hırıltıdan sonra yeniden hareketsizliğe, sessizliğe gömülüyordu. 
 
Ali yavaşça odadan çıktı, arkadaşının umutsuz durumuna, kendi çaresizliğine kah‐
retti. Köyün aşağısında uzanan masmavi denize küskünlükle baktı. O deniz mi  se‐
bepti  her  şeye?  Ne  istemişti  garip  Hüsnü’den?  Biriktirdiği  onca  öfkesini  ona mı 
kusmuş, tüm hıncını ondan mı almıştı? Her okuduğunda kendisini çok duygulandı‐
ran, o deniz şiirini anımsadı yine… 
 
“Hep ağladım günler, geceler boyu! / Karanlıklar da yıldızlar da tanık oldular hıçkı‐
rıklarıma…  /  Ardımdan  herkes  ağladı,  / Mazisine,  geleceğine,  bahtsızlığa…  /  Salt 
sustu deniz, evren gömüldü suskunluğa, / Kapkara gece kavuşamadı bir türlü aydın‐
lığa… / Sakinleşti deniz, yenilmemek  için öfkeye, / Sustu deniz, küstü simsiyah ka‐
ranlığa…” 
 
            “Can çekişiyor, ruhu bir gidip, bir geliyor!” diye yorumladı yaşlı bir kadın. 
 
“Yıllarca  patlattığı  dinamitlerin  öldürdüğü  sayısız  balığın,  canlının  ahı  tutmuştur. 
Ruhunu teslim edememesi, işin uzaması ondandır!” diye bilgiç bir edayla tamamla‐
dı diğeri. 
 
Eşini yaşlı gözlerle, hıçkırıklarla izlemekteydi Zeliha! Çileye, yoksulluğa alışmış kişile‐
rin o ürkek metaneti gelip çökmüştü yüzüne, gözlerine. Kahreden bir nedamet! Yü‐
reğini  lime  lime eden,  tüm benliğini alev alev yakan bir nedamet… Çekişmelerin‐
den, yaptıklarından, dırdırlarından, büyük bir pişmanlık duygusuna kapılmış, çektiği 
vicdan azabıyla acısı katlanarak artmıştı. Keşke kocası  sağ kalsa da hiç  çalışmasa! 
Yeter ki kendisinin ve çocuklarının başında olsa! O, her yere yetişirdi, çalışırdı, çaba‐
lardı,  hepsine  bakardı.  Tüm  umutların  yitirildiği  böylesine  bir  durumda  yeni  bir 
umut yaratıp, ona sarılma arzusu… 
 
Hüsnü’nün annesi Zühre de ağlıyor, feryat ediyor, dövünüyordu. Bir yandan da dü‐
şünüyordu.  Keşke  oğluna  daha  fazla  destek  verseydi,  yanında  olsaydı  hep! Onu, 
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böyle tehlikeli işler yapmak zorunda bırakmasaydı… Tabii, dayısı Muhsin Kaptan da 
kahroluyor, kendi kendisini yiyip bitiriyor, söyleniyordu. “Keşke o dinamiti, ona hiç 
vermeseydim! Nereden bilirdim böyle olacağını, kötü kader!” Akrabaları, arkadaşla‐
rı, komşuları hepsi: “Tüh bize! Yazık bize! Hiç yardımcı olmadık ona.” Diye söylendi‐
ler. 
 
Bütün  bu  ahlar,  vahlar,  ağlamalar,  dövünmeler  ve  pişmanlık  duyguları  arasında 
Hüsnü son kez hareket eder gibi oldu. Tüm bedeni kasılırken, gırtlağı ağzına doğru 
yükseldi, soluk almaya, yutkunmaya çabalar gibiydi. Göz kapakları aralandı, tavana 
kenetlendi bakışları, akları sarıya kesen gözleri hareketsiz kaldı birden! Tembelleşen 
denizin kumsaldaki zayıf soluğunu anımsatan belli, belirsiz hafif bir hırıltı duyuldu 
ağzından. Yaşam boyu içinde biriken tüm sıkıntılar, acılar, mutsuzluklar; verdiği bu 
güçsüz, cılız son nefesine karışarak onu terk etti. Kederlere gark olan güneş bir kara 
bulutun ardına gizlenirken, garip balıkçı da uysal bir baş eğişle acılara, kadersizliğe 
teslim oldu. Çocukluğundan beri büyük korkular duyumsadığı, bilinmeyene doğru 
uzanan  bir  tünelin  karanlıklarına  daldı.  Kasılan  bedeni  gevşedi,  başı  yana  düştü, 
gözleri açık, hareketsiz, kıpırtısız öylece kalakaldı… 
 
                                                           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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HANÇER 
 
            Güzün  ilerlediği, eylül  ayının  sonlarının  yaklaştığı  günlerdi. Otobüsten  inen 
genç bayan, elinde valizi ile ilçedeki ana caddede ağır ağır yürürken bir ara durakla‐
dı; çevresine, gökyüzüne baktı. Güneş bugün bir yerlere gizlenmiş olmalıydı. Bulut‐
ların kirli,  tatsız griliği  ile kaplıydı  tüm gökyüzü. Gri  renk,  ilçenin üzerinde giderek 
koyulaşıyor, kararıyordu. Güz yağmuru ha indirdi, ha indirecekti. Adımlarını hızlan‐
dırdı.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası merdivenlerini hızla  tırmanırken, ortalığa 
nemli bir serinlik veren ilk yağmur damlaları düşmeye başlamıştı bile… 
 
            Esin Öğretmen; orta boylu,  ince bedenli, hafif esmer  tenli,  kumral,  kahve‐
rengi gözlü, iyi giyimli, bakımlı, güzel, genç bir bayandı. Yeni atandığı köyde göreve 
başlayabilmesi için ilçe M. E. M. deki işlemleri tamamlanmıştı. Köyüne nasıl gidebi‐
leceği konusunu görüşüyordu ki genç bir adam içeri girdi. Zayıf, uzunca boylu, siyah 
saçlı, ela gözlü, ak tenli, spor giyimli ve çok yakışıklıydı. Avukat Cenk Bey’di bu. 
 
            Müdür Bey tanıştırmıştı onları. Serbest avukatlık yapmakta olan Cenk Bey, if‐
lah olmaz bir çevre tutkunuydu. Çevreci bir örgütün de başkanlığını yürütmekteydi. 
Altın arama amaçlı kazılar nedeniyle, köylülerle ve muhtarla görüşmek üzere ara‐
basıyla Esin Hanım’ın göreve başlayacağı köye gidiyordu. Birlikte gidebileceklerini 
söylediğinde içten içe sevindi Esin Hanım! 
 
            Yolculuk süresince sohbet ederek birbirlerini tanıma şansını da yakalamışlar‐
dı.  Toplumsal  sorunlarla  yakından  ilgilenmeleri,  çevreci  olmaları,  çok  okumaları, 
mücadeleci kişilikleri ortak yönleriydi. Kafa yapılarının, dünya görüşlerinin uyuştu‐
ğunu da anlamışlardı. İlk tanıştıkları anda el sıkışıp, göz göze geldiklerinde de çok sı‐
cak duygular duyumsamışlardı yüreklerinde… 
 
            Esin Öğretmen  köyündeki  lojmanına  yerleşir  yerleşmez,  görevine dört  elle 
sarıldı. Çok çalışkan, çok başarılı bir öğretmendi. Derslerde işlenen tüm konuları iyi‐
ce basite  indirger, yakın çevre  ile bağıntı kurar, somut örneklemelerde bulunurdu. 
Her öğrencinin yeteneği ölçüsünde bir şeyler öğrenmesini sağlardı. Kısa sürede öğ‐
rencileriyle, köylü kadınlarla, herkesle çok  iyi bir diyalog kurdu, hepsinin sevgisini, 
saygısını, güvenini kazandı. 
 
            Avukat Cenk Bey köye geldiğinde köylülerle görüşür, çevre konusunda onları 
bilinçlendirmeye çalışır, mücadeleci bir kişilik kazanmaları  için çaba gösterirdi. Bu 
arada Esin Hanım’la da mutlaka bir araya gelirdi. Çevreci olarak eline geçen her ya‐
zılı kaynağı ona da aktarırdı. Kendisi de bir doğa aşığı olan Esin Hanım, gün geçtikçe 
militanlaştı, Cenk Bey gibi iflah olmaz bir çevreci olup çıktı. 
 
            Bir gün önce, köyün çevresini görüp  tanımak  için dağ bayır dolaşmıştı Esin. 
Fatma  Kayası  dolaylarında  sürdürülen  altın  arama  çalışmalarını  uzaktan  da  olsa 
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kendi gözleriyle görmüştü. Sondaj makinelerinin; toprağın derinliklerine doğru inen 
her darbesini, kendi yüreğine saplanan bir hançer gibi duyumsayarak  izlemişti. Bu 
darbeler acımasız, canavar  ruhlu bir katilin; elindeki hançeri, kurbanı günahsız bir 
anneye durmaksızın saplamasını anımsatıyordu.   
 
Sabahleyin ilk derse girdiğinde hala kendisini toparlayamamıştı. Fen Bilgisi dersinde 
ormanlar konusunu işlerlerken, şunları aktardı öğrencilerine: 
 
            “Kazdağı  yöresinde üç  yüz  seksen bin hektar ormanlık  alan bulunuyor. Bir 
yılda bir hektarlık bir orman tam bir ton oksijen üretiyor. Alplerden sonra dünyanın 
ikinci büyük oksijen deposudur bizim İda’mız. İçinde yetişen yüzlerce bitki türünün 
arasında 37  tanesi vardır ki bunlar bu dağların dışında, dünyanın hiçbir yöresinde 
yetişmez. Eğer bu altın madeni işletilirse; bir gram altın çıkarıldığında, ardında yirmi 
beş  ton atık kalacak. Yaklaşık dört yüz bin  ton  siyanür kullanılacak. Bu  siyanürün 
yüzde  otuzu  havaya,  yüzde  yetmişi  toprağa,  suya  karışacak.  İnsanlar,  hayvanlar, 
bitkiler bu zehir karışmış havayı soluyacaklar, solunum güçlüğü çekecekler, bu zehir 
karışmış suları içecekler, sağlıkları bozulacak… Ormanlarımız ve çevremiz delik deşik 
edilmemeli, kendi haline, doğal ortamına bırakılmalı. İçinde barındırdıkları tüm can‐
lılarıyla, insanlarıyla bir bütün olarak özgür kalmalıdır.” 
 
            Avukat Cenk de köy kahvesinde etrafına toplanan köylülere anlatıyordu: 
 
            “Ülkemizde altın madenine çok yakın bulunan bir köyümüzde çok yakın bir 
zamanda, bir günde iki yüz kişi solunum rahatsızlığıyla hastanelere koşuştu. Yapılan 
tahlillerde kanlarında yirmi ile kırk beş kat fazla siyanüre rastlandı. Siyanürün etki‐
siyle  kanser  hastalığı  iyice  yayılacak,  hayvanların  yavruları,  insanların  bebekleri 
özürlü doğmaya başlayacak, küçük yaşlardaki bebek ölümlerinde çok büyük bir artış 
olacak, yavaş yavaş ormanlarımız da yok olacak. Bu cennet yöre cehenneme döne‐
cek, yaşanılmaz olacak… Bu kâbuslar, uzun yıllar önce oldukça yakınımızda, Balıke‐
sir‐Balya’da yaşandı.   1920’de Simli Kurşun Madenleri’ni  işletmeye başlayan Fran‐
sızlar, 1935’de çekip gittiklerinde arakalarında dört milyon ton siyanürlü atık bırak‐
tılar. Çevresi yemyeşil ormanlarla kaplı olan bu terk edilmiş yüzlerce dönümlük ge‐
niş  alan  hâlâ  bir  krateri  andıran  korkutucu  görünüşüyle  öylece  duruyor.  Aradan 
bunca yıl geçmesine karşın üzerinde tek bir yeşil ot bile bitmedi…” 
 
            Esin de her ilçeye indiğinde, çevredeki beldeleri, kentleri dolaşmaya çıktığın‐
da Cenk’i arardı, görüşürler, birlikte dolaşırlardı. Diğer zamanlarda da sık sık birbir‐
lerini  cep  telefonları  ile  arayıp  sohbet  ederlerdi. Gün  geçtikçe  aralarında  sıkı  bir 
duygusal bağ da oluşmaktaydı. Her göz göze geldiklerinde karşılıklı çakan sevda kı‐
vılcımları, kalplerinde alevlenen sımsıcak duygular gizlenemez bir hal almaktaydı. 
 
            Cenk, duygularını  açmayı,  ciddi bir  ilişkiye başlamaya  kararlı olduğunu  an‐
latmayı düşündü. Bir hafta sonu, deniz kıyısındaki bir motelin restoranına yemeğe 
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götürdü  Esin’i.  Güz  gülleri  ve  karanfillerle  süslenmiş  küçücük masalarında  deniz 
ürünlerinden oluşan akşam yemeklerini yerlerken,  ikişer küçük kadeh beyaz şarap 
da içtiler. Cenk Esin’in ellerini, avuçlarının arasına alıp, gözlerinin derinliklerine ba‐
karak:  “Seni  çok ama  çok  seviyorum Esin.” dedi. Kendisi de onaylarsa, aralarında 
arkadaşlığı,  evliliğe  doğru  yönlendirmeyi  düşündüğünü,  hemen  söz  veya  nişan 
yapmalarını, ikisinin de uygun göreceği bir tarihte de nikâh işlemlerini tamamlayıp 
son noktayı koymalarını arzuladığını dile getirdi. “Ne dersin?” diye sordu. Yaşamın‐
da  işittiği bu en güzel, en çarpıcı soruyu, onun gözlerine sevdalı, baygın bakışlarla 
bakarken: “Evet, her şeye evet, ben de seni çok seviyorum!” diye yanıtladı Esin… 
 
            Yaşamı bir başka anlam kazanan, mutluluk  sarhoşu Esin; yine  sınıfında öğ‐
rencilerinin karşısındaydı. Bu kez de sularımız konusunda şunları aktardı onlara: 
 
            “Mavi gezegenimiz dünyamızda, bir milyar dört yüz milyon kilometreküp su 
bulunmaktadır. Bu suların yüzde doksan yedi buçuğu  tuzlu, yüzde  iki buçuğu  tatlı 
sudur. Sadece binde dördü içilebilir. Her çağdaş insan içme ve kullanma suyu olarak 
bir  günde  en  az  yirmi  litre  su  tüketebilmelidir.  İnsanların  en  doğal  gereksinmesi 
olan bu su, kendilerine ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Sularımızın temiz kalması, kir‐
letilmemesi yaşamımız  için vazgeçilmezdir. Ülkemizdeki bir altın madeninin çevre‐
sinde, sularda yapılan ölçümlerde bir litre suda binde yirmi üç miligram arsenik bu‐
lunmuştur. Bu olması gerekenin tam yirmi üç katıdır.” 
 
            Cenk de köylülerle sohbet etmekte, sulardan bahsetmektedir: 
 
            “Ne yazıktır ki özelleştirme furyasına sular da dâhil edilmek  isteniyor. Canlı‐
ların  vazgeçilmezi  olan  su,  bir  ticaret  metaı  haline  getirilmeye  çalışılıyor.  Gözü 
doymaz para çevrelerinin iştahları dizginlenemiyor. Günümüzde şişelerle ve dama‐
canalarla sunulan içme suyu, dünyada tüketilen toplam içme suyunun ancak yüzde 
beşini oluşturuyor. Bu suların pazarlanmasından dünyada elde edilen bir yıllık gelir, 
bir trilyon dolardır. 
 
            Bolivya’da su özelleştirilmişti. Şirket hiçbir yatırıma kalkışmadan, ek bir har‐
cama yapmadan, özelleştirildiği gün suya yüzde dört yüz zam yapmıştı. Kısa bir süre 
sonra dar gelirliler ücretlerinin yüzde yirmisini, kullandıkları su için ödemek zorun‐
da bırakıldılar. Onlar da çok yüksek olan su faturalarını biraz olsun hafifletebilmek 
için, çatılarına su varilleri yerleştirip yağmur sularını biriktirmeye başladılar. Su ge‐
lirlerinin azalmakta olduğunun  farkına varan  şirket; baskı yaparak parlamentodan 
yasa çıkarttı,  çatılara varil konmasını, yağmur  suyu biriktirilmesini yasaklattı. Yok‐
sullar genel tuvaletlere hücum ederek su  içme gereksinmelerini, tuvalet muslukla‐
rından karşılamaya başladılar. Bunun sonucunda da tifo, kolera vakaları had safha‐
ya ulaştı.” 
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            Hem Esin hem de Cenk; uzak illerde oturan ailelerinin onaylarını telefonlarla 
aldılar. Esin’in Okul Müdürü, birkaç öğretmen arkadaşı ve Köy Muhtarı  ile Cenk’in 
yakın arkadaşlarının bulunduğu küçük bir topluluk arasında, nişan yüzükleri takıldı. 
Yüreklerinde heyecanların, mutlulukların en büyüğü… 
 
            Aradan günler geçtikçe çok daha neşeli, çok daha mutlu bir görünüme kavu‐
şan Esin, öğrencileriyle bu kez de gıda maddeleri ve bitki tohumları konusunu işle‐
mekteydi. GDO  “genetiği  değiştirilmiş  organizma”  lara  değinmek  zorunda  hisset‐
mişti kendini: 
 
            “Gıda maddesi ve hayvan yemi olarak da kullanılan genetik yapısı değiştiril‐
miş soya ve mısır, dünyada GDO’lu  tüm  tarımsal ürün üretiminin yüzde seksenin‐
den fazlasını oluşturmaktadır. Soya ve mısır; ülkemizde yaklaşık bin çeşit gıda mad‐
desinde girdi olarak kullanılmaktadır. Kırmızı et mamulleri,  şiş  kebaplar, ezmeler, 
çikolatalı ürünler, hazır çorbalar, bebek mamaları, pastalar, bisküviler, gazoz, kola, 
meyve  suyu,  tatlandırıcılar ve hayvan yemleri… Tüketilecek bu GDO’lu gıdalar  in‐
sanlarda ve diğer canlılarda alerjiye yol açan, zehirleyici etki yapan bazı farklılaşma‐
lara neden olabilmektedir.” 
 
            Öte yandan Cenk de köylülerle aynı konuyu tartışmaktaydı: 
 
            “GDO’lar insanlarda antibiyotiklere karşı direnç gelişmesine neden olmakta‐
dırlar. İnsanlar hastalandıklarında antibiyotiklerden artık yeterli yararı görememek‐
tedirler. Gerçekte Türkiye’nin ve dünyanın GDO’lu tohumlara ve gıdalara gereksin‐
mesi yoktur. Kendi sebze, meyve ve tahıllarımız bize yetmektedir. Yerel yemek kül‐
türlerimiz  de  yeterli  zenginliktedir.  GDO’lu  tohumlar  ülkemiz  topraklarında  ekil‐
memelidir. GDO’lu gıda ürünleri ülkemiz  insanlarına yedirilmemelidir. Hep birlikte 
karşı çıkmalı, mücadele etmeliyiz!” 
 
            Avukat Cenk ve Esin Öğretmen Kazdağı yöresinde yaşamlarını sürdüren or‐
man köylüleri tarafından çok sevilmekteydiler. Bu arada onları sevmeyenler, hatta 
nefret edenler, ellerine geçirseler, belki de bir kaşık suda boğacak kadar öfkeli olan‐
lar da vardı elbette… Yürüttükleri çevre çalışmaları, bazılarının kulaklarına kar suyu 
kaçırmıştı.  İda’yı mekân  tutanların  tamamı uyanmadan, hep birlikte karşılarına di‐
kilmeden  bir  şeyler  yapmaları  gerektiğine  inanmışlardı.  Cenk  zaten  uzun  süredir 
tehdit  telefonları  almaktaydı.  Son  günlerde  benzer  telefonlar  Esin’e  de  gelmeye 
başlamıştı. Tüm bunlara karşın, doğa aşığı iki sevgili, tehditlere hiç aldırış etmediler, 
yaşantılarını, çalışmalarını aynen sürdürmeye devam ettiler. 
 
            İlkbaharın  ilerleyen günleriydi. Büyülü güzelliklerle bezenen  İda’nın dayanıl‐
maz albenisi herkesi kendisine doğru çekiyordu. Tabii en çok da Cenk’i… İkindi sıra‐
larıydı. Hava birdenbire değişiverdi. Kapalı, gri, yer yer kapkara bir gökyüzü, aniden 
çöküveren yoğun bir sis bulutu ve yakalaşan akşam karanlığı… Hem Esin’i hem de 
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İda’yı ve köylüleri bir kez daha görebilmenin heyecanı ve arzusuyla orman yolunda 
arabasıyla sabırsızlıkla, hızla tırmanmaktaydı. Geleceğin yolunda pusu kuran karan‐
lık gölgeler yine  iş başındaydı. Karanlıklardan beslenen yaratıklar korkuları körük‐
leme uğraşındaydı. Bir virajı döndüğünde, yukarıdan üzerine hışımla gelen tank gibi 
güçlü bir kamyoneti fark etti Cenk. Şimşek hızıyla karar verip, direksiyonu sağa, ya‐
maca kırdı. Gerisini hiçbir zaman hatırlayamamıştı. Yoldan aşağı uçmuştu. Arabası 
üç dört takla attıktan sonra biraz aşağıda çam ağaçlarına takılarak durabilmişti an‐
cak. Bir zaman sonra yoldan traktörle geçen birkaç köylü, arabayı fark edince koşup 
baygın vaziyetteki Cenk’i çıkardılar ve hastaneye yetiştirdiler. Kamyonet ise anında 
sırra kadem basmıştı. Hiç kimse görmemişti her nasılsa!.. 
 
            Kollarında, bacaklarında, kaburgalarında birçok kırıklar oluşan Cenk aylarca 
hastanede yatmak zorunda kaldı. Canını kurtardığına şükretti. Kazayı duyar duymaz 
hastaneye koştu Esin. Baştan aşağı beyazlara boyanmış hastane koridorları, Esin’in 
içinin kararmasını önleyemedi. Gözlerinde biriken yaşlara hâkim olmaya çalışırken, 
alçılar  içindeki Cenk’in ellerini kavradı sıkıca. Her  ikisi de sessizce hayatın nasıl da 
pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünüyorlardı. Birbirlerine sevgiyle kilitlenen iki çift 
göz, mücadelelerini aynı  inanç ve cesaretle sürdürmeye kararlı olduklarını  ilettiler 
karşılıklı. Sonsuz bir mutluluğun, dayanışmanın,  inancın  ışığı gözlerinden taştı. Sol‐
gun yüzleri, pırıl pırıl bir geleceğin sabahında coşkuyla renklendi. Sevda ateşi onları 
en kısa  sürede ayağa kaldıracaktı. Eskisinden de daha güçlü ve daha gençleşerek 
savaşımlarına bıraktıkları yerden devam edeceklerdi. Büyük aşklarını da hiç kimse 
engelleyemeyecekti. Onları ayırmaya asla güçleri  yetmeyecekti. Cenk’in başucun‐
daki küçücük radyodan yayılan melodi onlar içindi… 
 
            “Biz iki çılgın sevgiliyiz, / Delicesine sevdalıyız… / Öyle büyük ki bu sevgimiz! / 
Biz ayrılamayız…” 
 
            Nişanlısının, sevdiğinin başına gelen bu esrarengiz kaza  ile adeta çılgınlaşan 
Esin, derste öğrencilerine şöyle sesleniyordu: 
 
“İnsan yüreği yalnızca sevgiye açık olmalıdır. Çok geniştir insan yüreği. Sayısız sevgi‐
lere, çok büyük aşklara hep yer vardır orada. Kutsal sevgiler, binlerce insanın sevgi‐
si, ülke sevgisi, doğa sevgisi küçücük yüreklere sığdırılabilir. Kin ve nefret yüktür in‐
san kalbine. 
 
            Ama bazen çok önemli anlarda kin ve nefret de gerekebilir. Bu gün böyle bir 
ikilemle karşı karşıyayız. Gezegenimizi, sularımızı, havamızı kirleten, ormanlarımızı, 
bizim yaşamımızı ve diğer tüm canlıların yaşamlarını tehlikeye sokan, yalnızca kendi 
kazançlarını düşünen çok acımasız, çok güçlü birileri var. Onların, bizleri kendilerine 
sadık birer kul etmelerine izin vermeyelim! Onurlu ve özgür birer birey gibi yaşaya‐
lım ama birlikteliğimizi, dayanışmamızı hiç yitirmeyelim.  İşte, onlara yenilmemek, 
hem kendi yaşamımızı sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmek hem de cen‐
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net  İda’mızı ve barındırdığı  tüm canlıları kurtarabilmek  için, onlara karşı kalbimiz‐
deki kini, nefreti, öfkeyi hiç eksiltmeyelim, hep güçlü tutalım! Ta ki hep birlikte on‐
ları yeninceye, bizi  İda’mızla baş başa bırakıp buraları terk etmelerini sağlayıncaya 
değin…” 
 
            Ülkemizin en büyük ozanı, ne de mükemmel  ifade etmişti pek çok şeyi, bir‐
kaç dizede: 
 
            “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür / Ve bir orman gibi kardeşçesine / Bu has‐
ret bizim…” 
 
            Bu Esin Öğretmen de çok ileri gitti, onun da defterini dürmek gerek diye dü‐
şünenler kısa sürede dileklerini gerçekleştirerek, muratlarına erdiler. Üst makamla‐
rın oluruyla İda’dan çok çok uzaklardaki bir köy okuluna sürgün ediliverdi bir anda… 
 
            O her şeye burnunu sokan, ukala avukat bozuntusuna ve çizmeyi aşan, bilgiç 
öğretmene  hadleri  bildirilmişti(!)  Layığını  bulmuşlardı(!)  Hadi  bundan  sonra  yine 
dönen tekere çomak soksunlardı bakalım!.. 
 
            Esin’i bu yöreden uzaklaştırıp, Cenk’i aylarca yerinden kıpırdayamaz duruma 
düşürenler;   rahata erdiklerini, bundan sonra  istedikleri gibi at oynatacaklarını sa‐
nıp rahatladılar ama çok geçmeden de çok yanıldıklarını anladılar. Cenk’in ve Esin’in 
çevre konusunda sürdürdükleri özverili çalışmalar boşa gitmemişti. 
 
Tekerlekli  sandalyedeki Cenk’in yanında Esin’i yeni görev yerine uğurlamak üzere 
toplanan köylülerin arasından öne çıkan muhtar inançla konuştu: 
 
“Şu anda öğrendiğimize göre;  İda’mızda altın aramaları  için on altı  firmaya ruhsat 
verilmiş bulunuyor.  Otuz dört değişik yerde dört yüz bin ton siyanür kullanılarak al‐
tın aranacak! Hayat tehdit altında olacak! Suyumuz ve havamız siyanürle kirletile‐
cek! Ormanlarla birlikte, on milyon zeytin ağacımız ölecek, tarım bitecek! Bir yılda 
tarımdan elde edilen yedi buçuk milyar dolar kaybolacak, yedi yüz elli bin kişi aç ka‐
lacak. Ama siz ikiniz de rahat olun, gözünüz arkada kalmasın! Çevre bilinci gelişmiş, 
mücadeleci bir kimlik kazanmış onlarca, yüzerce hatta binlerce insan bırakıyorsunuz 
arkanızda. Bilinçle, dirençle,  sabırla  sürdüreceğiz uzun  soluklu mücadelemizi.  İzin 
vermeyeceğiz, İda’mızın delik deşik edilmesine, ormanlarımızın yok olmasına, sula‐
rımızın  ve  havamızın  zehirlenmesine.  Atalarımızdan  bize miras  kalan  bu  cennet 
İda’yı gelecek kuşaklara tertemiz, yaşanılır bir halde devredeceğiz. Bundan hiç kuş‐
kunuz olmasın…” 
 

                                               ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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DOSTLARDAN DEĞERLENDİRMELER 
 
Öncelikle  Arasta’nın  ülke  yazınına  eklenmesinden  dolayı,  Sn.  Yılmaz 

SUNUCU’yu ve Sn. Nurgül UÇAR’ı kutlamak  isterim. Onlar, aydınlığa ulaşmanın ve 
kültürel değişimin yollarını göstermede  iyi birer örnek oldular bize. 2005 yılından 
beri, Seyrek’teki değişimin hem tanığı hem de yaşayan bir parçasıyım. Aynı zaman‐
da Seyrek’in ülke yazınına kazandırdığı kalem kitlenin içinde yer almaktayım. Şöyle 
ki; öykü yazmaya  ilk başladığım dönemlerdi. Bir gün, bir gazetede “Komşuluk” ko‐
nulu Seyrek Beldesi Öykü Yarışması başlıklı bir duyuru gördüm. Yarışma konusu ol‐
dukça anlamlı geldi bana. Bu şekilde yazdığım  ilk öykü yarışmanın kitap seçkisinde 
“yayınlanmaya değer” görüldü. Bu, beni başka öyküler yazmak ve kalemimi geliş‐
tirmek konusunda yüreklendirdi. Ardı sıra katıldığım ulusal ve uluslararası öykü ve 
şiir yarışmalarında çok sayıda derecelerim oldu. Bu yarışmalar, aynı zamanda pek 
çok yazan  insanı biraya getirdi.  İlerleyen  zaman  içinde, Seyrek Yarışmalarında bir 
yarışmacı olarak değil, seçici kurul üyesi olarak bulundum. Çok yönlü bir insan olan 
Eğitimci‐Yazar Yılmaz SUNUCU, bir beldede değişim yaratmada, özverili ve çalışkan 
tutumuyla günümüzde parmakla gösterilecek kadar az olan sayılı eğitimciden biri‐
dir. Nitekim “Şiirini Al da Gel 1‐2‐3” etkinlikleri ve kitaplarıyla da yine bir değişimin 
içinde  olduğunu  kanıtlamıştır.  Kendi  deyimiyle  “Sokaktaki  Öğretmen”,  yediden 
yetmişe her kültürde  insanla kolay  iletişim kuran, yurdum  insanı Sn. Yılmaz Öğret‐
menime, güzelliklerle dolu nice yıllar ve nice kitaplar diliyorum. Onun derlediği ve 
düzenlediği bu  imecede birkaç öykümle bulunmaktan dolayı mutluyum. Aydınlığın 
içinde bulunmanın coşkusuyla… 

                                                                                                 
                                                                             Kezban ŞAHİN TAYSUN 

                                                                                Araştırmacı Mühendis‐Yazar 

ARASTA 
 

Sayın  Yılmaz  Sunucu’nun önderliğinde  “Seyrek Anam  Evi Çalışma Grubu”nun dü‐

zenlediği  Nisan/2012  Foça  öykü  günlerinde  tanıştığım  yüreği  sevgiyle  dolu  öykü 

dostlarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum.  

Ateşböceği gibi karanlığı dağıtmak ereğiyle birikimlerimi yazmaktan kendimi alamı‐

yorum.  İğne oyası yapar gibi öğrendikçe daha güzel öyküler yazabileceğime, önem‐

li olanın daha çok okuyup yazarak özgün eserler ortaya çıkarabilmek olduğuna ina‐

nıyorum. “ARASTA” tüm ustaların bir zamanlar çırak olduğu, her güzel meslek  için 

çalışmak gerektiği algısını yarattı, çok beğendim. 

Kitabın arkadaşlarımızın çalışmalarını  tanıtıcı, bundan sonra yazacaklarının muştu‐

cusu olmasını diliyor, emeği geçenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

           

Emine ŞİMŞEK EMİRAL 

10.07.2012 
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DOSTLUĞUN TADI 

  Bir arkadaşımın önerisiyle katılmıştım Seyrek Belediyesince düzenlenen 
ilk yarışmaya.  

Orada kutlanmanın tadına vardım ve sonraki yarışmalara da öykü gönderdim. Ede‐
biyat dostları grubunu oluşturduk. Yılmaz Sunucu ve Nurgül Uçar hanımefendiyi ta‐
nıdık. Başarılı, donanımlı ve özverili o insanların emekleri sayesinde yeni kalemlerin 
yolu açıldı. Katılımcılar daha sonra başka alanlarda da başarı elde etti. Şimdi yarış‐
macı olarak katılmasam da Edebiyat Dostları’nın birlikteliklerinde yanlarında olma‐
ya çalışıyorum. Okumanın, yazmanın, edebiyatın tadını yaşıyorum.  

Sayın Yılmaz Sunucu ve Sayın Nurgül Uçar’a bu çalışmaları için ne kadar 
teşekkür etsek az olur. Yılda bir kez de görüşsek onların varlığını bilmek bile umut‐
lanmaya yetiyor. Bu güzel öykü ve şiir dolu birliktelikler bitmesin diliyorum. Saygıla‐
rımla…                                                                                                                                              

                                                                                      Nilgün ERDEM 

Sayın  

Yılmaz SUNUCU 

Kolay gelsin. 

Emekleriniz için yaptıklarınız için var olun. 

Foça'da  "Savaşın  Getirdikleri,"   öykülerinin  değerlendirme  toplantısının cdsini 

www.yilmazsunucu.com sitesinden seyrederken bir kez daha o günleri ve dostluk‐

ları gördüm. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten çok hoş olmuş. Yeni çalışmanız, öy‐

kü birlikteliğine vermiş olduğunuz ARASTA ismini çok beğendim. Mutlaka içeriği de 

güzeldir bundan eminim. Bundan  sonraki çalışmada,  gücüm  yeter  ise ben de  yer 

almayı isterim.  

Tabii ki sizler de uygun görürseniz.  

 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Görüşmek dileğiyle. 

Tayfun AK ‐ Eskişehir  
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ARASTA ÖYKÜ İŞLİĞİ VE 

ŞİİRİNİ AL DA GEL ÜZERİNE… 
  "Şiirini Al da Gel  ,"  İzmir'de  şiir  tutkunu dostların  şiir adına yemekli 

toplantılarda  bir  araya  gelmelerinin  adıdır.  Bu  yemekli  toplantılarda  şiir 

tutkunu dostlar, kaşık şıkırtısız ortamda şiirler okurlar. 

  Kendi  şiirlerini  de  okuyanlar  olur.  Şiir  adına  biraraya  gelen  dostlar 

farklı bir güzellik yaratmak istediler. 

  Şiir sevdalılarının kendi seslerinden kendi şiirlerini dinleyen dostlar, o 

şiirleri zaman içerisinde kendileri de okumak istediler. 

  "1. Şiirini Al da Gel "yapıtı bu düşünceden doğdu. Arkasından "Şiirini 

Al da Gel 2"ve “Şiirini Al da Gel 3, gerçekleşti. 

  Sırada beraberce oluşturacağımız “Şiirini Al da Gel 4” ve “Şiirini Al da 

Gel 5” yapıtlarımız var. “Şiirini Al da Gel 5,” bu uğraşımızın dönüm noktası 

olacak. Altıncı  ortak  yapıtımız  oluşturulacak  seçici  kurulumuzca  ilk  beşte 

yer alan  şiirlerimizden doğacak. Altıncı ortak  yapıtımız  ikiyüz üçyüz  sayfa 

arasında olacak. 

  Elinizdeki yapıtı Şiirini Al da Gel uğraşımızın  ikiz kardeşi olarak düşü‐

nünüz. ARASTA öykü işliğimizin sırada  2., 3., 4. ve 5. basamakları var. 

         Şiir İşliği olarak düşünüp sürdürdüğümüz bu birlikteliklerimiz o zaman 

görevinin ilk basamağını tamamlayacak. 

  Belki de bu yolculuk uzun zaman diliminde yürüyüşümüzde yer alan 

başka dostlarla da sürdürülür. 

  Uzun soluklu bu yol şiir adına, öykü adına  güzel bir yol olur. 

  Her şeyi zaman gösterecek.  

  "Şiirini Al da Gel," dizisini ve Arastalara e‐kitap olarak, birliktelikleri‐

mizin  görsellerini,  uğraşımız  üzerine  bilgileri www.yilmazsunucu.com  ve 

www.usakbilgibankası.com sitelerinden izleyebilirsiniz.  

  Önümüzdeki yıllarda yapacağımız birlikteliklerde sizleri aramızda, şiir‐

lerinizi ve öykülerinizi de yeni toplaşmalarımızda görmek isteriz. 

          Bu  konuda  belleğinizde  oluşan  soruları  yilmazsunucu@mynet.com 

ma yazarak sorabilirsiniz.  

  Herkese her yönü ile sağlıklı ve şiir dolu bir yaşam dilerim. 

                                            Yılmaz  SUNUCU  
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UŞAK YAREN EVİ 

ÜZERİNE            

SON BİLGİLER... 

Düş  dünyamdaki  Uşak  Ya‐
renevi ütopyam üzerine kit‐
leyi  2005  yılından  bu  yana 
bilgilendiriyorum. Şu andaki 
gelişmelerle  ütopyamın 
Uşak  ayağındaki  oluşumu‐
nun  2012  yılı  sonunda  te‐
meli atılacak. Sekiz ayda da 
bitirilecek.  Burası  otuzaltı 
kızımıza  anahtarları  kendi‐
lerinde  olmak  üzere  konut 
olacak.  
 
 

Ütopyamın Seyrek ayağına gelince;                                                                           
Burada farklı bir gelişme oldu. Yapımı 2012 yılı sonunda bitecek Sey‐
rek 4123 Sk. Yalıçapkını apartmanının giriş katındaki  iki daire Uşak 
Yarenevi adı ile Seyrek Anamevi Çalışma Grubunun mutfak ürünle‐
rini sağlıklı beslenme  isteyenlere sunacak. Aynı zamanda burası bil‐
gilenme, dinlenme ve sanatla  içiçe olmak  isteyenler  için gerektiğin‐
de gün yirmidört saat açık olacak. Bornova, Karşıyaka, Mavişehir'de 
Dıgıl Sanat adı ile sanatı sokaklara taşıyan Nüket‐Tayfun PEZEK'lerce 
burada da sanat sokaklara taşacak.  
Kitaplarımın yeni baskılarına gelince;  
"İmece yaşantımın bir parçasıdır," diyerek çağrı yapmıştım. Çağrıma; 

Bornova'dan  Kezban  ŞAHİN  TAYSUN,  Nazile  ŞANLITÜRK,  Hatice 

UYSAL, Arzum SUNUCU KERİMOVA, Uşak Lisesi Mezunları Derne‐

< 

(Kostas Pandazoğlu  isimli bir kişi bu ev üze‐

rine Fransızca oylumlu bir kitap yazıp  tarihi 

gerçekleri  çarpıtmış. Kısaca masal anlatmış. 

Bu  masalın  aslını  www.yilmazsunucu.com   

sitesinin Uşak Yâren Evi  sayfasından okuya‐

bilirsiniz.) 
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ğinden,  Yusuf  BODUR,  Turgay  ERDEMİR,  Türkan  KESKİN,  Zühal 

BAŞPINAR,  İzmir Ulubeyliler Derneğinden Mustafa  KAYTAN,  Sey‐

rek'ten Nurgül UÇAR, Sevgi ZENGİN, Şinasi YÜKSEL, Konak'tan Sab‐

ri KURT, Karabağlar'dan, Hamza UÇARLI'nın katkıları ile "Mendere‐

sin Develeri," yapıtımın 11. baskısını gerçekleştirdik. Satışından sağ‐

lanan gelir de şimdiden Uşak Yarenevi'nde konaklayacak kızlarımıza 

buzdolabı  oldu.  Buzdolabının  üzerine  bu  katkıları  yapan  dostların 

tümünün ismini "Teşekkür," yazısı ile işleteceğim. Şimdi sırada Uşak 

Yaren Evinin diğer demirbaşları var.  

Sıradaki demirbaşlar için "Günah Yazma Allahım,"isimli İmam‐Hatip 

Liseleri  gerçeğini  anlatan  bir  yerde  "Menderesin Develeri,"nin  de‐

vamı  olan  bu  yapıtımın  baskı  giderlerine  katkılarınızı  bekliyorum. 

Baskının gerçekleşmesi yanında kitapta ki söylemlerin daha geniş ve 

farlı bir gruba ulaşmasını kolaylaştırmak  için baskı giderlerine katkı 

koyan dostların her 100 TL’ lık katkısı karşılığında onlara 20 adet ki‐

tap sunacağım.  

Kişinin düş dünyası bitmemeli.  

Benim de bitmiyor.   

Yerel  yönetimlerin  sınırlarında 40‐50 dönümlük uygun bir  yerinde  

kurulmasını düşlediğim  "Anadolu Mahallesi" var. Anadolu Mahale‐

sine ilk evi arka sayfada resmini gördüğünüz doğup büyüdüğüm Öz‐

gün Uşak evini burada ayrılacak 2‐3 dönümlük bölümüne ilk evi  ben 

yaptıracağım. Oluşacak Anadolu Mahallesi'ne kendi  kentlerinin öz‐

gün evlerini yaptıracak başka dostlarda var. Anadolu Mahallesi üze‐

rine  yerel  yönetimlerle  yaptığım  görüşmeleri  sizlere  aktaracağım. 

Sizlerden  şu  andaki  çalışmalarımıza  katkı  ve  bu  konuya  ilgi  duyan 

çevrenizdeki dostlarınızı bilgilendirmenizi bekliyorum. 

Başarıya birlikte ulaşacağız. 

Y.S 
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