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UZUN İNCE BİR YOLDAYIZ. 
"Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu Öykü Yarışması, "  
adı ile yoluna devam eden bu uğraşın ilkinin konusu;  
"Dostluk ve Komşuluk, " tu. 
İkincisinin , "Kadın, ",  üçüncüsünün  " Mutluluk, " idi. 
Mutluluk konusu kitleye duyurulduğunda Seyrek Belediyesi  
diye bir tüzel kişilik vardı. 
Seyrek Belediyesi 29 Mart 2009  seçimleri ile kapatıldı. 
Seyrek Belediyesi kapatılınca yerine  yeni bir tüzel  
kişilikle devam etmek istedik.  
“ İzmir Doğa ve Kültür Derneği “ kuralım dedik. 
Olmadı. 
"Anam Evi Çalışma Grubu , " Seyrek Belediyesi içinde  
yaptığımız kitle çalışmalarından doğmuştu. 
"Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu" seyrekli bayanların  
sivil,  bağımsız, bağlantısız kitle hareketi idi. 
Yolun başında çalışma grubu içinde yaşamları  
boyunca hiç öykü okumamış olanlar da vardı. 
Şimdi "Seçici Kurul" içinde yer alıyorlar. 
Elinizdeki "GÖÇ ÖYKÜLERİ, "   
"Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu  Kültür Yayınları, " olarak sizlere ulaşıyor. 
Anaların evi sıcaktır, sevecendir. 
Yollar ne denli zorlu olursa olsun yürünmesi gerekirse analar o yolu yürür. 
Seyrekli bayanlar  aydınlık için, aydınlanma için kararlılıkla yürüyorlar. 
Yolumuz uzun ve çetin. 
Bize katılır mısınız ? . .  
                                                           Yılmaz SUNUCU 
                                                    Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu 
                                                       Kültürel Etkinlikler Sorumlusu 
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YAŞAM SÜRÜYOR, 
YARIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR… 
 
İZMİR DOĞA ve KÜLTÜR DERNEĞİ  
ÖYKÜ YARIŞMASI ÜZERİNE.. 
 
29 Mart 2009 seçimlerinden sonra Seyrek Beldemiz mahalleye dönüştü. 
Mahalle ve Mahallelilik bir kültürdür.  
Kültür denilen kavram birkaç saatte masa başında üretilemez. 
Kültür bir toplumun yaşam biçimidir. 
Seyrek Belediye Başkanlığım döneminde kadını ve kültürü ön plana  
çıkarmaya çalıştım.  
Kendimce çıkardım da. 
Seyrek Beldemizin kuzeyi İzmir Kuş Cennetine dayanıyor. 
Bu cenneti tanıtmak ve yaşatmak için; 
İzmir Doğa ve Kültür Derneği isimli sivil toplum  
örgütü oluşturduk. 
Seyrek Belediyesi ile başladığımız öykü yarışmamıza da bu örgütümüzle 
devam edeceğiz. 
Yazın emekçilerimizin yolu açık; 
dünyamızın yaşanılır bir çevreye ulaşması dileğiyle... 
Nurgül Uçar 
İzmir Kuş Cenneti Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı 

 
* * * * * 

 
Yukarıdaki sunumu 2009 yılı  yarışmamız için yazmıştım. 

Evdeki hesap çarşıya uymuyor. 
Şu anda ne “ Seyrek Belediyesi” ne de “ İzmir Doğa ve Kültür Derneği “ var. 

Bunun yanında sivil toplum hareketi olarak başlayan,  
“ Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu” etkinliklerini sürdürüyor. 
Bu grup üzerine kitabımızın … sayfasında yeterince bilgi var. 

Çalışmalarımız bundan sonra  
“ Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu Öykü Yarışması “  

adıyla yoluna devam edecek. 
Anaların evi yaşamın başlangıcı, eğitimin temel taşıdır. 

Daha başka güzelliklerde buluşmak dileğiyle… 
 

Nurgül UÇAR 
Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı 
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SEYREK ANAM EVİ ÇALIŞMA GRUBU 
1. ÖYKÜ YARIŞMASI KOŞULLARI 
Genel Koşullar 
1) 2011 Yılının Konusu, “ Savaşın Getirdikleri “ dir. (SAVAŞ kavramı geneldir) 
2) Yaş, ülke, uğraş, cinsiyet gözetilmeksizin dileyen herkes katılabilir. 
3) Komşu ülke (ler)den katılacaklar, ürünlerini kendi dillerinde gönderebilirler. 
4) Bilgisayar ortamında (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı ölçüleriyle) yazılacak. Ayrıca 
öykülerin uzunluğu 3 sayfayı geçmemelidir. 
5) Onbeş   kopya  olarak  hazırlanacak  öyküler ayrı ayrı sol üst köşesinden zımbalanmalıdır. Her ka-
tılımcı bir öykü ile yarışmaya katılabilir. Birden fazla öykü gönderenlerin dosyaları değerlendirmeye 
alınmaz. 
6) Öykülerde açık ad ya da imza kullanılmamalı, üç rakam ve üç harften oluşan (örneğin "942 İYS" 
vb.) bir rumuz yazılmalıdır. Öykücünün “adı, soyadı, adres ve telefonları, yaşam öyküsü, katılımcı-
nın fotoğrafı Öykünün CD’si ile birlikte ayrı bir zarfa konmalı, öykülerde kullanılan rumuz bu zarfın 
üzerine de yazılarak zarf kapalı olarak aynı zarfın içine konulmalıdır. 
7) SAVAŞ konulu Öykü Yarışması için son katılım tarihi, 15 Ağustos 2011’ dir. 
8) Dereceye giren ve övgüye değer bulunan öyküler, İzmir Doğa ve Kültür Derneği’ nin kültür yayını 
olarak bir kitapta toplanacaktır. Bu yapıt 1000 adet bastırılacak; dereceye girenlere, yarışmaya ka-
tılanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın arkasından gelen cumartesi ve pazar günü Öykü Gün-
leri şeklinde kutlanacak ve okurlara armağan edilecek, ayrıca kütüphane ve kitaplıklara, basına 
ulaştırılacaktır. 
 
Başvuru; 
Öyküler;  
Yılmaz Sunucu  
Öykü Yarışması Genel Yönetmeni  
PK:66  Bornova / İZMİR  adresine posta ile gönderilmelidir. 
 
Ayrıntılı bilgi için: 
Tel: 0(536) 330 62 62  - 0 543 290 62 62 Fax: 0(232) 445 63 67 ve  
E-posta: yilmazsunucu@mynet.com , duyurular için www.yilmazsunucu.com ve 
www.dundenbuguneusak.com sitesinden geçmiş yılların görüntülerine ulaşabilirsiniz. 
2011 Yılının Seçici Kurulu (Soyadı sırasına göre): 
1- Doğan ERSOY - Didim Sanat Galerisi Sahibi, 2- Prof. Dr. Ergül ERSOY - Didim Sanat Galerisi Yö-
netmeni, 3- Dr. Hakan TARTAN - Gazeteci  Yazar (İzmir Konak Belediye Başkanı), 4- Kezban ŞAHİN 
TAYSUN - Araştırma Mühendisi - Yazar  5- Ayten NAZA - Öğretmen ve 6- Yazar Oya USLU 7- 2011 
Öykü Yarışmasından bir katılımcıdan oluşmaktadır. 
 
2010 yılı Ön Seçici Kurulu ise 
Bornova’dan Emine AYKUT, Nurşen TÜRKEL, Nazile ŞANLITÜRK, Ebru Aykut DÖKMET, Gazi 
TÜRKER,  Villakent’den Mehmet GÖKDEMİR, Ayşen SUNUCU, Sevgi ZENGİN, Haidi GÖKDEMİR, Sey-
rek'ten Hasibe HOŞSOHBET, Uşak’tan Suna BOZ ve Denizli’den İbrahim NAZA’dan oluştu. 
 
Önceki Yılların Ödülleri ; Birinci: Plaket,100 adet yarışma kitabı İkinci: Plaket, 50 adet yarışma ki-
tabı Üçüncü: Plaket, 25 adet yarışma kitabı. Kitapta öyküsü yer alan tüm yazarlara 5’ er adet kitap 
ve katılım belgeleri sunularak Foça Leon Otelde katılımcıların konaklaması ile öykü günleri şeklinde 
açıklanmıştır. 
2011 yılı için ödüller ve değerlendirmeler yeniden bildirilecektir.  
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BU DİZİNİN İLK İKİ BASAMAĞININ YAŞAM ÖYKÜSÜ 
 

 Bir gün televizyonun karşısında kanaldan kanala atlarken  
Sayın Nurgül UÇAR’ın görüntüsü ve konuşmaları ile karşılaştım. 
 Durdum,  dinledim. 
 Güzel şeyler söylüyordu. 
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulun da olan Seyrek Beldesi içindeki Gediz 
Koleji için çok farklı düşünceleri vardı. 
 ‘‘Orası bizim ödeme planlarımız içinde bize verilirse orada uluslararası ses getire-
cek özürlüler okulu açmak istiyorum,’’ biz temelde insanı önemsiyoruz. Eğitimin ülke sı-
nırları içindeki sorunların ilk sırasında yer alması gerektiğine inanıyoruz,’’ diyordu. 
 Konuşmaları sürgit eğitim üzerine, katılımcı yönetim üzerine idi. 
 Ben de Seyrek Beldesi Villakent Mahallesinde oturmak üzere hazırlanıyordum.  
Hemen oturup Sayın Nurgül UÇAR’ a bir mektup yazdım. 
 Beni daha yakından tanıması için yapıtlarımdan da gönderdim.Üç gün sonra tele-
fondaki ses ‘‘Ben Seyrek Belediye Başkanı’’ diye söze başladı. Ses tonundan mutluluğu 
belli oluyordu. 
 “Bekliyorum, tanışalım“ dedi. 
 Uşak’ta olduğumu en kısa zamanda tanışmaktan mutlu olacağımı söyledim. 
 Üç gün sonra Sayın Nurgül UÇAR’ı makamında ziyaret ettim. Yıl 2004 idi.   
Neler yapabileceğimizi konuştuk. Şu anda  yıl 2009. 
 2004 yılından 2009 yılına dek S.E.S.İ.M (Seyrek Eğitim Spor ve İletişim Merkezi) ve 
Anam Evi Çalışma Gurubu ile çok şeyler yaptık. 
 Şu anda S.E.S.İ.M, S.E.S.İ.M- DER'e dönüştü. 
 Böylece kendiliğinden gelişen Seyrek'teki toplum hareketi S.E.S.İ.M- DER ismiyle 
tüzel kişiliğe kavuştu. 
 Yapılanlara Seyrekli bayanlar ve gençler tanık.  
 Sizlerde Seyrek Belediyesi'nde gerçekleşen etkinlikleri sıradaki sayfalarda okuya-
caksınız.  

 Yılmaz Sunucu 
 

 
Mutluluk öykülerini yaratan öykü dostları
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YARIŞMANIN ÖZ GEÇMİŞİNE GELİNCE: 
 
* " Seyrek Beldesi, coğrafi konum olarak İzmir'de Kuş Cenneti'nin kuzeyinde yer alıyor. 
Bu yarışma, yeni yazarları yazmaya özendirmek ve belli konularda özgün ürünler üret-
mek amacıyla Seyrek Beldesi Belediyesi Başkanı Nurgül Uçar'ın ve Yazar Yılmaz 
Sunucu'nun  “Ekimde Ekin Günleri” kültürel etkinlikleri içeriğinde 2006 yılında başladı. 
İlk yıl “Dostluk ve Komşuluk” İkinci yıl ‹Kadın›  konulu  övgüye değer görülen öyküler 
aynı isimle seçkilerde toplandı. Seyrek Belediyesi Kültür Yayını olarak bir seçkide top-
landı.  2007 yılında “Kadın” konusunda düzenlendi ve “Kadın Öyküleri” seçkisi de Yılmaz 
Sunucu tarafından derlenerek 2. Seyrek Belediyesi Kültür Yayını olarak yayınlandı. 
 Önümüzdeki yılın (2010) konusu GÖÇ. 
 Ürünlerinizi bekliyoruz.  
“Dostluk ve Komşuluk” konulu  Seyrek Beldesi Belediyesi 1.Öykü yarışması (2006) so-
nunda 
 
Birincilik Ödülü, “Keşke Yanı Başımda” adlı öyküyle Seviye MERİH 
İkincilik Ödülü, “40 Merdiven” adlı öyküsüyle Haluk SÖNMEZ  
Üçüncülük Ödülü, “Hasık” adlı öyküsüyle Nazmi BAYRI 
Övgü Ödülü, “Beklenmeyen Çağrı” adlı öyküsüyle Nilgün ERDEM ,   
“Sınav Öncesi Birgün” adlı öyküsüyle Erşen BİLAL ve   
“Önsöz” adlı öyküsüyle Halil AYAN 
“Kadın” konulu Seyrek  Belediyesi 2.Öykü yarışması (2007) ile 
Birincilik Ödülü, “O Yaz Birden Bire Büyüdüm” adlı öyküsüyle Aysun SEZER  
İkincilik Ödülü, “Göç”adlı öyküsüyle “Filiz BİLGİN” ve “Ve Perde Kapandı” adlı öyküsüyle 
Hande BABA, Üçüncülük Ödülü, “Tutsak” adlı öyküsüyle Özlem GİRGİN AYDIN, Övgü 
Ödülü, “Annemin Feneri ve Gözler” adlı öyküsüyle Kezban ŞAHİN TAYSUN , “Güzelim” 
adlı öyküsüyle Merih Doğan BAYSAL ve “Saçlarımı Geri Ver” adlı öyküsüyle Oya USLU 
isimli yazarlar paylaştılar.  
 Elinizdeki yapıt, Seyrek'te açılan bu yolun İzmir Kuş Cenneti Yaşatma ve Geliş-
tirme Derneği ile yürütülen yolun devamı..." 
 
* Bu yazı Özgür Pencere isimli elektronik gazetedeki Kezban Şahin Taysun imzalı yazı-
dan alınmıştır.                                              
Göç Öykülerinden önce gerçekleştirdiğimiz Kadın Öyküleri ve Mutluluk Öyküleri üzerine 
değerlendirmelere www.yilmazsunucu.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 
  "Göç" konulu öykülerinin sonuçlarını bu yapıtta okuyorsunuz. 
 Bu yapıtın sanatsal boyutunu tartışabilirsiniz. 
 Unutmayalım uzun bir yürüyüşe ilk adımla başlanır. 
 Şimdilik Öykü Yarışmasının dördüncü adımındayız. 
        Yolumuza “ Anam evi Çalışma Grubu ” adı ile devam ediyoruz. 
        Sizlerin katkılarıyla daha çok şeyler yapacağız. 
 Yeter ki elele verelim. 
Öyle değil mi ? 
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Seyrek Belediyesi Anam Evi Çalışma Grubu bir çalışma anında 
 

 
 

Seyrek Beldesi'nde2006-2007 Yılında Düzenlenen Kültür Etkinlikleri ve Katkıda Bulunanlar 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEYREK' Lİ BESİCİLERDE Yılboyu adaklık, 
kurbanlık koç, kuzu, dana bulabilirsiniz. 
 
SEYREK’li KASAPLARDA Sucuklar 

Kendi Markalarıyla üretiliyor.  
 
Farkı Seyrek Sucuklarında  
fark ediniz. 

1- Prof. Dr. Reşit SÖNMEZ 
2- Prof. Dr. Sadun Koşay 
3- Doç. Dr. Yaşar UYSAL 
4- Yılmaz SUNUCU 
5- İlknur KALIPÇI 
6- Doç. Dr. Meltem ÇANİKLİOĞLU 
7- Uzm. Dr. Arzu ÇABUK 
8- Uzm. Dr. Hülya ÇAKMUR 
9- Uzm. Dr. Rozet TATLIGİL 
10- Prof. Dr. Recep YAPAREL 
11- Prof. Dr. Ayhan ÇIKIN 

1- Pamuk Üreticilerin Sorunları 
2- Atatürk’ ü Anlama 
3- Kadının Sağlık ve Hukuk Sorunları 
Üzerine Kadın Kadına 
4- Kişinin Hakları ve Sorumlulukları 
5- Eğitim ve Yaygın Eğitim Nedir? 
6- Seyrek Beldesi Anam Evi Çalışma 
Grubu Yapısı ve Çalışmaları 
7- S.E.S.İ.M Dershanesi Çalışmaları 
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SEYREK BELDESİ 
ANAM EVİ ÇALIŞMA GRUBUNDAN 
VİLLA KENTLİ KOMŞULARINA 
YAPTIKLARI İLK ÇAĞRI 
                                                     
Sayın, 
VİLLAKENT –BAHÇEKENT’ teki  Konut Sahipleri 
Konutlarınızda Komşuluğumuza 
H O Ş G E L D İ N İ Z… 
Binalarınızın 
İLK TEMİZLİĞİNDEN, 
Sürekli 
TEMİZLİĞİNE… 
bahçelerinizin ilk düzenlemesinden, 
SÜREKLİ BAKIMINA 
sizlere emeğimizle yardımcı olmak istiyoruz. 
Bahçelerinizin bakımı kadar gübrelenmesi de önemlidir. Besicilerimiz sizlere KOYUN 
GÜBRESİ de sağlayabilirler. 
Bunların yanında, 
Konuklarınıza Sunacağınız Hazırlıklarınızda 
OTLU BÖREĞİMİZLE, Ev Baklavamızla, Tarhanamızla, farklı tatlardaki reçellerimizle, sal-
çamızla, kurutulmuş sebzelerimizle ve de özellikle; KURUTULMUŞ DOMATESİMİZLE, ya-
zın doğal ortamda, doğal koşullarla ürettiğimiz 
SEBZELERİMİZLE, sofralarınıza çeşni katmaya hazırız. sizleri alıştığınız ekmekler dışında, 
SEYREK'İMİZİN EV EKMEĞİNİ tatmaya 
çifte güvenceli ET ve ET ÜRÜNLERİNİ 
beldemiz meydanındaki kasaplardan almaya 
özellikle BELEDİYEMİZİN “COĞRAFİ İŞARET” olarak,TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'nün ona-
yına sunduğuSEYREK SUCUKLARINI 
Yapay yem verilmeden doğada doğal beslenen Saanem Keçilerinden üretilen KEÇİ 
SÜTÜ'nü kurbanlık ve adaklık koç ve kuzuları Seyrek'te bulabileceksiniz. Egzoz dumanla-
rından en az 10Km. uzaklıkta tarihi sit alanı içindeki kekik tarlalarının arasında bulunan 
doğal kovanlarda üretilen bol polenli DOĞAL BALLARI bir kez olsun tatmanızı, sandıkla-
rımızı, bohçalarımızı dolduran otantik el emeği, göz nuru oya, dantel, kanaviçe, örgü ve 
çeşitli işlemelerimizi görmeye,beğenirseniz almaya bekliyoruz 
 
Seyrek Beldesi 
Anam Evi Girişim Grubu 
Sizlere telefonumuz kadar yakınız … 
Bilgi Tel : 0535 698 48 60    0536 330 62 62 
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Seyrek'te biraraya gelen bayanlar yandaki çağrıya bir imza atma gereğini duydular.  
Böylece birlikteliklerini "Anam Evi Çalışma Grubu,"diye isimlendirdiler.   
"Anam Evi Çalışma Grubu," olarak  
19 Mayıs 2006’ da  
"Seyrek Belediyesi Bahara Merhaba Şenlikleri,"ni , 
"Kadın Emeği Kermesi,"ni ve  
29 Ekim 2006’ da  
"Ekimde Ekin Günleri,"ni  
gerçekleştirdiler. 
Çeşitli fuarlara katılarak el emeği göz nuru emeklerini paraya dönüştürmeyi başardılar. 
O dönemdeki Belediye Başkanı Sayın Nurgül UÇAR' ın Şehir Parkında oluşturacağı  
stantlarda kendi ürettikleri sebze, meyve, el ve ev ürünlerini satışa sunacaklardı. 
Seyrek Belediyesi 2009 yılı yerel seçimleri ile kapatılınca bu düşleri gerçekleşemedi. 
Onlar durmadılar. 
Şimdi analarının evinde gibi çalışıyorlar. 
Elinizdeki yapıtın geciken ödül törenini köy kahvesinde onlar gerçekleştirdi. 
"Bizde varız," diyen seyrekli bayanların bu güne dek yaptıklarını sizlere anlattık. 
yapacaklarını bekleyiniz. 
Şimdi Seyrek'e ulaşmak İZBAN ile çok kolay.  
Şu anda Seyrek üzerinden Foça' ya daha kolay ulaşılıyor. 
Aman Evi Çalışma Grubunu  
daha yakından tanımak için yolunuzu Seyrek' ten geçirir misiniz. 
Bekliyoruz. 
Karar sizin . . . 
                                                                           ANAM EVİ ÇALIŞMA GRUBU 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anam Evi Çalışma Grubundan Bir Grup 
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S.E.S.İ.M NEDİR ? 
 
Önce Seyrekli bayanlar "Biz de varız" dediler. Anam Evi doğdu. 
Anam Evi'nin ne olduğunu bundan önceki sayfalarda okudunuz. 
Şimdi Seyreklilerin “SESİ” var. 
S.E.S.İ.M Seyrek'te doğdu. 
Anam Evi S.E.S.İ.M’den önce doğmasına karşın  
S.E.S.İ.M'in bir parçası oldu. 
 
S.E.S.İ.M nedir? 
Şimdi onu inceleyelim. 
İncelemeden önce en iyisi S.E.S.İ.M'in yaptıklarını izleyelim. 
Belediye Başkanı Sayın Nurgül UÇAR Mayıs 2007' de 
S.E.S.İ.M sorumlusunun S.E.S.İ.M’i ve yapılanları anlatan 
çalışma raporunu üst yazı ile 3000 adet bastırıp  
kitleye dağıtmıştı. 
Bilinen bir konuyu yinelemeye gerek yok. 
En iyisi bundan sonraki sayfalarda S.E.S.İ.M.’ in çalışma raporunu hep birlikte okuyalım. 
 
 
 
 
Bu yazı ve bundan sonraki sayfalarda okuyacaklarınız çalışmalar 29 Mart 2009 seçimle-
rinden önce yapılan çalışmaları anlatan yazılardan alındı. 
 Şimdi Seyrek'te belediye yok. 
 Seyrekli Bayanların S.E.S.İ.M.’ i   SESİM-KOOP’a dönüşecekti. O da bekleme 
döneminde. 
Anam Evi Çalışma Grubu çok şeyler başaracak. 
İzler misiniz ? 
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(Başkanın bilgilendirme toplantılarından bir görüntü) 
 
 

 
 
Sayın Seyrekliler, 
Sayın Velilerimiz,  
Sayın Villakentli Yeni Komşularımız; 
 
 
Çalışmalarımızın tümünü sizlere aktarmaya çalışıyorum. 
Aktarma yöntemlerim farklı oluyor.  
Bu kez de farklı bir yöntem seçtim. 
Hiçbir sözcüğünü atlamadan ve değiştirmeden yeni köylümüz ve komşumuz  
Sayın Yılmaz SUNUCU'nun çalışma raporunu size sunuyorum. 
“Güzellikleri birlikte yaratacağız,” diyen;  
Sayın Yılmaz SUNUCU'nun dediği gibi 
S.E.S.İ.M'in yeni çalıma dönemine bu raporu da okuyup yapılanları ve yapılacakları de-
ğerlendirerek Eylül 2007' de okullar açılmadan önce yapacağımız toplantıda hep birlikte 
karar verelim. 
Saygılarımla.   
 
Nurgül UÇAR 
Belediye Başkanı 
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SEYREK BELEDİYESİ  
S.E.S.İ.M (SEYREK EĞİTİM SPOR İLETİŞİM MERKEZİ)  
KURULUŞU  
2006-2007 YILI ÇALIŞMALARI 
Sayın Veliler, 
Sayın Seyrekliler, 
Sayın Villakentliler, 
En kısa sürede yasal bir sivil toplum kuruluşuna (STK) dönmesi için tüzük çalışmalarımızı 
sürdürdüğümüz S.E.S.İ.M’in çalışmalardan sizleri bilgilendirmek istiyorum. 
S.E.S.İ.M’e sizlerin de üye olmasını bekliyoruz. 
Belediye Başkanımız Sayın Nurgül Uçar'ın bilgisi ve onayı ile eğitim öğretim ve toplum-
sal iletişimde Seyreklileri 7'den 70'e daha ileriye götürmek için oluşturulmaya çalışılan 
S.E.S.İ.M'in  Eğitim Gençlik ve Sosyal İlişkiler Kolu Aralık 2006 başında çalışmalarına baş-
lamış Haziran 2007 ortasında çalışmalarına ara vermiştir. 
Yaz boyunca iki aylık dinlenme döneminden sonra sizlerin ve öğrencilerimizin istemleri 
doğrultusunda Eylül 2007'den sonra çalışmalarına daha yoğun olarak başlayacaktır. 
2007-2008 çalıma dönemi sizlerle yapacağımız bilgilenme toplantıları ile şekillenecektir. 
2006-2007 çalışma döneminde öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız 3.-4.-5.-6.-7. sınıf-
lar için etüt 8. sınıf için OKS'ye Hazırlık Kurslarına ek olarak öğrencilerimizin özel yete-
nek ve becerilerine dayanan isteklerine göre  Koro,Gitar,Futbol,Ritmik Jimnas-
tik,Tiyatro,Kişisel Gelişim ve Toplumsal İletişim konularında çalışmalarla sürmüştür.  
2007-2008 çalışma döneminde bu çalışmalar sizlerin öneri ve katkıları ile daha da çeşit-
lenecektir. 
Bu konuda katkı ve önerilerinizi bekliyoruz. Çalışmalarımıza katkı koyacak arkadaşları-
mızın önerilerine açığız. Çalışmalarımızdan yararlanmak isteyenler öğrencilerimizin ön 
kayıtları başlamıştır. 
2006-2007 çalışma dönemindeki çalışmalar Resim, Seramik, Batik, Tahta Boyama, Yüz-
me, İngilizce, Almanca, Ud, Bağlama’ dan sonra sizlerin önerileri ile daha da çeşitlene-
cektir. Çalışmalarımız üzerine sizlere rakamsal değerlendirmeler verirsem, 
Bu dönemde; 
Çalışmalarımıza Katılan Öğrenci Sayısı.........................................50 
Derslere ve Etkinliklere Katılan Öğrenci Sayısı............................150  
Çalışmalarımıza Katkı Koyan Öğretmen Sayısı.............................10      
Çalışma Süremiz......................................................................6,5 Ay 
Bu çalışmalarımızın öğrencilerimiz üzerindeki eğitim ve öğretimlerine olumlu katkıları 
görece olarak kendileri, velileri, öğretmenlerince izlenmiştir. 
Bu olumlu çalışmalardan Tiyatro ve Koro çalışmalarımızın     13 Haziran 2007 tarihinde 
kitle ilgi ile izlenmiştir. 
Futbol çalışmalarımıza katılan öğrencilerimizi BJK' nin geçmiş dönemlerde uzun süre 
yöneticiliği yapan Süleyman SEBA izlemeye gelmiştir.    
Seyrek'teki sivil toplum çalışmalarını geliştirme çalışmalarını sürdüren Sivil Toplum Ge-
liştirme Merkezinin çalışmaları sonucunda  
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şimdilik 7 grupta çalışmaları uygun bulunmuştur.  
Bu grupların çalışmalarının ve sayılarının ileride daha da artırılacağı kanısına varılması-
nın yanında; 
1-Bitkisel Üretim Kurulunda .....................Musa Özder – Recai Önal 
2-Hayvancılık ve Arıcılık Kurulunda.....Semra Özcan-Gülay Akman 
3-Eğitim,Gençlik ve Sosyal İlişkiler Kur...Yılmaz Sunucu-Ayşe Oral 
4-Kadın Çalışmaları Kurulunda...Ayşe Diricanlı-Hasibe Hoşsohbet 
5-Esnaf ve Sanatkarlar Kurulunda.............................Ajda İlaslan-  
6-Turizm Çevre ve Alternatif Gelirler..................Sedat Turgut    
7-Muhtarlar gruplarında Tüm muhtarlar görev almışlardır.Bu gruplara katılacak yeni ar-
kadaşları bekliyoruz. 
 

 
 
(Başkanın bilgilendirme toplantılarından bir görüntü) 
 
Kadın çalışmalarını sürdürecek olan gurubumuz iki yıldır S.E.S.İ.M içinde Hasibe 
HOŞSOHBET’ in başkanlığında Anam Evi  Çalıma Gurubu olarak çalışmalarını sürdürür-
ken bu dönem içinde mutfak ürünlerini Kuş Cennetini ve Villakent'i görmeye-gezmeye 
gelen guruplara sunarak aile içi ekonomilerine katkı koymaya başlamışlardır. 
Bu dönem içinde; 
1-Bornova Atatürkçü Düşünce Derneği, 2-Hümanist Düşünce Derneği, 3-İzmir Dağcılık 
Kulübü,  4-Karşıyakalı Bayanlar,  
5-E:Ün.Hem:Yük:Okulu, 6-Yeşil Yonca Dernekleri gelmişlerdir. 
 
Kuş Cennetini, gezmeye geldiklerinde her bir grup Seyrek'in farklı yerlerinde Seyrekli 
bayanların mutfak ürünleri ile piknik yapmışlardır. 
Tüm çalışmalarımız üzerine bilgileri ve fotoğrafları ve www.dundenbuguneusak.com si-
telerinden izleyebilirsiniz.  
  
Her bir grup Seyrekli bayanların mutfak ürünlerine ödedikleri para dışında,kasaplardan 
aldıkları sucuk ve et ürünleri ile birlikte bakkallardan yaptıkları harcamaların toplamı or-
talama 1000 YTL’ yi bulmuştur. 
Diğer bir söyleyişle her bir gezinin Seyrek ekonomisine katkısı 1000 TL dolaylarındadır.    
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Seyrek Beldesi Halkı Yunanistan gezilerinde ilk uğradıkları yer Selanik’teki Atatürk Müzesi ve Evi oldu. 

 
Bu gezilerde gelen gruplara mutfak ürünlerini sunan Seyrekli arkadaşlarımız ise; 
1-Ayşe Korkmaz . . . . . . . . . Gözleme, 2-Zehra Özbek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boğça 
3-Pervin Uysal. . . . . . . . . . . Ekmek, 4-Remziye Akçay. . . . . . . . . Yaprak Sarma 
5-Şükriye Erel . . . Börek, 6-Pervin Uysal. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Börek 
7-Gülay Atmaca. . . . . . . . . . . Ayran, 8-Şükrüye Erel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peynir 
9-Ayşe Diricanlı. . . . . . . . . . . . . Pizza, 10-Semra Özcan. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
11-Meryem Çimen. . . . . . . . . . . . . . . Börek, 12-Şükran Süvarioğlu. . . . . . Ayran 
13-Muhterem Özcan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yumurta hazırlayarak gelen 
gurupların damak zevklerine kendi mutfak ürünlerini sunmuşlardır. 20 kişiyi aşan grup-
ları İzmir’ de istedikleri semtten alıp gezi sonunda istedikleri semte bıraktık.  
Önümüzdeki günlerde,  S İ Z L E R İ  D E  B E K L İ Y O R U Z.  
Villa kent’ li komşularımızın Sünnet Yemeğine bayanlarımızın mutfak ürünlerine katkıda 
bulunduk.  Sizlerin de özel günlerinde aile ve dost toplantılarınızda bayanların mutfak 
ürünleriyle çeşni katmak istiyoruz.  
Önümüzdeki dönemlerde kitleye bu çalışmaları duyuran gönüllü arkadaşlarımızın katkısı 
ile gelen guruplar artacak.  
Bu çalışmaya başta ekmek ve sucuklarımızı öncelikle markalaştırarak bu ürünlerimizle 
birlikte diğer ürünlerimizi pazara sunacağız. Daha geniş pazarlar arıyoruz. Seyrekli farklı 
arkadaşlarımızda farklı mutfak ürünleri ile S. E. S. İ. M’e katılırken çalışmalarımız hızla 
artacaktır.  
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Seyrekli çalışma arkadaşlarımız aydınlanma çalışmalarını sürdürürken Villakentli komşu-
ları ile komşuluk ilişkileri içinde yaşamak istemektedirler.  
Bu konudaki çalışmalarımızı 2 yıl önce kitleye duyuran çağrımız 10. sayfadadır.  
Bu çağrıyı yeniden okur musunuz? 
Bitkisel Üretim Gurubunda çalışan arkadaşlarımızdan Musa ÖZDER tarlasını damlama 
sulamaya ile sulamaya başlamıştır. Ayni gruptan Ziyaeddin KINAY arkadaşımız bu yıl 
ürününü serada üretmeye başlamıştır.  
Geçen yıl yol boyunda birkaç yerde domates patlıcan gibi ürettikleri sebzelerini sizlerin 
beğenisine sunan arkadaşlarımıza bu yıl yeni katılanlar olacaktır.  
Ulukent Villakent arasında yol boyunda yıl boyu ekolojik tarım ürünlerinin üretildiği 
alanlar yaratırken en kısa sürede bu yol üzerinde Ekolojik Pazar Alanını da çevre yerle-
şim alanlarının hizmetine sunulacaktır.  
Bu alanda oluşturulacak parkta sizler dinlenirken kadınlarımızın mutfak ürünlerini de 
burada oluşturulacak Üretici Pazarından alabileceksiniz.  
Bu güzellikleri birlikte yaratacağız.  
Çalışmalarımıza katkı koyacak herkesi bekliyoruz.  
S. E. S. İ. M  SORUMLUSU 
Yılmaz SUNUCU 
 

 

Atatürk’ün doğduğu köyden geriye kalan köy camiin minaresinin temel kalıntılarından baş-

ka tek bir taş kalmamış… 
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Nilgün ERDEM 

1956 İstanbul doğumlu. Öğ-
renimini Ankara’da tamamla-
dı. A. İ. T. İ. A Mali Bilimler ve 
Muhasebe Y. Okulunu bitirdi. 

16 yıldır İzmir’de oturuyor. 
Evli, 1 kızı var. Öykü ve Radyo 

Oyunları yazıyor. 
Geze Geze Bitiremedik adlı 

öykü kitabı var. 
Yarışmaya İzmir’den katılıyor. 

 
İletişim 

1851/4 Sokak No: 7/5  
Karşıyaka – İZMİR 

Tel: 0232 367 89 09 
Gsm: 0542 255 37 56 

E-posta:  
erdemnil6@hotmail. com 

 

NACİYE’NİN YARIM KALAN AŞKI 
Kayaların üstünde denize karşı oturmuş,  başı el-
lerinin arasında derin derin düşüncelere dalmıştı 
yine… Her zaman olduğu gibi,  karşı kıyıdan gelen 
rüzgârlarda memleketinin kokusunu duymaya 
çalışıyordu. Rüzgâr yüzünü yaladıkça kendini evi-
nin bahçesinde sayar,  ferahlardı.  
Her günbatımında o kayalıklara gelirdi,  elinde 
mendiliyle. Boşuna beklemiş durmuştu onca yıl. 
Ne gelen olmuştu,  ne bir haber getiren…  Ümidi 
kalmamıştı,  yürümekte de zorlanmaya başlamış-
tı son günlerde…  Karar vermişti artık,  bu son ge-
lişiydi… 
 “Boşuna bekledin bunca yıl.” dedi kendi kendi-
ne. “Anla artık Naciye… Anla!   
Gelmeyecek…”  
Unutmamış,  unutamamıştı köyünden toprağın-
dan koparılışını…  
Ülkeler anlaşmış,  “Evli evine köylü köyüne” mi-
sali karar bildirilmişti. Artık orada 
istenmiyorlardı. Çünkü azınlıktaydılar. Ne düşün-
dükleri önemli değildi. Onlar “Mübadil’di.” Bir an 
önce yeni vatanlarına gitmek,  orada yeni bir dü-
zen kurmak zorundaydılar.   
Ev,  iş,  para… Neyle geçineceklerdi?  
Yokluğun,  sefaletin ağır yükü daha o günlerde 
kara bir bulut gibi çökmüştü yüreklere.  
Önce Türkiye’den gelen Rum ailelerden biri,  Na-
ciye’lerin evine yerleştirilmişti. Birkaç ay birlikte 
yaşamışlardı gelen aileyle. Korkarak çekinerek… 
Yalnız onlar değildi korkan,  yanlarında kalan in-
sanlar da korkuyordu. Yemiyor içmiyor kimseyle 
konuşmuyorlardı. Onlar için üzülürken bir yan-
dan da kendileri için sonunu bilmedikleri bir yola 
çıkacak olmanın tedirginliğini yaşıyorlardı. Misa-
firlerin küçük kızı geceleri gizli gizli mutfağa gidip 
katıksız ekmek yiyordu. Yüreği buna dayanmayan 
Naciye’nin annesi,   geceleri ekmeğin yanına ye-
mek bırakmaya başladı. Küçük kızla sözsüz bir 
anlaşma oluşmuştu aralarında. Bir süre sonra 
anne kız sofraya da yanaşmaya başlamıştı. Bakış-
larıyla anlaşmış hiç konuşmamışlardı. Sessiz se-
dasız,  hiç karşı koyamadan kabullenmişlerdi 
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kendilerine sunulan yaşamı. 
“Onların geldiği yere gideceksiniz.” denilmişti.  
Bir fırtınaydı sanki onları savuran. Bir anda bütün düzenleri bozulmuştu. 
Nedenini niçinini soramamışlardı. Yapacak hiçbir şey yoktu.  
Ellerinde ne var ne yoksa satmışlardı.  
Bahçelerini,  ağaçlarını,  çiçeklerini,  anılarını ve sevdiklerinin mezarlarını bırakmak zo-
runda kalmışlardı. Yerlerinden,  yurtlarından olmuşlardı.  
Orada kalan sevgilisinin hasreti ise bir başka yakmıştı yüreğini…  
Hasan’la delicesine sevmişlerdi birbirlerini. Hasan’ın babası Rum’du,  o yüzden çok zor 
kabul görmüştü sevgileri. Sonunda aileleri de onaylamıştı aşklarını. Ne yazık ki nişan ari-
fesinde mübadele emri gelmişti. Hasan,  yaşlı ana babasını bırakıp onlarla gidememişti. 
Keşke Hasan da gelebilseydi… Olmamıştı,  gelememişti…  
Herkes ağlayarak vedalaşmıştı geride kalanlarla.  Yola çıktıkları gün,  Hasan,  gözyaşları-
nı sildiği mendili Naciye’nin eline tutuşturmuştu,  bir de ona yaptığı kolyeyi. Naciye yıl-
larca o kolyeyi boynundan hiç çıkarmamıştı.  
Selanik’ten uzun ve zorlu bir yolculukla gelmişlerdi. Önce İzmir,  oradan Mersin,  sonra 
da kara yoluyla Niğde...   
Ne yapacaklarını bilememişlerdi ilk günlerde. Yeni geldikleri bu şehre alışmak zorun-
daydılar ama alışamamışlardı. Oradan ayrılıp Çanakkale’nin bir ilçesine yerleşmişlerdi. 
Hiç olmazsa denizi olan bir yere gidip en azından deniz havası almayı istemişti annesi. 
Kim bilir,  belki karşı kıyıdan esen rüzgârlar memleket havası getirirdi.  
Öyle zordu ki mübadil olmak. Yaşamayana masal gibi gelir,  yaşayana hiç sorma…                    
Onları zamanla kabullenmişti herkes. Kabullenmeseler ne olacak? 
          İki günlük dünyada değer miydi kavga etmeye? Hem onların da komşuları gitme-
miş  
miydi uzaklara? Ağlaya ağlaya yolcu etmemişler miydi Eleni’yi,  Maria’yı?  
Naciye ise öylesine küsmüştü ki hayata,  geldikleri günden bugüne kadar kimseyle ko-
nuşmamıştı. Bu yüzden “Lâl Kız” adını takmıştı çevresindekiler. Orta yaşlara geldiğinde 
“Lâl Teyze”,   biraz daha yaşlanınca da herkes “Lâl Nine” demeye başlamıştı.  
Nasıl üzülmesin,  nasıl kahretmesin ki Naciye? Gemide hastalanıp ölünce denize atılan 
babasından üç yıl sonra annesini de kaybetmişti. Tarlalarda çalışarak,  iki kardeşini bü-
yütüp okutmuştu.  Kardeşleri okuyup iş güç sahibi olduktan sonra tarlada çalışmayı bı-
rakmıştı. Birkaç komşunun çocuklarına dadılık yapmıştı.   
“Hasan” koymuştu ilk yeğeninin adını… Kardeşlerinin çocuklarını bir ana gibi sahiplen-
mişti. 
Yıllar geçip giderken nişanlısına duyduğu özlem de çığ gibi büyümüştü içinde. Yüreği Ha-
san’ın aşkıyla doluyken olur muydu hiç başkasına yâr olmak?  O yüzden başka kimseyi 
almamıştı hayatına. Yürekte başka,  yüzükte başka isim taşımak yakışır mıydı Naciye’ye?  
O istemez miydi sevdiğiyle evlenip yuva kurmayı,  ana olmayı? Varsın kız kurusu desin-
ler… 
Naciye,  mahallesinde çok seviliyordu. Şimdi çok yaşlanmıştı. Kimse bilmiyordu yaşını  
Seksen beş mi yoksa doksan mıydı?  Belki daha fazla…  
Hâlâ geç vakitlere kadar uyumuyor,  hâlâ gözleri hep uzaklara dalıyordu.   
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            Hasan ne yapmıştı acaba oralardan koparılınca Naciye’si? Başka birine gönül ve-
rip evlenmiş miydi? Yoksa o da Naciye gibi büyük aşkının yasını mı tutuyordu hâlâ?  
Yaşıyor muydu? Yoksa… 
Yok,  yok ölmemiştir… Yaşıyordur… Yaşasın… Çok yaşasın…                     
Yaşlanmıştır elbet... Belki evlenip baba olmuştur. Evlendiyse,  şimdi torun torba sahibi-
dir.  
Ahh! Bir kere görebilseydi… Bir kerecik…   
Gitse Naciye Nine… Bulur mu acaba Hasan’ını?   
Naciye Nine hep beklemişti;  ama gelen giden olmamıştı. Oysa çıkıp geliverseydi 
Hasan… Arayıp bulsaydı Naciye’sini… Bülbül gibi şakıyıp konuşmaz mıydı “Lâl Kadın”? 
Konuşurdu… Hem de nasıl konuşurdu… Yıllardır içinde büyüyen vatan hasretini,  
Hasan’a olan özlemini nasıl anlatırdı.   
Amaaaannn! Boş düşünceler işte. Zamanında gücü kuvveti yerindeyken parasızlıktan 
gidememişti. Şimdi parası var ama gençlik elden gitmiş ne çare.                  
Güneş yavaş yavaş dağların ardına saklanınca,   “Lâl Nine” oturduğu kayalıktan kalkıp 
evinin yolunu tuttu. Sabah mayaladığı yoğurdun üzerine iki kaşık bal döküp yedi.  
Gözlerinin sahibi gelince geceliğini giyip yatağına uzandı. Gün geceye dönerken onun 
ruhu aydınlanırdı. Çünkü özlediği toprakları,  evini görürdü her gece düşünde,  bir de 
Hasan’ı…  
Unutmamıştı,  unutamamıştı… Unutmaya ömrü yetmemişti… 
Sabah ezanıyla uyanırdı her gün. O sabah uyanmadı. İki gün boyunca evinin kapısı açıl-
madı. Komşuları merak edip yeğenine haber saldılar.   
Yeğeni Hasan hemen koşup geldi.  Kapıyı açıp odaya girdi. “Lâl Nine” yatağında 
hareketsiz yatıyordu. Bir eliyle boynundaki kolyeyi,  diğer eliyle mendilini sımsıkı kav-
ramıştı. Yeğeni,  avucundan mendili güçlükle çıkarıp aldı.    
Başucunda açık bulunan deftere Hasan’ın gözü takıldı. Eline alıp şöyle bir karıştırdı.  
Sayfalarda Lâl Nine’nin yaşadığı özlem dolu yılların gün gün dökümü vardı. Hasan,  son 
sayfayı okurken gözyaşlarını tutamadı. 
 “Hasan’ım… Canım yeğenim… Yerimden yurdumdan,  sevdiğimden ayrılınca hayata 
küstüm. Kalbim öyle kırıktı ki hiç kimseyle konuşmadım. Yalnız nişanlım Hasan açabilirdi 
dilimin kilidini… O da gelmedi… Ömrüm boyunca kimseden bir şey istemedim. Şimdi bir 
tek arzum var… Eğer yapabilirseniz,  beni vatanımın toprağına gömün.” 
Hasan son kez teyzesine baktı.  Titreyen elleriyle,  “Lâl Kız”ın açık kalan gözlerini kapattı.  

 
Başkanın bilgilendirme toplantılarından bir görüntü 
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İÇİMDEKİ ATEŞ TOPU 
 
Yılların yorgunluğunu ispatlarcasına yavaş 
adımlarla fakat gururlu duruşumu bozmadan 
dimdik ilerlemeye çalışıyordum. Kocaman 
mavi gözlerim kırışıklıklar içindeki yüzümde 
pırıl pırıldı fakat hüznün ışıklarını da berabe-
rinde taşıyordu. Elimdeki üzeri oymalı,  boya-
ları eskimiş küçük bir kutuyu sıkarsam ezilive-
recek,  narin bir gülü tutar gibi tutuyordum. 
Ulaşmayı istediğim yere geldiğimde yavaşça 
bir kayanın üzerine oturdum. Elimdeki kutu-
ya,  mezarların arkasına saklanmak istercesi-
ne batmaya çalışan güneşe gözlerimi diktim 
ve baktım baktım... O masmavi gözlerimden 
iki damla yaş kırış kırış olmuş yanaklarıma,  
oradan kutunun üzerine düştü. 
 
 Hatırladığım güzel bir dağ köyüydü,  
yolları zorlu,  havası temiz,  toprağı taşlı. Dört 
kişilik bir ailenin küçük kızıydım. Babama mu-
allim efendi,  bana da maviş dediklerini hatır-
lıyorum… hayal meyal… 
 
 O akşam ilkbaharın tüm güzel kokula-
rı,  insanı saran sessizliği ve ürpermeye neden 
olan serinliğini son kez hissettiğimizi,  çardak-
taki akşam sefalarımızın geri dönüşü olmadı-
ğını yıllar sonra anlayabildim. Babamın anlat-
tığı nedenlerden anlayabildiğim kadarıyla biz 
büyüyormuşuz,  iyi bir tahsil almamız gereki-
yormuş,  büyük kent bunun için gerekliymiş. 
Gitmeliymişiz mutlaka. Annemin,  ama ben 
buralarda doğdum,  büyüdüm yapamam diye 
sessizce gözyaşı döktüğünü hatırlıyorum bir-
de. Kısa bir süre sonra toplandık tüm yaşadık-
larımızı ve bir parçamızı oralarda  bırakarak 
büyük kent dedikleri İSTANBUL’a göçtük. An-
nem öyle söylüyordu sık sık usanmadan. Yü-
reğindeki özlemleri belki böyle yenmeye çalı-
şıyordu kim bilir. Uzun yıllar onu çok iyi anla-
dığımı sanmıyorum... 



 22 

 
 Büyüdük,  okuduk,  babamın istediği gibi. Ben ögretmen ağabeyim ise doktor 
oldu. İkimizde evlendik. Benim biri kız,  biri oğlan iki çocugum oldu. Onlar benim için 
çok ama çok önemliydi. Artık babam daha iyi anlıyordum. Bu yaramazlar dünyanın en 
tatlı iki canlısıydı benim için. Hep olduğu gibi onlarda çok hızlı büyüyorlardı. Biri deli do-
lu hemen parlayan,  ama saman alevi gibi hemen sönen,  sevgi dolu bir kız. Diğeri tem-
kinli,  önünü görmeden asla adımını atmayan,  birazda  kindar ama her şeyiyle harika bir 
oğlan. Büyüme süreçlerinde onlardan çok şey ögrendim,  ögretmeye  çalisirken. Şimdi 
düşünüyorum da onlara yeterince destek olabildim mi acaba. 
Bir gün dedeleriyle oturmuşlar,  onu soru yağmuruna tutuyorlardı,  durun dedi dedeleri 
size neden köyümüzden kalkıp buralara geldiğimizi anlatayım. Özlemini duyduğu her 
şeyi sanki oralardaymış gibi içinde duyarak,  özlemle ifade ediyordu. Birden çocuklar 
dede neden,  neden diye sorguladılar. Dedeleri onlara bunun gerekliliğini anlatırken on-
lar pürdikkat dinliyorlardı. Bizde gidecek miyiz,  sizin gibi diyerek soruyorlar,  ikisi bir-
den… Hemen arkasından cevap beklemeden yok,  yok biz gitmeyiz diye kendilerini 
inandırmaya çalisiyorlar ve dedelerine sıkı sıkı sarılıyorlardı,  sanki onun özlemlerini gi-
dermek istercesine. Annemi çok erken kaybetmiştik,  o bunları yaşayamadı. Bazen dü-
şünüyorum özlemleri,  hasretleri ona çok mu ağır gelmişti taşıyamayıp çabucak gitmek 
istemişti. Bizleri burada bıraktı,  onu anlamak zor,  çünkü çok az dertlerini paylaşırdı. 
Çocuklarımın büyüme dönemlerinde hem çalışıp,  hem annelik yaptığım için yoruluyor-
dum ve bir an önce büyümelerini istiyordum. Geri dönüşüm olsaydı bunu asla istemez-
dim,  daha uzun olmasını dilerdim. Başarıları benim için birer gurur kaynağı oluyordu,  
her ikisi de başarıya doymuyorlar,  arka arkaya sıralıyorlardı başarıları. Çok başarılı iki 
çocuk sahibi olmak güzeldi o zamanlarda. Şimdi bazen biraz daha az başarılı olup ya-
nımda mı olsalardı demekten kendimi alamıyorum... Bencillik biliyorum,  biliyorum ama 
yüreğime söz geçiremiyorum bir türlü. Sanki büyünce elimden uçuverecekler gibi geli-
yor BANA. O zaman yüreğimin sıkıştığını,  gözlerimin karardığını hissederek korkuyo-
rum,  istemesem de. 
 
 Kızımın üniversiteyi bitireceği senenin yarı yıl tatilindeydi. Her zamanki gibi ya-
nımızdaydı azda olsa özlem giderecektik. Gözlerindeki bakışlardan bir şey anlatmak is-
tediğini anlıyordum ama bir türlü anlatamıyordu... Sıcacık bir kucaklama ile kafasını 
göğsüme yasladı,  sıcaklığını ve sevgisini ta içimde hissettim. Yavaş yavaş dedi ki “yurt 
dışından güzel bir burs teklifi aldım,  ne dersin?”. İçim de bir ateş topunun döndüğünü 
hissetim,  gözlerim dolmuştu. O ise sanki susarsa bir daha konuşamayacak gibi arka ar-
kaya sıralıyordu,  koşullarının mükemmelliğini,  çok iyi bir geleceğin onu beklediğini,  
ilerde kardeşini de yanına alabileceğini,  hayalinin bile güzel olduğunu,  belki bir daha 
bu imkanları bulamayacağını bir solukta sıraladı. Durdu,  gözlerimdeki yaşı görünce,  
mahsunlaştı,  boynunu büktü,  “gitmeyeyim öyleyse” dedi. Gülümsemeye çalıştım,  ba-
şını okşayıp iyice göğsüme bastırdım,  bırakırsam sanki uçuverecek sanarak. Yüreğime 
sorarsan seni ve kardeşini hep yanımda istiyorum. Ama beynime sorarsan sana hayır 
diyemem,  çünkü ileride bir gün “keşke gitseydim” dersen kahrımdan ölürüm. Tamam 
gerekeni yapalım dedim ve uçtu gitti. Herşey onun istediği gibi,  yolunda gidiyordu. 
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Mutlu görünüyordu,  yabancı bir ülkede yaşamanın ne kadar zor olduğunu düşündükçe,  
onun adına üzülüyorum,  yokluğuna üzüldügüm kadar... Uzun zaman geçmeden kardeşi 
de üniversiteyi bitirdi ve o da yüreğime bir kor topu daha düşürerek gitti. 
 
 Gelecekleri günü özlemle bekler oldum. Her gelişleri mutluluk,  her gidişleri ise 
yüreğimdeki koru biraz daha alevliyordu. İçim yanıyordu,  çok yanıyordu. Havaalanlarını 
sevmiyorum bu nedenle. Dayanılmaz acıyı duydukça annemi anımsıyor ve düşünüyor-
dum. Acaba kalan mı,  giden mi daha çok acı çekiyor. Oğlum bir gün “anne biliyor mu-
sun gitmek ne kadar zorsa,  dönmek de o kadar zor…” dedi. Bir gün geleceğiz,  bir gün 
geleceğiz,  o bir gün o kadar uzaktı demek. Onlar mutlu biliyorum ama hasretleri ve gi-
dişleri yüreğimi eziyor. Sırtımda tonlarca yük taşısam bu kadar yorulmazdım sanıyorum. 
 
 Dalmış bütün bunları düşünürken,  arkadaşımın torunu büyükanne,  büyükanne 
dedi,  benim sevgimi anlar o da beni severdi. Büyük anne,  üşüyeceksin,  kalk artık eve 
gidelim. Ne olur yapma dedi,  gözlerimdeki yaşları fark edince. Ben yalnızca elimdeki 
kapağını açtığım kutuya ve içindeki iki tutam saça bakıyordum dalgın,  dalgın… “Bunlar 
benim çocuklarımın,  ama kendileri çok uzakta” diyebildim,   gözlerimdeki yaşlar akar-
ken. Başka bir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda yatağımda ve yine yalnızım,  
bana gülümseyerek bakan o iki kocaman kara gözler olmasa... 
 
 

 

Seyrek Belediyesi I. Öykü Yarışması Ödül Törenine katılanlardan farklı bir görüntü 
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YANGIN YERİ: YÜREĞİ 
 
Güneş yüzünü gösteriyor artık. Dağ lâleleri açtı. 
Hem de papatyalar… Yaylalar süt ve  
kekik kokuyor. Koyunların,  keçilerin sesi yankıla-
nıyor vadilerde. Taşlar ısınıyor. Toprak gözünü 
açtı. Kuşlar ötüşüyor,  sular çağıldıyor. Kısacası;  
dağlar uyandı. Kardelenlerin zamanı geçti,  
umarsız gittiler. 
Beyaz,  yerini rengârenkliğe bıraktı… 
Umursamıyor Fehime güneşi falan. İçinde bin yı-
lan kımıldıyor sanki. Bir yüksek dağlara bakıyor,  
bir alçak ovaya. Tam ortasında yılgınlığın. Yedi ay 
kış boğmuş umudunu,  şimdi de göç etme korku-
su… Gidin demesi kolay. Nereye gider,  ne yapar,  
neyle geçinirler? Bir at arabasına dolduracaklar 
kendilerini. 
Her şeylerini… Zâten iki göz odada ne olur ki? Sı-
ğışırlar bir at arabasına geçer giderler. Bir oğlu,  
bir kızı,  bir de kendi… Kim arar,  kim sorar onla-
rı? 
Gözü,  tülbendinin oyalarında,  dalgın Fehime… 
Oyalardan birini alıp ağzına,  ısırıyor;  farkında 
değil. Yeni yaşam kolay mı? Ya Adana,  ya Mer-
sin’e;  pamuk toplamaya,  ya da fındığa gidecek-
ler… Artık işçi başı nereye derse… 
- Ana! Ana! 
Kızı bu seslenen,  telaşlanıyor. Pencereden uzatı-
yor başını: 
-Ne var,  ne oldu? Ne var? 
Her an korkunun âlâsı içlerindeki. Her an bir şey-
ler olacak gibi. Her an,  gök karışacak;  yerle vu-
ruşacak gibi. Kurşun,  yağmura sarılıp başlarına 
yağacak gibi… Diken üstünde bir yaşamın eteğin-
deler. Koşarak geliyor çocuk: 
-Ana,  ana! Medo yukarı çıktı. Diyor telâşla. 
Yüreğini ağzına getiren şey bu demek. Çocuk iş-
te…  
Medo,  kızının keçisi. Yavrulamak üzere… Birkaç 
koyun,  birkaç keçileri var. Evlerine yakın,  daha 
çok arpa ekili kıraç bir tarlaları;  birkaç asmalık 
üzümleri. Her şeyleri işte böyle birkaç,  birkaç… 
Çok şeyleri hiç yok. Hayalleri bile azıcık: Bir öğ-
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retmen,  bir sağlık ocağı,  yol,  su…                                                                                                                                                      
Kızının sesi soluğu kesiliyor. Merakla evden çıkıyor Fehime. Kızı Medine ortalarda yok. 
Keçisinin peşinden gitmiş belli ki.  O da arkasından seğirtiyor. Patikayı lâstik terliklerle 
çıkmakta zorlanıyor ama kızını bulmak zorunda çünkü her yer tuzak dolu. 
Kocası mayına bastı iki yıl önce,  ayağı koptu. İyileşemedi. Kangren mi ne diyorlar,  on-
dan oldu işte. Yitirdi kocasını. Oğlu Ferhat var iyi ki… On dördünde… Her işe o koşuyor. 
Oğlu,  dünya iyisi bir insanoğlu. Yok,  bir melâike sanki. 
Fehime,  kızının peşinden patikadan aşağıya sarkıyor şimdi. Medine yok ortalarda. 
- Medinee…Medinee…Neredesin kızcağızım?Bilmez misin oralar tehlikeli? 
Sesi yankılanıyor dağlarda ama kızı yanıt vermiyor.” Döner nasılsa Medo’yu bulunca.”  
Diyor içinden. Geri dönmeli. Bir kaç güne yola çıkacaklar. Yolluk hazırlayacak,  yolda aç 
kalmasın çocukları. Hayvanları götürüp kasaba verecekler daha. Onları götürmek zor. 
Geri döndüğünde,  iki jandarma erini kapıda bekler buluyor Fehime. Korkuyor. 
  - Bu evin eri kim? Diyor biri. 
  - Çağır gelsin! Diyor öteki. 
  - Benim erim yok kardaşım. Ne diyeceksen bana de. 
  - Yarın bu köy boşalmış olacak,  bilesiniz. 
Bu kez şaşırıyor Fehime: 
  - Etmeyin! Diyor. Biz daha gidecek yer bulamadık. Haber bekleriz 
Adana’dan. Daha birkaç günümüz var,  öyle dediydiniz. 
  - Durum değişti. Emir böyle. Yarın öğlene köy boşalmış olacak. Sakın 
kalan malan olmasın;  çünkü boşalan köyler yakılacak. Haberiniz ola. 
  - Ne,  ateşe mi vereceksiniz? Elli hanenin ellisini de mi? 
  - Hepsini,  emir böyle. 
  -Ya diğerleri? 
  - Hepsine söylendi. Bir siz kaldıydınız. Hadi kolay gele. 
“Emir kulu onlar “diye geçiriyor içinden arkalarından bakarken Fehime. Çöküyor kapının 
önüne;  alıyor başını ellerinin arasına. Sonra,  dizlerinin üzerine kapanıyor. Saatler geçi-
yor sanki… Bir el dokunuyor omzuna,  irkiliyor. Oğlu Ferhat bu. Soran gözlerle bakıyor 
ona. Nice sessiz gelmiş böyle? Sarılıp koluna oğlunun,  bırakıyor gözyaşlarını. Artık ağlı-
yor Fehime. Sonunda ağlayabiliyor. Hep güçlü olmak kolay mı? Hiç konuşmuyor oğlu. 
Belli sıra dışı bir şey olmuş. Bekliyor. 
  - Oğlum… Diyor zar zor kaygılı bir ses tonuyla. Oğlum,  jandarma 
geldi;  yarın gidecekmişiz. En geç öğleye çıkacakmışız. Evlerimizi yakacaklar. Nereye git-
sek dönemeyeceğiz. Daha haber de gelmedi Adana’dan… Der demez yeniden boşalıyor 
gözyaşları acıyla… 
  - Ağlama. Diyor oğlu. Hele hazırlanalım biz,  emi anam? Ağlama sen. 
  - Medine’yi bul ay oğlum. Medo’nun peşinden gitti. 
  - Tamam anam,  meraklanma sen… 
Sakinleşiyor biraz Fehime. Koyunların çıngırak sesleri,  keçilerin melemesi geliyor kula-
ğına.  
Bir hoş oluyor. Tülbentinin ucuyla siliyor gözlerini,  oğlunun arkasından bakıyor…”Tanrı,  
seni ve  
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kızımı korusun” Diyor içinden. Umarsızlar… Yapacak bir şey yok,  gidecekler. İstemiyor-
lar ama gidecekler. 
  Eve giriyor. Evin her yanında anılar var. Onlara dokunuyor bir bir… 
Duvardaki birkaç  
eski fotoğrafı okşuyor. Kocasının sesi çınlıyor kulaklarında:”Fehime,  hele gel otur bir 
şey diyecem sana.” “Ne sevecen adamdı.” Diye geçiriyor içinden.”İyiler hep mi erken 
gider?” Hıçkırıkları boğazına düğümleniyor. Yeni anılar edinecek gücü yok Fehime’nin. 
Ama kızı daha sekizinde,  okulun yüzünü  
bile görmemiş. Okutmak istiyor onu,  hem de çok istiyor. Oğlu desen;  ilkokul üçten 
sonra,  okul  
kapandı diye okuyamamış. Perişanlık diz boyu… Köyün on üç genci nerdedir,  bilinmiyor. 
Dağlarda mı,  hapiste mi,  yoksa öldüler mi? 
  Gidecekler. Mecbur gidecekler… Gidip de dönmesinler diye köylerini 
ateşe verecekler baksana. Bardakları,  işe yaramaz temiz bez parçalarına sarıyor;  üç-
beş parça giyeceği bohçalıyor;   
yatak-yorganı sarmalıyor. Dönenip duruyor kendince evin içinde. Yüreğinde bir yangın-
la,  bir düş âleminde sanki Fehime… Çocukları gelse artık! Sarılsa onlara,  kekik bulaşmış 
üst-başlarını koklasa… Son kez sağsa hayvanlarını. 
*** 
  - Medine,  n’apıyorsun burada sen? 
  - Bak abi,  Medo yavruladı. 
  - Sahi,  yavrulamış. İyi,  hadi onları alalım da eve gidelim. Hem diğer-
lerini de toplarız giderken. Anam bizi bekler. Hadi bacım. 
***  Fehime dağlara küskündür aslında. Kocasını,  daha nicelerini alan 
dağlara… Lâkin  
gidecekler ya,  hazırdır barışmaya… Gözleri yoldadır. Çocukları,  hayvanları da toplar ge-
lir şimdi… Yiyecek bir şeyler hazırlamaya durur. Yarın hepten yanacak evinin duvarları-
na,  tandırına dokunur.  
Ve o ses! İçini daha önce de yakan ses! Dağları delen,  en çok günahsızları alan ses!  
“BOOMMM!” 
  Biliyor bu sesi Fehime. Patlayan mayın sesini biliyor. Sıyırıp tülben-
dini,  atıyor patikaya kendini. Ancak;  “ÇOCUKLARIMM!” Diyebiliyor… 
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tirdi. Bir ilaç firmasında ürün uz-
manı olarak çalıştı. 2008 yılından 
bu yana Hollanda’da Utrecht’te  

yaşıyor. Edebiyatla tanışması lise 
yıllarında edebiyat öğretmeninin 
etkisiyle oldu. Bugüne dek farklı 
biçimlerde yazmaya çalışsa da 

kendini öykü ve denemelerde da-
ha iyi ifade edebiliyor.2010 Avru-
pa Öykü Yarışması’nda mansiyon 
ödülü kazanmasının yanında bir 

seneden fazla süredir  de Hollan-
da’da yayımlanan Oda Sanat isim-
li edebiyat dergisinde öykü yazı-

yor. 
İletişim: 

E-mail :hasanturksel@yahoo.com 
Adres: Veldbloemlaan 22 3452CL 

Vleuten / The Netherlands 
Tel : +31-624639544 

GÜZEL BİR GÜN 
- Bay Ege,  sizi buraya çağırma nedenimizi bi-
liyorsunuzdur sanırım. 
- Evet biliyorum Bay Guus. 
- O zaman sizden en kısa sürede hazırlıkları-
nızı yapıp Türkiye’deki ofisin başına geçmenizi istiyo-
rum. Bu görev için sizden daha iyi birini bulamayaca-
ğımız için kendimizi şirketçe şanslı sayıyoruz. Evet,  
belki buradan ayrıldığınız için şu an üzülebilirsiniz 
ama siz oradaki düzeni sağladıktan sonra tekrar ara-
mıza başka bir görev ile döneceğiniz konusunda şüp-
hem yok. Size iyi şanslar diliyorum. 
- Teşekkürler efendim. 
Firmanın Amsterdam’daki merkez binasından ayrılıp 
Dam Meydanı’na çıktığımda bu görevi nasıl kabul et-
tiğimi soruyordum kendime. Belki Bay Guus’un ikna 
edici görüntüsünden ya da iş arkadaşım Mathijs’in 
durmaksızın anlattığı hikayelerden etkilenmiştim. 
Yaklaşık 5 yıldır Van Leeuwen Lojistik Şirketi’nde 
Yurtdışı Pazarlama Departmanı’nda çalışıyordum. İşe 
Ambar Sorumlusu olarak başladığım düşünülürse bu 
kısa zamanda aldığım yol oldukça fazlaydı. O yüzden 
şimdi birden her şeyi yok sayıp,  bir kenara fırlatmak 
kolay değildi. Hem evet demiştim bir kere. Sözümden 
döndüğüm bugüne kadar hiç olmamıştı. Hayatımdaki 
bir çok değeri olduğu gibi bunu da bana o öğretmişti. 

Dünyanın dört bir yerinden gelen insan topluluklarını ellerindeki fotoğraf makineleriyle ar-
kamda bırakıp,  kentin sahiplerinin uğradığı Kafe Somber’e geldiğimde halen aklımda bu ko-
nu vardı. Amsterdam-West’in belkide en gösterişsiz mekanına girerken duyduğum kokunun 
beni buraya bağladığını söyleyebilirim. Kafenin sahibi Bay Aruzi bu aromayı Endonezya’dan 
getirttiği birkaç baharatın karışımından elde ediyorum dese de bunların ne olduğu hakkında 
ser verip sır vermezdi. O yüzden ne zaman kafeden içeriye adımımı atacak olsam eşikte bir-
kaç saniye durup derin bir nefes çekiyordum. Bu hareketimin yaşlı adamı gülümsetmesi ise 
ayrıca hoşuma gidiyordu. 
Bugün ise ne derin bir nefes çekmiş ne de Bay Aruzi’nin oturduğu alana doğru kaymıştı bakış-
larım. Doğruca bara yönelmiş ve kendime tekila ısmarlamıştım. Aldığım kararın ne gibi bir 
sonuç getireceğini hesaplamak için biraz rahatlamaya ihtiyacım vardı. Fakat bar taburesine 
yerleşir yerleşmez kafamın içinde beliren bir çok ben Türkçe ve Hollandaca olarak hemen 
konuşmaya başlamışlardı. İnat edip saymaya çalıştığımda ise en azından 12 kişilerdi.  
“Limon ve tuz da ister misiniz yanında?”  
Bu cümleyle düştüğüm birkaç saniyelik boşluktan sıyrılıp hayata geri dönmüştüm. Genelde 
ikindi vakitleri buraya uğradığımda barda Thomas olurdu ancak bugün ortalarda görünmü-
yordu.  
“İyi olur,  zaten bu içki başka türlüde içilmez. Bu arada Thomas yok mu?”  
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“Thomas yıllık izine çıktı. İki hafta kadar onun yerine bak bakacağım. Benim adım Wim” dedi-
ğinde sadece gülümseyerek cevap verdim genç barmene. O da kendimi tanıtmamış olmama 
aldırmayarak,  sipariş almak için yan masada oturan iki genç bayana doğru yöneldi. Bu konu-
da onu suçlayamazdım hani. 
Kafede U2-Beautiful Day çalarken,  tekila bardağını yuvarlayıp limonuda koparırcasına ısır-
mıştım. Yeni bir tekila için barmeni beklerken tezgahın arkasında duran kalem ve kağıda 
uzandım. “Yaşadığınız sorunları önce boş bir kağıda yazın. Mümkünse olabilecek en kötü ih-
timalleri belirtin ki neyi kaybedeceğinizi önceden görmüş olun. Son olarak da çözüm üretin” 
diye yazan kitapları okuduktan sonra alışkanlık haline getirmiştim bunu. Bu güne kadar kağıt-
ların üzerine birkaç kelime ve anlamsız şekillerden başka bir şey çizdiğimi hatırlamasam da 
en azından bir şeyler yaptığımı düşünüp rahatlıyordum. 
Aldığım bu karar sonrasında çalışmak için önümüzdeki iki yılı Türkiye’de geçireceğimi baba-
ma söylemek bana oldukça zor geliyordu. Aramızda bugüne kadar Türkiye’deki yaşantısına 
ya da düşüncelerine ilişkin bir konuşma geçmemişti. Açıkçası bu konudaki her şeyi Hollandalı  
üvey annemden öğrenmiştim. Sanne,  annem beni doğururken hayata veda ettiği için üvey 
annenin ötesinde gerçek annem gibiydi. 2007 yazında Güney Fransa’ya kamp yapmaya gitti-
ğimizde babamın Hollanda’ya göç etmeden önceki yaşantısına ilişkin en azından kendi bildik-
lerini bilmem gerektiğini söyleyip anlatmaya başlamıştı: 
“Behçet,  güzel annen Sevim’le birlikte Halil RıfatPaşa yokuşundaki evinizde otururken gelmiş 
askerler. Annen o zaman sana hamile ve yakında doğum yapacakmış. Her ikiside henüz çok 
gençler,  düşün üniversiteyi bile bitirmemişler. Dönemin siyasal olaylarına karıştıkları için iki-
sinin de isimleri listeye alınmış. Behçet aslında annen hamile olunca eylemlere katılmaktan 
kendini sakınmaya başlasa da gelmişler işte o gece. Ve evde yasaklı kitaplardan birkaçını bul-
duklarını bahane ederek babanı götürmüşler. Baban senin doğumunda ve annenin ölümün-
de yanında olamadığı için bugün bile kendini affedemiyor. O yüzden çareyi hapisten bir ara-
cıyla çıkıp seni de alıp gizlice Hollanda’ya göç etmekte bulmuştu. Türkiye’de kalıp bu acıya 
daha fazla dayanamacağını söylediği gibi ülkeye girişide yasaklanmıştı. O gün bu gündür ne 
zaman Türkiye’ye dönmek istese içinde bir korku ve özlemle yaşıyor. Sen çocukken birçok 
kez bavulunu hazırlayıp yola çıksa da gittiği havalimanından hep geri dönmüştü.”  
İkinci tekilayı yuvarladıktan sonra önümdeki not kağıdına aklımdaki kötü ihtimalleri sıralama-
ya başladım: 
1 - Polisler seni de tutuklayabilir. 
2 - Gitmezsen işten kovulur ve Mathijs’in dediği gibi kariyer fırsatını kaçırmış olursun. 
3 - Baban senin gitmene asla izin vermez. 
4 - Sevgilin Hanna seni kısa sürede unutup,  bir başkasını bulabilir. 
5 - Haftasonları Ajax’ın maçlarına bir daha gidemezsin. 
Liste uzayıp gidiyordu. Yazdıklarımı okudukça sanki kendi ölüm fermanımı yazmış gibi hisset-
tim. Babam bu ülkeye gelmemiş olsa şimdi ne yapıyor ya da nerede olacaktım çok merak 
ediyordum. Aslında bu hiçbir zaman aklımdan çıkmayan bir soruydu. Doğduğum ülkeye,  hep 
güzel İzmir diye anlatılan yere hiç gidememiş olmak beni üzüyordu. Birkaç kez babamdan 
habersiz benimde bavulumu hazırladığım olmuştu ama onun gibi en azından havalimanına 
kadar gitmeyi bile becerememiştim. 
“Are you ok,  my son? You look a bit sad” 
Bay Aruzi gelmişti yanıma. Tanıştığımız günden beri hiç uzun soluklu konuşmasak da ne za-
man bir şey söylese cümlenin sonunu oğlum diye bitirirdi. Belkide o an kendimi çaresiz his-
settiğimden dolayı uzakdoğulu bu yaşlı adama yaşadıklarımı anlatmaya başladım. Hatta yap-
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tığım listeyi bile gösterdim. Normalde duygularını açığa çıkarabilen birisi değildim fakat bun-
da içtiğim dördüncü bardak tekilanın etkisi de oldukça fazlaydı. 
Beni dinledikten ve listeme gülümseyerek baktıktan sonra babamla konuşmamı tavsiye etti. 
Zaten benim problemimde onunla konuşamamaktı. Bir an ondan yardım beklememin boş 
olduğunu düşündüm ancak Bay Aruzi pes edecek gibi durmuyordu. Yüzyüze görüşmekten 
korkuyorsam o zaman olanları telefonda anlatmamı istedi. O bunları anlatırken gelen Mathijs 
de bu düşünceyi destekleyince telefonun tuşlarına korkuyla da olsa basmaya başladım. 
İlk arayışımda kimse çıkmamıştı. İkincisinde de uzun süre açan olmadı. Mutfak penceresinin 
kenarında duran kırmızı telefonun resmi canlandı gözümde. Tam kapatırken açıldı telefon. 
Babamın sesini duyduğumda aklımdakileri söyleyebileceğimi anladım. Hani bazen kendinize 
olan güveninizi kaybettiğinizi sandığınız anda bir yerlerden yedeklenmişçesine gelen bir güç 
ortaya çıkar ya o an yaşadığım böyle bir durumdu. Onun cevap vermesini beklemeden her 
şeyi hızlı hızlı anlattım. Kimbilir belkide yeni bir şans elde edemeyeceğim için korkuyordum. 
Söyleyecek bir şey kalmadığında ise telefona asılı kalan sessizliğin ardından duyacaklarımı 
merak ediyordum. 
“Ege,  Oğlum! Buna inan çok sevindim. Öyle güzel bir haber verdin ki anlatamam ancak git-
meden önce bize uğramanı istiyorum. Annenle birlikte seni en kısa sürede bekliyoruz yav-
rum. Konuşacak çok şeyimiz var.” 
Ağlıyordu babam. Şaşkınlığımdan sanki ona bakarmış gibi elimdeki telefona bakıyordum. Ba-
bamın aksine bense gülümsüyordum. İnanılmaz mutluydum. Bu gece onları ziyarete gelece-
ğimi söyleyip telefonu kapattığımda Bay Aruzi ve Mathijs  ellerindeki içkileri kaldırıp kutla-
maya başlamışlardı bile. Hayatımda yapılması en zor konuşmalardan birini birkaç dakikada 
bitirmiş olmak beni oldukça şaşırtmıştı. 
Arka arkaya içtiğim tekilalardan sonra iyice yumuşamıştım. Mathijs İstanbul’a taşındıktan kı-
sa bir süre sonra beni ziyarete geleceğini söylerken,  çok yakında doğu bloku müdürü olaca-
ğımdan bahsediyordu. Elimdeki listeye şöyle bir göz attıktan sonra belkide ilk defa çözüm 
önerileri kısmını doldurabilmiştim. 
1 - Babam gitmeme çoktan izin verdi. 
2 - Benim için ülkeme girişte resmi bir problem yoktu. 
3 - İşimi kaybetmeyecek olmamın yanında,  her dediği çıkan Mathijs’in anlattığı gibi müdür 
olmam birkaç seneyi bulacaktı. 
3 - Hanna ile belkide hep konuştuğumuz ciddi planı hayata geçirebilirdik. 
4 - Ajax her zaman kalbimde olsa da artık bundan sonra İstanbul’da,  babamın takımı oldu-
ğunu bildiğim Fenerbahçe’nin maçlarına gidebilirdim. 
İlerleyen saatlerde kafeden ayrılırken kapıda Bay aruzi elindeki küçük paketi bana uzatmıştı. 
Ona bunun ne olduğunu sorduğumda gülümseyerek “Yasemin-sarıgül-menekşe,  my 
son”dedi.   
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“AKLIMA DÜŞTÜ  
GÖÇEBE DÜŞLERİM” 

   
     İster deli deyin bana ister divane. Ben 
her sabah bir güvercin misali düşlerimi 
azad ediyorum bu köyde. Onları şuursuz 
bir yalnızlık kafesinden,   henüz benim 
bile görmediğim uçsuz bucaksız diyarlara 
doğru salıyor ve ardından teslim ediyo-
rum yüreğime. Kimi zaman bizim köyün 
buz gibi sularında yüzdürüyorum onları. 
Serin sulardaki ezgilerin melodilerine ka-
rışıyorlar öylece. Kimi zamansa uçsuz 
bucaksız bir tepenin en yukarısından bir 
uçurtma misali salıyorum gökyüzüne...  
İki gündür ihmal ediyordum düşlerimi 
sonsuzluğa salmayı. Yüreğimin kesesin-
de saklı düşler gün yüzü gördü bu sabah. 
Çıkardım yerlerinden,  dokundurdum 
yukarılara… Ve gökyüzü sütünü bahşetti 
onlara. Kana kana bulut yutuyordu düş-
lerim. Ama en çok,  çocuk baharı bir ma-
viyeydi hasretleri. Yüreğim deniz koku-
suna teslim,  düşlerim kelepçelere dire-
niyordu. Bu sabah babam vardı düşüm-
de. Ve aklıma düştü yine çocukluğum. 
Çocukluğum gökyüzündeydi. Düşlerimde 
ise babam…  Babam öylesine düşmüştü 
ki düşlerime…   
    
    Memurdu babam… Öyle böyle değil 
üstelik. Hani şu hakkını veren cinslerin-
dendi memurluğun. Bir memur gibi aç 
kalır,  bir memur gibi borca girer ve bir 
memur gibi ay sonunu getiremezdi. Za-
ten ay sonunu denkleştiren adama me-
mur mu denirdi hiç. Şöyle adamakıllı ne-
fesin tutulacak ki açlıktan ve  şöyle hak-
kını vereceksin ki yamalarını saklamanın,  
işte o zaman bellesin herkes memur ol-
duğunu… Babamın gamzesi bir kanardı,  
tebessümler aysonuna kadar kin güder,  
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uğramazdı yanağına... Ve babam öyle bir acıkırdı ki ay ortasında,  ay sonuna dek yüre-
ğimizde yeni bir dikene yer kalmaz,  bütün hüzünlere “tok” gezerdik. Ah babam… Yüreği 
göçmen kuşlarla sevişen sevda yürekli adam. Tek teli olmasa ne yazardı ki saçlarının. O 
yine de dünyanın en yakışıklı,  en kocaman babasıydı. Ufacık yüreğimde öylesine koca-
mandı ki… Ezber etmiştim bu sevdayı sokaklara… Benim babam herkesin babasını dö-
verdi işte! Fırtınaya direnen bir şemsiyeydi bana sarılmaları. Silueti bile yetiyordu ko-
camanlığının. Babam bana bir sarılırdı,  ben büyümenin düşlerine küserdim o vakit.. 
Yalvarırdım gökyüzüne. Hep çocuk kalsaydım öyle,  hiç büyümeseydim,  hiç bitmeseydi 
sarılmaları babamın... Babam bana öyle bir gülerdi ki,  ben üstünü örterdim çocukluğu-
mun… Üşümezdim… 
     
    Memurdu babam… Yüreği yaşamaya sırt dönmüş,  gözleri yollarla daima kavgalıydı... 
Ve babamın yollarla her kavgasında ben köşedeki asfaltın üzerinde usulca ağlıyordum. 
Hani benim babam herkesi ve her şeyi yenerdi! Bir tek yollara diş geçiremezdi o koca-
man adam. Ağrıma giderdi yollarla kavgası. Hiç anlaşamaz üç beş ayda bir yeni bir oto-
bandan dayak yerdi. Bizse çaresizce izlerdik yollara mağlubiyetini...  
      
     Memurdu babam… Yollara yenilmeye beşik kertilmişti  bir kere. Babam yollarla ne 
zaman boğuşmaya kalksa hem kavgayı ayırır hem de dayak yerdik. Ne de olsa onunla bu 
kaderi paylaşan bir yol işçisiydik hepimiz. Hangi birimiz istiyorduk ki yolların merhamet-
siz türkülerini dinlemeyi. Hangi birimiz seviyorduk ki elimizdeki şekerli ekmekleri yollar-
dan saklamayı. Yollar,  yolumuzu kesiyordu alıngan bir yolculuğun her varyantında. Ba-
bam alışmıştı yollardan dayak yemeye. Oysa ben düşemiyordum  bu garip kaderin peşi-
ne… Yolcuklarda kanadı kırık bir güvercin gibi topallıyordu çocukluğum. Ve artık küçü-
cük bedenime birkaç numara büyük geliyordu gitmeler. Boyumu çoktan aşıyordu duva-
rın ardındaki kara trenler… Ben küçücüktüm,  oysa duvarlar kocaman,  yollarsa alabildi-
ğine kibirli… Kader diyordu bazıları. Ne de kolaydı söylemesi… Kader... Yollar kaderi-
mizmiş,  göçebe öykülerde “öteki” olmak bizim kaderimizmiş. Yarımlıklarla yetinmek 
alın yazımızmış meğer. Yarım dostluklar,  yarım gülüşmeler,  güneşin doğuşunu yarıya 
kadar izlemeler ve  yarım yamalak sevdalar… Hayat nereye sürüklerse o kadar yarımız. 
Öyle diyordu birileri… Ve kader diyorlardı adına…  
   
     Memurdu babam… Mürekkep kokardı elleri.  Öylesine severdi ki kağıtları… Ama yol-
lar… Yollara hiç bir resmi evrakla söz geçiremiyordu. Bunu bir türlü beceremiyordu… Ve 
hep işte bu yüzden filmin sonunda rüşvet değil dayak yiyorduk yollardan… Yollar sorgu-
suz sualsiz  sürüklüyordu bizi. Ve hala kaderdi en büyük teselli sözcüğü… Kader… Yetmi-
yordu bu sözcük yarımlıkları tamamlamaya. Yetmiyordu yollara bir gül uzatmaya… Yet-
miyordu… Oysa yetmeliydi.  Yollardan yediğimiz dayağı kaderden çıkarmalıydık. Ve  ka-
derimizi öylesine dövmeliydik ki,  bütün yarımlıkların acısını çıkarmalıydık.  Yerleşik bir 
sevdaya açtım. Yerleşik bir dostluğa kana kana susuyordum gün geçtikçe. Hangi sevda-
ya konsam göçebe bir kuş gibi sonbahar mevsimine küsüyordum. Hangi yörenin türkü-
süne alışsam birileri elimdeki sazı kırıyordu.  Her bir yeni göç sancısında,   yarım yama-
lak güneş kırıntıları,  bir deli gibi peşimize takılıp,  tangır tungur sesler çıkarıyordu ina-
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dımıza. Biz yürüdükçe çınlıyordu arkamızda bıraktığımız yarımlıkların gürültüsü… Yeni 
diyarlara alışmaya alışamıyordum ben. Aklım hep bir önceki gökyüzüne takılıydı... Tam 
alışacak gibi oluyordum güneşi yepyeni bir coğrafyadan izlemeye,  birileri “kalk” diyordu 
yine yerinden,  “uzaklaş” diyordu,  bırak arkandakileri ve yepyeni bir kalabalığa iz sür. 
Kaderin önüne babamı attım. “Çık ve söyle kaderimize baba” dedim. Biz yokuz yollarda ,  
kaldıralım bayrağı,  pes edelim. Babamın yüzünde yaralı bir mahcubiyetin çilesi. Gözle-
rini değdiremiyor bile gözlerime. Kaderine el kaldırmaya öylesine niyetsiz ki… Yollardan 
yiyeceği nice yumruklar kuyruğa girmiş,  yepyeni yarımlıklar sunmak için öylece bekli-
yorlar. Oysa ben direnemiyordum tadımlık tebessümlere. Gözleri yara bereye bulanmış 
babamın yanından rüzgar gibi geçip çıkıyordum kaderin karşısına. Onu hançer darbele-
rine boğuyordum,  her bir darbede babam oluyordum,  yolların saçını yoluyordum ve 
her defasında kardeşlerim oluyordum.  Gitmiyordum hiçbir yere,  toprağı hayat kokan,  
yolları kara teslim ama gökyüzü kadar sonsuz bu köyü terk etmiyordum işte. Ve ben bu 
köyden göç etmeyerek,  göç ediyordum babamdan… Babama sırtımı çeviriyordum,  yol-
ların ellerini kelepçelemesini izleyemiyordum.  
     
     Memurdu babam… Göçmeliydi yeni yarımlıklara… Ve susmalıydı… Yıllar geçti,  şimdi 
kim bilir hangi diyarın kara treninde başını gözyaşına yaslıyordur babam. Düşlerimin ge-
ri dönüş saati gelmişti… Yüreğimi açtım,  bir güvercin misali geri döndü gökyüzüne sal-

dığım düşlerim… Babamın düşü gözünü kaçırarak girdi yüreğime. Belli ki hiç haber yoktu 
yine. Gökyüzü içime öykünüyordu ve kararıyordu o an. Bense düşlerimin üstünü örtüp 
kapatıyordum yüreğimi sıkıca… Bir sonraki sabah yeni bir düş yolculuğu vardı… Şimdi 

mışıl mışıl uyumalıydı düşlerim… Uyumalıydı…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göç Öyküleri Ödül toplantısından Bir Görüntü
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YÜREK YANGINI 
Yürürken insanın bir yerlere varma çabası olmaz 
mıydı hiç?!İşte şimdi, şu an bu çabayı harcamak gel-
miyordu içinden! Oysa bu günlerce, aylarca ertelen-
miş bir buluşmaydı….Kimse bu tatsız konuyu üstlen-
mek istememişti.Hep kaçınmışlardı bu anı yaşamak-
tan.Eski marketi,  dolmuşçuların küçük kahvesini 
adım adım geçti.Dolmuşçular gürültülü bir şekilde 
günün bilançosunu yapıyor; zamlar, hükümet derken 
atıp tutuyorlardı.O kimseye bakmadan dümdüz yü-
rüyordu ama balkonlarda oturan insanların onun 
hangi kapıya yöneleceğiyle ilgili meraklı bakışları da 
eşlik ediyordu onun adımlarına.Durdu.Apartmanın 
önüne gelmişti bile.Yukarı baktı, ikinci katın panjurla-
rı kapalıydı.Gözleri buğulandı, içi acıdı.Bir zaman-
lar…Ayakları yere yapışmıştı sanki, kalkmıyordu!Ama 
mecburdu…Apartmanın açık olan kapısından girdi.O 
alışıldık koku geldi yine burnuna.Merdivenin altında 
eski bir battaniyenin üstünde barınan zavallı köpek 
yine beklemelerdeydi, onun mahzun bakışlarına bak-
tı, yalnızlığın derinliğini paylaştılar bir an.Sahibi öldü-
ğünden beri orada sabırla, ısrarla onun dönmesini 
bekliyordu yaşlı köpek.Konu komşu besliyordu onu, 
Allah’tan sahiplenmişlerdi.Asansöre bindi, aynaya 
baktı.Aynadaki yüz,  bir an annesi olmuş-
tu.Gülümsüyordu ona.Gayrı ihtiyari başını sağ omzu-
na çevirdi, elini uzatıp tutmak istedi annesinin hep 
omzunu sıvazlayan elini.Eli öylece kalakaldı.Yoktu ar-
tık! Asansör durdu.İneceği kata gelmişti hemence-
cik.Gıcırdayarak açılan asansör kapısını ardına dek 
hışımla ittirdi.En ucuzundan yapılmış parmaklıklı 
demir kapı,  yer yer dökülmüş boyalarıyla mahzun 
mahzun duruyordu karşısında.Yıllarca yuvam,  diye 
açtığı bu kapının önünde durdu.Baktı, baktı…Tıpkı bir 
robot gibi  demir kapıya  yapıştı, var gücüyle sarstı,  
sonra açılmayacağını bile bile ellerini parmaklıktan 
uzatıp içerdeki ana kapıya hızlı hızlı vurmaya başladı: 
”Anne bak,  ben geldim.Aç kapıyı anne!Ne olursun  
aç!Kızın kapılarda mı kalacak!Aç artık!” 
Kapı,  öylece kapı gibi duruyordu, sanki bu evdeki ya-
şamların sona erdiğinin bilincindeydi.Sanki bu duru-
mun farkındalığı içinde üzerine düşen görevi yapan 
yaşlı bir komşu teyze sessizliğinde öylece ona bakı-
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yordu. O gül kurusu renginde ahşap kapı hiç açılmayacaktı ki  artık!Boğazı düğümlendi, 
burnunun direği sızladı.Ağlamaya başladı…Hem ağlıyor hem de haykırıyor-
du:"Anneciğim!Ben geldim, diyorum.Ne olursun aç kapıyı, ”Kızım hoş geldin!” de bana 
yine, sımsıkı sar beni,  kucakla beni annem!” 
Annesine seslenebilmek bile bir ayrıcalıkmış meğer!Kapı önündeki boşluğa çöktü, hıçkı-
ra hıçkıra ağlıyordu.Bu kez çaresizliğine kahrederek…Hiç değişmeyecek bu acı gerçeğe,  
yerleri yumruklaya yumruklaya ağlıyordu. Bir zaman sonra sustu, birileri duymuş muydu 
acaba?Yirmi haneli apartmanda sesine hiçbir ses karşılık vermemiş, hiçbir kapı açılma-
mış, hiçbir el omzuna dokunup onu teselli etmemişti.Umarsızlıktan mı, acıya saygıların-
dan mıydı bu durum?Aradan koskoca bir yıl geçmişti.Bu bir yılda komşular bile değiş-
mişti belki de!Sonra yaşından, konumundan utandı.Dizlerinin üstünde doğrulmaya çalı-
şırken gözyaşlarını elinin tersiyle sildi, burnunu çekti.Üstü başı toz içinde kalmıştı ama 
ne önemi vardı ki?Eşeleye eşeleye zorlukla çantasından babasının adının yazılı olduğu 
anahtarlığı çıkardı.Kapıyı açıp içeri girdi; ama o gülümseyen yüz, o eşi, benzeri olmayan 
sıcaklık yoktu ki kapının ardında! “Hani sana hiçbir şey olmayacaktı,  hani sen bir asır da 
olsa taş gibi duracak, hep bizi koruyup, kollayacaktın annem!”Giriş kapısından gözüken 
kapısı açık geniş salona ve yerlere gelişigüzel dizilmiş eşyalara hüzünle baktı.Bir zaman-
lar vitrinlerini süsleyen her şey şimdi yerlere saçılmıştı.Küçüklüğünden sevdalısı olduğu 
Suriye işi ayaklı kahve fincanları, anneciğinin genç kızken minik boncuklarını elleriyle di-
zip yaptığı hepsinin kıymetlisi gümüş dilek ağacı, büyükannesinden kalma ince ince iş-
lenmiş tel kırma radyo örtüsü, dört minik likör kadehi, annesinin bir türlü kullanmaya 
kıyamadığı duralex yemek tabakları, tencereler,  gümüş gondollar, renk renk plastik 
yapma çiçekler…Duvar dibinde sessizce bekleyen Philips marka radyo…Kitaplığın altında 
dizili Hayat mecmuası ciltleri…Sehpanın ortasında üst üste konmuş çerçevelerde hepsini 
bir arada gösteren mutluluk fotoğrafları…Maddi değerden uzak,  yaşanmışlıklarla değer 
kazanan eşyalar…Ve bu eşyaları değerli kılan anılar, anılar, anılar…Kapı zilinin iki kez  ıs-
rarlı çalmasıyla dakikalardır  öylece durup eşyalara baktığını, ne kadar zaman geçtiğini 
bile fark etmediğini anladı.Kapıyı açtı, kız kardeşi gelmişti.İkisinin de  içlerindeki ıstırap 
yüzlerine yapışmıştı.Çoktandır bu boş evde bir arada bulunmamışlardı..Sanki bir düğ-
meye dokunulmuş gibi birbirlerinin gözlerinin içine bakıp aynı anda haykıra haykıra ağ-
lamaya başladılar.Hem sarmaştılar hem de ağlaştılar tek bir vücut gibi...Bir müddet son-
ra abla duruma el koydu: 
-Haydi içeri geçelim.Biz annemizin kızlarıyız, değil mi?Güçlü olmamız gerek! 
Darmadağın salona geçtiler.Koltukların üstünde çeşit çeşit masa örtüleri; bir zamanlar 
bir tende sevgiyle biçimlenen o dönemin giysileri; kocaman ahşap bir kutunun içinde 
hep titizlikle kullanılmış, korunmuş takılar; annelerinin narin kollarında özenle taşınan 
çantalar….Bu evde şimdi her şey ama her şey  terk edilmişliği haykırıyordu.Evin içi, ruhu  
boşalmıştı sanki!İkisi de isteksiz adımlarla ayrı noktalara yöneldiler.Oturacak  bir yer  
açıp koltuklara iliştiler.Küçük kardeşi,  gözleri dolu dolu salon kapısına bakarak: 
-Sanki annem,  şimdi arka odadan çıkıp geliverecek gibi değil mi? 
-Evet.Elinde de ya çay tepsisi ya meyve tabağı. O yaşında bizi hâlâ o ağırlar, bir şeyler ik-
ram etsin, yedirsin, içirsin diye çırpınır dururdu. 
-Hiç kıyamazdı ki bizlere! 
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Abla ağlamamak için  kendini tutmaya çalıştı;  gözü el halısının üzerindeki kırmızı gül 
motifindeydi.Yutkundu: 
-O, güzel insandı; bize örnek oldu hep! Şeey!Çok zor ama…Biliyorsun annem için,  en 
ufak bir eşyası bile çok değerliydi.O yüzden çoğu giysi ve eşyalarını bir  huzurevine verir, 
kalanları da hatıra olarak paylaşırız, diye düşündüm.Bunca zaman kaçtık, erteledik ama 
şimdi,  abla olarak bu tatsız görev bana düştü. Ben geçen hafta buraya yalnız başıma 
geldim, çok kötü oldum ama…Gayret ettim işte… Benzer şeyleri bardak, tabak-çanak, 
çay takımlarını, limonata bardaklarını, dantelleri ayırıp, çantalara doldurdum.Onları 
böyle paylaşmamız uygun olur, diye düşündüm.Hatıraya hep çok değer verirdi ya, fo-
toğrafları da bize, torunlara bölüştürürüz.Bir evde neler olmuyor ki!Ne çok eşya! Küçük  
kardeş  buğulu bir sesle: 
-Bir yuva kapanıyor, bütün bir yaşam  yok oluyor!Ne acı değil mi abla! 
Kız kardeşi otuz beş yaşını aşmıştı..Küçük demek belki anlamsızdı, çoktan o da büyümüş 
koskoca kadın olmuştu!Artık çoluk çocuk sahibi, yetişkin insanlardı ama onun gözünde 
kardeşi hep küçüktü işte!Dönüp baktı  ona.İçi acıdı, kanadı kırılmış gibiydi.Aslında ikisi 
de ana kuzusuydular, çok düşkündüler annelerine.Kıyamadı mahzunlaşan kardeşine, gi-
dip sımsıkı sarıldı,  iki yanağından öptü.Kadere razı  bir sesle: 
-Canım kardeşim benim!Yaşamın kuralı bu maalesef!Gelin girmedik ev olurmuş da, 
ölüm girmedik ev olmazmış!Çaresiz kabulleneceğiz.Annemiz  yok olmadı ki!O bir ülke-
den başka bir ülkeye göç etti yalnızca,   yüreklerimize de nice güzellikleri  kazıyarak… 
                Kardeşi,  annesinin fotoğrafına, onun gülümseyen yüzüne dikti gözlerini, kendi 
kendisiyle  konuşur gibi;  
-Göç!Evet ya,  göç! Gariptir; yaşamı hep bir göç içinde geçti...Anneciğim,  bir kentten di-
ğerine bir ömür hep eşyalar topladı, eşyalar yerleştirdi. Şimdiyse… 
Artık anne rolünü iyiden iyiye üstlenen ablası: 
-Zaten ben annemi babamı,  hep tabak çanağı gazetelere sararken ya da yatak denkleri 
arasında hatırlıyorum.Bizleri,  göçtüğümüz şehirlere alıştırmak için anneciğim her za-
man “Tebdil-i mekânda ferahlık vardır kızlar!Ne güzel!Yeni yerler göreceksiniz işte!” 
derdi, oysa o da istemezdi ama problem olmasın  diye yansıtmazdı da.Sen o kadar ay-
rıntılı anımsamazsın belki.Her taşınmadan önce,  ürküntüsü gelir yerleşirdi benim içi-
me.Yeni yerler, yeni insanlar, yeni okullar, yeni arkadaşlar…Korkardım açıkçası… 
-Berbat bir durum, aklım erdikten sonrası,  ben de nefret ettim.Tam bir eve, mahalleye, 
arkadaşlara ancak alışırdım ki haydiii yine göçebeler gibi yollara düş... O sofrada son kez 
yediğini bilmek, odanda, yatağında son kez yattığını bilmek insanı ne kadar  mutsuz 
eder; ancak yaşayan bilir bunu! Memur ailesiyiz ya!Standart  iki yılda bir “Hop!” baba-
mın tayini çıkardı.Her öğretmen ailesi bu koşullarda mıydı o zamanlar?Düşünüyorum 
da;  kaplumbağalardan bir farkımız yoktu,  neredeyse evimiz,  sırtımızda  yaşıyorduk. 
Birden ablası gülmeye başladı.Giderek daha coşkulu gülüyordu.Kardeşi neye güldüğünü 
anlamadığı için tebessüm etmeye çalıştı.Abla açıklama gereği duydu: 
- Ne güzel benzettin, gerçekten kaplumbağalar gibiydik.Neler neler yaşamadık ya Rab-
bim!Her taşınmamıza ayrı bir olay damgasını vurmuştur.!Bir keresinde,  ben sekiz ya-
şımda olduğuma göre,  sen de iki yaşlarındaydın herhalde..Babam Bingöl’e atanmış-
tı.Pek fazla bir şeyimiz yok, derme-çatma eşyalar işte.Zaten sürekli taşınmaktan onlarda 
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da hal kalmamış!Çok iyi hatırlıyorum;  eşyalar kamyona yüklendi ve yola çıktık.Hava so-
ğuk, her yer kar,  buz.Radyomuz daha yeni alınmıştı,  çok seviyorduk.Nasıl sevmezdik 
ki!Haberler onda, tatlı sohbetler onda, fıkralar onda, Arkası Yarınlar onda, çocuk saati 
onda, müzik onda.Hatta babam,  müziği çok sevdiğinden radyomuz eve geldiği gün ona 
“Şenses” adını takmıştı.Güzel bir müzik çıktı mı Şenses’te,  hemen babam annemi dansa 
kaldırır, keyifli zamanlar geçirirdik.Hatırlarsan ikimiz de dans etmeyi böyle anlarda öğ-
renip sevmiştik.Hepimiz için çok değerliydi Şenses; çünkü, koskoca bir dünya onun  içi-
ne sığıyordu.. 
Neyse,  konumuza dönelim; kamyonda, şoför mahallinde  gidiyoruz.O zamanlar yollar 
çok kötü.Tangur tungur giderken kapı kenarında oturan annem,  dikiz aynasından bir 
bakıyor ki,  eşyalar yollara saçılmakta…Hemen durduruyorlar kamyonu ama şoför,  fre-
ne basıp duruncaya kadar  epey ilerlemişiz..Annem çırpınıyor, ”Eşyalar gitti, nasıl daha 
sıkı bağlamazsınız?Ben size söylemiştim!”diye.Şoför mahcup, babam sinirli.Neyse telaş-
la indi babam, şoför de arkasından. Düşen kolileri taşıdılar beraber.Fakat bir sorun var-
dı, kıymetli radyomuzun içinde olduğu kutu virajdan dönerken uçuruma yuvarlanmış-
tı.Aşağılara bakan şoför,  ”Alınmaz oradan hocam!Alsak bile bir hayır kalmamıştır artık 
onda.!” dediyse de,  babam“Sen ne diyorsun arkadaş!Daha borcu bile bitmedi, bırak-
mam  radyomu!”dedi…Sonunda o  gün babamla şoför o soğukta bir saat uğraşıp uçu-
ruma indiler.Bin bir zahmet radyo kutusunu yukarı çıkardılar.İşte bak,  o  kahraman 
radyomuz, vitrinin önünde yerde dimdik duruyor hâlâ: 
-Allah Allah!Tevekkeli babam uğruna bu kadar savaştığı için bu radyoyu çok seviyor-
muş.Şenses diye de,  sen öylesine söylüyorsun sanıyordum  bunca zaman ben… Pekiii! 
Kamyondan onca yuvarlandı düştü; bozulmamış mı radyo? 
-İnanmayacaksın! Bingöl’e varır varmaz eşyalar eve inmeden önce babam bir koşu rad-
yoyu içeri taşıdı, fişe taktı.Şoför, annem, babam, ben nefeslerimizi tuttuk,  heyecanla 
bekliyoruz ki bomboş salonda gayet şen şakrak çalmaya başladı bizim Şenses!Hepimizin 
yüzü aydınlandı o an! Yani anlayacağın savaş gazisi sayılır bizim bu emektarımız... 
-Ben hiç bilmiyordum bunu!Demek  kimse anlatmamış bana Şenses’in  özgeçmişini! 
Ölüm sessizliğindeki evde ikisi birden kahkahalara boğuldular: 
-Canım, olayı ben bizzat yaşadığım için unutmadım, babamın koca paltosu sırtında,  
azimle uçuruma inmesi, onu çıkardıktan sonraki mutluluğu hep gözümün önünde-
dir.Nasılsa konu olmamış işte! 
-Gerçekten ne günler yaşadık ya!Benim de belleğimde yer etmiş bir olay var; hani Mer-
sin’deyken babamın tayini Gaziantep’e çıkmıştı ya!Ben o zamanlar  orta sonda-
yım.”Minnoş” diye kedim vardı,  hatırlarsın.Yine eşyalar yüklendi, yine memurus  ailesi 
olarak yola çıkmak üzereyiz.Bütün komşular, tanıdıklar uğurlama faslı için toplanmış. 
-Eeee!Ne olmuştu ki? 
- O zamanlar o yol,  4-5 saat sürüyor. Konu komşu; ”Kedi bu!Bunca zaman arabada du-
ramaz” dediler,  ben inatla diretiyorum.Babam “Kızım, orada yenisini alırım sana, bak 
söz veriyorum.”diyor.Ben “Oyuncak mı bu, yenisini alacaksın!!Kedimden ayrılmam da 
ayrılmam!Ben onu kucağımda götürürüm” diye ağlıyor,  tepiniyorum.O dönemde kedi 
köpek  için seyahat çantası mı var?Sonuçta kimse,  beni ikna edemedi.Minnoş’umu al-
dım kucağıma, çıktık yola.Daha Mersin’den çıkmamıştık bile,  hayvan başladı beni tırma-
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lamaya.Babam kızacak diye sesimi çıkarmıyor, Minnoş’u sakinleştirmeye çalışıyorum 
ama bir türlü  sakinleşmiyor hayvan. 15-20 kilometre böyle gittik, giderek garip sesler 
çıkarmaya başladı kedim. Her tarafım çizik içinde kalmıştı.Bir türlü zaptedemiyorum  
hayvanı. Sonunda babam arabayı durdurdu.Kapıyı açmamızla da ok gibi fırladı ke-
dim!Canhıraş bir şekilde yolda koşarken de araba çarptı Minnoş’uma.Yol boyunca ve de 
sonrasında günlerce ağladım ben.Hiç gözümün önünden gitmiyordu onun kanlı görün-
tüsü.Bu seferki  taşınma beni kahretmişti.Benim ondan ayrılmak istemeyişimin, bu ta-
şınmanın bedelini  minik kedim ödemişti.Gerçekten her göç bir yangınmış, ben de çocuk 
yaşımda  bu  olayla öğrenmiştim. 
-Evet can kardeşim! Hayat böyle işte !Geçmiş,  acı tatlı geçiiiip gitmiş işte! 
-Oooof oof! Ne göçler yaşıyoruz değil mi?  
-Anneciğimin şimdiki mekânı,  en uzak göçü oldu… 
Abla saatine baktı, ayağa kalktı:  
-Vakit  nasıl da ilerlemiş, akşam oluyor. Artık gitme vakti geldi.Ne dersin? Haydi  çıka-
lım…Yalnız bu yuvanın kokusu  bir başkaydı değil mi? 
Çantaları da alarak  son kez  oda oda dolaşıp o kokuyu içlerine çektiler. Yüreklerinde 
göçlerin dinmeyen  yangını,  sessizce  çıktılar  evden… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seyrek Beldesinde Açılan İlk Resim Sergisinin Hazırlıkları 
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FLAMİNGOLAR  KAÇIYOR  MU  
NE ? 

(Çocuklar İçin Öykü) 
İzmir Kuş Cenneti’nin en havalı,  en güzel 
flamingosuydu Ponpon. Diğer 
flamingoların hiçbirinde onunki kadar  
parlak kıpkırmızı tüyler yoktu. En çok da 
bu tüylerinin rengi onu diğerlerinden 
ayırıyor,   kendisi de bunun farkında 
olarak övünüyordu. Burada dünyaya 
gelmişti Annesi burayı iyi tanıdığından 
yavruyken onun iyi beslenmesi için çok 
uğraşmıştı. Çünkü tüylerinin rengi 
yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin 
miktarına bağlıydı. Annesi bunu iyi 
bildiğinden,  onun çok güzel renkli bir 
kuş olması için karotini bol yiyeceklerin 
olduğu bölgelerde beslemişti. Ponpon 
ne zaman başka ülkelere gitse  diğer 
flamingolar,  ne güzel tüyleri olduğunu 
söyleyerek nerede doğduğunu 
sorarlardı. O da İzmir Kuş Cenneti 
dediğinde,  bu sefer diğerleri de buraya  
gelerek üreme hayalleri kurarlardı.  
 
Ponpon artık eşini belirleyecek ve yu-
murtlamak için yerini hazırlayacaktı. Er-
kek flamingolar arasından eş olarak Zıp-
kın’ı seçti. Daha sonraki günlerde yu-
murtalarını serin ve kuru yerde tutmak 
için uygun bir yer aradılar,  ama bula-
madılar. Eskiden kuluçkaya yatan fla-
mingoların sayısı on binleri bulurken,  
şimdilerde bu sayı iki binlere düşmüştü. 
Buna rağmen yine de yuva yapacakları,  
yumurtalarını koyup kuluçkaya yatacak-
ları bir yer  yoktu. 
 
Nihayet uygun bir yer bulup,  yuvalarını 
yaptılar. İkisi de çok mutluydu,  her ne 
kadar kuluçka için zar zor yer bulmuş ol-
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salar da artık onların da bir yuvası vardı. Ponpon gibi bir flamingonun yavruları kim bilir 
nasıl güzel olacaktı. Aradan günler geçti ve yuvadaki yumurtadan tık tık sesleri duyul-
maya başladı,  sonunda kabuk çatlayıp yavru başını çıkardı. Yavrularına Concon adını 
koydular. Günler günleri kovaladı. Concon gittikçe büyüdü ancak karotinli yiyecekleri 
bulamadığından,  tüyleri anne ve babası gibi canlı kırmızı renge dönüşemedi,  donuk 
pembe renkte kaldı..Concon yeterli yiyecek bulamadığından,  çoğu zaman eve aç bile 
döndüğü oluyordu. 
Günlerden bir gün dedesi ve anneannesi çok uzaklardan Concon’u görmek için çıka 
geldi. Ertesi gün de üçü birden başladılar çevreyi dolaşmaya. “Ah Ah! Benim 
çocukluğumda ne güzel yerlerdi buralar” dedi Concon’un dedesi. “Bu ortamda üremek 
için binlerce kilometre yol kat eder,  özellikle buraya göç ederdik. Tüm flamingolar da 
yarış ederdi,  gelmek için. Çünkü dünyada bizim ürememiz ve neslimizi sürdürebilmemiz 
için en uygun ve en harika yer burası idi.  Böylesine tertemiz doğal ortam başka yerde 
yoktu. Mis gibi kirlenmemiş havası,  temiz suyu tam bize göreydi..Ya yiyecekler,   bize 
uygun envai çeşitte yiyecek doluydu her taraf”diye devam etti  
O sırada anneannesi bastonuna tutunarak konuşulanlara kulak kabarttı. “Ya,  ne gün-
lerdi o günler değil mi bey “ diye söze karıştı. “Hatırlar mısın seninle de tam bu noktada 
tanışmıştık. Ben o zamanlar şöyle alımlı  güzel mi güzel genç bir flamingoydum. Şimdiki 
gibi değil,  o zamanlar suda o kadar çok ve çeşitli yiyecek vardı ki,  hangisini seçsek diye 
karar veremezdik. Oysa şu hale  bak,   buraların o eski hali nerde? Su seviyesi gittikçe 
çekiliyor,  üreme alanlarımız olan bu güzelim yerler yok olmak üzere. Binlerce flamingo 
arkadaşımız buraları terk etti,  göç etti gitti. Ne yapsınlar ki? Dalga erozyonu ile yuvala-
rını yaptıkları adacıklar yok oldu,  üreyecek yer bulamıyorlar” 
”Ya Tuz Gölü” dedi dedesi,  şimdilerde tuz çekiliyormuş.. Duydum ki flamingo  ölümleri 
başlamış. Geçen hafta da okul arkadaşım Bilgin yeterli yiyecek bulamadığından orada 
hayatını kaybetmiş. Bunu duyunca çok üzüldüm,  oysa ki o,  Flamingo Teknik Üniversite-
si’nde Tuz Gölü için kitap yazmış bir profesördü üstelik. Görüyor musun Concon yanlış 
su politikası,  susuzluk ve en önemlisi de küresel ısınma yaşam alanlarımızı nasıl da bo-
zuyor. En çok da senin ve çocuklarının geleceği için endişeleniyorum” diye iç çekti . 
“Evet ben de haberlerde duydum,  üreme alanlarımız kuruduğu için bu göllerden diğer 
ülkelere on binlerce flamingo göçmüş,   yani adeta  kaçmış. Bu çevre kirliliği bizi yaşa-
mayacağımız hale getiriyor.” dedi Concon.  Anneannesi söze karışarak  “Tuzla Sulak 
Alanı’na  her yıl 3 ile 5 bin arasında flamingo geliyordu  Maalesef geçen yıl 3 bin flamin-
go gelmemiş” diye karamsarlığını ifade etti. 
“İyi de ne oldu da bizim yaşam alanlarımız böyle değişti,  niye artık flamingolar gelmiyor 
anneanne? Bizlerin buraya gelmemesinin çeşitli nedenleri var. Bunun en başında yaşam 
alanlarımızın etkilenmesi,  yani bozulması geliyor. Geçmişte bu tehlikeye insanların dik-
katini çekmiştik. Sulak alanımız çevresinde yapılaşma artıyor,  golf sahalarındaki gerek 
su kullanımı,  gerek kimyasalların kullanımı yaşam alanlarını etkileyecek diyorduk,  din-
lemediler,  ama bak tüm bu müdahaleler ortamı olumsuz etkiledi.” 
“Sonra biz flamingolar sulak alan içerisindeki bazı canlılarla besleniriz. Yeterli yiyecek 
olmayan ve beslenemeyeceğimiz bir ortama gelmemizi bekleyemezler. Ayrıca insanların 
yarattığı baskılardan,  yapılaşmadan da etkileniyoruz. Bu durum,  türümüzün kıyımı ol-
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maya başladı. Yaşam alanlarımızı bozarak türlerimizi  de yok ediyorlar. Çevrede pek çok 
inşaat,  siteler yapıldı,  işte tüm bunlar bizim buraya gelmemizi engelliyor” dedi anne-
annesi.   
Concon’nun aklına geçen gün okulda konuştukları  konu geldi,   flamingoların başka bir 
yaşam alanı olan diğer bir gölün kuruması sonucu,   henüz uçamayan yüzlerce flamingo 
hayatını kaybetmişti. “Biz flamingoların  dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri 
olan ve her yıl binlerce çift flamingonun yuva kurduğu bu göl kurumaya yüz tutmuş. 
Şehrin atık sularını göle taşıyan kanal,  son yıllarda tümüyle kuruyan gölde yavru fla-
mingolar için ne yazık ki tek beslenme alanı olmuş. Flamingo yavruları gölün üreme 
alanlarından karınlarını doyurmak için on yedi kilometrelik bir mesafe yürüyerek kana-
lın ağzında toplanmışlar. Yavrular kanalın gölle buluştuğu noktaya geldiklerinde büyük 
bir tehlike ile karşılaşmışlar,  çünkü binlerce flamingo yavrusunun uçmasına birkaç hafta 
kala gölde su kalmadığı için susuzluktan ölmüşler ve bu göl adeta bir flamingo mezarlı-
ğına dönüşmüş. Ne acı.” 
“Of anneanne isyan ediyorum şu insanların yaptıklarına. Bölgeyi cazibe merkezi haline 
getiren ve dünyada ender doğal yaşam alanlarından olan bu yerler için  niye tedbir al-
mıyorlar? Flamingoların korunması amacıyla bölgede avlanma da yasaklanmalı. Ayrıca,  
sulak alanın çevresinde yaşanan yapılaşmalar durdurulmalı. Biz flamingolar,  insanların 
dilini bilemiyoruz,  insanlar da bizim dilimizi anlamıyorlar. Ama yaşadığımız zor durumu,  
yiyecek bulamamamızı,  üreyemediğimizi ve yaşam alanlarımızın bozulduğundan dolayı 
buralara gelemediğimizi biliyorlar. Bizim dilimizi bilmeseler de bu durumu gözleri ile gö-
rüyorlar. Görüyorlar da niye bir şey yapmıyorlar ya da yaptıkları şey niye hala bizi olum-
suz etkiliyor” diye hiddetlendi Concon. İnce boynunu sağa sola kıvırıyor,  uzun bacakları 
ile isyan edercesine ayaklarını yere vuruyordu  “Neden,  neden?” diye.  
Sesini daha da yükselterek haykırmaya başladı  “Buraları bu hale biz getirmedik. Biz bu 
güzelim yerlerde huzur içinde mutlu bir hayat sürüyorduk yıllar boyunca. Taa uzaklar-
dan Afrika’dan,  Orta Asya’dan,  Orta Avrupa,  Orta Amerika’dan kilometrelerce yol kat 
edip buralara göç ediyorduk üremek için. Çünkü buralar bizim yaşamamız ve ürememiz 
için en uygun yerlerdi. Şimdi şu hale bakın,  buraları ne hale getirdiler,  bunu kim yaptı,  
insanlar. Bizim yaşam alanlarımızı bozdu ve yok ediyorlar. Anlayamadığım buraları bu 
hale getiren bozan insanlar,  şimdi de oturmuş nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyorlar. 
Yani bozan insan,  bozduğunu düzeltmek için kafa yoruyor. İşte bunu gerçekten anla-
yamıyorum. Bir de bize kuş beyinli derler ya,  neyse....” dedi Concon. 
“Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen uzmanlar ve gönüllüler iyi çalışıyor dedeciğim. 
Birçok proje yapıp üreme alanlarımızın eskisi gibi olması için çabalıyorlar,  inanıyorum ki 
yakın bir  gelecekte burası yine biz flamingoların hem de diğer kuş dostlarımızın tercih 
ettiği bir yer olacak” dedi.  
Sonra da dedesi ile anneannesinin kollarına girip,  şimdi yaşam alanları bozulmuş ve 
flamingo arkadaşlarının göç etmek istemediği bu yerlerin eskiden nasıl bir cennet me-
kan olduğu hikayesini dinleyerek,  içinde buruk bir karamsarlık olsa da,  buraların yakın 
bir gelecekte yine o eski güzel haline dönüşeceği inancını ve umudunu yitirmeden göz-
den uzaklaştı. 
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DÜŞE YOLCULUK 
 
          Metin sabitlenmiş bir şekilde karşısındaki 
duvara bakarken ahizeyi hâlâ sımsıkı tuttuğunun 
farkında bile değildi. Onu izleyen birisi enerji gü-
cüyle duvarı yıkmaya çalıştığını bile sanabilirdi. 
Gözünün önünden geçen siyah beyaz fotoğraflar 
bazen duraklıyor,  bazen koşuyordu. Beş yaşların-
da bir erkek çocuk,  kalabalık bir aile fotoğrafında 
on iki-on üç yaşlarında bir erkek çocuk,  kalabalık 
bir delikanlı grubunun arasında yuvarlak içine 
alınmış bir kafa,  askerlik,  düğün;  damat duvağı 
kaldırmış gelinin alnına buse konduruyor. Sonrası 
yoktu! Orta yaşın yorgunluğunu taşıyan bakışlarını 
medet umar gibi ahizeye çevirdi.  
          Saatler sonra sekreterinin numarasını tuşla-
yıp Hollanda’ya olabildiğince çabuk bir bilet bul-
masını istediğinde sarhoş gibiydi. Babası hakkında 
bildikleri düğünden kısa bir süre sonra çalışmak 
için Almanya’ya gidişiyle bitiyordu. Metin okul ça-
ğına gelince,  annesi nüfusa,  konsolosluğa ve daha 
birçok yere başvurmuş,  ancak hiçbir sonuç ala-
mamıştı. Adam kuş misali kaybolmuştu ortadan. 
Belki resmi nikâhları olsaydı… Babaannesi,  amca-
ları anasını da,  onu da sahipsiz bırakmamışlardı. 
Aklı ermeye başlayınca babasını sormak istemiş 
ama soramamıştı. Babaannesi ölmeden bir-iki ay 
önce onu yatağının yanına çağırıp “Eğil” demişti. 
“Sadri iyi insandı,  eğer başına bir hal gelmeseydi 
ananı böyle bir başına koymazdı. Hele ki doğduğu-
nu bilse seni hiç bırakmazdı. Ananın gebe olduğu-
nu o gittikten sonra bildik. Kim bilir ne geldi de ba-
şına göçüp gitti bu dünyadan. Hakkını babana he-
lal et oğlum,  evlat hakkıyla yatmasın toprağın al-
tında” derken büyük bir sır verir gibiydi. Babaan-
nesinin bu sözleri ona iyi gelmiş,  arayıp sorulma-
yan olmaktansa ölü bir babanın oğlu olmayı çar-
çabuk kabullenmişti. O günden sonra da babasını 
soran herkese hiç tereddüt etmeden,  bir çırpıda  
“Öldü” demişti. Karısına bile.  
          Kendi kendine “İşime geleni seçmişim” diye 
söylendi. Babaannesini dinleyip evlatlık hakkını 
helal edip etmediğini düşündü. Bilmiyordu,  şimdi 
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edip etmeyeceğini de bilmiyordu. Koltuğundan kalkıp odada bir aşağı bir yukarı dolan-
maya başladı. Epeyce bir süre sonra odanın orta yerinde durduğunda buz gibi suyun al-
tına girip çıkmış da ayılmış gibiydi. Yavaşça teslim oldu düşüncelere. Beni biliyormuş. 
Benden haberi varmış. Haberi olduğu halde arayıp sormamış. Babaannem yanılmış,  iyi 
bir insan değilmiş. Almanya’da değil Hollanda’daymış. Demek ki ondan bulamamışlar. 
Başka çocuğu var mı acaba? Telefondaki kadın “Ben Sadri Mutlu’nun, ” demiş,  durak-
lamış,  sonra “babanızın avukatıyım” diye devam etmişti. Soyadlarımız bile aynı değil,  
nasıl buldu bu kadın beni. Lamı,  cimi yok. Beni biliyormuş,  hem de telefonumu,  belki 
de her şeyimi… Avukat “Sizi ölümünden sonra aramamı istemişti ama ben mecbur kal-
dım,  daha fazla bekleyemedim” demişti.  Demek ki henüz yaşıyor! Henüz yaşıyor! Me-
tin tekrar odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Peki,  neden ölmeden 
aradı beni? Keşke sorsaydım. Keşke “Gelemem” deseydim. “Tanımıyorum öyle birini” 
deseydim.  Ahh babaanne;  hani ölmüştü,  hani göçüp gitmişti. Defalarca gördüğü rüya 
canlanıyor gözünün önünde. Göç halindeki bir kafilenin ortalarındaki bir kuş,  yavaş ya-
vaş geriliyor. Kafile yorgun görünüyor,  göçün zorluğu her hallerinden belli ama o kuş 
daha bir yorgun. Metin,  kafilenin altında uzanan uçsuz bucaksız denizi seyre dalıyor. 
Başını kaldırıp tekrar göçmen kuşlara bakınca o kuşun en arkaya düştüğünü hatta grup-
la da arasının açıldığını görüyor. Rüyasının içinde “Yaşlı galiba dayanamayacak. Grupta 
da arkaya dönüp bakan yok. Yavrusu olsa…” diye düşündüğünü anımsıyor. Kuşun kanat 
çırpışları iyice yavaşlıyor,  kafile gözden kayboluyor. Birdenbire kuşun kanatları görün-
mez oluyor ve bir füze gibi çakılıyor denize. Metin terden sırılsıklam olduğunu fark edi-
yor,  aynı bu rüyadan her uyanışında olduğu gibi.  
          Ahh babaanne hani ölmüştü,  hani göçüp gitmişti. Göçmemiş işte! Göçmüş de,  bu 
dünyadan değil;  bu ülkeden,  senden,  benden,  anamdan göçmüş. İyi de madem ardı-
na bakmaksızın gitmiş,  şimdi ne diye… Ardına bakmadıysa telefonumu nereden biliyor? 
Gitmesem mi? Avukat “Biletinizi biz temin edelim,  siz yeter ki bir an önce gelin” deyin-
ce şuursuzca “Tamam” dediğim apaçık ortada. En iyisi gitmemek,  zaten aklım başımda 
olsa “Tamam” demezdim ki…  
          Kendini koltuğuna bırakmasıyla siyah beyaz fotoğraflar tekrar başlıyor geçit töre-
nine. Metin,  düğün fotoğrafına takılıp kalıyor. Damat taş çatlasa yirmi beşlerinde. An-
nesinin “Seni kucağıma aldığımda on sekizimde bile değildim” dediğini anımsıyor. “Belki 
annemin yaşı tutmadığı için nikâhı sonraya bırakıp sırf düğün yapmışlardır” diye mırıl-
danıyor. Duyduğu sesin kendine ait olduğundan bile emin olamıyor. Belli ki Almanya’da 
da dikiş tutturamayıp Hollanda’ya geçmiş. Belki hapse düşmüştür,  onun için arayama-
mıştır. Evlenmiştir,  başka çocukları da olmuştur. O zaman yirmi beşinde olsa şimdi alt-
mış yedi-altmış sekiz yaşlarında olur. Yaşlandı tabii,  kapısına ölüm dayandı ya;  günah 
çıkaracak,  elime üç beş para sıkıştırıp hakkımı helal etmemi isteyecek. Hakkımı da helal 
etmem,  beş kuruşunu da istemem. Ahh babaanne… Telefonumu bildiğine göre belki de 
karşılaştık. Belki bir bahaneyle yanıma geldi. Masasının önündeki misafir koltuğuna de-
lecekmiş gibi bakan gözleri yavaşça sağ eline kayıyor. “Tokalaşmış olabilir miyiz?” soru-
suna yanıt ararken göçmen kuşların bulutların arasında oynaştığını görüyor. Bir anda 
onların göç nedenini aramaya başlıyor. Sıradan,  geçici bir göç müydü? Havalar ısınınca 
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dönecekler miydi? Yoksa yaşadıkları yer yaşanmaz hale gelmişti,  onlar da mecburen hiç 
dönmemek üzere mi gidiyorlardı?  
          Üniversiteden tanıdığı ve yıllardır görmediği Emre pat diye,  ansızın oturuveriyor 
masanın önündeki misafir koltuğuna. Hem çalışıp hem okuyan Emre,  iki odalı bir gece-
konduda on dört kişilik ailesiyle birlikte yaşıyordu. Metin,  arkadaşına “Niye geldiniz?” 
diye sorduğunda “Köyümüzü boşaltmak zorunda bırakıldık” yanıtını alınca susmuştu 
ama Emre susmayıp ya da susamayıp devam etmişti. “Göçmesine göçtük ama bir yanı-
mız da orada kaldı. Bazen toprak kokusu alıp rüzgâra teslim oluyorum. Hele dut zama-
nı… Dut ağacının altında duracağımı,  biraz dut yedikten sonra güne başlayacağımı hayal 
ederek açıyorum kapıyı. Ağacın orada olmaması bile onu yok etmeye yetmiyor. Anlaya-
cağın hiçbir göç,  göç değil. Ya aklın göç ettiğin yerde kalıyor ya da geride bıraktıkların 
zaman zaman gelip seni yoklayıp gidiyor.” 
          Emre geldiği gibi ansızın gidiyor. Metin düşünüyor: Peki,  bu adam hiç mi özlemedi 
toprağının kokusunu,  hiç mi aklına gelmedi babaannemin evindeki asma… Babasına 
benzer yanlarını bulmak için o fotoğraflara gömülüp geçirdiği saatler uç uça eklenip ay 
oluyor,  yıl oluyor… Güzeller güzeli annesi bir daha evlenmemişti. Belli ki o adama sev-
dalanmış,  için için hep onu beklemişti. Gelen olmadığı gibi güzelliği de yıllara teslim 
olup göçüp gitmişti. Acı acı gülümsedi Metin. İnsan taşındıktan sonra bile ara sıra gidip 
eski komşularını görmez miydi? Her göç iz taşırken… Babam… 
          İçinde debelenip durduğu çukurdan sekreterinin sesiyle sıyrıldı. “Metin Bey,  uçak 
biletiniz.” “Ne zamana?” “Kalkmasına iki buçuk saat var.” “Nasıl,  bugün mü?” “Siz ilk 
uçak deyince…” Metin,  kıza işi kalmadığını odadan çıkmasını söyler gibi “Tamam” dedi. 
          Ofisten çıkarken,  havaalanına giderken,  kontrollerden geçerken kurgulanmış bir 
robot gibi tüm mimiklerinden arınmıştı. Eşini arayıp yurt dışına çıktığını haber vermek 
istedi. Vazgeçti,  neden sorusuna verecek bir yanıtı olsa arardı ama… Avukat kadını ara-
yıp uçağın sefer sayısını,  iniş saatini söyledi. Karşılanacağını duyunca bir nebze rahatla-
dı. Yüzünü hiç görmemiş olsa da telefonda iki kez konuşmuşlardı. Oysa babasıyla…  
          Uçuş pistinden içeri girerken yolculuğunun nasıl bu kadar çabuk bittiğini anlamaya 
çalıştı. Düşünsel labirentte yaptığı yolculuk,  millerle ölçülebilecek yolların hepsinden 
daha uzun,  daha ağır,  daha derindi. Kim bilir,  belki babası da kafasında dönüp duran-
larla bir çırpıda gidivermişti. Samimi bir gülümsemeyle yanına yanaşan kadın “Hemen 
tanıdım sizi. Sadri Bey’e çok benziyorsunuz. Avukatlığını yapmaya başladığımda sizin 
yaşlarınızdaydı” dedi. Yıllarca kendi kendine yanıtını aradığı soru boylu boyunca serili-
vermişti yere. Yerde,  ayaklarının dibinde sürünen sorular,  yanıtlar yetmedi Metin’in 
kendini iyi hissetmesine. Savunmasız,  kimsesiz,  teslim olmuş bir çocuk gibi kolları iki 
yanına düşmüştü. Kadın,  biraz ilerilerindeki kahve evini işaret ederek “Hastaneye git-
meden önce şurada oturup biraz konuşalım” dedi. O yöne yeryüzünün en itaatkâr ada-
mı gibi yürüdü. “Çok mu hasta?” diye sordu,  bir an sesinin çıkıp çıkmadığından emin 
olamadı. Kadının “Çoook,  ölmek üzere” demesini istedi. “Öldü” dediği insanlara yalancı 
çıkmamak için,  gözlerinin içine mümkün olduğunca az bakabilmek için,  sesini duyma-
mak için… Kadın “Aslında yaşadığı bile söylenemez. Zaten bu nedenle talimatına uya-
mayıp sizi erken aramak zorunda kaldım” dedi,  olabildiğince alçak ama net duyulur bir 
sesle. Sözcüklerin üstüne basa basa devam etti. “Makineye bağlı. Doktorlar bunun böy-
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le ne kadar devam edeceğini bilemiyor. Üç günde sürebilir,  yıllarda. Ancak iyileşmesi 
asla mümkün değil. Beyan ettiği tek çocuğu da,  varisi de,  vasisi de sizsiniz. İsterseniz 
makineden… Ötenazi…” 
          Metin,  kadına susmasını işaret etti. Yol boyu;  duyabileceği her şeyi düşünmüş,  
kuracağı cümleleri planlamış,  kendine telkinde bulunarak en kötüye hazırlanmıştı. Ama 
bu aklının ucuna bile gelmemişti. Buraya,  hiç tanımadığı bir adamın,  yıllarca uğraştığı,  
bu uğurda her şeyi,  herkesi gözden çıkardığı halde tamamlayamadığı göçün son dura-
ğını belirlemek üzere çağrılmış olduğuna inanamıyordu. Varla yokun arasına sıkışmış;  
ne yapacağını,  ne diyeceğini bilemiyordu. Rüyalarında denize çakılan o kuşu düşündü. 
Annesinin anlattığı bir hikâyeyi anımsadı. Birisi güneye göç eden bir kuşu yakalayıp ka-
fese koyuyor. Kuşun kafeste sürekli güneye bakarak durduğunu fark eden adam kafesi 
çeviriyor. Kuş yine güneye dönüyor. Aylarca sürüyor mücadeleleri;  adam kafesi çeviri-
yor,  kuş her seferinde buluyor güneyi… Metin o an babasının göçünü tamamlayamadığı 
için,  düşlerini yakalayamadığı için dönmediğini,  dönemediğini anlıyor. Annesinin ya-
nındaki boş mezarı düşünüp belli belirsiz bir sesle “Göç,  yola çıkanın da,  geride kalanın 
da aynı düşe yaptığı bir yolculuk. Yolun sonuna ulaşmak da var,  ulaşamamak da. Sanı-
rım önemli olan düş kurabilmek” diye mırıldanıyor.  
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BİR  GÖÇ,  BİR YANGIN 
Evet, yine eşyalarımızı toplamaya başlamıştık. 
Babamın tayini çıkmıştı. Artvin Milli Eğitim Mü-
dürlüğünden Kırklareli Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ne atanmıştı.Memuriyet görevi gereği hep 
bu zamanları yaşıyorduk. 
 Yolculuklar, yollar boyu sürüyordu; 
yollar yolculuklara,  yolculuklar her anı farklı 
olaylardan oluşan bir  göç öyküsüne dönüşü-
yordu. Ve her göç de bir memur ailesi için ayrı 
bir yıkım oluyordu.Taşınmalarda işleyiş hep ay-
nıdır:Öncelikle evin kırılacak cam eşyaları,  tek 
tek gazete kâğıtlarına sarılır, yataklar-yorganlar 
yastıklar denk yapılır, sıkı sıkı örtülerle sarılıp 
kalın urganlarla bağlanırdı.Altı tane ceviz san-
dalye, bir iki halı, yatak ve kasalardan ibaret 
olan memur eşyası…Tek lüksümüz radyomuzdu. 
 Artvin’den Kırklareli’ne yani Türki-
ye’nin bir ucundan diğer ucuna uzun bir yolcu-
luk bizi bekliyordu.Yıl 1962.Babam bu uzun yol-
culukta rahat etmemiz adına bizlere sürpriz ya-
parak bu taşınma olayını gemiyle yapmamıza 
karar vermiş,  her şeyi ayarlamıştı.Parayı denk-
leştirmek için annemle kuruş kuruş yaptıkları 
hesaplar hâlâ gözlerimin önündedir.Derken 
beklenen gün gelip çatmıştı. 
 Herkesle vedalaşmalar, kucaklaşma-
lar, gözyaşı, hüzün… 
 Ben o zaman 12 yaşındaydım,  benden 
küçük bir de kız kardeşim vardı.Babam da gemi-
de 1.mevkide bir kamara ayırtmıştı.Artık heye-
canla gemiye bineceğimiz günün, saatin gelme-
sini bekliyorduk.Evimizin eşyaları bir kamyonla 
Hopa ilçesine getirildi.Gece yarısını epey geçe 
gelecek gemiyi uyku dolu gözlerle bekliyor-
duk.Şu gemi bir gelse de kamaramıza yerleşsey-
dik!Çok uykum gelmişti artık; çünkü o yıllarda 
Hopa’da büyük bir liman olmadığı için gelen 
gemi açıkta demir atıp yolcularını orada alıyor-
du.Birden bir hareketlenme olmuş, herkeste bir 
koşuşturma başlamıştı.Anladım ki gemi gelmişti, 
bizim yolculuk başlıyordu.Çok heyecanlıy-
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dım.Eşyalar ve biz oraya nasıl ulaşacaktık?Neyse evimizin eşyaları,  büyük motorlarla üç 
seferde geminin ambarına yerleştirildi.Nihayet sıra bize gelmişti.Ufak balıkçı motorlarıy-
la gemiye yanaştık ve yukarıya çıkmak için merdivenlere adımımızı attık.Tam merdive-
nin ortalarına gelmiştik ki annemin sesi duyuldu: 
-Aaaaay!Gitti, gitti Galip!Ayakkabım gitti. 
Gecenin o karanlığında annemin ayağındaki ayakkabısının teki denize düşmüştü.Babam 
büyük bir sakinlikle: 
-Aman hanım!Herhalde bu karanlıkta koca gemiden denize atlayıp ayakkabının tekini 
bulmamı beklemiyorsundur! 
 Annem,  hâlâ şaşkın şaşkın denize bakıyordu. Babam: 
-Haydi!Haydi hanımcığım!Yenisine sağlık!Canın sağ olsun!Bak geride insanlar,  çıkmak 
için seni bekliyorlar, dedi. 
Annemi teselli ederek yukarı doğru yönlendirdi.Annem çok komik yürüyordu.Hepimiz 
annemin yürüyüşüne kahkahalarla gülüyorduk.Bu büyük göçün ilk kurbanı annemin 
ayakkabısı olmuştu. 
Merdivenleri çıkar çıkmaz gördüğümüz o ışıltılı dünya hepimizi çok etkilemişti.Her şey 
çok güzeldi.Kamaramız,  küçük ama çok iyi düzenlenmiş sevimli bir kamaraydı.Her şey 
rüya gibiydi ama o gece birden küçük kız kardeşim hastalandı.Babam da geminin dokto-
runu çağırdı.Meğerse kardeşim kızamık geçiriyormuş!Kamaradan çıkmadan hemen te-
daviye başlandı.Bulaşıcı hastalıktı ne de olsa!Babacığım ve bizler çok üzülmüş-
tük!Doktor her gün kontrole geleceğini söyleyerek ayrıldı yanımızdan.Yaşadıklarımızdan 
şaşkın, yeni bir ortamda bulunmanın heyecanı, merakı içinde gemideki ilk gecemizi ge-
çirmiştik. 
Gemi yolculuğumuz bir hafta sürecekti.Restorandaki yemeğe önce annem babam birlik-
te gidiyor, ben kardeşimin başında bekliyor, sonra da ben yemeğe gidiyordum.Geliş-
gidişlerde sürekli inceleme, araştırma yapıyordum.Ne kadar büyük bir gemiy-
di!Sıkıldıkça çıkıp dolaşmak, gezerek yeni şeyler keşfetmek beni çok mutlu ediyordu.En 
hoşuma giden de bembeyaz giysiler içindeki kaptanlar, görevlilerdi.Onlara uzun uzun 
bakar,  hayranlıkla incelerdim.Karadeniz’in o güzel  sahil şehirlerine uğraya uğraya yol-
culuğumuzun sonuna gelmiştik.Kardeşimin vücudundaki lekeler kısmen de olsa azalmış-
tı.Nihayet gemimiz,  çok büyük olan İstanbul Limanına yanaştı.Babam hemen gidip bir 
kamyonla anlaştı.Eşyalarımız da hamallarla geminin ambarından karaya taşınmaya baş-
lamıştı.Yolculuğumuzun bundan sonraki kısmı kara yoluyla olacaktı.Kamyonumuz geldi, 
eşyalar yüklendi ve maceralı yolculuğumuz başlamış oldu.Kamyon oldukça eski görünü-
yordu.Kamyon mahalline annem, babam, ben ve küçük kardeşim de annemin kucağın-
da yerleşip oturduk.Yola çıktık, kamyon çok yavaş ilerliyordu ve hava kararmıştı.Şoför 
ikide bir aşağıya inerek motor kapağını kaldırıp uğraşıyordu.Babacığım ne olduğunu 
sorduğunda da, önemli bir şeyin olmadığını söyleyip bizleri oyalıyordu.Annem ve ba-
bam çok tedirgindiler.Dağın başında kucaklarında hasta bir çocuk, gecenin bir vakti ka-
ranlık ve çalışmayan bir kamyon.Üstelik kamyon kapısının camı kırık, üstümüz palto ve 
ceketlerle birlikte bulduğumuz her şeyle örtülü!Annem o kadar huzursuzdu ki kolundaki 
iki bileziği şoföre çaktırmadan hep yanında taşıdığı ipek bir mendile sardı.Tablo hiç de 
hoş değildi.İki gidiyor, bir duruyorduk.Şoför de sürekli tamir edeceğini, önemli bir şey 
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olmadığını söyleyerek saatlerin geçmesine neden oluyordu.Babam iyice kuşkulanmıştı. 
Çaresizliklerle dolu çok sıkıntılı, tatsız bir yolculuk yapıyorduk.Derken karşıdan gelen bir 
kamyon,  ne olduğunu anlamak için yanımızda durdu, şoförümüzle konuşmaya başladı-
lar. Yanımızda duran kamyonun şoförü,  kamyonun ön kısmında bizleri öyle perişan gö-
rünce halimize acımıştı; güzergahını değiştirerek geri dönüp bizleri Kırklareli’ne götür-
meyi teklif etti.Kamyonu yeni olduğu için daha rahat yolculuk yapacağımızı söylüyor-
du.Ama bizim şoför bağırarak ısrarla kamyonu tamir ettikten sonra yola devam edece-
ğini söylüyor, imkânı yok izin vermiyordu.İki şoför çok sert münakaşalar yapıyordu.Bu 
tartışmalar sırasında onca stresten bir de annem baygınlık geçirmez mi?Babacığım bir 
anneme koşuyor, bir şoförleri ayırmaya çalışıyordu.Dondurucu bir soğuk vardı.Bu arada 
hasta kız kardeşimin de ateşi yükseldi; o sürekli ağlıyor bense ne yapacağımı bilemiyor-
dum.Ateşinin çıkması o koşullarda çok doğaldı; çünkü kırık camdan o kadar rüzgâr ve 
soğuk geliyordu ki anneciğim, elimizde ne var ne yok,  her şeyi  bizlere örterek soğuktan 
korumaya çalışsa da  gecenin ayazında soğuk iliklerimize dek işlemişti.Bir müddet sonra 
annem ayıldı ama  sorun hâlâ çözülmemişti. Artık sinirler o kadar gerilmişti ki, karşıdan 
gelen kamyon şoförü,  babamın onayını alarak eşyalarımızı kendi kamyon kasasına  ak-
tarmaya başladı.Bu esnada babam,  Kırklareli’ne götürmek üzere anlaştığı eski kamyo-
nun şoförüne bizi tatlılıkla bırakmasını, anlaştığı parayı  vereceğini söylüyordu.Hava o 
kadar soğuktu ki,  bir taraftan açlık, bir taraftan yolda yaşanan sıkıntılı saatler artık ha-
kikaten hepimizi çok yormuştu.Halimize acıyıp bizi götürmeyi üstlenen yeni şoför çok iyi 
niyetli, yardımsever bir insandı:”Ben ilimize görev yapmak için gelen müdürümüzü,  da-
ğın başında ailesiyle bu halde,  üstelik hasta bir çocukla bırakamam!”diye büyük bir so-
rumluluk gösteriyor,  bizim evin eşyasını da o hışımla kendi kamyonuna aktarıyor-
du.Babam da kamyonun kasasına çıkmış, o eşyaları yerleştiriyordu.Öyle bir ayaz vardı ki 
iliklerimize kadar titriyorduk.O yıllarda gece vakti o yoldan tek tük araba geçiyor, onlar 
bile “Bir yardımımız dokunabilir mi?” diye soruyorlardı ama işin tuhaf yanı; bizim eski 
şoförümüz sanki biz keyfi bir karar verip bu olayı yaratmışız gibi sigarasını yakmış bizi bir 
kenardan izliyordu.Bu durum bizi çok daha sağlıklı, güvenli bir şekilde götürmeyi kafası-
na koyan yeni şoförümüzü daha da hırslandırıyor, çileden çıkarıyor, sanki yarışa giren 
bir maratoncu gibi çok hızlı hareketlerle eşyaları aktarıyordu kendi kamyonuna.Nihayet 
hepsini yerleştirip ceketini paltosunu giyen şoför, kamyonunun ön kısmına bizleri yer-
leştirdi. Bu  yeni bir  kamyon olduğu için,   eski kamyondan çok daha güzel ve önü geniş-
ti.En sonunda yola çıkmaya hazırdık ! Babacığım, kurtulduğumuza şükrederek gene de 
parasının tamamını verip şoförle helalleşti.Aslın da hiç de hak etmediği bir  paraydı. 
Neyse gün ağarırken yola çıkabilmiştik.Sanki yaşadıklarımız bir filmin karesiydi.Yola çıka-
lı bir haftayı geçmiş ve biz hâlâ yollardaydık. Hep söylenirdi ya memuriyette tayinler 
maddi ve manevi olarak bir yıkımdır,  diye.İşte bir göç, bir yolculuk neler yaşatmıştı ai-
lemize, daha da neler görecektik!Artık o kadar rahat bir yolculukla gidiyorduk ki sanki 
kamyonumuz bir yağ gibi kayıyordu yollarda. Bir ara yan gözle şoförün yanında oturan 
babama baktığımda gözlerime inanamadım, babamda bir tuhaflık vardı! Çocuk aklımla 
ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Canım babacığımın yüzü  bir tuhaftı, sanki ağzı ku-
laklarına kadar kaymıştı. Uykulu gözlerle bir daha baktım,  inanamıyordum! Babama ne 
olmuştu böyle? Tekrar  tekrar  baktım,  evet gördüklerim doğruydu.Yorgun düşen an-
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nem kucağındaki hasta kardeşimle bir anlık  uykuya dalmıştı.Şoföre bakıyorum,  gözü 
yolda bizi bir an evvel yerimize ulaştırabilmek için büyük bir dikkatle kamyonu kullanı-
yordu.O da çok yorulmuştu.Konuşmak istiyorum ama ne  yapacağımı bilmiyordum.Ne 
yapmam gerek, kime söyleyeyim ya da bekleyeyim mi?Bu düşüncelerle biraz daha yol 
aldık.Ama ben sürekli babamı izliyordum; sanki onu takip etmezsem çok daha kötü bir 
şeyler olacakmış gibi! 
Kalbim hızlı hızlı atıyordu.Sanki ben konuşunca daha kötü bir olay olacakmış gibi çok 
korkuyor, çekiniyordum Çocuk aklım ve kalbimle ilk kararımı vermenin heyecanını  yaşı-
yordum.Artık söylemem gerekti,  ilk önce annemin koluna yavaşça dokundum. Çok yor-
gun düşen annem, bir ara gözünü açıp önce yola, sonra da yan gözle bana baktı.Fakat 
tekrar gözünü kapattı.Artık söylemeliydim, kararlıydım.Sabırsız bir şekilde annemin ko-
lunu bir kez daha sarstım.Annem gözünü açıp “Ne oldu?Geldik mi?” diye sordu.Bense 
hiç konuşmadan babamın yüzünü işaret ettim.Annem baktı, bir daha baktı, birden göz-
leri açıldı annemin.Şoföre kamyonu kenara çekmesini rica etti, kamyon durdu.Babam 
neler oluyor gibilerinden anneme baktı.Annem hiç konuşmadan çantasından aynasını 
çıkarıp babama vererek yüzüne bakmasını söyledi. İşte o an çok üzücüydü:Babam do-
nup kalmıştı; hem yüzünü inceliyor hem de gözlerinden iki damla yaş akıyordu.Babamı 
öyle görünce ben de sessiz sessiz ağlamaya başladım.Hepimiz şoke olmuştuk. 
Evet! bir tayin,  zorlu bir göçe dönüşmüş; yaşanan sıkıntılar, eski kamyonun kırık camın-
dan giren rüzgâr ve eşyaların kamyondan kamyona taşınması sonucu  babacığım yüz 
felci olmuştu. 
İşte hayatın nerede,  ne zaman,  ne getireceği hiç belli değildi!Kısa bir panik yaşadık.Ne 
yapmalıydık? Tekrar hızla yola koyulduk,  sonunda Kırklareli’ne ulaşmıştık.Öncelikle 
kamyonla hemen hastaneye gittik. Doktorlar babamı muayene etti ve yüz felci olduğu-
nu, fizik tedaviye başlanması gerektiğini söylediler.Bu arada kardeşimi de muayene etti 
doktorlar, neyse ki kızamık hastalığını atlatmıştı ve artık dinlenmesi gerekiyordu. 
Şu bir haftada neler yaşamıştık!Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir görevliyle 
bizim için kiralanan  eve gittik.Artık hava kararmaya başlamıştı.Hemen kamyondan eş-
yalar  eve taşındı.Annem babam,  bizlere bu kadar yardımcı olan o iyiliksever şoföre  
binlerce kez teşekkür ederek ücretini verip  uğurladılar.Nihayet evimizdeydik. O kadar 
yorgunduk ki herkes bulduğu bir yerlere uzandı. Sabah uyanınca bir sürprizle karşılaş-
tık.Eve hem gece karanlığında girildiğinden hem de yorgunluktan görememiştik;  ev tam 
mezarlığın kenarındaydı ve üç odası da mezarlığa bakıyordu.Annem esefle, gözleri dolu 
dolu: 
-Galip,  bir bunu yaşamamıştık!Kentten kente göç  derken,  kendimizi birden son durak-
ta bulduk canım!Pes yani! 

Hepimizin sinirleri gerilmişti, Kahkahalarla gülmeye başladık!!! 
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20 Nisan 1947 Çanakkale doğumluyum. 
Ev hanımıyım,  orta öğrenimliyim,  evli-
yim;  iki yetişkin çocuğum ve bir toru-
num var. İngilizcemi ilerletmeye çalışı-
yorum. Kitaplarımı yazabilmek için ve 

tabii ki edebiyat aşkına bu yaşımda bil-
gisayar öğrendim. En büyük hobim ki-

tap okumak ve yazmaktır. Uzun za-
mandır sürekli öykü yazmakla,  yazdık-
larımı çeşitli yarışmalara göndermekle 

meşgulüm. (BAHÇE) ve (SEVGİ 
DÜŞLERİ) adlı basılmış iki romanım var. 
Bazı dergilerde ve yarışma kitaplarında 
öykülerim ve şiirlerim yayınlandı. “2005 
Ömer Seyfeddin Hikaye Yarışması” na 
bir hikayemle katıldım;  dereceye gir-

dim ve plaket aldım. (ATIK KÖMÜRLER)  
ve (KÜFECİ ÇOCUK) adlı öykülerim se-
çilmiş hikâyeler de yayınlandı. Bu yaşı-

ma kadar kitap okuma fanatiği idim;  
şimdi ise nerdeyse on senedir sürekli 
yazıyorum. Oldukça geniş öykü ve şiir 
birikimine sahibim. Halen yeni bir ro-

manımın hazırlığı içindeyim. Kısaca ha-
yatım edebiyat,  edebiyat,  edebiyat!. 

 
Tütüncü Mehmet Efendi Cad.Ece Apt. 
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e-mail: ergulilter@hotmail.com     
http://erglden.blogspot.com 
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MANGALDAKİ UMUT 
Zeynep,  ağabeyinin kendisine verdiği sarı lastik 
çizmeleri giydi. Kendi ayakları da küçük sayılmazdı,  
Arif ağabeyinin ayaklarından iki numara küçük gi-
yiyordu. Genç irisiydi Zeynep,  üstelik altı aylık 
hamileydi. Hamileliğinden dolayı şiş olan ayakları-
na üç çift çorabı üst üste giyerken oldukça zorlan-
mıştı ama iki numara büyük çizmeler ayağına ra-
hatça olmuştu. 
    Kocası Cahit ile Arif ağabeyi,  ondan az evvel çık-
mışlardı evden. Henüz yeni işe girdikleri deri fabri-
kasında çalışmaya başladıklarında,  tüm dünya 
ekonomisini etkileyen kriz onların da işyerini etki-
lemiş ve çalıştıkları fabrika ayakta kalabilmek için 
aylarca direnmesine rağmen,  sonunda batmıştı;  
dolayısıyla çalışanlarını da bir anda işsiz bırakıver-
mişti. Her gün düzenli olarak ve umutla işyerlerine 
giden işçilerin de artık umutları kalmamıştı. Maddi 
yönden hiçbir birikimleri de olmadığı için,  Zey-
nep’in ağabeysi ve kocası da diğer çalışanlar gibi 
tam manasıyla tükenmişlerdi. Umutların daha ne 
kadar süreceği ise hala belli değildi;  Oysa ne 
umutlarla göç etmişlerdi memleketlerini bırakır-
ken. Nasıl göç etme sinlerdi ki? Ellerinde ne tarla 
kalmıştı,  ne bağ- bahçe. Her daim çorak ve verim-
siz olan toprakları da artık dibine kadar kurumuştu 
sanki. Askerden yeni gelen Arif,  kız kardeşi Zey-
nep,  babalarından kalan ve her daim çorak olan 
topraklarını ne gübrelemekle,  ne sulamakla,  ne 
de tohumlamakla başa çıkabilmişlerdi bu hayat 
pahalılığında. Sonunda zar zor satabilmişlerdi top-
raklarını ve eski kerpiç evlerini. Yeni damat Cahit,  
iki kardeşin de aynı mahalleden çocukluk arkada-
şıydı. Cahit’in babası öldüğün de ise geride oğluna 
ve karısına yaşarken tek sahip olabildiği üst katı 
ev,  alt katı ise küçük bir bakkal dükkânı olan ker-
piç binayı bırakmıştı. Gençler baş başa verip,  anla-
şıp karar vermişler ve ellerinde satılacak ne varsa 
satmışlardı. Ellerine geçen parayla Zeynep ve Ca-
hit’in mütevazı düğünlerini yapmışlardı;  böylece 
iki genç muradına ermiş ve sonunda nihayet evle-
nebilmişlerdi. Üç genç,   köylerinde hayatlarını ka-
zanacak bir geçim olanağı da bulamayınca,  daha 
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önce planladıkları gibi,  yanlarına yaşlı annelerini de alıp,  binlerce çaresiz insanların 
yaptığını yapmışlar,  taşı toprağı altın denilen bu büyük şehre,  İstanbul’a göç etmişlerdi. 

*** 
    Evden dışarıya sıkı sıkı giyinmiş olarak çıktı Zeynep;  içeride,  iki yaşlı kadın,  biri kayın-
validesi diğeri kendi annesi,  sabah namazlarını kılmışlar,  buz gibi odada üşütmemek 
için tekrar yorganlarının altına girmişlerdi. İçerisi daha fazla soğumasın diye kapıyı he-
men örttü genç kadın. Hava oldukça ayazdı. Gece don yaptığı için her zaman balçık ça-
mur olan yerler,  bu sabah taş gibi sertleşmişti. Zeynep,  kapı eşiğindeki kömür tozlu kü-
fesini içindeki çapasıyla birlikte eğilip aldı ve küfenin,  çaput sarılı sağlam urgan kollukla-
rını omuzlarına astı;  daha sonra,  duvara dayalı olduğu yerden uzun sopasını da alıp 
sessizce yola çıktı. Aslında,  sopasını hem başıboş dolaşan köpeklerden korunmak için,  
hem de hamileliğinden dolayı baston gibi kullanmak,  ayağının kaymasını önlemek için 
yanına alıyordu. Genç kadın,  oturdukları gecekondudan ve yoldan uzaklaştıkça,  gece-
kondular da seyrekleşmişti;  zaten,  birkaç evden sonra da derme çatma teneke baraka-
lar görünmeye başlıyordu. Sonuncu barakada durdu Zeynep,  tam kapıyı tıklatıp sesle-
necekti ki yaşlı kadın kapıya çıktı. 
— Geldim gelinim! Geldim kızcağızım! 
Yeni evli olduğundan Emine teyze öyle derdi Zeynep’e. Yaşlı kadın,  uzun yıllardır anne-
sinin en yakın arkadaşıydı ve ebelik yapardı gençliğinde. Ağabeysini de Emine Teyze do-
ğurtturmuştu. 
— Amanııın! Bu gün ne kadar da soğuk kızcağızım böyle! 
— Gece don yapmış,  her yer buz… Dikkat et de ayağın kaymasın Emine teyze! 
— Tevekkeli gece üstüme ne örttüysem ısınamadıydım bir türlü! Sen de dikkat et gelin,  
gebesin bak ne de olsa! 
    Yaşlı kadının da ayaklarında lastik çizmeler vardı. Kim bilir kimden almıştı? Deri fabri-
kalarında çalışan işçilere iş kıyafetleri verilirdi;  bunlar,  zamanı geldiğinde yenileriyle 
değiştirilirdi. İşçiler eskiyen,  yıpranmış iş kıyafetlerini,  çizmeleri de dâhil,  etraftaki 
kendilerinden daha kötü durumda olan yoksullara dağıtırlardı. Çizmelerin altı delinse 
de,  yırtılsa da asla atılmazdı. Lastik çizmeler pek yama,  yapıştırma tutmazdı ama ona 
da çare bulmuştu kullananlar. Birkaç kat çorap,  üst üste giyildikten sonra,   bir de nay-
lon torbayı giyip sararlardı ayaklarına;  böylece,  delik çizmelerden dolayı çorapları ıs-
lanmazdı;  en son da,  çizmeler giyilirdi. Çok patlaksa çizme altı,  bir paçavrayla veya 
naylonla bağlanırdı,  delik yerine rast getirip.  
     Yaşlı kadın da çok sıkı giyinmişti;  o da,  yerden içinde çapası olan kömür tozlu küfesi-
ni aldı ve Zeynep’in koluna girdi,  ona tutundu sımsıkı ve buz tutmuş yolda birbirlerine 
destek olarak yürümeye başladılar. İleride,  önleri sıra sekiz-on kadın daha,  belli yöne 
doğru gidiyorlardı;  daha sonra,  bu kafileye başka kadınlar ve çocuklar da katıldılar. 
Hepsinin önlerinde muşambadan veya kat kat paçavradan yapılma büyük önlükleriyle,  
sırtlarında küfeleri vardı. Kadınlar,  sabahın çok erken saatlerinde evlerinden çıkarlar,  
epey bir yürüdükten sonra kömür çöplüğüne gelirlerdi;  işte,  bu gün de bu atık kömür-
lerin boşaltıldığı yere gelmişlerdi. Akşamdan donan kömür tozları ve kömür parçacıkları 
biraz olsun çözülmeye başlamıştı. 
                                                                       *** 
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    Her gün çeşitli fabrikalardan,  büyük fırınlardan,  sitelerdeki binalardan toplanan atık 
kömürler,  bu boş araziye kamyonlarla getirilir ve taşıyla,  tozuyla,  külüyle damperler-
den boşaltılırdı. Bu atık kömürlerin içinde bazen yanmamış kömür parçacıkları olurdu;  
işte oraya gelen kadınlar bu kömür çöplüğünün içinde var güçleriyle küle,  toza bata çı-
ka bu yığınlara girerler ve çapalarıyla,  ucu kancalı sopalarıyla eşeleyip,  yanmamış,  sağ-
lamca kalmış kömür parçacıklarını arar,  bulur küfelerine atarlardı.  
    Orada,  kadınlar arası sohbet dururdu. Kadınlar,  kendilerini kömür aramaya o kadar 
kaptırırlardı ki,  ne donan ellerini,  ne soğuktan moraran yüzlerini,  ne de toz topraktan 
yaşaran gözlerini hissederlerdi;  adeta hedefe kilitlenirlerdi. Bulabildikleri ve küfelerine 
atabildikleri her kömür parçası,  evlerinde mangalda yanan ateş demekti;  üzerinde pi-
şecek aş,  demlenecek çay,  külüne yatırılacak patates demekti. Lokantalardan,  fırınlar-
dan toplanan bayat ekmeklerin ısıtılıp yenebilecek hale gelmesi demekti;  evdekilerin 
ise,  biraz olsun ısınabilmesi demekti. Kömür atıklarındaki sağlamları aramak bazen gün 
bitimine kadar sürerdi,  bazen de,  kendileri tükeninceye kadar ararlardı da ararlardı ka-
dınlar. Yığınları ayıklayıp bitirdiklerinde,  kara kömür tozuna,  kömür külüne bulanmış 
bir halde,  yorgun argın dönerlerdi evlerine.  
*** 
    Yine bir sabah Zeynep,  atık kömür toplamak için Emine teyzesinin barakasının önüne 
geldiğinde,  gördükleri karşısında durakladı. Hava ayaz olmasına rağmen yaşlı kadının 
kapısı yarı açıktı ve eşikte ayakkabılar vardı. Eski birkaç valiz,  içleri tıkış tıkış doldurul-
muş naylon torbalar kapı önünde duruyordu. Zeynep,  tedirgin bir merak içinde,  kapıya 
yaklaşıp,  sırtından küfesini hiç çıkarmadan eğildi ve aralık kapıdan içeriye baktı. Yaşlı 
kadını gördü ilkin;  bembeyaz olmuş yüzüyle,  yerdeki şiltesine oturmuştu ve sanki ağ-
lamıştı az önce. Üzgün ve şaşkın haliyle,  karşısındaki sedirde oturan oğluna ve kucağın-
da bebeğiyle oturan gelinine bakıyordu öylece. Zeynep’in de tanıdığı bu iki genç,  yüzle-
rine vuran utanmayla karışık eziklik içinde,  yaşlı kadının karşısında,  sabah çiğinin sindi-
ği üstleri başlarıyla,  emanet gibi oturuyorlardı. Sanki az önce birkaç kelimeyle her şey 
konuşulmuş ve bitmişti. Zeynep de dâhil,  o an,  sözün bittiği andı. İçeridekiler,  yaşadık-
ları şaşkınlıktan dolayı soğuğun farkında bile değillerdi. Kapı önündeki eşyaları,  Emine 
Teyzenin az evvel yaşadığı apansız şaşkınlığının,  uğradığı sabah şokunun geçmesini bek-
liyordu.  Zeynep’in gözünden iki damla yaş aktı;  anlamıştı,  oğul işinden olmuş ve kaçı-
nılmaz olarak evden atılmışlardı. Annesinin teneke kaplı barakası,  şimdilik onların tek 
sığınağıydı. Onlar da suçlu gibi Zeynep’e baktılar;  hiç birinin söyleyecek bir sözü yoktu,  
her şey apaçık ortadaydı. Bebek annesinin kucağında,  sımsıkı sarıldığı battaniyesinin 
içinde kıpırdanmaya başlamıştı. Arkasını dönüp kapıdan uzaklaştı Zeynep,  sokak kapısı-
na yakın duran yaşlı kadının küfesini de aldı ve yürümeye başladı. Mevsimin ilk karı toz 
gibi yağmaya başlamıştı. 
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1957 Ankara doğumlu. E.Ü. Ziraat 
Fakültesini bitirdi. Tarım Bakanlı-
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dürlüklerinde çalışarak 2003 yı-

lında İzmir’e emekli olup yerleşti. 
Evli,üniversite öğrencisi bir kız 

annesi. Kadınların eğitimi, siyase-
te aktif katılımıyla ilgili parti ve 
derneklerde çalışmakta, Z.M.O 

Klasik Türk Müziği Korosu, Konak 
Belediyesi Yazarlık Atölyesi çalışm 

alarına katılmakta ve öykü yaz-
maktadır. 

Yarışmaya İzmir Karşıyaka’dan  
katılıyor. 
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GÖÇ ZAMANI 
 Mevsim bahardı. İzmir Körfezi’ni kuşatan 
dağların koyu mavisi,  mor bulutlara karışıyor,  
yağmurun parlayan damlacıkları,  açan güllerin 
yapraklarından titreyerek bakarken,  rüzgâr,  
usumda yıllar öncesinden ilkbahar anılarını can-
landırıyordu. 
   
 Bademler çağlalarını,  asmalar salkımla-
rında minicik koruklarını göstermiş,  buğdaylar ba-
şağa durmuşlardı. Tarlalarda;  gelincikler,  papat-
yalar,  bin bir çeşit otlar güzelliklerini yarıştırıyor-
lardı.  
 Gökyüzünde kara bulutlar kaybolmuş,  
pamuk yığınlarını anımsatan ak dumanlar gezin-
meye başlamıştı. Güneş;  ılıklığıyla güzel duygular,  
mutluluklar dağıtıyordu. Kış başladığında güney-
deki ülkelere uçan göçmen kuşlar gelmiş,  doğanın 
eşsiz güzelliklerine şarkılar söylemeye başlamış-
lardı. 
 Sevimli,  cıvıl cıvıl konuşması,  meraklı 
sorularıyla büyüklerini bıktıran,  o kadar da inatçı 
bir çocuktu o. Arkadaşlarıyla tarlalarda çiçek top-
lar,  bazen böceklerle oynar,  bazen de çamurdan 
arabalar yapardı.  
O günlerde,  daha önce görmediği,  sesini duyma-
dığı kuşlar,  gün boyu “Gübbük,  gübbük,  gübbük” 
diye ötmeye başlamışlardı. Kuşların da birbirleriyle 
konuştuklarını düşünür,  ama anlamazdı. Çocuk:  
“Anne bu kuşların adı ne? Ne derler?”diye sor-
muştu. Annesi:  
“ İbibik kuşudur oğlum. ‘Göçtük,  göçtük,  göçtük!’ 
Derler.”  
Annesi;  göçmen kuşların her baharda onların kö-
yüne geldiklerini söylemişti. 
Göçtük! Ama onlar henüz göçmemişlerdi. Minik 
kalbi pır pır ederek annesine:  
“ Anneciğim,  bizde göçecek miyiz?”  
“Oğlum,  yakında,  havalar ısınıp,  yaz gelince,  biz 
de yaylaya gideceğiz.” 
Hayalinde yaylanın masalsı güzellikleri canlanmış-
tı. 
Dağların tepesinde gittikleri yere “Başyayla” denir,  
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çevredeki deniz kıyısı köylerde oturanlar,  yaz gelince,  sıcaktan korunmak,  hayvanları-
na rahat bakabilmek için oraya göçerlerdi.  
  Mayıs ayında,  yaylanın tümü karlarla kaplıydı. Eridikçe çukur alanlarda küçük 
göller,   yamaçlarda dereler oluşurdu. Zamanla kar altından çıkan;  kardelen,  topalak,  
yabani yonca,  devedikeni,  çiğdem,  sığırkuyruğu,  sütleğen,  kekik,  karanfil,  adaçayı 
gibi bin bir çeşit kokulu bitki inanılmaz güzellikleriyle ortaya çıkar,  onların çiçeklerinden 
arılar bal yapardı.  
Annesinin yanıtı,  onu da kanatlandırmış,  ibibik kuşlarına arkadaş olmuştu. Onlar uçup 
istedikleri yere gidiyor,  sabah akşam şakıyıp duruyorlardı. Henüz okula başlamamıştı. 
Küçüktü. Bahçelerde koşuyor,  oynuyor,  yanında kim varsa;  annesine,  ablalarına,  ba-
basına,  ağabeyine aklına ne gelirse her şeyi soruyor,  soruyordu. Merak ediyor,  öğ-
renmek istiyordu. Bazen onları bıktırdığını;  “Yeter artık!”,  “Sus biraz!” demelerinden 
anlıyordu. Her akşam annesine,  ne zaman göçeceklerini soruyor,  alıştığı yanıtı alınca 
üzülüp ağlamaya başlıyordu. Artık sabrı kalmamıştı. 
“Yaz gelince,  havalar ısınınca! İşte hava çok sıcak! Bak,  bak anne! Ne çok terledim. Gi-
delim artık. Ne olursun!”  
Sabah yine İbibiklerin şarkısıyla uyanıyor,  her gün aynı sözlerle annesinin başını ağrıtı-
yordu. 
”Anne,  gidelim artık. Hava çok sıcak,  çok terliyorum.” Eteğine dolanıyor,  olumlu bir 
yanıt bekliyordu. 
“Daha zamanı var oğlum,  baban işlerini,  ablanlar da okulunu bitirdiğinde gideceğiz,  
tamam mı?” 
Bahçelerinde dutlar olgunlaşmış,  okullar kapanmış,  sıcaklar da başlamıştı. Sivrisinekler 
gece baskınlarıyla kanlarını emiyor,  kaşıntı dayanılmaz olup uyuyamıyorlardı. Sonunda 
bir gün annesi:   
“Tamam,  oğlum,  yarın yaylaya gidiyoruz!”  
“Yaşasın! Yaşasın! Yaylaya gidiyoruz!” 
Evde hazırlıklar yapılmış,  çamaşır yıkanmış,  kendileri de yıkanıp temiz giysilerini giymiş-
lerdi. Zorunlu gereksinim olan eşyalar çuvallara,  heybelere doldurulup,  eşeklere yük-
lenmiş,  davarları,  inekleriyle birlikte yola koyulmuşlardı. Annesi küçük kardeşini sırtına 
sarmış,  kendisi ise küçük ayakları birbirine dolanarak yanlarında yürüyorlardı.  
Babası,  keyiflenmiş,  bir türkü tutturmuştu. “Sabah oldu,  Sunam uyanmaz…”  
O yıllarda yaylaya taşıtlarla gidilmezdi. Uzun süre,  uçsuz bucaksız ormanların arasından 
geçen yol,  sonra dağın taşlı yamaçlarında kıvrılarak yükseklere doğru tırmanır,  tepeye 
çıkardı. İşte asıl güzellik de oradaydı. Aşağılarında görülen bir uçurumun altından başla-
yan ovada köyler,  ormanlar eşsiz güzelliklerle sonsuza kadar yayılır,  mavi ufukta kay-
bolurdu. Dağın en yüksek yerine ulaştıklarında ağabeyi:  
“Bak! Şu gördüğün,  en uzaktaki ışıklı mavilik var ya,  işte orası deniz!” 
Köyündeki denizin oradan da görülmesinin şaşkınlığıyla uzun uzun bakmış,  kuş olmayı 
düşlemişti. Diğer yandan ayağının kayma olasılığının ürküntüsü içinde daha dikkatli yü-
rümeye başlamıştı. Aşağıdaki uçurum onu korkutmuştu. 
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Doğrusu yolculuk gerçek bir maceraydı. İlginç insanlarla karşılaşır,  annesi,  babası gör-
dükleriyle selamlaşırlar,  hal hatır sorarlar,  konuşup orada olmayan tanıdıklarının da 
durumunu öğrenirler,  selam gönderirlerdi.  
Annesinin yanık sesiyle kardeşine ninni söylemesi;  babasının anılarını anlatarak,  yoru-
lan çocukları oyalaması, “Yayla yolları kayrak çakıllı…” diye başlayan türküyü mırıldan-
ması hoşuna giderdi. 
Uzun yolun sonunda yaylaya vardıklarında çocuğun keyfine diyecek olmazdı. Kuşlarla 
kuş,  böceklerle böcek olur,  acıkmasa eve hiç girmez arkadaşlarıyla oynamaya doya-
mazdı. Buldukları uzunca bir sopayı ayaklarının arasına alıp at yapar,  koşarlardı.  
“Of,  çok yoruldu atım,  bir su verin bize.” Suyunu içer,  oyuna devam ederdi. Komşu 
teyzeler konuşturup kızdırmak isterler,  çocuksu yanıtlarına gülerlerdi. Annesi kar ile şe-
keri/ pekmezi karıştırır,  karlama yapardı. Ağızları donarak yerlerdi. 
Uçsuz bucaksız bir ovada yemyeşil çimenlerin ortasından dere akar,  suları,  bir süre 
sonra düdende kaybolurdu. Dereye yaklaşamazlardı. Eğer düşerlerse sular sürükler,  
düden içine alırdı çünkü.  
İçme suyunu aldıkları pınarların kar gibi soğuk suyunun altında elini bir dakika bile tu-
tamazdı. Güneş yakıcı,  gölgeler serin,  gece ise yorgansız yatılmayacak kadar soğuktu. 
Üstelik köydeki sivriler de yoktu.  
 Bir süre sonra köyü özlemeye başlar,  süt,  yoğurt,  kuru fasulye,  nohut yemekleri bıktı-
rır,  sebze,  meyveyi,  sahilden gelecek birini dört gözle beklerlerdi. Bu;  tek düzeliğine 
alıştıkları günlerden kurtulma isteğini,  “Ne zaman evimize gideceğiz ?”soruları belirtir-
di.  
Onun günleri yeni bir bekleyişle geçerdi. Bahçelerinde;  üzümler,  bademler,  narlar,  
şeftaliler,  ayvalar,  portakallar,  çeşitli sebzeler olgunlaşır,  dallarında onları beklerdi. 
 
Yıllar birbirinin ardından gelip geçmiş,  büyümüş okula başlamıştı. Mevsimleri öğrenmiş,  
baharın gelişini muştulayan ibibikleri hep çok sevmişti. Yazı sabırsızlıkla bekleyerek 
okullar kapanınca yaylaya,  açılınca köye gelmişlerdi. Göç onun için değişikliğin,  değişik-
lik de mutluluğun anahtarı olmuştu.  
İlkokul ikinci sınıftaydı. Şubat tatilinde uzaktaki ağabeyi gelmiş,  tüm kardeşleri bir araya 
toplanmışlardı.  
Annesi uzun zamandır hastaydı. Yatalak değildi. Uzun boylu,  oldukça zayıf gövdesi,  ge-
niş giysilerinin içinde daha da çelimsiz görünüyordu. Karnı şiş,  yüzünün rengi her zaman 
soluktu. Yediklerinin dokunduğunu,  çabuk yorulduğunu,  halsiz olduğunu söyler,  büyük 
oğluna çok güvenirdi.  
Ağabeyi,  çalıştığı şehirdeki hastanede onu sağaltabilecek hekimlerin bulduğunu,  götü-
rüp tedavi ettireceğini söylemişti. 
Birkaç gün sonra: 
“Anne,  haydi,  hazırlan. Yarın gidelim!” 
Hazırlıklar yapılmış,  annesi içi burularak çocuklarına tek tek sararılıp öperek;   
“Ya dönerim,  ya dönemem,  birbirinize göz kulak olun! Kendinize iyi bakın!” demişti. 
Hepsi birlikte yola çıkarak onları uğurlamışlardı.  
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İyileşip döneceğine inanıyordu. Bir süre sonra tatil bitmiş,  okul tekrar başlamıştı. Mek-
tuplaşıyorlardı. Haberler iyiydi. 
Ancak evde işler o kadar iyi değildi. Ablasının yaptığı yemekleri annesininkiler gibi sev-
miyor,   bulgur çorbası pilava benziyor,  kuru fasulyeler pişmiyor,  kardeşiyle birlikte 
mızmızlanıp duruyorlardı. Ablası beşe gidiyordu. Ayrıca onlara işler de veriyordu. O ise 
ablasının dediklerini yapmıyor bu yüzden ara sıra kavga ediyorlardı. Ablası söyleyerek 
başaramadığını zorla yaptırıyordu.  
Annesi bir gelseydi! Ona yaptığı haksızlıkları bir bir söyleyecekti… Bakalım o zaman kim 
haklı çıkacak,  ona ne yanıt verecekti? 
Babasına annesinin gittiği yeri sorduğunda;  çok uzak olduğunu söylemişti. 
Özlemişti. Yanına gitme arzusuyla yanıp tutuşan kalbi ona ulaşmak isteğiyle kavruluyor,  
günler geçiyor,  dönmüyordu… 
  
Bir gün yine ibibikler ötmeye başladı. İçi sevinçle doldu,  koşarak babasına: 
“Baba,  ne zaman yaylaya gideceğiz?” 
“Annen gelince oğlum!” 
Her gün dualar ediyor,  bir an önce iyileşip gelsin istiyordu. Ama gelmiyordu. Kuşlara 
bakıyor,  uçmayı,  annesinin bulunduğu yere gitmeyi düşlüyordu. Ah bir kuş olsa,  açlık 
susuzluk,  yayla,  hiçbir şey düşünmezdi. Yeter ki annesinin yanına gidebilseydi. 
 
O gün okuldan geldiğinde;  evin içi dışı insanlarla dolmuştu. Kimisi ağlıyor,  kimisi kendi 
kendine konuşur gibi ağıtlar yakıyordu. Onları duyuyor fakat ne olduğunu kavrayamı-
yordu. Kimden,  neden söz ettiklerini anlamaya çalışıyordu. Duyduğu sözler kötü şeyler 
olduğunu gösteriyordu. 
“Daha çok gençti. Kırk beş var mıydı?”  
O anda anneannesini gördü. Ona sarıldı. Ağlıyordu.  
“Vah kuzularım! Vah yavrularım! Size doyamadan gitti yavrum!”  
Bütün ablaları,  ağabeyleri,  babası ağlıyor,  umarsız çırpınıyorlardı. O da annesini bir 
daha göremeyeceğini anlamış,  yüreği yanarak ağlamaya başlamıştı.  
Annesi,  canı,  ciğeri,  “Yavrum benim,  bir tanem,  kuzum!” diyeni dünyadan göçmüş,  
geri dönmeyecekti. Beklemediği bu göç;  minik kalbini acıyla kavurmuş,  hayalleri anla-
mını kaybetmişti. Toz bulutları çevresini sarmış,  gözleri kararmış,  mevsimler anlamsız-
laşmıştı. Artık ibibikler ötmez,  kış bitmezdi. Gök gürler,  azgın dalgalarıyla deniz onu ka-
yalara fırlatıp bin bir parçaya bölerdi. Yağmur sürekli yağar o üşür,  üşürdü…  
Aklında;  ne ibibikler,  ne yayla,  ne göçmek kalmıştı!  
 
Birden kalkıp pencereyi açtım. Bu anı benliğimde gerçekten de çok derin yaralar açmış-
tı. Artık bir ibibik olmak bile istemiyordum. Körfezi buğulu gözlerle,  neredeyse bahar-
dan nefret edercesine izliyordum. O’na çok ihtiyacım vardı. Sanki şimdiki gibiydi,  bir 
göç zamanıydı ama o gitmişti… 
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TOROSLARIN  YANKISI 
 
Rengarenk havutları,  işlenmiş,  boncuklarla be-
zenmiş,  yular ve keçeleriyle doğayı renklendiren 
kocaman hörgüçlü develer yavaş yavaş salınarak 
günün doğuşunu karşılıyorlar. Doğaya kattıkları 
renk görmeye değer. Hafif hafif esen rüzgarla bir-
likte güneş de yüzünü göstermeye çalışıyordu. Da-
ğın tepesinden bakınca,  çanağın içinden çıkmaya 
uğraşan güneşin arkasından birileri çekiyormus gi-
bi bir izlenim bırakıyordu,  seyredende. Bunun ne-
deni acaba,  erken saatte Fadime Hatun’un dağları 
inleten feryadını kimse duymasın diye miydi? 
 
Mustafa Dayı bir güzel anlatırdı atalarından duy-
duklarını. İnsan dinlerken,  kendi mi yaşadı tüm 
bunları diye düşünmeden edemezdi. Dedelerimiz 
diye,  kurularak yerdeki kıl minderinde başlar,  
“Moğollar vatanımızı istila etmişler. Halkımız istila 
sonrasında,  gördükleri eziyetlere dayanamayıp Er-
tuğrul Gazi reisliğinde Anadolu’ya göç etmişler” 
derdi ve içten bir de ah çekerdi. Özlemini duydu-
ğu,  göremeyip,  hayalinde yaşattığı vatanı için. Ka-
ra keçeliler demişler adlarına. Her yıl eylül ayının 
ikinci haftası Söğüt’de Ertuğrul Gazi’yi anma töreni 
düzenlenir. Küçüktüm,  anam bir gün yakaladı beni 
tokaçlaya tokaçlaya bir güzel yıkadı,  sırtıma cep-
kenimi,  bacağıma ponturumu giydirdi. Kendisi de 
bindallısını giydi,  beline kava kuşağını kuşanıp,  
bağladı beni sırtına,  mahşer kalabalığının arasında 
koyulduk yola. Ertuğrul Gazi’yi anma törenine git-
tik. Annemi kaybedinceye kadar hep yıllarla git-
meye devam ettik. Bu gidişlerden birinde Fadime 
Hatun’u gördüm. Güzeller güzeli bu kıza vurul-
dum. Yüreğim söz dinlemez,  gözlerim uyku tut-
maz olmuştu. Anam anladı,  oğul,  oğul yağız oğul,  
dağların kardeşi oğul söyle derdin nedir. Derdinin 
dermanı ben olayım a oğul. Anlayınca sevdamı aile 
büyükleriyle,  konuşup halleşip kızı görmeye gitti-
ler. Törelerimize göre onlar da büyüklerine danışıp 
haber iletecekler bize. Fadime’in ailesi,  yok derse 
diye korkudan iki gün uyuyamadım. Korktuğum 

olmadı tamam,  verelim dediler,  yine toplandı büyükler,  adet üzeri şerbet içmeye gitti-
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ler. Böylece söz kesildi,  bir Cuma da kız istediler. Dillere destan bir düğünle evlendik. 
Fadime güzeldi,  iyiydi,  becerikli ve akıllıydı,  birbirimizi hep sevdik saydık,  hem de çok 
mu,  çok… 
 
Her Mayıs yollara düşerdik deve,  at,  eşek ve keçilerimizle çıkardık,  Toroslar’ın yaylala-
rına. Uzun bir yolculuktu,  konduğumuz yerlerde farklı yaşamlarla tanışıyorduk. Güzeldir 
farklılıkları yaşamak,  biz onlardan,  onlar bizden mutlaka bir şeyler ögreniyorduk. Uf-
kumuz genişliyor,  hoşgörümüz artıyordu. Ulaştık mı yaylamıza,  kıl ve kara çadırlarımızı 
kurar,  düzenimizi hazırlar yaz boyu kalmak üzere işe koyulurduk. Hayvanları otlatır,  sü-
tünden yağ,  peynir,  kaymak yapardık,  kıyıya indiğimizde satmak için. Bir güzel kokar ki 
o sütler,  dağlar derdi Mustafa Dayı iç çeke çeke. Fadime de pek güzel kilimler dokur kız-
larla der,  bıyık altından gülerek. Tüm kadın ve kızlarımızın dokumada üstüne yoktur,  
dağların güzelliğini,  içindeki özlemleri,  ilmik ilmik nakşederler kilimlere,  dokumalar 
nasıl güzel olmasın özlemin sevginin eseri her biri. Duramaz bağırır,  sanki çok uzaktay-
mış gibi Fadime’si. Fadime Hatun,  okumana gelmeyen olmuş muydu senin? İlle de Şe-
ker Ağa’nın gelmeyişini hatırlatarak kızdırmaya bayılırdı. Sonradan kızına talip olacakla-
rını bilse ne yapardı acaba. Bütün dağların,  hele de Toroslar’ın hayranıdır Mustafa Dayı. 
Her seferinde zirveye doğru bağırarak,  dönen yankıyı beklemeyi severdi. O gür sesi 
dağları inletirdi. Bu bağırmalarından birinde fincancı katırlarını ürkütmüş,  acısını unu-
tamadığı bir çifte yemişti. Ne olursa olsun o zirvelere doğru bağırmaktan asla vazgeç-
medi,  böyle yapınca belki atalarından bir ses gelir sanıyordu,  belki de bağırınca 
özgürlügünü yaşıyor ve mutlu oluyordu,  kim bilir. Kimsenin bu özgürlügünü elinden 
alamayacağını sanıyordu. Hızla geçen üç aydan sonra yollara koyuluyorlar. Sahile inmek 
ve kışı geçirmek için. Bu yolculuk aylarca sürüyordu. Bu süreçte doğacak çocuklar,  ola-
cak düğünler için duruluyor,  kutlamalar yapılıyor ve tekrar yollara koyuluyorlardı. Gü-
zeldi,  hemde çok güzeldi,  onlar göçerdi tek bir yerde oturamazlardı… 
 
Kızları büyüyor,  anaları gibi birer güzel oluyorlardı. Büyük kızı kilim satmak için anasıyla 
birlikte pazara indiği günlerden birinde,  kara yağız,  yakışıklı bir delikanlıyla göz göze 
geldiler. Oğlan gülümsüyordu tatlı tatlı,  utandı,  arkasını döndü,  ama yüreği pırpır edi-
yordu,  acaba hala bakıyor mudur diye,  dönünce tekrar gördü,  utanarak o da gülüm-
sedi... Sonraki günlerde gizlice,  ufak bir çocukla gönderdiği pusuladan ögrendi adının 
Memed olduğunu. 
 
Korkuyordu,  törelerinde yabancıya kız vermek,  ölülerini dağda bırakmak yoktu onlar-
da. Ya vermezlerse… yası fazla vermezler,  dedi ve içini çekerek sustu. Memed,  durma-
dan gönderdiği pusulalarla gönlünü çeldi sonunda. Ama diyordu Ümmü: “vermezler 
Memed’im vermezler.” Ümmü’m,  gelinim benim,  sakın vazgeçme,  sonunda alacağım 
seni,  diye yalvarıyordu Memed… Kış hemencecik bitiverdi,  Ümmü için yaylaya gitme 
zamanı gelmişti,  bu ayrılığa nasıl dayanılırdı. 
 
Tüm Anadolu’da 200 hane göçer,  ya var,  ya yoktu,  gerisi yerleşik hayata geçmişti. Dağ-
larının ve vatanlarının özlemini çekerek. Mustafa Dayılar da 20 hane yola koyuldular. 
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Ümmü tüm gün yanık türküler söylüyor,  yüzü hiç gülmüyordu. Göçerlerin delisi Selim 
Ağa “Mustafa  Dayı,  Mustafa Dayı kızın sevdalı ver gitsin.” diyordu gülerek ve tekrar 
tekrar... Düşündü durdu Mustafa Dayı bu olayı,  Fadime’siyle konuştu,  “hatun ara şu kı-
zın ağzını bakalım derdi neymiş?”. Dedi ama ögrenemediler,  Fadime,  Ümmü’nün sev-
dasının kime olduğunu. Çünkü dıştan olmaz diyordu babası durmadan. 
 
Kondular develeri,  keçileri,  kara çadırlarıyla,  otlakların en güzeline. Çok geçmeden Şe-
ker Ağa’nın oğluna istediler güzeller güzeli Ümmü’yü. Herkes bilirdi,  Fadime’yi almak 
istediğini Şeker Ağa’nın,  şimdi kızına talip oğlu için. Ağlasa sızlasa da Ümmü,  söz kesil-
di,  nişan konuldu. Bundan sonrası düğün,  dernek,  hazırlıklar. Kimse dinlemiyordu 
Ümmü’yü,  alışır,  sever deyip geçiyorlardı. İyidir Şeker Ağa olur,  olur,  güzel olur deyip 
durdular… 
 
İşte sözün ertesi gün sabahın erken saatinde Fadime Hatun’un ağıldan gelen hayvanla-
rın huzursuz melemelerinde etkilenip,  ürkerek gitti oraya doğru. Kızı yerde cansız yatı-
yordu. Feryatları duyanlar ağıla koştular. Mustafa Dayı  kızının cansız bedenini yerde,  
karısını çırpınıp dururken görünce kendini tutamadı. Karısına sarıldı ikisi de ağlıyordu. 
Kendilerine  geldiklerinde,  hadi artık bu dağlar bize haram dediler,  Ümmü’nün cansız 
bedenini alarak sahile indiler. O günden sonra bir daha ne Mustafa Dayı’yı gören,  ne de 
dağlara bağrışını duyan oldu... 
 

 

Belediye Başkanı Nurgül Uçar’ın 29 Ekim 2006’da I. Öykü Yarışması Ödül Törenini  
Açış Konuşması ve katılımcılardan bir bölümü
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EBEDİ MUTLULUK 
  
(Bilinmeyen bir gelecek,  belki de çok yakın...) 
Bombanın yeri göğü inleten o büyük gürültüsü 
içimdeki korkuyu daha da arttırdı. Küçük kızımın 
titrediğimi fark etmemesi için yoğun bir çaba sarf 
ediyor olmama rağmen artık iyiden iyiye vücudu-
ma hakim olamıyordum. Karıma ve çocuğuma 
sımsıkı sarılmış bir vaziyette yatak odasının pence-
reden uzak bir köşesine konuşlanmıştık ailecek. 
Uçaklar evin içine girecekmişcesine alçaktan uçu-
yor ve aralıksız olarak bombalıyorlardı şehri. Dep-
rem benzeri bir şiddetle yer sallanıyor ve her güm-
lemede vicdan azabı ve kederle daha da fazla do-
luyordu yüreğim. 
Kaçtım... Eli silah tutan bütün erkekleri çağırmış-
lardı. Kapıma dayandıklarında giriş kattaki evimin 
arka balkonundan atlayıp kaçtım ve günlerce sak-
landım orda burda. Şimdi ise durum çok vahim... 
Ülke elden gidiyor,  her yer alev alev... Ve ben... 
Korkaklığım yüzünden şimdi burdayım ve titre-
mekten,  çaktırmadan ağlamaktan başka elimden 
hiçbir şey gelmiyor. 
Birkaç saat sonra sakinleşti ortalık. Fakat bu sefer 
de sokaktan sesler gelmeye başladı. Hemen evimi-
zin önünde bir adamın bağırtısı duyuluyordu ki... 
bir silah sesi... Ve adam artık bağırmıyor. Biraz 
sonra ise... Korktuğum başıma geldi. Evimin için-
deydiler... 
* * * 
Az değil,  tam sekiz tane... Aradan beş yıl geçti ve 
ben o sekiz kurşunun bana yaptıklarını ve yapa-
madıklarını hâlâ hazmedebilmiş değilim. 
O anlamsız savaştan sonra daha anlamsız bir şey 
oldu,  barış imzalandı. Sanki hiçbir şey yaşanma-
mış gibi devlet başkanları el sıkıştılar ve gülümse-
yerek poz verdiler kameralara. Ülke fakirleşti,  her 
yer harap oldu,  dört yüz binden fazla insan öldü,  
ama neyse ki barıştık. Kazanan da olmadı,  kaybe-
den de... Olumlu yönde hiçbir şey değişmedi. Baş-

ladığımız noktaya,  hatta daha gerisine döndük,  ama neyse ki barıştık. Birileri artık ye-
ter dedi,  durdular. Silah stokları tükendi diye mi bilmem,  ama neyse ki barıştık. 

 

 

ERSOY ARSLAN 

1978 İstanbul doğumlu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Sivas’ın 

Ulaş ilçesinde tamamladı. 

Balıkesir-Edremit’in yerel ga-
zetesi ‘’ Star’’ da bir süre köşe 
yazarlığı yaptı.İlk kitabı ‘’Kadı-
nın Eti Erkeğin Serveti’’ isimli 
öykü kitabı 2009’da Cinius Ya-

yınları’ndan çıktı. 

İkinci kitabının hazırlıklarını 
sürdürüyor. 2006’dan bu yana 
bir kamu kuruluşunda memur 

olarak çalışmaktadır. 
İletişim: 

1403 Sokak. No: 20 D:22 
Bucakoop Mah. Buca/İzmir 

0533 614 63 88 
0232 453 33 66 
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Sekiz kişi,  sekiz kurşun... Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Peki ya ondan öncesi... Onu 
da ben hatırlamak istemiyorum. Unutmak istedikçe canlanıyor zihnimde her şey. Her 
gün,  her saat aynı olayı yaşamaktan bıktım usandım. Gözümde yaş,  bedenimde takat 
kalmayıncaya dek tekrar ve tekrar oynuyor zihnimdeki video. 
İçeri girdiklerinde kendi dillerinde bağırarak bir şeyler söylemeye başladılar. Galiba elle-
rimizi kaldırmamızı istiyorlardı. Beni yüzüstü yere yatırıp arkadan ellerimi kelepçelediler 
ve sürükleyerek odanın dışına çıkardılar. İçerden karım ve kızımın acı çığlıkları gelirken 
ben çaresizlik içinde ağlıyor,  tekmelerine maruz kaldığım o iki kişiye küfretmekten baş-
ka elimden hiçbir şey gelmiyor olmasına kahroluyordum. 
Dakikalar sonra biricik kızımın çıplak cesedini atıverdiler önüme. Beni bitiren,  yok eden 
bir andı bu. Bütün bunlara seyirci kalan Tanrı'ya küfürler ve lanetler yağdırmak öfkemi 
daha da kamçılıyordu. Ama asıl suçlu bendim. Askerden kaçmasaydım bu şerefsizlerin 
ordusundan en az bir kişi öldürebilir ve belki de o,  bu sekizinden biri olabilirdi. 
Biraz sonra karımın cesedini de saçlarından sürükleyerek bıraktılar önüme. Çıkarken 
üzerime kurşun yağdırdıklarında öleceğim için sevindim,  ama olmadı. Beni öldüreme-
yen o beceriksiz sekiz kurşuna lanet olsun! 
* * * 
Beş yıl boyunca hep bu anın hayalini kurdum ve işte oldu... Hem mutluluktan hem de 
kızgınlıktan ağlıyorum. O sekiz pislikten bir tanesi şimdi sandalyeye bağlı bir vaziyette 
önümde duruyor. Öldürmek... Öldürmek o kadar basit ki... Ama bana yetmez. Öfkemi 
dindirebilecek bir işkence metodu düşünüyorum,  fakat bulamıyorum. Bu adama yapa-
cağım hiçbir şey beni tatmin etmeyecek,  ama yine de çok sevinçliyim. 
Beni o buldu. Çalıştığım yere geldi. Bozuk Türkçe'siyle benden özür diledi. Hepsinin yü-
zünü zihnime kazımış olmama rağmen ilk başta tanıyamadım. Kim bu,  benden niye 
özür diliyor ki diye geçirdim içimden bir an. Hatırladığımda ise... 
Bana karşı koymadı. Hiç zorluk çıkarmadı. Tıpış tıpış geldi evime. Saatlerce,  yorulana 
dek dövdüm. Her tarafı kan revan içinde kaldı. Özür dilemekten başka ağzından hiçbir 
kelime çıkmıyordu. Sandalyeye bağladım. 
“Ne işin var burda? Öldüreyim diye mi geldin?” 
“Ben... ben çok pişmanım.” 
“Ne pişmanlığı ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Yaptığının özrü olur mu lan piç oğlu piç!” 
“Tövbe ettim. Ben artık eski ben değilim. Tanrı'ya iman ettim.” 
“Çok iyi hatırlıyorum,  beş sene önce karıma ve kızıma tecavüz ettiğinde boynunda haç 
vardı. Palavrayı bırak da gerçekleri söyle,  savaş zamanı silahla barış zamanı İncil'le mi 
zapt edeceksiniz lan bu ülkeyi?” 
“Haç bir sembol... Tanrı'ya inancım yoktu,  ama kendimi Hristiyan olarak tanımlıyor-
dum. İncil'i hiç okumamıştım. Fakat tövbe ettim. Artık İncil'i biliyorum. İsa savaşmama-
yı,  insanlarla barış içinde olmayı öğütlüyor.” 
“Bana Tanrı'dan bahsetme! Saçma sapan cümleler kurarak vazetmeyi kes! Tanrı yok! 
Yok! Fakat... Eğer varsa... Bu çok daha vahim. Eğer varsa;  O iyi değil,  adaletli değil. Tan-
rı seni affetti ha! Bravo o Tanrı'ya be,  bravo! Yedi yaşındaki zavallı bebeğime nasıl teca-
vüz edebildin? İşinizi bitirdiniz ve döve döve öldürdünüz ikisini de!” 
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“Ne olursun bağışla beni! Suçum çok büyük! Vicdan azabından içim alev alev yanıyor. 
Beni öldür,  hiç önemli değil. Zaten her gün ölüyorum. Fakat çok değiştim,  artık elime 
silah alamam,  insan öldüremem. Bu ülkeye,  yaptıklarımdan ötürü af dilemek için gel-
dim. Dilinizi öğrendim ve şimdi herkese Tanrı'nın sevgisini vazediyorum. Bir daha böyle 
şeyler yaşanmaması için çabalıyorum yıllardır. Savaş psikolojisi insanı adeta şeytani bir 
varlığa dönüştürüyor. Karşındakini ne insan ne hayvan olarak görüyorsun. Anlamsız et 
yığınlarını kurşunlamak,  kesip biçmek,  tecavüz etmek... Bütün bunlar o basit ki o an-
da...” 
Yüzüne maalesef artık aynı duygularla bakamıyordum,  beş yıl önceki o pis suratı göre-
miyordum...  
“Tamam,  haklısın! Yok etmeyi arzuladığım kişi sen değilsin,  o çoktan ölmüş. İçin de-
ğişmiş olabilir,  ama dışın aynı... Suretine olan nefretim ruhunu görmemi engelliyor. 
Eğer Tanrı seni affettiyse... beni de affedecektir.” 
Demir bir çubukla döve döve öldürdüm. Hiçbir şey hissetmedim. Ama artık kızgın değil-
dim. İçim biraz da olsa rahatlamıştı. Acımasızca bir insanı katletmiş olmama rağmen na-
sıl oluyor da o kadar soğukkanlı bir ruh halindeydim,  bilemiyorum. 
* * * 
Arkama bile bakmadan kaçmak,  kişiliğimin vazgeçilmez bir ögesi mi olmuştu? Üstelik 
neyden kaçıyordum ki? Yaptığım gerçekten de suç muydu? Savaşta olsaydık,  şimdi bir 
kahramandım. İşlediğim hunharca cinayetin üzerinden kırk küsur ay geçti. Yıllardır gö-
çebe gibi yaşıyorum. Hem korkuyor,  hem de daha fazla intikam istiyorum ve durmaksı-
zın kaçıyorum. Bir gün o şehirdeyim,  bir gün bu şehirde... Bu seyahatim ne vakte kadar 
sürecek? Barışa ulaştığımda... Peki ona ne zaman ulaşacağım? Asıl göç gerçekleştiğin-
de... Asıl göç... Hiç istemesem de hayatımın başlangıcından beri bu büyük göçe hazırla-
nıyormuşum meğer. Savaş... Anladım ki savaş,  senden olmayanı tehcir etme isteğinden 
başka bir şey değilmiş. Oysa kimse şunun farkında değil ki zaten herkes bu tehcir mec-
buriyetiyle dünyaya geliyor. Sevmediğini zamanından önce göç ettirmeye çalışmak da 
niye? Bunu yaparak hakkında ezelden verilmiş olan idam kararını kaldırtacak değilsin 
ya! Yaşamdan ölüme uzanan o son seyahatime ne kadar kaldığını bilemiyorum,  ama 
şundan eminim ki huzura ereceğim. O andan sonra artık savaş yok;  ebedi barış,  ebedi 
mutluluk... 

 

 
 

 

 

 
Seyrek Belediyesi I. Öykü Yarışması Ödül Töreni sonrası Be 

lediye Başkanı Nurgül Uçar tarafından kutlama ve ödül dağıtımı 
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Sıra Şimdi 

FARKLI BİR ANLATIMDA 
 

ÖYKÜ – ŞİİR 
SÜNNET Mİ ? 

FARZ MI  ? 
  
1955 Muhacırı Şirzat'ın 
Sünetsiz olduğunu 
1999 da anladı 
Şirzat'ı salacakta yıkayan imam. 
  
İçin,  için 
"Gavurun Dölü, "  "Gavurun Dölü , " diye diye  
Alacağı parayı düşünerek  
Yıkadı yüdü sesini çıkarmadan. 
  
Yedi mevlidinde 
Aldığı parayı az buluca  
Açıklayıverdi bildiğini. 
  

          Oysa ki 
          1945'te  
          Tam sünnet olacakken Şirzat. 

                           Yasaklanmıştı 
                                Düğünler,  
                                Bayramlar. 
                                Sünnetler,  

Suyun öte yakasında  
               Şirzat'ın köyünde. 

  
1947'de ölen  
Şirzat'ın dul anası Şaziment 
Ve de  
1955 muhacırı  

                   1959 da karısı olan Kısmet, 
                     Yaşamışlardı  
                       Suyun öte yakasında 
                               Yasakları. 

İ. YILMAZ 
 

1942 Uşak doğumlu. 
Öğretmen. 

Öğretmenliğini 1960-
1992 yılları arasında 
32 yıl ilköğretimden 
yükseköğrenime dek 
eğitim dizgemizin her 
aşamasında sürdürdü. 
Bu kurumların en üst 
düzeyine dek zaman 
zaman yöneticilik de 

yaptı. 
En çok sınıf içinde ol-
maktan mutlu oldu. 

Konusu kimya olan bir 
sektörde 6 yıl fabrika 

müdürlüğü, öğrencile-
riyle birlikte kurduğu 
basın yayın şirketinde 
5 yıl şirket müdürlüğü-
nün yanında çeşitli ku-
rumlara kültür danış-

manlığı yaptı. 
1992’den bu yana öğ-
retmenliğini içinde bu-
lunduğu kitle örgütle-
rinin ve yerel yönetim-
lerin çalışmalarına kat-
kı koyarak sürdürüyor. 
O nedenle soranlara; 
“sokaktaki öğretme-

nim “ diyor. 
Düşüncelerini kitle ile 

paylaşıyor. 
 

İletişim : 
Ünalan Mh. Bodur Sk. 

No: 12 UŞAK 
0543 290 62 62 
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1954 seçimlerinden sonra  
Özel yasa ile gelmişlerdi 
                   Anavatan'a 
  
Anavatan'da 
Şirzat'ın düğününden 
           Dört yıl önceki toplu sünnette 
           Ondokuz yaşında ki Şirzat 
           "Ben de sünnetsizim, "  
            Deyemedi. 
  
1960 ta karısı olan Kısmet 
            Hiç bir zaman  
             Hiç bir yerde 
            Anlatamadı öykünün aslını  

            Utancından. 
  
Son yolculuğunda  
Son kez yıkayan imama göre  
              "Gavur, " olan 
                           Şirzat., 
  

Sünnetsiz doğdu,  
Sünnetsiz öldü. 

  
              Sünnet mi,  
              Farz mı ?  . . .  
                    Her bildiğini 
                         Tam bilmeden 

Açıklamak . . . .  



 64 

 

 

 

 

 

 

Tayfun AK 

1961 Eskişehir doğumlu. Öğreni-

mini Malatya ve Balıkesir Tapu 

Kadastro Okulu ile Anadolu Üni-

versitesinde tamamladı. 

Yarışmaya Eskişehir’den katılıyor. 

İletişim 

Kırmızı Toprak Mh. B. Şehitleri 

Cad. No:78 K:4/12 Eskişehir 

Tel: 0222 221 67 62 

Gsm: 0535 769 92 78 

E-posta: tayfun_ak@yahoo. com 

 

TAYİN 
Her zaman olduğu gibi insanlara güvenmiş,  gene 
yarı yolda kalmıştı. Bir şeyi asla öğrenememişti: 
“Çıkarlar söz konusu olduğu zaman,  dostlukların 
bittiğini.” Mesai arkadaşları ile başlattıkları eylem-
de yalnız kaldığını anladığında müdür yardımcısı,  
müfettişe vereceği ifade için “Bak kardeşim! Böyle 
böyle söyle. Biz de olayın kapanması için elimizden 
geleni yapalım. Bunca yıllık memuriyetine yazık 
olmasın…” diyerek uyarmış mıydı yoksa üstü kapa-
lı tehdit mi etmişti? Belli değildi! Ama gene bildi-
ğini,  doğru bildiğini söylemişti,  istenileni değil! 
Ne ceza gelecek acaba diye beklerken bir sabah 
atama kâğıdını önüne koymakla kalmayıp ilişiğini 
de hemen kesivermişlerdi işyerinden. 
Bu kış gününde ev taşımak kolay mıydı? Önce gi-
deceğin yerden ev bulacaksın,  sonra dönüp eşya-
larını toplayacak,  kamyona eşyalarını yükleyecek,  
giderken borçlarını ödeyecek,  alacaklarını alacak,  
çocukların okul kaydını alınacak,  gidilecek yerde 
kayıtları yaptırılacak. Aman Allah’ım! Anlatırken 
bile bitmiyordu,  yaşarken nasıl olacaktı? Hem 
bulduğun yeni eve eşyaların,  hadi eşyalar uysa bi-
le,  perdeler ve halılar uyacak mıydı? Orada kiralar 
nasıldı acaba? İyi kötü on beş yıldır aynı evde ev 
sahibi ile akraba gibi olmuş,  yaşayıp gitmekteydi-
ler! 
Bunların hepsini halletse bile eşine,  çocuklarına 
durumu nasıl anlatacaktı! Evlenirken karısına da 
söz vermişti: “Hiçbir zaman tayin istemeyecek,  
seni de buralardan götürmeyeceğim.” diye. Şimdi 
ne diyecekti? “Bak demişti hanımı,  memur adam-
sın ilerde bir şey olur,  tutar tayinin çıkar,  kaç ço-
cuğumuz olduğuna,  kaç yıllık evli olduğumuza 
bakmaz,  seninle asla gelmem,  boşanırım,  bunu 
böyle bil!” diye. Hatta bir keresinde,  on beş yıllık 
falan evliydiler herhalde,  tayini ile ilgili bir şaka 
yapmıştı da eşi bir hafta konuşmamıştı kendisiyle 
“Bir yerlere tayin isteyeceksin de beni alıştırmaya 
çalışıyorsun” diyerek. 
Çay üstüne çay içip nasıl söyleyeceğini düşünürken 
biraz daha cesaret toplamak,  konuyu daha rahat 
anlatabilmek amacıyla bir birahaneye gitti. “Bir bi-



 65 

ra,  bir tane daha,  bu son” diyerek üç bira içip konuyu nasıl söyleyeceğini,  nasıl açıkla-
yacağını kurarak işten çıkmış gibi eve,  evine geldi. İçkiye alışık değildi,  yalpalayarak yü-
rüyor,  kelimeleri yuvarlıyor,  ne dediği anlaşılamıyordu. Onu böyle görmeye alışık ol-
mayan karısı ve çocukları,  ne diyeceklerini bilemeden öylece bakakaldılar. Konuşmak 
ne kelime,  gözlerini bile açamadan sızıp kaldı. 
Sabah ezanları okunuyordu,  uyandığında. Başı çatlıyor gözleri bile net görmüyordu. 
Güzel bir duş aldı,  bekli de ilk defa bir değişiklik yapıp kahvaltı sofrasını hazırladı. Ev 
halkı kalktığında her şey tamamdı. Fırından yeni çıkmış sıcacık ekmek bile almıştı. Ço-
cuklar okula gittiğinde karısı,  kendisi ve sobada yanan kömürün çıtırtısı vardı odada,  
kim,  nasıl konuşmaya başlayacaktı?  
Beklemenin sonu yoktu ki avuçları bile terliyordu ve dili döndüğünce,  becerebildiğince 
önce iş yerinde olanları,  müfettişi ve sabah işe gidince yaşadıklarını eşine anlatıp bitir-
diğinde bayılacak gibiydi. Bunun nedeni dün aldığı alkol mü,  odanın sıcağımı,  yoksa ne-
ler olacağını bilemediği bilinmezlikler miydi? Odadaki her eşyadan bir ses geliyordu da 
eşinde çıt yoktu. Eşi yavaş hareketlerle çayını içti,  sofrayı ve yatakları topladı,  bulaşık-
ları yıkadı ve evi süpürdü. Tüm işleri bitince eşarbını bağladı,  mantosunu giydi ve cüz-
danını alıp alışverişe gitti.  
Yaşananlara bir anlam verememişti;  ama beklemenin de anlamı yoktu. Gidip otobüs 
saatini ve yol ücretini öğrenip rezervasyon yaptırıp döndüğünde eşi yemek yapıyordu. 
İçine bir sevinç doldu. Demek ki olayı kabullenip benimle gelecek öyle ya,  gelemeyip 
bunca yıl sonra… Otobüsü,  bilet parasını,  yolun kaç saat sürdüğünü,  misafirhanede yer 
ayırttığını ve ev bulduğu gibi onları da götüreceğini…  
Lafını bitirememişti: “Orda dur bakalım! Çok iyi biliyorsun ki onca talibin,  beni isteyen-
lerin arasından ben,  seni evine vaktine gelir gider,  temiz kıyafetle gezer,  az çok bir 
maaşı var,  iyi kötü geçinir gideriz,  diyerek evlendim,  değil mi? Bunu da asla gizleme-
dim. Tüm bunları sana da anlatmıştım. Babam gibi esnaf olmasın,  geliri ve mesai saati 
belli olmasın istemedim. Hem o zamanlar da az yakışıklı değildin,  hani! Anlattığın din-
lenir sohbetinden keyif alınır bir insandın. Yalan söylemeye gerekte yok,  seni beğen-
miştim de!” söylenenler karşısında keyiflenmişti “Bunların hepsini gayet iyi biliyorum. 
Senin de maşallahın vardı hani,  seni gören her erkek,  dönüp bir daha bakardı. Seni is-
temeye annemi gönderirken bana varmaz ya bunca isteyenin arasından diyordum…”  
“Şimdi bunları bir kenara bırakalım,  ben sana bir şey daha demiştim hatırlıyor musun?”  
“Buradan gitme ile ilgili olanıysa,  evet” “Peki,  beni tanıdığın kadarıyla sence şimdi ben 
nasıl davranırım? Ne dersin?” “Valla ne desem bilmem ki? Hiç ummadığım zamanlarda 
beni az mı şaşırtmıştın! Bu sefer de beni şaşırtabilirsin diye umut ediyorum.” Eşi kalktı,  
bir kahve yaptı geldi. Bu mereti de bir başka yapardı canım! Abartmaya gerek yoktu;  
ama fincanın yarısı köpük olurdu.  Gerçi eşi ne yapsa hoşuna gider,  beğenirdi,  ya!  
“Dile kolay neredeyse bir ömür geçirdik birlikte. İyi günümüzde oldu kötü de.  Ne olursa 
olsun beni kırmadığını ve el üstünde tuttuğunu asla inkâr edemem. Ancak beni anlamak 
zorundasın. Buradan ayrılmayı,  yeni bir hayat kurmayı,  yeni çevre edinmeyi kaldıra-
mam ve yeniden yeni başlangıçlara başlayamam. Artık çok geç ve çok zor.  Ben burada 
doğdum burada yaşadım tatil dışında hiçbir yere gitmedim hiçbir yerde yaşamadım.” 
“Lütfen böyle söyleme! Emekliliğime az kaldı bak emekli olunca buraya döneriz. Birkaç 
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yıl katlanamam deme,  beni yıkma,  hem ben bu yaştan sonra oralarda,  misafirhaneler-
de tek başına yaşayamam,  inan ki emekli... Yapma bana bunu,  isteğim dışı olan bir şey 
de bana hak ver ve yanımda ol. Yalvarırım,  beni yalnız bırakma! İmza atarken iyi günde,  
kötü günde demedik mi?” Şimdi sadece avucu terlemiyordu,  sırtından da buz gibi ter 
boşalıyordu. “Dedik demesine de bunu demeden önce de ben sana her şeyi kabulleni-
rim;  ama buradan gitmem dedim mi demedim mi?” 
Başı dönüyor,  kulakları uğulduyor,  gözleri kararıyordu,  sonunda kalbi de sıkışmaya 
başlayınca tüm oda dönmeye başladı. Ne tayin,  ne müfettiş,  ne arkadaşlarının davranı-
şı ne de işyerinde yaşadıkları bu kadar zor gelmişti. Soğuk soğuk da terlemeye başladı. 
Eşinin söylediklerini yarım yarım yamalak anlıyordu “Annesinin hasta… Burada doğup 
burada büyüdüğü… Çocuklarını da burada… İstediğini… Eşinin dostunun sevdiklerinin 
burada…” çoğunu anlamıyordu artık ama eşi anlattıkça anlatıyordu. Bu yaştan sonra 
yalnız mı kalacaktı? Vücudunun bir tarafı yanıyor,  bir tarafı donuyor ve elleri kendi elle-
ri değilmiş gibi sallanıyordu. Konuşmak istiyor ağzını açamıyordu! Eşi,  bunca yıllık hayat 
arkadaşı bir şeyler diyordu,  ağzının kıpırdanmasından bunu görüyordu;  ama ne dediği-
ni anlamıyordu. Kendini zorladı,  zor da olsa ayağa kalkmaya gayret etti…  Ancak ayakta 
duramadı ve devrilmekte olan koca bir çınar gibi sobanın üstüne doğru düşerken… 
Çıkacak bir tayinin insan hayatını bu kadar değiştireceğini tahmin edebilseydi gene de 
doğrularının,  inandıklarının arkasında rahatça durabilir miydi? 
 
        
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göç Öyküleri Buluşmasından bir görüntü            
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HÜSAMETTİN KÖSEOĞLU 
 

1955’te Kaynar’da(Kayseri) doğ-
du. İlk ve ortaöğrenimini Aydın’da 
tamamladı. Balıkesir Necati Eğitim 

Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden 
1976’da mezun oldu. Artvin Hopa 

Lisesi, Menemen Lisesi ve İzmir 
Boğaziçi İlköğretim Okulu’nda 
Türkçe, edebiyat öğretmenliği 

yaptı. 2002’de emekli oldu. 1988-
1998 ve 2002-2007 yılları arasın-
da İzmir’de çeşitli dershanelerde 

çalıştı. 
Evli ve iki oğlu olan Hüsa-

mettin Köseoğlu; yaşamı, çocukla-
rı, insan olmaya çalışan tüm in-

sanları, doğayı, sanatı, şiiri, öykü-
yü ve yaşadığı her anı çok sevdi. 

Güzel bulduğu her şeyi paylaşmak 
istedi. Emekli olunca bu paylaşı-
mı, yazmaya çalıştığı şiirlerle ya-
şatmayı düşledi. Yüreğini barış, 
kardeşlik, özgürlük ve eşitlikle 

besleyip koşulsuz aşklara inandı. 
Beslendiği bu kutsal sofrayı, tüm 
insanlara açmak için şiir denen 

çağrıyı, gönül evinin kapısına astı. 
Kapısını çalacak, yaşam şiirini pay-
laşacak dostlarının olacağı umu-

dunu hiç yitirmedi… 
 

İletişim 
Kalabak mah. Şehit kemal cad. Arı 

sitesi No:59/ D –Urla – İzmir 
Gsm: 0-505-311 35 53 

Tel: 0-232-7661227 

GELMEYEYDİN  BE TOMBUL ! 
     
     Saman yastıklar; tahta sedirler; bakır tencere, 
tava, güğüm, sahan ve ibrikler; soğan, patates, 
un, bulgur, erişte ve tarhana çuvalları; Afşar işi ki-
limler, yatak denkleri…İki arabada da hemen he-
men aynı şeyler vardı.Annemle yengemin şalvar-
ları da başörtüleri de aynıydı:Beyaz üstüne gül 
desenli, sarı laleli şalvarlar, lacivert üstüne pöti-
kare desenlerle kenarları süslü başörtü-
ler…Allah’tan bu aynılığı amca oğluyla benim pan-
tolon ve gömleklerimiz bozuyordu.Babamla am-
camsa bir elmanın yarısı gibiydiler:Yay gibi kara 
kaşlar, gülümsemeye her an hazır ela gözler, pırıl 
pırıl gür siyah saçlar, biçimli burunlar, etli dudak-
larının üstünde bir nişan gibi sağlı sollu yayılmış 
gür bıyıklar…İkisi de çok yakışıklıydı.Atlara  
”deeeh!” diye yol verirken bile sesleri, bedenleri-
nin devinimleri, kırbaçları kullanışları aynıydı.Aynı 
sıcak bakışlarla birbirlerine bakıyorlardı at araba-
larımızı boş yolda yan yana sürdükleri anlarda. 
       Köyümüzün bildik yollarından, tepelerinden, 
çoğu biçilmiş ekin tarlalarından, yanından geçer-
ken 
annemlerin durup dua ettiği mezarlıktan çoktan 
uzaklaşmıştık.Çift atlı arabalarımızın arkasına ters 
oturup bacaklarımızı sallaya sallaya ilerlerken 
köyden;  geçim zorluğundan kurtulacağımız, bü-
yük okullarda okuyup adam olacağımız, kendimi-
ze ait evlere ve odalara kavuşacağımız, çiftçi ola-
rak ezilip horlanmaktan kurtulup insan gibi yaşa-
yacağımız için göçtüğümüzü de anlamıştık amca 
oğluyla. 
Biz çok iyi anlaşırdık.Her sabah erkenden ahırın 
önünde buluşup Adem Amca’nın güvercinlerini 
yemlerdik.Onları kıştlayıp gökyüzünde attıkları 
taklalarla şenlenir, bambaşka bir dünyada yaşar-
dık. Adem Amca’dan gök güvercini,  kır güvercini-
ni, şiş gerdanlıyı, halkalıyı, taşlı güvercini, impara-
toru öğrenmiştik.Bazılarını Adem Amca’nın ya-
nından hiç ayırmadığı resimli kitaptan bazılarını 
da kümeste beslediklerinden…Çıkardıkları seslere 
kukurdama ya da dem çekme dendiğini de…Sonra 
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sıra Tombul ve Botti ile güreşmeye gelirdi.Avlumuzun giriş kapısındaki tahta kulübeye 
kalın zincirlerle bağlı kangallarımız bizi görünce çıldırırlardı.Bizimle oynaşıp güreşmeyi o 
kadar seviyorlardı ki…Oysa bu muhteşem kangalların yanına kışın açlıktan  köye inen 
kurtlar bile yaklaşamaz, yabancı biri avludan içeri adım bile atamazdı.Tombul’a baba-
mın bir eşeğe biner gibi bindiğini, onunla avlunun içinde koşuştuğunu söylersem onun 
iriliğini daha iyi anlamış olursunuz. 
  Şu an ise,  her şey at arabalarımız yol aldıkça bizden uzaklaşıyordu.Anne babalarımızın 
umut bağladığı, onları mutluluğa taşıyan bu yollar;  bizi sevdiğimiz insanlardan, eşyalar-
dan, hayvanlarımızdan, çimdiğimiz derelerden topladığımız kurbağalardan, yarıştırdığı-
mız köpeklerimizden, harman yerinde yattığımız yıldızlı gökyüzünün altında kurduğu-
muz hayallerden, bize hikâyeler anlatan sevgili Yusuf Dedemizden, tandır ekmeklerine 
doyamadığımız Hafize Ninemizden ayırıyor; ”göç” dedikleri bizim için ne idiğü belirsiz 
bir ülkenin yabancı topraklarına doğru bizi itekleyip duruyordu. 
Amca oğluyla bunları konuşuyor, etrafı seyredip bizimkilerin arabadan arabaya birbirle-
rine yüksek sesle anlattıklarına kulak kesiliyorduk.Çok heyecanlıydılar, hele anneleri-
miz!Ben en çok güvercinlerle Tombul ve Botti’yi özlemiştim şimdiden.Kerpiç evimizin 
akan damı, ışığı fersiz gaz lambası, ahırın hayvan tersi kokan ağır havası, babaannemin 
bitmek bilmeyen azarları…Bunlardan uzaklaşmak hoşumuza gitse de  bir hüzün çökmüş-
tü üzerimize.Bir ara amca oğlu, arabanın arkasından atlayıp öndeki bizim arabanın ardı-
na düştü.Biraz sonra da tekrar benim yanıma geldi nefes nefese.İki arabanın arası açılır 
açılmaz önden arakaya, arkadan öne koşturmak,  arabaların arkasından binip bir süre 
dinlenmek, birbirimizle yarışmak eğlencemiz olmuştu.Bizimkiler bir iki kez yalancıktan 
kızsalar da  bizi oyunumuzdan alıkoyamadılar.              
            İkimiz de yorulmuş, bu yolculuktan sıkılmaya başlamıştık.Öfleyip duruyor-
duk.Yine ayaklarımızı sallayıp geride kalan yolları, tarlaları izliyorduk istemsizce. Doğa 
daha da yabancı geliyordu artık.Sağlı sollu bahçeler, tarlalarla yarışıyordu ade-
ta.Söğütler, kavaklar, serviler, elma, ahlat ve iğde ağaçları daha sık görülüyordu. Yen-
gemse arada bize bilmeceler soruyor, bizi oyalamaya çalışıyordu: 
-Benim bir kaşık boyam var, dünyayı boyar. 
-Yer altında kınalı çivi… 
-Min min minare / Dibi daire  / Yüz bin çiçek / Bir lale   
              Bu bilmeceleri yengem defalarca tekrarlıyor, biz bilemedikçe de kahkahalarla 
gülüyordu bize, amcam da tabii ki.Biz yanıtları istedikçe yengem daha bir inatçı oluyor, 
bizi sessizliğiyle kızdırıyordu.Bundan da sıkılmıştık. Biraz önce arkada kalan  bizim ara-
baya koşup pozisyonumuzu aldık.Bilmecelerin yanıtlarını düşünüyorduk “Yer altında kı-
nalı çivi”nin yanıtını düşünürken gözlerim uzaklara daldı.Sürekli kıvrılan yokuşlu yolların, 
son dik yokuşunun bittiği noktada beyaz bir köpek gördüğümü sandım.Yolun uzak kıv-
rımlarının üstünde öğle sıcağının kımıl kımıl oynaşmasının göz yanılmalarına neden ol-
duğunu biliyordum.Ama bir yokuşu daha geride bırakmıştık  ki aynı beyaz karaltı bize 
doğru koşuyordu.Amca oğluna haykırdım: 
-Oğlum, bu bizim Tombul’a benziyor lan! 
-Git ya! Köyden uzaklaşalı yarım gün oldu nerdeyse.Hem babam ikisini de bağladıydı ku-
lübelerine; dedeme de tembihlediydi iki gün çözme bunları diye. 
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         Haklıydı amca oğlu, ama ya ben haklıysam? Sonunda ben haklı çıktım.Şimdi asıl so-
run bu durumu bizimkilere çaktırmamaktı.Aksi halde babamlar Tombul’u, mutlaka ko-
varlardı köye doğru.Bir yokuşun bitiminde arabalar inişe geçerken nasılsa biz yokuşun 
ardında kalacak, onlardan gizlenmiş olacaktık.Planımız tuttu.Amca oğlu uyuklayan an-
neme aldırmadan sessizce atladı; yokuş aşağı Tombul’a doğru koştu.Biraz sonra da  
ben…Ama benden oldukça önde olan amca oğlu birden durdu, Tombul da.Yolun sol ya-
nındaki çalılıkların ardından çıkan üç yabancı köpek,  Tombul’a saldırdı.Tombul hepsin-
den iri olsa da onlar üç köpekti. Amca oğlu,  Tombul’un arkasına dolanmaya çalışan ve 
ağzından salyalar akan köpeğe taş yağdırıyordu.Derken salyalı, pis köpek tam taş almak 
için eğildiğinde bacağından ısırdı amca oğlunu ve yolun sağ yanından aşağılara akıp 
kayboldu.Ben amca oğlumun yanına geldiğimde Tombul diğer iki köpeği bize yaklaştır-
mıyor, önümüzde durup var gücüyle onlara karşı koyuyordu.Ayağı kanlar içinde kalan 
amca oğlu acıyla haykırırken, ben bir yandan köpekleri taşlıyor, bir yandan da cebimde-
ki mendili amca oğlunun bacağına bağ yapmak için dolamaya çalışıyordum; çünkü çok 
kan kaybediyordu.Zaten ne olduysa o anda oldu!Bize saldıran iki köpek birlikte hamle 
yapınca Tombul geriye sırt üstü düşmüş, düşerken de beni yolun sağından aşağıya yu-
varlamıştı.En son hatırladığım buydu. 
                 Gözümü annemin hasta bakıcı, babamın aşçı olarak işe başlayacağı kasaba 
devlet hastanesinde açmıştım.Belden aşağım, sağ kolum, başım sargılar içindeydi ve ya-
tağa belimden bağlanmıştım.Annem babam sargılı başıma, ellerime dokundular, sessiz-
ce gözyaşı döküp iyi olacağımı söylediler.Ama hiç de sevinmiş gibi bir halleri yoktu.O an 
aklıma geldi:Amcam, yengem ve amca oğlum neredeydiler? Amca oğlumu köpek baca-
ğından ısırmıştı.Ona ne olmuştu?.. 
                  Ertesi gün pansumana gelen hemşire ablaların konuşmalarından öğrenmiştim 
olan biteni:”Bizleri babamlar bulup hastaneye yine at arabalarıyla getirmişler.Amca oğ-
lumu ısıran o salyalı köpeği çobanlar öldürmüş.Meğerse kuduzmuş!Amca oğlumun du-
rumu kritikmiş, Allah anasına babasına sabır versinmiş!” Sadece başım değil, karyola, 
hatta hemşireler ve odadaki iki hastayla birlikte bütün oda fır fır dönüyordu.Kalkmak is-
tiyordum ama yatağa bağlıydım.Ayaklarımı hissetmiyordum.Acım üzüntüme karış-
tı.Debelenmekten vazgeçip kendim ve amca oğlum için, bizi terk etmeyip başımızda pa-
ramparça bedenine karşın ayakta nöbet bekleyen Tombul için ağlıyordum. 
              Ben bir ay sonra sargılardan kurtuldum.Koltuk değnekleriyle de olsa ayağa kal-
kabiliyor, bir iki adım atabiliyordum.Ama amca oğlumu bir kez olsun göremedim.Zavallı 
kardeşim,  o kuduz köpekten aldığı mikroba yenilmiş, beni bu dünyada yapayalnız bı-
rakmıştı.Binlerce kez “Keşke Tombul’u görmeseydim, gördüğümü ona söylemeseydim, 
ben de ölseydim onunla!” diye gecelerce ağladım, ağladım…Annemle babam ruh gibiy-
diler.Babamın gülmeye hazır o ela gözleri ifadesiz bakıyorlardı artık!Annemse ben iki 
adım attıkça ellerini çırpıp dualar ediyordu.Tedavi bitip sargılar açıldığında daha iyi an-
lamıştım ki sağ ayağım iyice kısalmıştı ve ben topallıyordum.Bastonlu bir yaşam beni 
bekliyordu.Bu arada,  amca oğlumun ölümünden sonra amcamlar köye dönmüş, umut-
larını da, yüreklerini de köy mezarlığında yatan oğullarının karanlığına gömmüşlerdi. 
Ben şimdi otuz iki yaşımı, amca oğlumun, Tombul’un ve topallığımın örselenmiş anıla-
rıyla  bugün doldurdum.Hiçbir yaş günümde kutlama yapıp eğlenmeden…Annem ba-
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bam o hastaneden emekli.Hâlâ aynı kasabada yaşıyorlar ama o uğursuz günden bir kez 
olsun söz etmeyerek.Üniversiteyi İzmir’de okudum, İzmir’de iş buldum, âşık ol-
dum.Özürlü kadrosuyla alındığım bir devlet kurumunda sekiz yıldır çalışıyorum.Şef ol-
dum.Eşim dünyalar güzeli bir İzmirli.Kızımız çok sağlıklı ve akıllı.Amcamlara sık sık gidi-
yoruz, onlar da suskunluklarını koruyarak yaşıyorlar köyde.Tüm işler gelirleriyle birlikte 
dedemlere ve onlara ait.Geçinip gidiyorlar. 
              Eşimin desteğiyle iki yıldır gördüğüm psikolojik tedavim de bugün bitti.Yani do-
ğum günümde.Doktorum tonton, babacan biri.Göç korkusuyla sekiz yıldır oturduğum 
ve sevgili ev sahibime  kan kusturduğum bu evden taşınmaya hazırım.Yeni bir ev ara-
maya başladım bile…Her ayrıntıyı hesapladım.Bu kez hiçbirimize bir şey olmayacak!Bu 
göç kötü anıların izini silip bizi kuşlar gibi özgür bırakacak.Artık hiçbir şeyden korkmuyo-
rum!Yaşamayı, eşimi, çocuğumu ve sizleri çok seviyorum!. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seyrek’i, Seyrekliyi, Kuşcennetini ve Tuzlaları gezmeye görmeye ve öğrenmeye gelen 
konuklara mutfak ürünlerini sunmak Seyrekli bayanlar için en büyük mutluluk. 

 
Sizleri de bekliyorlar.
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İclal KANKALE 

1966 Tire-İzmir Doğumlu. Ank.Ü 
İşletme Fak. mezunu. 2002’de Ka-
ra Sinek adlı öyküsüyle Uçan Sü-
pürge Kadın Filmleri Festivali kısa 
film senaryosu yarışmasını kazan-

dı. Karşıyaka Bel. Tiyatrosunda 
Oyunculuk yapmakta. Yönetmen-

liğini Tamer Levent’in yaptığı, 
Karşıyaka Bel. Tiyatrosu Genel 

Sanat Yönetmeni Zekeriya Hoca-
lar’ın sahneye koyduğu, Athol 

Fugard’ın “Domuz Ahırı” adlı iki 
kişilik oyununda oynadı. Oyun 

uzun süre, her Cuma, Ziya Gökalp 
Kültür Merkezi’nde sahnelendi. 

Resimlenmiş iki çocuk kitabı dos-
yası var. Kısa öykü ve kısa film se-

naryo çalışmalarıma devam et-
mekte. 

Yarışmaya İzmir / Bornova’dan 
katılıyor. 
İletişim:  

257 Sk. No:2/5 Bornova / İZMİR 
Tel: 0232 347 58 41 

0532 797 14 23 
E-posta:  

istifno35@hotmail. com 

 HABER SALIN GÖÇMEN KUŞLARA 
 
 
Üşümek… 
Daha önce böylesi üşüdüğümü hiç hatırlamı-
yorum. Çok üşüyorum,  zangır zangır titriyo-
rum. Bedenim öyle sarsılıyor ki sanki yattığım 
yerden yukarıya havalanıyor… Kızım üzerime 
abanmış sarsıntımı durdurmaya çalışıyor;  ama 
o da benimle birlikte elektriğe tutulmuş gibi 
titriyor. Bir yorgan,  bir battaniye,  bir battani-
ye daha… Nafile,  içimin soğuğu dinmiyor. Ba-
şım yorganın altında;  ışık yok,  ses yok… Ben 
yokum… İlk ayaklarımda başladı yokluğum.  
 
Donmak… 
Donmak nasıl bir duygudur bilir misiniz? Ben 
de bilmezdim. Sıcak iklimlerin kadınıyım ben,  
nerden bilirim. Yalnız bir keresinde,  -
çocuktum o zaman-,  kar yağmıştı köyümüze. 
Öyle güzeldi ki bembeyaz bir örtüyle kaplan-
mıştı sanki her yer. Bahçede arkadaşlarla saat-
lerce kar topu oynamıştık. Eve girdiğimde 
parmaklarım morarmıştı,  hissetmiyordum. 
‘Donmuşsun’ demişti,  annem. Avuçlarının 
arasına alıp minik ellerimi,  nefesiyle hohlaya-
rak ısıtmaya çalışmıştı. İşte o zaman donmanın 
nasıl bir şey olduğunu birazcık anlamıştım. 
Şimdi hissizliğim ayaklarımdan yukarıya yürü-
mekte yavaş yavaş. Donuyorum… 
 
Göçmek… 
Havalar soğumaya başladığında göçmen kuşlar 
çoluğunu çocuğunu toplayıp sıcak iklimlere 
göçerler ya. Bir yıl sonra geri döndüklerinde 
bıraktıkları evlerini tamir edip yeniden aynı 
yerde yaşamaya devam ederler ya. Unutmaz-
lar yuvalarının yerini. Hani bende göçüp git-
sem kırlangıçlar gibi,  kanatlarımın altında ço-
cuklarımla. Döndüğümde hiçbir şey olmamış 
gibi bulsam yuvamı. Hiçbir şey olmamış gibi… 
 
Üç gün önceydi. Yoksa daha mı önceydi!. Yor-
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ganımın altında zaman da yok.  Sabahın erken saati olmasına rağmen hava çok sıcak. 
Kocam tarlada,  Allah kolaylık versin bu sıcakta ona. Biraz serinlik olsun diye kapının 
önünü yıkıyorum. Bir araba giriyor mahalleye,  sesini duyuyorum. Bir ağırlık çöküyor 
mahalleye,  bir karanlık çöküyor…  
Kalbim,  kalbim yerinden çıkacak. Başımı kaldırıp bakamıyorum o yöne. Arabanın kapısı 
açıldı,  sonra kapandı. Birileri indi. Sesleri dinliyorum,  adımlar yaklaşıyor. İçeriye kaç-
sam,  önce kapıyı sonra kulaklarımı kapasam,  içime kapansam… 
Bir ileri bir geri ağır aksak yaklaşan bu sessiz adımlara;  koşan telaşlı bir ayağın sesi karı-
şıyor. Ben bu ayak sesini tanıyorum,  hem de yirmi beş yıldır. Elimde süpürge,  kapının 
önünde,  başım yerde. Tüm sesler sustu. Kulaklarımda yalnızca bir nefes,  bir soluk sesi 
var şimdi. Ben bu soluğu tanıyorum. Yirmi beş yıldır hem de…  
Siz hiç,  bir çığlığın sessizliğini duydunuz mu? Ben duydum. Cesaretimi toplayıp,  sessiz 
çığlığın geldiği yöne doğru başımı kaldırdım. O çok iyi tanıdığım beden askerlerin ayak 
ucuna yığılmıştı.  
Bir karanlık çöküyor gözlerime. Bir ağırlık çöküyor bedenime…  
 
Ah yiğidim!.. Ah fidanım!.. Bizler dururken hiç sana yakıştı mı bu dünyadan göçüp git-
mek. Ne duruyorsunuz,  alın şu yorganları üzerimden. Götürün,  beni de götürün;  can 
suyumun,  Alim’in,  şehidimin başucuna dikin. Görün bakın o zaman donmuş bedenim 
nasıl can bulacak,  nasıl da yeşillenecek yeniden. Haber salın göçmen kuşlara da,  bekli-
yorum onları yeni yuvalarına… Götürün beni,  götürün… Alim’in başucuna dikin…     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göç Öyküleri Buluşmasından farklı bir görüntü
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Harun BARAN 

 
HARUN BARAN ÖYKÜ İSMİM; 
''MİSAFİRDİR SONRA GELEN''* 

 
*15.10.1986 Diyarbakır do-
ğumluyum. İlk, orta ve Lise 

eğitimini Diyarbakır'da 
tamamladıktan sonra Harran 
Üniversitesi Mimari Restoras-

yon bölümünü okuyup 
2009'da mezun oldum. Halen 

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar 
Fakültesi - Sahne 

Sanatları, Dramatik Yazarlık 
Ana Sanat Dalında eğitimime 

devam etmekteyim.* 
 

İletişim : 
 

*Sümer Mahallesi 447. Sk. No 
11. Daire:2 * 

 
*Konak/İZMİR* 
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MİSAFİRDİR SONRA GELEN 
Ait olmakla sahip olmak arasındaki fark neydi? 
İnsan ait olduğu yere sahip miydi? Öyle olsa 
evim dedikleri topraklardan giderler miydi? Ait 
oldukları ya da öyle sandıkları yerden gidiyor-
ken daha önce hiç görmedikleri,  tanıdık hiçbir 
yanı bulunmayan bir yeri nasıl sahiplenecekler-
di? Tüm bu sorularla meşgul iken bir anda kar-
şında buldu hareketsiz bir çift çemberi. Eğer 
gözler tutunabilseydi gördüğü manzaraya bu 
gözler yapışacaktı sanki o anda vücuduna. Bu 
gözler bir bakıştan çok bir dalışa tutulmuştu. 
Karşındaki ihtiyarın daldığı yer her ne kadar el-
lerini gösteriyorsa da o anda gördüğünün ne 
parmakları ne de siğilleri olmadığına emindi. 
Derinlerde bir yere bakıyor gibiydi,  daha fazla 
ihtiyar adamla bakışlarına maruz kalamayacağı-
nı anladığında,  ellerini montunun cebine sokup 
pencereden dışarıya bakmaya devam etti. Bu 
onun ilk trene binişiydi.  Daha önce ata,  eşeğe 
hatta traktöre binmişti ama böylesine büyük,  
yılanı andıran metal odalara binmemişti. Aslına 
bakılırsa heyecan içindeydi,  gidecekleri yeri 
merak ediyor,  hayaller kuruyor ama bir yandan 
da geride bıraktıkları köylerini şimdiden özlü-
yordu. Acaba gidecekleri yeri sevecek miydi,  
oraya da bizim diyebilecek miydi? Sonuçta ne-
resi olursa olsun bir yere sonradan giden olmak 
hep bir misafirliği kendiyle birlikte getirirdi. Bu-
nu biliyordu,  ev sahibi olmak oralı olmayı ge-
rektirirdi. Peki,  neden önemliydi bu kadar ev 
sahibi olmak? Çünkü özgürlükle arasında ince 
bir bağ vardı. İnsan yalnızca çok iyi bildiği,  ken-
dinden bir parça saydığı yerde fütursuzca rahat 
olabilir,  içinden geldiği gibi davranabilirdi. Aksi 
takdirde ötesi hep eğretilik,  berisi hep çekim-
serlikti. Yine de misafir olmak o kadarda fena 
bir şey olmasa gerekti. 
Zerya,  kardeşlerinin en büyüğüydü ve içinde 
oldukları yolculuğun ne anlama geldiği anlayabi-
len tek kişiydi. Üstelik trene bindiklerinden beri 
anne ve babasının tuhaf hallerini gözlemlemeyi 

ihmal etmiyordu. Öyle ki stresin bir kokusu olsaydı şüphesiz bu kokudan burnunun di-
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reği kırılırdı. Onları böylesine evhamlı,  telaşlı yapan çaresizliğin ta kendisiydi. Nereye 
gidecekleri belliydi ama nerede kalacaklarını,  ne iş ile uğraşacaklarını bilmiyorlardı. Ba-
basının söylediği kadarıyla gittikleri yerde çobanlık yapılamazdı çünkü orası köylerine 
benzemezmiş,  orada ne koyun sürüleri varmış ne de uçsuz bucaksız tarlalar. Bu durum 
içten içe yüreğini kabartıyordu Zerya’nın çünkü babasının şu dünyada icra ettiği yegâne 
meslek ya çobanlık ya da ırgatlıktı. Yine de umudunu yitirmiyordu. İçinde bulundukları 
vagonda altı kişiydiler. Zerya,  anne ve babası,  iki erkek kardeşi ve kim olduklarını bil-
medikleri ihtiyar bir adam. Neyse ki bu defa ihtiyar adam donuk gözlerle kendisine 
bakmıyordu. Saatler sonra Zerya’nın annesi bohçalarından çıkardığı tandır,  otlu peynir 
ve tuzladığı salatalıkları yemek için her birine dağıtırken yaşlı adamı es geçmedi. Adam 
teşekkür ederek ikram edilenleri aldı ve hep birlikte köylerinden uzakta ilk yemeklerini 
yediler. Yolculuk boyunca Zerya’nın aklını meşgul eden iki şey vardı,  bunlardan ilki git-
tikleri yerin nasıl bir yer olduğuydu,  bir diğeri ise şu karşısında oturmuş ihtiyarın nereye 
neden yalnız başına gittiğiydi. Yol boyunca ettiği tek kelam,  verdiği bir selam ve tuzlu 
hıyara edilen teşekkürdü. Doğrusu ondan biraz ürkmüştü çünkü yaşlı adamın rengi kireç 
gibiydi ve öylesine donuk bakıyordu ki eğer onu vagona binerken istasyonda görmemiş 
olsaydı bu vagonda yaşayan bir ruh olduğuna inanabilirdi. İyide ruhlar yaşayamazdı ki 
işin ironik kısmı da burasıydı çünkü karşısındaki bu adam yaşamıyor gibiydi. En son buna 
benzer bir manzarayı abdest almak için gittiği çeşme başında can veren dedesinin ölü 
bedeniyle görmüştü. Dedesini anımsayıp bir iç çekti Zerya. Artık su vermeye ve Fatiha 
okumaya gideceği bir ata mezarı olmayacaktı.  
Deng u Reng köyünde şimdilerde in cin top oynuyordu. Her şey bir süredir devam eden 
çatışmalar yüzünden olmuştu. Kendi dillerini konuşan bir grup adam geceleri köye ini-
yor erzak alıp gidiyordu. Bazen de bir grup asker,  köyün muhtarı ve ileri gelenleriyle 
kimsenin ne olduğunu anlamadığı bir münakaşaya giriyorlardı. Sonunda bir gün yine bir 
grup asker o kara haberi getirmişti köye. ‘Güvenlik gerekçesiyle köyü boşaltmanız gere-
kiyor’ diyorlardı. Ne olduğunu bile anlamadan her şeyi geride bırakan köy halkı bir 
meçhule yol alıyordu şimdi. Zerya’nın ailesi bunlardan yalnızca biriydi. Aslında Deng u 
Reng köyünde herkes birbirinin yakınıydı ve bu zoraki gidişatın tek adresi İstanbul’du 
ancak Zerya’nın babası köyün aksine askerliğini yaptığı İzmir’i tercih etmişti.  
Saatler geleceğe hızla akıyorken Zerya,  içinde cevabını bilmediği sorular ile baş başa al-
dıkları yolun haricinde bir de içsel yolculuğunu yapmaktaydı. Nice sonra hayal dünya-
sından sıyrılıp gerçek yaşama ayak bastığında toprağı öpmek istedi çünkü hayal dünyası 
öylesine uçsuz bucaksızdı ki bir kere hayale daldığında yer ayağının altından kayıp gidi-
yor ancak başı yeterince döndüğünde gerçek yaşama dönebiliyordu. Malumdur hayal 
âleminde zaman çabuk geçer,  yine öyle geçmiş akşam olmuştu. Vagonda kendi dışında 
herkes uyumuştu. Cebinden bir not kâğıdı ve kurşun kalem çıkarıp,  kargacık burgacık 
bir yazıyla aklına gelen ilk cümleyi kâğıdına yazdı;  ’Kimse gitmezdi bir yerden gönderil-
meseydi eğer.’ Cümlesini tekrar okuyup başını kaldırdığında,  ihtiyar adamın elindeki 
kâğıda baktığını gördü ve gecenin karanlığında bu bakışlardan ürkerek kâğıdı katlayıp,  
cebine koyarak annesinin koluna başını yaslayıp gözlerini kapadı. 
Evlerinden uzak ilk sabaha gözlerini açtığında Zerya babasının ihtiyar adamla sohbet et-
tiğini gördü. Annesi gözlerini açan kızına gülümseyip bohçadan çıkardığı kırmızı bir el-
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mayı uzattı. Zerya elmayı aldı ama doğrusu pek iştahı yoktu. Pencereden dışarı baktı dı-
şarıda güzel bir gün vardı,  çıkıp dolaşmak geldi içinden,  erkek kardeşleri yan yana 
oturmuş kendilerince oyun oynuyorlardı. Zerya,  babası ve ihtiyarın ne konuştuğunu 
merak edip kulak kabarttı. Anladığı kadarıyla ihtiyarda İzmir’e gidiyordu ve oradan 
memleketim diye söz ediyordu. Kendilerinin aksine o ev sahibiydi gidecekleri yerde,  an-
lık bir imrenmenin akabinde ihtiyarın söylediklerine şaşırmıştı.  
Ağır aksak konuşan ihtiyar tam olarak şöyle söylemişti;  ‘Biz İzmir’in Ermenilerinden sa-
yılırız evladım.  Bundan elli yıl evvelinde yaşadığımız bazı sıkıntılardan dolayı Ermenis-
tan’a göç etmek zorunda kaldık. Orada aklımız hep İzmir’de kaldı. Arada sırada ait oldu-
ğumuz bu toprakları özler ziyaretine geliriz. En son annem İzmir’e gittiğinde vefat etti. 
Anlayacağın su çatlağını buldu. Artık benimde yaşım iyice ilerledi hayatımın şu son dem-
lerini doğduğum topraklarda geçirmek istiyorum.’ 
Zerya babasına üzülerek baktı,  adam ağlamaklı cevap verdi. ‘Peki,  beyim biz de bir gün 
toprağımıza döner miyiz dersin?’ 
‘Evladım,  biz iyi biliriz göç denilen şeyi,  umarım siz fazla ayrı kalmazsınız yurdunuzdan. 
Bir gün geri dönersiniz belki topraklarınıza ama asıl mesele şimdi başlıyor sizin için. Bili-
yor musun aslında ait oldukları yerden göçenler gittikleri yerde hiçbir zaman var olamı-
yorlar. Var olduklarını sandıkları şey kendileri değil,  tavırları bir nevi rol,  bir nevi giysi.’ 
İhtiyarın bakışları birden Zerya’ya kaydı. Önce yüzüne sonra ellerine baktı. ‘Siğil mi o el-
lerinde ki?’ diye bir soru yönetince Zerya siğillerinden utanıp ellerini cebine sokarak ür-
kek bir ‘evet’ yanıtı verdi. İhtiyar usulca yakasına takmış olduğu gülü çıkarıp dikenlerini 
ayırırken vagona bir sessizlik çöktü. İhtiyar kızın ellerini cebinden çıkarıp siğillerini sa-
yarken Zerya,  kırmızının her tonun büründü. Zerya’nın bir elinde üç,  bir elinde iki ol-
mak üzere beş siğil sayan ihtiyar,  kızın yanındaki elmayı alıp ayıkladığı gülün dikenle-
rinden beş tanesini elmaya sapladı. Aynı anda duaya benzeyen mırıldanmalar eşliğinde 
Zerya’nın cebindeki kalemi istedi. Kalemi kızdan alan ihtiyar siğillerin etrafına bir çem-
ber çizerken,  çocuklar dahil herkes adamın ne yaptığını merak içinde izlemeye odak-
lanmıştı. Zerya ise başta ürktüğü bu ihtiyara ısınmaya başlamıştı. İhtiyar çemberleri 
çizmeye devam ederken içinden bir ses,  göç eden her daim misafirdir diyordu ama bü-
tün ev sahipleri bu ihtiyar gibiyse misafir olmak o kadarda fena bir şey değilmiş.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Sadun KOŞAY, yılmaz SUNUCU, Belediye Bşk. Nurgül UÇAR Mutluluk  
Öyküleri Buluşmasında Mutluluklarını Paylaşırken 
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ZÜMRÜT;  GÖÇ MEVSİMİ 

 “Neden hep kendi istediğini yapıyorsun,  
kitaba daha yeni bakabildim,  senin vermek istedi-
ğin kitap değilmiş anladığım kadarıyla! Yeni bir şey 
aldın doğum günüm için,  neden böyle yapıyorsun,  
ben hediyeleri sevmiyorum biliyorsun lütfen dinle 
artık beni,  teşekkür ederim çok incesin.”. Bu satır-
lar yazıldıktan sonra çok hediyeler aldı,  mutlu da 
oldu mutsuzda. Konvoy aşağıya doğru süzülürken,  
gözlerinin artık kuruduğunu fark etti. Oğluna sarıl-
dı,  torunlarının ağzını bıçak açmıyordu. Tozu du-
mana katarak konvoy Olympos'tan aşağıya iniyor-
du. Uzaktan bakıldığında yılan gibi kıvrılan 
yüzlerce araba aşağıya iniyordu. Bir saatten fazla 
sürdü kalabalığın gelmesi. Müzisyenleri taşıyan 
büyük otobüsün tıslayışıyla ortalığı tozu dumana 
katması bir oldu. Otelin en güzel odası hazırlan-
mıştı. Kalabalık arttıkça yaşlı kadın tebessümle 
seyreyledi herkesi. Otobüsün bagajından tabutu 
dikkatlice çıkardılar. Odaya doğru götürdüler. Ka-
lacağı oda özenle hazırlanmıştı yatak çıkartılmış,  
onun yerine cam bir tabut konulmuştu ve alttan 
özel olarak soğutuluyordu. 
  
Adamı tabuttan çıkardı görevliler. Odasının her ye-

ri temizlenmiş,  hazırlanmıştı. Kıyafetleri,  kitapları,  sevdiği albümler hepsi düşünülmüş-
tü. Sabahtan akşama kadar onun sevdiği müzikler çalıyordu,  yaşlı adamın sevdiği gibi. 
Vasiyetinde Olympos'a gömülmek istediğini ve mümkünse dik olarak gömülmek istedi-
ğini yazmıştı. Hiçbir kitaba uymasa da yazdıkları,  dediğini her zaman yaptırırdı ihtiyar. 
Kendi doğrularından asla ödün vermezdi. Ölmeden önce sevdiklerini günlerce hazırladı. 
Her şeyi prova ettirdi. Severdi oyun oynamayı. Yaşlı kadına adamın ölüsünü göstermedi-
ler. 
 Arkadaşları adama makyaj yaptılar ve moraran yerlerini fondötenle kapattılar. 
Dudaklarının kuruyan yerlerini hafif renklerdirler. Sonra soğutucular hızla çalışmaya 
başladı. Akşam yemekten sonra bütün o kalabalık sırayla içeriye giriyor kimi anı defteri-
ne bir şeyler yazıyor,  kimi kamera önüne geçip bir şeyler söylüyordu. Yaşlı kadın oğlu-
nun koluna girerek ahşap bungalow odaya girdi. Her zamanki gibi gülümseyerek gördü 
arkadaşını. “Kikirik yine gülüyorsun,  ne adamsın sen ya,  bunca yıl doyamadım sana,  
neden ben?” diyiverdi yaşlı kadın. Kadının en yakın dostu,  sırdaşı bir anda gidivermişti 
hayatından. 
 Hava kararmaya başladı,  kalabalık Zeynep Yağmur'u bekliyordu. Zeynep Yağ-
mur konser için yurtdışına gitmişti. Babasının ölümünü öğrenir öğrenmez ilk uçakla An-
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talya'ya gitmek için yola çıktı. Havaalanından babasının yakın arkadaşı Gündüz abisi aldı 
Zeynep Yağmur'u. Olympos'tan aşağıya doğru inerken,  arabanın kör eden ışıkları,  pan-
siyonun bütün odalarını aydınlattı. Toplanan kalabalığın içinden geçerken,  kimseyle 
konuşmadan babasının yanına gitti. Beline kadar gelen saçlarını iki yana savurarak ah-
şap merdivenlerden yukarı çıktı. Esmer teni,  daha da esmerleşmişti sanki. Babasına 
çekmişti huyu suyu,  sakindi,  telaşsızdı,  ne yapacağını bilir adımlarla yukarıya çıkmaya 
başladı.  
 Tam düşecekken oğlu “Anne,  lütfen. Hadi yaz.” dedi. Kadın “Son kitabını be-
nim haberim olmadan çıkarmışsın. Hangi ara yazdın o kitabı anlamadım. Seninde her 
şey istediğin gibi her şey gönlünce olsun hiç sıkıntı çekme gittiğin yerde. Kitap çok güzel 
okudum biraz,  tamamını okuyamıyorum yoğun burası bakıcam daha sonra,  iyi ki bak-
tım kitaba sen ondan kıvranıyorsun anladım. Çok güzel yaşadın bu hayatı,  çok güzellik-
ler bıraktın arkanda. Ne çok sevenin varmış. Seni çok özleyeceğim. Gittiğin yerde beni 
unutma tamam mı?” diye yazdı yaşlı kadın. 
 Yaşlı kadın kanepeye oturdu en kadim dostunu izlemeye koyuldu.  Zeynep 
Yağmur içeri girdi. “Baba! Babalar günün kutlu olsun,  bak sana ne aldım?” dedi. Cebin-
den çıkardığı yüzüğü cam tabutun üstüne koydu. Gündüz'de içeri girerek deftere bir 
şeyler yazdı. Yaşlı Kadın Zeynep'in yanına giderek “Kızım! Annen nerede?” dedi. Hiç 
sormaması gereken bir soruyu sormanın farkındalığına vararak. Zeynep “Annemin ha-
beri var ama sanırım gelmez. Biliyorsun annem babama karşı hala kırgın. Benim babam-
la yaşamamı hiçbir zaman kabullenmedi.” dedi. Gündüz artık merasime başlasak iyi ola-
cak. Daha fazla zaman kaybetmeden ihtiyarı yatağına yerleştirelim.” dedi. 
 Sanki bütün gün öldüğüne inanmadıkları yaşlı adamın gidişine tanıklık ediyor-
lardı. Kalabalık yavaş yavaş yerini aldı. Dağa doğru tırmanmaya başladılar. Cam tabutun 
içinde güle oynaya giden yaşlı adam,  son yolculuğuna kendisinin bile inanamayacağı bir 
kalabalıkla gidiyordu. Adamın yatacağı yere gelindiğinde herkes durdu. Sabaha kadar 
sürecek bu törenin içinde kimse ne olup bittiğini anlam veremiyordu. Büyük bir kayanın 
önünde durmuşlar ve kayanın dibini kazmışlardı. Zeynep Yağmur çantasından çıkardığı 
yan flütüyle babasının en sevdiği şarkıyı çalmaya başladı. Gündüz kemanın tellerine do-
kundukça dağ kendince sesler çıkarıyordu. Zeynep Yağmur'un bütün arkadaşları ora-
daydı ve herkes bir şeyler çalmaya başladı. Koca bir orkestra yaşlı adamı uğurlamak için 
gelmişlerdi. 
 Tabut yerine yerleştirilirken Zeynep Yağmur çantasından iki kadeh çıkardı,  bir 
duble kendine bir duble de babasına koydu. “Babam benimle rakı içmesini çok severdi,  
kadehimi onun şerefine,  onun şerefli hayatına kaldırıyorum.”dedi. Babasının rakı kade-
hini tuttuğu gibi tuttu. Başparmağı ve diğer üç parmağıyla rakı kadehini tutmuş,  serçe 
parmağı karşıdaki kişinin kalbine gelecek şekilde sert bir şekilde kalkık durarak yudum-
ladı rakısını. 
 Kalabalık yanlarında getirdikleri içkilerden birer kadeh içtiler. Gündüz bir kü-
rek toprağı attıktan sonra “O benim kardeşimden bile çok sevdiğim biriydi. Hep mutlu 
olsun istedim ve çok dua ettim onun için. Ama o Zeynep Yağmur'la gurur duyardı. Onun 
müzisyen kızı artık dünyaca ünlü bir sanatçı. Francoise Altan'ı çok severdi,  Durme 
Durme onu uğurlarken bu şarkıyı ona armağan ediyorum. Gittiğin yer,  yolun ışık olsun. 
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Gösterdiğin ışıkta yüzlerce sanatçı,  yüzlerce yazar yetiştirdin. Hocaların hocası tanrıla-
rın evinde rahat uyu. Olympos'ta tanrılar seni yanına aldı. Bil ki adını anlatacak çok kişi 
var burada. Şimdi sen ölme eylemindeyken,  biz seni yalnızlığın kollarına bırakırken,  en 
çok geride kalanların canı yanıyor.” dedi. 
 Hava aydınlanmakla aydınlanmamak arasında gelip giderken,  ortalık birden 
serinledi. Hafif hafif yağmur yağmaya başladı ve birden yağmur bastırdı. Mezarın üs-
tündeki rakı kadehi doldu taştı. Yaşlı kadın mezara doğru gelirken Zeynep Yağmur'un 
elinden tuttu. “Görüyor musun kızım arsız baban yine rakısını bitirdi.” dedi. Yaşlı kadın 
Zeynep Yağmur'un gözlerinden öptü. Çok güçlüsün kızım,  babanın kızısın belli. Sana bu 
zümrüt yüzüğü vereceğim,  bunu yıllar önce baban almıştı. O zaman sen daha yoktun. 
Çok inceydi,  nazikti. Benim doğum günümde bu hediyeyi bana zorla vermişti. Hediye 
almayı severdi bilirsin. Hep şaşırtırdı beni. Bu yüzük bana hep güzellikler getirdi. Sana 
da getirsin kızım.” dedi. Parmağındaki zümrüt yüzüğü Zeynep Yağmur'un parmağına 
taktı. 
 Zeynep sarıldı. Saçları birbirine karıştı. Zeynep “Ağlamak yok biliyorsun değil 
mi? Çok soru sormak da yok! Biz eve gideceğiz. Babam yine bir şeyler hazırlamış. Hadi 
sizde gelin işiniz yoksa.” dedi. Ertesi gün akşam eve geldiklerinde yaşlı adamın hayatın-
daki tüm kesitlerinden oluşan fotoğrafları buldular evinde. Eve geldiklerinde bütün her 
şeyin düzenli olduğu,  kokusunun bile saklı kaldığını gördüler. Gömlekleri,  kıyafetleri 
özenle duruyordu. Masanın üzerinde son bir müsvedde buldu Zeynep Yağmur. 
 Herkes bir yere oturdu. Zeynep Yağmur okumaya başladı. “Küçücük yaşamı-
mın içine kocaman şeyler sığdırdım. Bana inandığınız,  koruduğunuz,  sevdiğiniz için 
sevgime emek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Şimdi sonsuzluğun ertesindeyim. Şim-
di evrenin içindeki özütteyim. Güzel kızım yol haritan parmaklarında,  dudaklarında ve 
nefesinde;  sesini bozmalarına izin verme. Benim şimdi size Nietzsche'yle veda etmem 
gerekiyor sanırım. Sizi çok seviyorum. 
Öyle bir hayat yaşıyorum ki,  
Cenneti de gördüm,  cehennemi de 
Öyle bir aşk yaşadım ki,  tutkuyu da gördüm,  pes etmeyi de 
Bazıları seyrederken hayatı en önden,  
Kendime bir sahne buldum oynadım. 
Öyle bir rol vermişler ki,  
Okudum okudum anlamadım. 
Kendi kendime konuştum bazen evimde,  
Hem kızdım hem güldüm halime,  
Sonra dedim ki' 'söz ver kendine'' 
Denizleri seviyorsan,  dalgaları da seveceksin,  
Uçmayı seviyorsan,  düşmeyi de bileceksin. 
Korkarak yaşıyorsan,  yalnızca hayatı seyredersin. 
Öyle bir hayat yaşadım ki,  son yolculukları erken tanıdım. 
Öyle çok değerliymiş ki zaman,  
Hep acele etmem bundanmış,  anladım... 
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FÜSUN’UN GÖÇÜ 
 
Artık gitmeliydi. Kuş gibi hissediyordu kendini. Yo-
kuş çıkarken öksürükten daralan nefesi sanki na-
neli şeker tılsımı ile açılmış,  gelip ciğerlerine kon-
muştu. Kilometrelerce koş deseler koşar,  millerce 
yüz deseler yüzer,  sabaha kadar şarkı söyler,  yine 
de nefessiz kalmazdı.  
 
 Ama önce yarım kalan işlerini tamamlamalıydı. 
 
Gün ağarmadan,  gidip her ağacın yapraklarının 
tozunu alması,   her kuşla konuşması,  önüne çıkan 
her insanin gözlerinin içine,  yüzünün bütününü 
kaplamış gülümsemesiyle,  göz aklarına yayılan 
kan damarlarını gösterinceye kadar bakması gere-
kiyordu. O gülümsedikçe,  karşısındakilerin yüzü-
nün aldığı ifadeden anlıyordu;  seviliyordu. 
 
Bazıları saygıdan iki adım geriye kaçıp ona yol ve-
riyor,  bazıları yüzüne bakamayacak kadar utanıp 
kafasını yere eğiyor,  çok azı da tedirgince gülüm-
seyip yoluna devam ediyordu. 
 
Yalınayak yürümekten zevk alıyor,  ayağına batan 
çerçöp ve çakıl taşlarının acısından bile kendine 
mutluluk yaratmayı becerebiliyordu. Çünkü acılar 
ona yaşadığını hatırlatıyordu. Hissettiği acıdan do-
layı avaz avaz etrafa yayılan ‘hala yaşıyorum!’ çığ-
lığı yüzünü kaplıyor,  çevresindekilerin bir türlü an-
lam vermediği gülümsemesiyle mutluluğa dönü-
şüyordu. 
 
Ağaçlar onun dostuydu. Ağaçlar onun sırdaşı… 
Esen rüzgârla hışırtılarını duymak ayrı bir zevk,  
her konuştuğunu biat kültürü ile koşulsuz şartsız 
dinlemeleri ayrı bir dostluk çağrısıydı. O yüzden 
mahallenin ağaçları ondan sorulur;  o sular,  o se-
ver,  o yapraklarının tozunu alırdı. Konuştuğunda,  

onu bir tek ağaçlar ve kuşlar dinlerdi. Ha bir de çocuklar! 
 
 Fazla konuşmaz,  ama yüzüne bir palyaço coşkusuyla yayılmış ve orada dona kalmış gü-
lümsemesini de kimseden esirgemezdi. Nedense ondan ürkenleri,  hala kaybetmediği 
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altıncı duyusu sayesinde sezer,  üstlerine üstlerine gider,  ‘Beni siz de sevin!’ der gibi 
inatla çürümüş dişlerini göstererek gülümserdi. Çok ender de olsa gülümsemelerine 
karşılık olarak küfürler yükselir,  ama o umursamadan gülümsemeye devam ederdi. 
 
En çok da mahallenin çocuklarını severdi. Bazen ağaçların tozunu alırken yanına yakla-
şan vicdan sahibi mahalle sakinleri ona başarılı çalışmalarından dolayı para verir,  ama 
en büyük ödülü gülümseyerek sunarlardı. O zaman çok mutlu olurdu. Hemen koşar,  bi-
raz peynir,  bir ekmek,  bolca sakız ve şeker alırdı. Peynir,  ekmeği karnını doyurmak,  
sakız ve şekerleri çocuklara dağıtmak için aldığını bilen mahallenin bakkalı,  ona gülüm-
serdi. Bakkaldan aldığı en büyük ödülü olan gülümsemeyi yüreğine sarmalar,  hemen 
top oynayan çocukların yanına koşar,  aldıklarını dağıtmaya başlardı.  
 
Biraz büyük olan çocuklar ondan çekinir,  bazıları tiksinerek bakar,  tek beklentisi olan 
gülümsemelerini ondan sakınırlardı. Küçük çocuklar çevresini sarar,  ağaç ve kuşlardan 
sonra gülümsemesinin yüzünde yayılan çığlıklarını en çok dinleyen onlar olduğu için;  
çocuklara olan sevgisi katlana katlana artar,  mahallenin en büyük ağacı;  parktaki çına-
rın ulaştığı o ulu gövdesini bile geçerdi… 
 
İşte öyle bir günde tanıdı Anıl’ı. Hiç gülümsemeyen,  o küçücük yüzünde bir büyümüşlük 
edası ile kin besleyen çocuğu…   
 
Anıl’ın yüzündeki ciddiyet,  gülümseyen çocukların yüzüne aniden çıkan bir rüzgâr gibi 
çarpar,  bulaşır ve birden hepsi gülümseyen maskelerini görünmez zalim bir elle çıkartır-
lardı. Geriye tedirgin suratlarda gergin bir ifade kalırdı. Sakız ve şekerlerini alanlar,  çil 
yavrusu gibi etrafından kaçışıp,  tekrar top oynamaya başlarlardı. Anıl ise gülümseyen 
bir yüz,  kirli avuçlarla sunulan şekerlere asla elini uzatmazdı. O gün de öyle olmuştu. 
 
Ağaçlarının yanına döndü. Gözlerinden fışkıran gülümsemenin yerine,  gece doldu. Ağ-
lamayı unutmasaydı,  gözyaşları yüzündeki kırışıklara uyum sağlayan bir nehir gibi aşağı-
lara coşkuyla akacaktı,  ama ona bahsedilmiş en güzel şey;  unutmaktı. Gülmeyi bilme-
yen bir çocuktan diğer çocukların yüzüne bulaşarak çoğalan o ciddi kini,  nefreti,  farklı 
olanı insafsızca ezme güdüsünü de hemen unutuverdi. 
 
Bugün bitmeden gidecekti. O yüzden tüm ağaçları ile ilgilenmeli,  bütün kuşları ile veda-
laşmalı,  mahallenin sokaklarında yalınayak gezerken son kez canını acıtacak olan taşla-
ra,  çerçöpe sevgilerini sunmalıydı.  
 
Bakkaldan aldığı bir somun ekmeğin arta kalanını parktaki ulu çınarın altına gidip,  kuş-
ların ziyafetine sundu. Çınarın altında onu gören kumrular,  uzun zamandır özlemini 
çektikleri bir dostu karşılar gibi kanatlarını süzerek yere indi. Taklacı bir martı kumruları 
izleyerek,  gelip yanı başına konuverdi. Onu göçmen kuşlar izledi. O gün kendine en ya-
kın onları hissetti. Sonbahar geliyordu,  göçmen kuşlar da onun gibi buralardan yakında 
gidecekti. 
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Çocuklar… Hiçbir önyargının henüz esir alamadığı o eşsiz mutluluk pınarları. Ne ırk,  ne 
statü,  ne ahlak kavramlarının henüz onları biçimlendiremediği,  doğal gülümseme 
şampiyonları… Hepsini çok seviyordu. İşte hepsine –Anıl hariç- oradan ayrılacağı son 
günde şeker dağıtmak nasip olmuştu.  
 
Hava kararmaya başlarken,   günün yorgunluğu,  hantal cüssesine çökmeye başladı. 
Günlerdir yıkanmamış,  yara beri içindeki ayakkabıyı ret eden ayakları,  bedenini taşı-
yamaz hale geldi. Çınarın gövdesine arkasını dayayarak yavaşça çöktü,  öylece kaldı. 
 
Gözleri karanlıkta kaybolmuş bir şeyleri arar gibi nereye baktığını belli etmeden açık,  
ama gördüklerinden memnun ışıldıyordu. Tarak görmemiş toplu saçlarından bir tutam 
isyan edip anlına düşmüştü. Dudakları hiç kaybetmediği gülümsemesini soluk ay ışığına 
rağmen belirginleştirmiş ve yüzünün bütününe yaymayı başarmıştı. En çok gülümseme-
si dikkat çekiyordu. 
 
Onu sabah ilk çöpçüler fark ettiler. Güneş yavaş yavaş yükselirken etrafındaki kalabalık 
arttı. Uyuyan birini uyandırmaktan korkar gibi ‘Gülümsüyor mu?’ diye birbirlerine fısıl-
tıyla sormaya başladılar. Bazıları ayaklarını gösterip,  ‘Zavallının ayakkabısı da yokmuş!’ 
diyorlardı. Kimisi de ‘Gözleri de açık gitmiş!’ diye vicdanına yenik düşüyordu. 
 
Evet dostlarım! O gün,  o ulu çınar ağacının gölgesinde bizim mahallenin delisi Füsun 
öldü. Kimileri;  ‘Zaten yaşamıyordu,  kurtuldu bu Dünya’dan! Göçtü gitti’ dedi,  kimileri 
yaşarken önemsemediklerinin ölümünü de önemsemedi. 
 
Sadece okul yolundaki kalabalığı fark edip yaklaşan Anıl,  ölümün ne gidilen,  ne de 
dönülen bir yer olduğunu henüz bilmediği için kendi kendine;  ‘Eğer göçtüyse,  göçmen 
kuşlar gibi yaz olunca dönecektir…’ dedi. İlk kez Füsun’un sararmış yüzüne bakarak,  
şekerden çürümüş dişlerinin görünmesine aldırmadan,  gülüşünü,  bir delinin son 
gülümsemesine armağan olarak bilinçsizce sundu. Bu yüzünde ölürken bile 
gülümsemeyi esirgemeyen, içi sadece mutluluk ve iyilik dolu bir deliye verilmiş çocukça 
en güzel minnetti.  
 
Füsun yaşarken,  yara bere içindeki çıplak ayaklarını,  yüzündeki usanmaz gülümsemeyi 
fark edemeyen büyükler içinse -aslında hiç mutsuz olmamış - Füsun için,  ölüm;  mutlu-
luktu… 
 
O gün bizim mahallede tüm ağaçlar,  kuşlar ve çocuklar,  Anıl’ın şekerden çürümüş 
dişlerine rağmen gülümsediğine şaşarak,  anlattıklarını dinleyip Füsun’un yaz geldiğinde 
geri döneceğine inandı… 
Anıl da çürümüş dişlerine rağmen gülümsemenin güzelliğine! 
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YALNIZ KUŞ Pıtı pıtı,  pıt…pıt… İki küçük çıplak 
ayak sabahın alaca karanlığında,  koşar adımlarla 
uzun koridoru geçip salona daldı. Masanın ayakları 
dibine saçılmış kırık dökük oyuncaklar arasından 
sayfalarının çoğu karalanmış yırtık dökük bir 
defterle bir kalemi çekip kucağına bastırdı minik 
kız. Sonra ördek yalpalayışıyla tekrar koridora 
koşup ilk odanın yarı açık kapısını hızla iterek 
yatağında uyuyan kadını şiddetle dürtükledi: 
“Haydi kalk babaanne,  kuşları yapalım!” Kadın 
sanki onu bekliyordu. Gözlerini açmadan küçük 
kızı yatağına çekerek uykulu uykulu söylendi: “Şişt 
sus,  uyandıracaksın herkesi. Bu saatte resim mi 
yapılır? Gel gir yanıma da uyuyalım…”  
Üç yaş. İsteğinde hem sömürücü hem de çok 
ısrarcıydı böyle. Yatağa girmemek için direnirken 
mızırdandı: “ Ama ben kendim yapamıyorum,  
yardım et bana!” Kadın,  çaresiz gözlerini açıp,  
biraz da sitemkar,  yatakta doğruldu: “Gel bakalım 
gözümün çırası,  gel yapalım bakalım,  ama sadece 
bir defa,  ikincisi yok tamam mı,  söz mü?” İsteğini 
yaptırmanın mutluluğuyla “Tamam babaanne,  
söz.” dese de biliyordu ki aynı resmi defalarca 
yaptırmaya uğraşacaktı kendisine. Yaptıracaktı da. 
Çaresiz kalkıp ışığı yaktı. Birlikte yatağın kenarına 
oturdular. Yarı boş buldukları bir sayfaya minicik 
eli babaannesinin elinin üstünde,  birlikte çizmeye 
başladılar resmi. Yan yatmış V şeklindeki 
görüntüleriyle göçmen kuşlar göçe başlamışlardı 

işte yine boş sayfada. O,  bıkmaksızın aynı soruları soruyordu babaannesine. “ Bunlar 
kuş mu? Kanatları nerde? Niye uçuyorlar?”“Onlar göçmen kuşlar bir tanem. Üşüdükleri 
zaman babaları onları alır,  hep beraber başka bir şehre uçarlar.” ,  “Niye?” ,  “Orası 
daha sıcaktır da ondan.”,  “Niye?” “Üşümesinler “ diye… 
“Benim babam da götürür mü bizi oraya,  biz üşüyünce?” Sonra sürü başındaki şekle 
parmağıyla dokundu: “Bu ne babaanne?”Elini çizimler üzerinde gezdirirken çoktan 
ezberlediği yanıtı yine kendisi verdi: “Bu baba kuş.. bu anne kuş.. bunlar benim 
arkadaşlarım, ” Eğilip babaannesinin gözlerinin ta içine baktı: “Bu da babaanne kuş..” 
Sonra kalemi kadının elinden çekerek uzakta bir boşluğa rastgele şımarıkça bir karalama 
yaptı: “Bu ne babaanneciğim?” Daha önceki sorgulamalarından orada bir gizem 
hissetmiş olmalıydı ki çocuk şeytanlığıyla üzerine gidiyordu işte. Kadın da zaten bu 
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sorunun geleceğini biliyor,  bekliyordu. Çünkü kaçıncı defadır soruyordu aynı soruyu. “ 
Ee.. Dün söylemiştim ya ;  o da uzaklarda kalmış,  onlarla gelemeyen bir kuş,  yalnız bir 
kuş…” “Niye uzaklarda kalmış ? Onu da götürsünler babaanne!”, “Götürmüyorlar işte,  
ne bileyim ben!”, “Yemeğini mi yememiş? Ama karnı acıkmamış ki onun.” Yüzünü 
buruşturdu: “Yoksa o da ağlar ama..” Küçüğün sorularını sabırla yanıtlarken artık 
uykusu kaçmış gözleri,  uzaktaki kuşa takılı kaldı bir süre. “Kuşlar ağlamaz bebeğim! 
Kuşlar ağlamaz..” Çocuk inatlaştı: “Ağlar..ağlar.”.diyerek resme boydan boya bir çizik 
attı sinirle. Kadın engellemedi onu. 
Keşke oda karalayabilseydi,  içindeki kendine kızgınlığını. “Ben o kuşu çok seviyorum. 
Onu da götürsünler,  üşür orada sonra.”diye ısrarla söyleniyordu çocuk“Ben de 
seviyordum onu bebeğim. Ben de seviyorum,  ama götürmemişler işte. Yapabileceğim 
bir şey yok…” İki gündür,  kuşları çizmeye başladıklarından beri gidip gidip geliyordu 
kağıt üzerinde çok uzun yıllar ötesine. Zaten,  ne zaman havada bir kuş sürüsü görse,  
bir göz kırpışı kadarcık zamanda 9 yaşında buluverirdi kendini çocukluğundaki o küçük,  
karlı Anadolu beldesinde.Bazen kısacık bir an,  uzaktaki yolun ortasında kendine el 
sallayan Halil’i görür,  içindeki o küllenmiş pişmanlık hafif bir rüzgarla sıyrılır,  
kanayacakmış gibi acır ve bir “keşke” sancısıyla ezilirdi içi. Ama sadece birkaç saniyelik 
bir zaman.  
“Üşüdüm babaanne.!” diyerek yorganın altına girdi küçük torun. O da hissetti soğuğu,  
dalgın gözleri hala “yalnız kuş”ta takılıyken. O da üşüdü,  önündeki beyaz sayfa da. O 
günkü soğuk ve büyülü beyaz örtü yeniden geldi gözlerinin önüne. Büyüdü,  büyüdü 
netleşti: Oradaydı işte yine,  o iki katlı büyük evin önünde. Siyah- beyaz sessiz bir film 
seyreder gibiydi şimdi. Karın dallarını eğdiği küçük çam fidanına yaslanmış zayıf kızı yani 
kendini buldu tekrar orada. Birkaç adam sırtlarında taşıdıkları büyük küçük eşyaları evin 
merdivenlerinden indiriyor,  kardan temizlenmiş yolun kenarındaki kocaman bir 
kamyona taşıyor yerleştiriyor,  sonra yenilerini getirmek üzere tekrar eve çıkıyorlardı. 
Birbirine çok yakın tek katlı küçük bahçeli evler vardı bu karlı tabloda. İfadesiz gözleri 
eşyaların gidiş gelişine sabitlenmiş onlarla bir gidiyor bir geliyordu. Soğuktan mı yoksa 
çözümleyemediği duygularından mıydı kaskatı duruşu?. Buz kesmiş eldivenli elleriyle 
farkında olmadan dallarda katmanlaşmış karla oynarken arada sırada da ağacın 
dibindeki karsız toprağı,  siyah potinleriyle dürtüklüyordu. Babası merdivenin başında,  
içeri bir giriyor bir çıkıyor,  işçilere talimat veriyordu. Annesi ile kardeşi neredeydiler,  
göremiyordu onları. Ne kadar da yabancıydı çocukluğu,  halbuki ne kadar da tanıdıktı. 
Şimdi onu anlayabiliyor,  o zamanki duygularıyla tam anlamıyla özdeşleşebiliyordu artık. 
O ayrılış anında belli edemediği,  etmek istemediği,  anlamaya çalışmadığı karma karışık 
duyguları,  umutsuzluğu,  yalnızlığı şimdi tüm ayrıntılarıyla içinde hissediyordu. Evet 9 
yaşındaki bu çocuk hem kendisiydi ama ne kadar da uzaklarda kalmıştı,  hem de 
bambaşka birisi olarak. 
Eşyaların yüklenmesi tamamlanıp kamyon hareket ettiğinde içinde hissettiği o acı 
çekilişi,  boşluğu sanki şimdi olmuş gibi yeniden hissetti. Gözleri bir an oradan uzaklaşıp 
üzerinde kocaman harita asılı bir karatahtaya kaydı..“Kuzeyinde Karadeniz.. batısında 
Ege Denizi...” Öğretmen ders anlatıyordu sınıfta. Birden anlatmasını kesip sordu:” İzmir 
şehri hangi bölgemizdedir çocuklar,  kim bilecek bakalım? Cevabı beklemeden de 
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kendisini öne çıkarıp devam etti: ” Biliyor musunuz,  arkadaşınızın bu gün sınıfımızda 
son günü. Onunla vedalaşın. Yarın Ege Bölgemizdeki İzmir’e gitmek üzere buradan 
ayrılacaklar.”Gerisini duymadı bile,  sadece öğretmenin uğuldayan yankılı sesi gidip 
gelip çarpıyordu hala kulaklarına. Özne kendisiydi. Bir suçlu gibi konu değişene kadar 
başını önüne eğip sessizce beklemişti. Herkesten ayrıcalıklıydı bugün,  sevinçli miydi 
kederli mi? Gururla mahcubiyet çarpışıyordu sanki içinde. “İzmir’e gidiyorlarmış.” Ama 
kimse söylememişti ki ona,  kimse sormamıştı ki buralardan gitmek isteyip istemediğini. 
Kimse önemsememişti ki onun duygularını. Çocuktu çünkü... O da inadına sormamıştı 
kimseye evdeki telaşı fark ettiği halde..Arka sıraya bakıp Halil’in yüzünü görmek için 
dayanılmaz bir istek duydu içinde. Ama işte yine her zamanki gibi bakamıyordu ona. 
Utanıyordu. Üzülmüş müydü acaba Halil? Bilemeyecekti bakmasaydı ona ama bakmadı 
yine de. Babası okuldan alıp ta eve getirdiğinde,  oradaki telaşı,  denk edilmiş eşyaları 
görünce hissettiği gerçekle çarpışıp,  sendeledi. İşte,  doğruydu öğretmenin sözleri. Ama 
bu kadar yakın olmak zorunda mıydı,  bu kadar çabuk?..Demek yolculuk vardı yarın,  
ayrılık vardı. Doğudan batıya. İnce bir sızı derince çizdi küçücük yüreğini. 
Göçmen kuşlar kış bastırmadan uçup gitmişlerdi sıcak ülkelere sonra yine geleceklerdi. 
Şimdi sıra onlardaydı demek. Hem de kışın ta ortasında. Böyle zamansız göç olur 
muydu. Kuşlar şanslıydı,  ya kendileri? Dönmeyeceklerdi ki bir daha buralara.Çoktan 
uzaklarda kalan okuluna,  sınıfına,  sırasına,  yüzlerini bile seçemediği arkadaşlarına 
baktı şöyle bir. Ne kadar da uzaktılar şimdi. O zaman bakamadığı Halil’e şimdi cesaretle 
bakabiliyordu ama Halil’in yüzü bile belli değildi artık. Oysa hiç bakamamışlardı 
birbirlerinin gözlerine.  Mavi miydi,  çakır mı yoksa kahverengi miydi onun gözleri. 
Bilmiyordu bile. Esmer miydi,  kumral mı? Babası ile tek başına yaşayan yoksul ve 
gururlu bir çocuktu Halil. Sessizdi. 
“Haydi şimdi duvara asalım resmimizi,  babaanne!”Çocuk ,  alaca karanlık duvardaki 
uzun siyah saçları boynundan aşağı dalga dalga dökülen genç kız fotoğrafını başıyla 
işaretleyerek sordu,  kim bilir kaçıncı kez: “Bu senin resmin mi babaanne? ” “Benim 
fotoğrafım o.” diye özlemle gülümserken ellerini gayri ihtiyari yüzünde dolaştırdı. 
Gençlik çoktan gitmişti. Yılların oluşturduğu çizgiler parmaklarının altına saklandı. Hiçbir 
benzerlik yoktu iki fotoğraf arasında sadece hüzünlü bakışlarından başka. Bakışlar 
değişmezmiş zaten. “Sen değilsin babaanne,  benim o!” Israr etmedi. Kendisi biliyordu 
ya … 
Varlığından bile haberi yokken “Halil seni seviyor!” diye teneffüste yolunu kesen o 
çocuğun sözleriyle başlamıştı Halil’e ilgisi. Ne kadar da utanmış,  hiçbir şey 
söyleyememiş kaçmıştı sınıfa. Demek onu önemseyen birisi vardı sınıflarında Halil 
isminde. Ama hiç konuşmadılar,  bakışlarını hep kaçırdılar gözlerinden. Hep kaçtılar 
birbirlerinden. Halil’in annesi öldüğünde bile,  çok üzülmesine rağmen herkes gibi teselli 
edememiş,  hep gerilere saklanmıştı. Nedendi bu tutukluk? Sanki ortaya çıkarsa 
kendisine haz veren. güven veren o değişik duyguları kaybedeceğinden miydi korkusu… 
Ama zaten ömrü boyunca bu tutukluğu hep yaşamamış mıydı? Ah,  duygularındaki bu 
dışa vuramama eksikliği neydi?..“Babaanne,  haydi bunu da asalım duvara..” Küçük kızın 
dürtüklemesiyle geldi kendine. Birlikte yaptıkları bu resmi duvara astırmak istiyordu,  
diğer fotoğrafın üstüne. Astırdı da.“Üşüyorum,  artık uyuyalım babaanne…” 
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Bir ürperti geçti onun da vücudundan. Yatağa girdiklerinde erimeyen bir kar tabakasının 
altındaymış gibi hissetti kendini. Her taraf yine sisli bir beyaza bürünmüştü şimdi… Karlı 
tablodaki o tek katlı evlerin bacalarından tüten dumanlar çatılardaki kar katmanlarına 
yayılıp isli bir koku yayıyordu havaya. Kamyon eşyalarıyla birlikte çoktan gitmişti. Yol 
kenarlarında kendilerini geçirmeye gelmiş el sallayan insanların,  açılıp kapandıkça ses 
çıkmayan ağızlarından çıkan beyaz buharları görebiliyordu şimdi. Birisi kolundan çekti. 
İrkildi. Babasıydı.”Haydi kızım,  biz de gidiyoruz artık!” Donuk gözlerini etrafta şöyle bir 
dolaştırdı. Yoktu aradığı. Yoktu Halil. Sonra babasının kolunda ciplerine bindi. İçini bir 
küskünlük,  bir hüzün,  tarifsiz bir korku kapladı. Bir bilinmeze gidiyorlardı. Şimdi küçük 
dünyasında kocaman korkular dolaşıyordu. O kadar yalnızdı ki. Bütün sevdiklerini,  
Halil’i gerilerde bırakıp binlerce bilinmeyenlere kucak açacaklardı. Babası cipin 
kontağını çevirdiği zaman ümitsizlikle son bir kez cipin arka camına kaydırdı gözlerini. 
İçine birden sınırsız bir neşe yayıldı hüznü dağılıverdi. İşte.. İşte oradaydı,  oradaydı 
Halil. Oysa derste olması gerekmez miydi? Sevincini her zaman taze tutmak için,  
yavaşça kalbine hapsedip yine önüne eğdi başını. Halil,  üstünde eskimiş,  ince ceketiyle,  
ta uzakta yolun ortasında,  rüzgarda üzerindeki karları savuran taze bir fidan gibi 
salınıyordu. Soğuktan ovaladığı çıplak ellerini zaman zaman kaldırıp sallıyor sonra 
onlara doğru birkaç adım atıyordu. Okuldan kaçıp kendisini yolcu etmeye gelmişti 
besbelli ama cesaret edip onlara yaklaşamamıştı. Onun travması daha da derin 
olmalıydı. Çünkü henüz çözemediği karmakarışık duygularla içini dolduran kız bir daha 
dönmemek üzere gidiyordu. Onların gitmesini hiçbir şekilde engelleyemiyor,  
kahroluyordu. Bu küçük belde,  yani onun bildiği tek dünyası bomboş kalmıştı artık,  
sevdiğinin yokluğuyla. Arkalarında bıraktıkları insanlar dağılırken iplik iplik çizgiler 
halinde küçülen yolda dokuz yaşındaki sevgili küçük çocuk giderek uzaklaşan cipin 
arkasından koştu,  koştu. Yetişmesi imkansızdı artık onlara. Adımlarını uzatarak 
yavaşladı ve durdu. Sonra yol kenarına doğru birkaç hamle yaptı. Kenarlarda birikmiş 
karlardan donmuş elleriyle aceleyle sıyırıp sıkıştırarak yaptığı küçük kartopunu 
çaresizliğin verdiği isyanla koşarak yere fırlattı. Top “ paff” diye çarpıp dağılırken o,  
acıyla yolun ortasına çöktü. Öfke,  isyan gözlerinde çakmaklanırken uzaklaşan cipin arka 
camında da küçük bir kız,  bir nokta kalana kadar başını içeri çevirmeden ona baktı,  
baktı. Son nokta da kaybolduktan sonra,  donuk kalbinde nihayet oluşan küçük 
çatlaklardan sessizce sızan damlalar içini ılıtırken bir cesaret,  elini kaldırıp yavaşça 
salladı. Gören kimse olmadı Halil çoktan kaybolmuştu uzaklarda. Asla unutamayacaktı 
gri asfaltta peşi sıra gelen ince beyaz iplikçikleri ve orada yolun ortasında kendisini 
bekleyen küçük bir kalbi.” Keşke… “ diyecekti her hatırlayışında o karlı tabloyu,  tıpkı 
şimdi olduğu gibi: “keşke.. “ diyecekti,  “Ona el salladığımı görebilseydi…” 
“Kalkınca yeni bir çerçeve bulalım resmimize, ” diyerek döndü torununa. Uyumuştu kü-
çük sevgili. Işığı söndürmeden önce fotoğrafın üstüne astıkları karalanmış resme kaydı 
gözleri yeniden. Yine gördü o karlı tabloyu. A.. a o da ne? Yol bomboştu. Yoktu Halil,  
gitmişti. Ne olmuştu? Rahatladığını hissetti birden. Çözülmüştü,  belli ki yüzleşmişti ni-
hayet çocukluğuyla. Kapalı dudaklarının kenarı sempatiyle kıvrıldı,  belli belirsiz gülüm-
sedi. Elini hafifçe resme doğru sallayıp dudağına götürdü. Yavaşça fısıldadı:”Güle güle 
Halil’im,  hoşça kal çocukluk aşkım… 
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Ertuğrul ERDOĞAN 

“ 1958 yılında Ankara’da doğdu. Babasının 
1968’de kurup,  yayın hayatına,  Hasan Hü-
seyin Korkmazgil,  Fikret Otyam,  Mümtaz 
Sosyal gibi yerli ve yabancı yazarlarının bu-
lunduğu 36’ya aşkın  kitabı,  Türk okurlarına 
sunan,  “Doğan Yayınevi”nde kitaplar arasın-
da büyüdü. 1980 yılında  yayınevlerinin ka-

panması sonrası,  Ordu şehrinin ödüllü  gaze-
tesi,  “Karadeniz 52” yanı sıra,  yörenin sevi-

len Hürriyet muhabiri Erol Ataşan anısına 
yazdığı “Ağlayan Tuşlar” adlı makalesinin ya-

yın yönetmeni’nce beğenilmesi sonucu,  
kendisine teklif edilen Akajans ve Tercüman 
Gazetesi’nin Ordu muhabirliğini gurbet ko-
şullarında 1982-1983 yılları arasında yaptı. 

Daha sonra,  ekonomik nedenlerle çok sevdi-
ği gazetecilik mesleğinden ayrılıp,  PTT’de gö-

rev aldı. “Daha iyi bir dünya için,  herkesin 
yapabileceği güzellikler mutlaka vardır”  slo-
ganı ile,  Sevginin,  hoşgörünün,  barışın ve 

adaletli bir paylaşımın olduğu  dünyada,  in-
sanların ‘refah ve mutlu yaşama hakları’nın 

bulunduğunu benimseyenlerdendir.  Evli 
olup,  Doğa Ege adında  bir oğlu vardır.   Ha-
len İnternet’in çeşitli edebiyat siteleri yanı sı-
ra yazılı basında  “Köşe yazarlığı” yapmakta-

dır. 
ADRES :  Kültür Mahallesi Balcalı Sk. Kanarya 
Sitesi A blk No 8/9 Nilüfer /BURSA TEL: 0 505 

415 44 06  (cep) 
0 224 452 64 98  ( ev ) 

 

 
 

KARINCA İNCELİĞİNDEKİ 
YAŞAM                                               
 
 İnsanlığın büyük yazgısı… İki lok-
ma ekmek parası ve  çevremize  çörekle-
nen   terörle savaş  belasından kurtulmak 
adına sınırlar aşılan,  uğrunda ana,  baba,  
kardeş  ve sevgililer terk edilen,  yanık tür-
külerimizin vazgeçilmezi göç.. Ve  gidilen 
diyarda bilinmezlik  içinde  ürkekçe yaşa-
nan  yalnızlığımız…  
 Mahallemiz,  altmışlı yıllarda şeh-
rin oldukça uzağında yeni oluşan bir varoş-
tu. Sokaklarımızda asfalt yoktu ama siyasi 
partilerin at ve altı oklu bayrakları  her ta-
rafı süslerdi. Su varillerinin yanında harçla-
rın içinde yoğrulan  kazma ve küreklerin 
sesine kulak verir,   yoğrulan harçları,  zabı-
taların görmemesi için örtülen brandalar 
gizliliğinde duvarla buluşturulmasını izler,  
sonra da  bir sabah uyandığımızda  mantar 
gibi çoğalan kerpiçten derme çatma gece-
kondudaki  yeni komşularımızla tanışırdık. 
İçme suyu en büyük sorundu.  At arabasıy-
la teneke içinde  su satan Ali amcanın ge-
tirdiği  sudan,   kana kana içerdik. O da 
evimizden biriydi. Esmer,  gözleri mavi ve 
çakmaktı. Avurtlarının çöküklüğü çok siga-
ra içmesinden belliydi. Kararmış yüzünün 
ardındaki ensesi tıpkı bir filin derisi gibi ka-
re kare ve  pürüzlüydü. Samandan içi dolu 
kırmızı desenli yastıklı sedirde ayaklarını 
uzatarak oturup,   karnına çektiği diğer dizi 
üstündeki çayı dökmeden höpürdeterek  
içmesini ilgiyle seyrederdim. Ah! Komşula-
rımız.. Hele sen Meliha teyzemin beyaz 
tenli Bediası,  benim küçüklük sevgilimdin. 
Annen nasılda sıkardı tombul yanaklarımı,  
hem de canımı acıtırcasına.. Ya babası? 
Oda her zaman gördüğüm  kısa kollu atle-
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tinden taşan  beyaz kılları  kıvırcıktı. Odası siyah beyaz renklerle bezenmişti. Radyosu-
nun başında “Gooool…” diye bağırıp havaya sıçradığında,  nasılda korkardık. Hele seni 
unutur muyum,  Arap Hasan,  ilk çocukluk arkadaşımdın. Seninle birlikte  kiraz ağacının 
tepesinde nasıl da özgürdük.  Kulağımıza taktığımız kirazlar nasıl da  güneşte  parlardı… 
Bahçemizdeki kümes tellerinden  saz yapar,  sonra da  aşklarımıza serenat yapardık mü-
ziğin en güzel namelerinde. Ahh! Ahh!... Ekranın bilinmezliği ve,  radyomuzun yanıp sö-
nen yeşilliğinde balkonumuzda  babamla komşularımızın yaptığı  sohbetler ile bahçe-
mizdeki  değişik çiçekler üstünde dolaşan böceklerle kelebekleri kovalayışımız,   bir de 
kurbağaların  vıraklamalarına aldırış etmeden gecenin karanlığında korkmadan saklam-
baç oynayıp sonra da enerjimizin doruklarına ulaşarak yorgun düşen bedenimizi kedi 
kıvrımında olduğumuz yerde uykuya bıraktığımız günler hiç  unutulur mu?  Banyoların 
küvet ve alafrangalığını bilmezdik. Yaz geldiğinde  bahçeye kurulan geniş teneke leğenin 
içinde,   tüm çıplaklığımızla suyun içindeki sabunun kayganlığı ile oyun oynar,  su sıç-
ratmalarla,  annemizin şakadan şaplağını bacağımızda hissederek paklanırdık. Gecekon-
duda komşuluk ilişkileri farklıydı. Kış geldiğinde hep birlikte el atılırdı kömür ve odunla-
rın yüküne,  salça,  tarhana ve eriştenin hassı hep birlikte yoğrulurdu ocakların başın-
da… Ah ne güzeldi o yılların komşuluğu,  yemekler ve börekler hep birlikte paylaşılırdı 
bereketli soframızda. Komşulardan gelen tabaklar da öyle boş olarak geri gönderilmez-
di.  
 Ve gecekondundan göz yaşları ardında başka diyarlara göçtüğümüz yıllar.. Bir 
kamyonun üstüne sıkıştırılmış eşyaların arasında göz ucuyla baktığım gerideki anılarımın 
nokta gibi kayboluşu… Kamyonun kasasından yüksek binaları ilk kez görüyordum. Altı 
katlı sarı binanın mermer tabelasında,   “ 1957” yılı yani ablamın doğum tarihi ile “Le-
vent” yazısını babama sorarak,  ‘ne anlama geldiğini’ öğrenebildim. Kiralık tuttuğumuz 
evimiz apartmanın son katı,  sanki gök yüzüyle birleşmişti. Balkonundan aşağıya baktı-
ğımda gecekonduda gördüğüm insanlar,  küçücüktü.  Komşularımızda öyle etrafta  da-
ğınık değildi,  bir apartman içinde onlarca ev sıkıştırılmıştı. Her şey durağındı.  Gecekon-
du daki gibi özgürce koşmak yoktu. Adımlarımız sanki evin içinde karınca inceliğindeydi. 
Artık gürültü yapmayacağımız,  kirazlar gibi kulağımıza küpe olmuştu. Eşyalarımızın yer-
leştirilmesiyle,  gecekonduda üstünde yıllardır yemek yediğimiz tahta ve sarı boyalı ma-
samız doğrusu balkonumuza daha çok  yakışmıştı. Artık  küçücüktüm büyük apartman-
lar arasında,  cicili çocuklarda ne temizdi. Bir başkaydı asfaltlı yollar. Hele pencereden 
uzanan anneler,  şalvarsız,  bakımlı ve bukleliydi saçları. Topaç,  naylon top ve yirmi beş 
kuruşluk gazozların sıktıran asitliğinde ne güzelde oynardık kuşların cıvıltılı o güzel ba-
harında… 
 İşte hayatımın askerden sonraki ikinci göçü… Yüreğimi burkan ve bir bilinme-
ye doğru yolculuğum…  
 Otobüsümüz gecenin karanlığını yararak,  yol çizgilerinin bitmezliğinde ilerle-
diğinde,  gurbetteki yalnızlığımın geleceğini de kestiremiyordum. Güneşin bir bebek ta-
zeliğinde doğan ışıklarını,  Karadeniz’in hırçın suları üstünde dans ederken gördüğümde,  
Ordu Şehrine geldiğimi anlamıştım. Hani “Gurbet O  Kadar Acı ki…” diye başlayan şar-
kımızı yazana da hak vermemek elde değildi. 
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 İlk günlerde kaldığım  üç katlı ve yeşile  boyanmış otele,   gece saat yirmi dört-
ten sonra girmek yasaktı. Oysaki,   Ordu’nun kordon boyu’ndaki en güzel saatleri gece-
den sonra başlardı. Ana ocağında kaldığım  temiz ve ütülü çarşafların yerini,  otelin  kirli 
beyaza bürünmüş çarşafları almıştı. Odamın içinden denizin dalgalarını işitebiliyordum. 
Yatağımın hemen kenarındaki üstü aşınmış sehpanın üstündeki  kireç tutmuş sürahi ve 
bardağından su içilecek gibi değildi. Kapağını açtığım elbise dolabı ise neredeyse elimde 
kalacaktı.  Hele hele  bavuluma özenle yerleştirdiğim elbiselerimi  yatağımın altına sak-
ladığım  kırmızı leğen içinde yıkadığım otelin lobisini hiç unutamam. Ordu şehrine ne-
den geldiğimi merak ettiniz değil mi? Hemen söyleyim. “Dizgi Operatörlüğü” desem,  
oda neymiş,  diyenleriniz belki de olacaktır. Evet Ordu’nun sevilen ve en çok okunan 
mahalli gazetesi “Karadeniz 52” de,  hani sıcak kurşunların matris baskısıyla satır satır 
dizdiği makinede ekmek parası için çalışmaya gelmiştim…  
 
 İnsanın sevdiklerini uzaklarda bırakıp gurbete göçmesi  gerçekten kolay değil-
di. Geceleri olduğunda paylaşacağınız,  hastalandığınızda size bir tas sıcak çorbayı vere-
niniz olmadığını düşünürseniz,  sanırım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ordu şehri 
Ankara gibi memur kenti olmadığından kiralık ev bulmakta oldukça güçtü. Altı ay kaldı-
ğım otelden sonra tuttuğum  bir odalık evime,  süpürgelikteki dostum olmasına rağmen 
geceleri geç gelmenin özgürlüğünü uzun süreler tatmıştım. Şimdi “Süpürgelikteki dos-
tum” da kimmiş diyeceksiniz. Uzun zamandır arayıp da bulamadığım,  ilk günler çok kız-
dığım ama daha sonra onun bir fare olduğunu anladığımda,  ilerleyen günlerde yalnızlı-
ğımı paylaşan arkadaşım olacağını tahmin edemezdim. Sıkı dosttuk sıkı… Artık otelde 
kaldığım günlerdeki gibi öylesine hemen eve dönmek yoktu. Sevdiğimi,  ay ışığının deni-
ze yansımasında ve kordon boyunun o güzelim ihtişamı arasında sabahlara kadar  güne-
şin deniz üstüne akseden kızıllığında çay bahçelerinden gelen hasret türküleri arasında 
düşündüm… 
 
 Evet,  denizi olan şehirlerde yaşayanlar şanslıydılar.  Günün onca yorgunluğu-
nu kordon boyundaki  çay bahçelerinde,  denize yakın kurulan masalarında bir yudum 
çayın tazeliğinde atmaları içten bile değildi. Bende,  günün yorgunluğunu böyle atardım.  
Şarkıların namelerinde ve denizin o eşsiz dalgalarının çıkardığı sesler arasında sevdiğime 
yazdığım sayfalarca dolusu mektupların satırlarında hep hasret,  umut ve gelecek var-
dı… Yaşam,  şairin dediği gibi;   ‘gülmek,  ağlamak ve göçüp gitmek’ değil miydi? 
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Gülşen KADIOĞLU 
 

1957 Malatya doğumlu.  
Açık Öğret im Fakültesi İktisat 
mezunu. Maliye Bakanlığından 

1997 yılında emekli oldu. 
Evli, 29 yaşında bir kızı, 23 yaşın-

da bir oğlu var. 
Yarışmaya Ankara’dan katılıyor. 

 
 

İletişim 
Umut Mah. Gökçen Sokak No:2/3 

Küçükesat – Ankara 
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DEVLET MEMURU 
          Kaçıncı kezdir aynı duygularla gözlerini 
yummuş öylece yatıyordu. Üstelik kaç gündür o 
halde olduğunu bile bilmiyordu. 
          Günlerden neydi o gün,  vakit akşam mı,  
yoksa güneş henüz doğmamış mıydı? Gözlerini 
açabilse sormaya takati olsaydı biraz öğrenecekti 
belki ama,  başının ağrısı izin vermiyordu ki. O kıvır 
kıvır saçlı,  kara kaş kara gözlü,  esmer tenli yakı-
şıklı oğluna baktıkça biraz canlanır gibi oluyordu.” 
İyileşmem lazım “ diyordu bu kez de. Her defasın-
da böyle kalkmamış mıydı  yataktan. Bu seferde 
kalkardı elbet ama… Acaba diyordu kendi kendine 
mırıldanıyordu,  “umudumu yitirmek üzere miyim,  
onun için mi bu kadar halsizim,  ” yoksa yoksa,  
tövbe tövbe" çekti içinden. Düşüncesi bile ürpertti 
onu. "Hakkım yok kendimi bırakmaya kalbimi fe-
rah tutmalıyım." diyordu içinden. 
         Oğlunun parıldayan gözlerine bakınca uçuve-
riyordu esmer düşünceler. Yerine pembeler,  sarı-
ları uçuşuveriyordu yatağın etrafında. Böyle anlar-
dan birinde evdeki iki küçük kızının da onu izledi-
ğinden habersiz ancak oğlunu izliyordu. 
        Sanki güneşi,  ayı,  hayatı,  yemesi,  içmesi 
herşeyi oydu. Hayatta kalması ya da kalmaması 
ona bağlıydı onun için dünya,  oğlu=hayattı. Yine 
dalar gibi oldu,  kendindeydi ama gözünü açamı-
yordu,  öyle daldığı anlarda uyuduğunu zanneder-
di başucunda bekleyen oğlu. Oysa hep düşünürdü, 
dünü değil tabi ki o şehre nasıl ve neden geldikle-
rini , neden eşinin genç yaşta onu bırakıp sonsuz-
luğa gittiğini,  beş çocukla verdiği yaşam mücade-
lesini düşünmüyordu hiç. Artık varsa yoksa oğlu-
nun bugünü ve yarınıydı tek düşüncesi. 
         Umutsuzluğa kapılması ara sıra,  kalbinin sı-
kışması,  bakışlarının solması hep o yüzdendi,  göz-
lerini açıp tekrar yumduğunda geçen gün müydü 
hafta mıydı hatırlayamadığı o anı düşünüyordu. 
Aklından hiç çıkmayan ve de hiç çıkmayacak olan o 
anı.  
          Yetkili,  “oğlunuzu işe alamayız hanım.“ de-
mişti,  “Özürlülere iş vermiyoruz” 
       “Ama neden. Benim oğlum.  Benim oğlum" 
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daha cümlesini bitiremeden dizlerinin bağı çözülmüş,  gözleri kararmış kendini yerde 
bulmuştu. 
         Ayıldığında ağlıyordu. "Ama benim oğlum sağlıklı. Liseyi dereceyle bitirdi. Çok akıllı 
bir gençtir." diyebildi. "Sadece bacaklarının felçli olması mı  onu engelli yapan?" dediyse 
de dinletemedi yetkili kişiye. Oradan nasıl ayrıldığını hatırlamıyordu. 
         O günler için mi sırtında taşımıştı onca yıl,  boşuna mı göğsü kabarmıştı güzel karne 
günlerinde. Oğlunu öven öğretmenler boşuna mı etmişti onca güzel sözleri. 
        İşte o günden sonrası yataktaydı. Oğlunu o mahalleden,  acımaklı bakışlardan yine 
kurtaramamıştı. 
        Akşam olmak üzereydi,  tekrar daldığı için kapının çaldığını duymamıştı,  kapının 
tokmağı ısrarla birbiri ardına vurup duruyordu oysa. Ortanca kız korkuyla sıçradı yerin-
den,  koşup kapıyı açtı ardına kadar. Uzaktan bir ahbaplarının kızıydı gelen,  nefes nefe-
se kalmıştı. “Anneni çağırır  mısın?“ dedi,  “ama annem kalkamaz ki hasta o” dedi küçük 
kız. ” İçeri gelsene.”  Yatağın başucuna kadar geldi,  nefes nefese kalmıştı.  
        “Teyzeciğim aç gözünü bak ne diyeceğim”,  zoraki açtı gözlerini biraz da doğrulma-
ya çalışarak “Buyur kızım hayırdır “ dedi. Feri sönmüş gözlerini ondan ayırmadan,  güç 
bela. 
        “ Ankara'dan teyzeciğim,  Ankara'dan telefon geldi,  ağabeyim aradı” 
        “ Bizimle ne ilgisi olabilir kızım?“ dedi zoraki. 
        “Yarın sabah sınav varmış Ankara’da , memuriyet sınavı. Salih abiyi çağırıyor.”   
        “Anlamadım bir daha söyle bakayım ne dedin? “ 
Tekrar etti akraba kız,  ertesi gün Ankara’da olmalıymış öyle diyordu ama nasıl olacak,  
oğlum nasıl gider oralara ben nasıl kalkarım yerimden. 
        "Hadi anne..." dedi oğlu ışıl ışıl gülen gözleriyle,  "hadi kalk." 
        Sadece kalkıp kalkamayacağı değildi onu düşündüren iyice yatağa gömen. Neyle 
gönderirim diye düşünüyordu yol parası bile yoktu. ‘Tanrım sen yardım et bana’ dedi 
kendini toparlamaya çalışırken. 
        Bir an önce kalkmalıydı,  kalkabilmeli,  kırıntıları kalmış gücünü kullanmalıydı. Öyle 
yaptı. İlk hamlede başı döndü,  sendeledi ama ikinci hamlede kendini ayakta buldu. 
Ayakta durabildiğine göre gidebilirdi.  Sevindi. 
        Önce komşuya uğrayıp biraz borç almalı diye çıkmıştı kapıdan. Zira üç aylığını alalı 
iki ay olmuş paralar suyunu çekmişti.  
       Paranın bir kısmıyla bir faytona bindiler.  
        Terminal epeyce uzaktı . Vardıklarında vakit epeyi ilerlemişti.  Faytondan iner in-
mez,  kalkmak üzere olan otobüslerin yanına koştu güçlükle de olsa. Ne yazık ki hiç bi-
rinde yer kalmamıştı. Birer birer kalkıyorlardı. Son otobüsün şoförüne yalvarmaya baş-
ladı. 
        “Ne olur" diyordu "oğlumu alın otobüse,  yerde otursun  ama bu akşam gitsin. Gi-
demezse eğer..." Dili varmıyordu gerisini söylemeye. 
         O kadar dil döktü ki. Gücü tükenmişti iyice. Ne yapacağını bilemez halde tam vaz-
geçmek üzereydi ki bir ses duydu. Arka koltuklardan birinden geliyordu .  
        “Gel hanım getir delikanlıyı. Yerimi ona veriyorum madem ki bu kadar acil. Ben ya-
rın gitsem de olur." diyordu adam. "Allah’ım sana şükürler olsun" diye içinden konuşur-
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ken bir yandan da adama nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu. 
        Oğlunu yerleştirip Allaha emanet ederek göndermişti o akşam Ankara’ya.  
        Eve nasıl döndüğünü hatırlamıyordu bile. Mutlulukla karışık olabildiğince halsiz bir 
şekilde attı kendini yatağa tekrar.   
        Şu birkaç saat içinde olanlara inanamıyordu. Hayal miydi,  yoksa düş mü ? Dua et-
meye başladı içinden. İnşallah  bu sefer emekleri karşılıksız kalmazdı. 
       Ardından gelen o bir haftanın nasıl geçtiğini anlamamıştı. Hızla iyileşip kalkmıştı çok 
şükür. Bir de haber gelse daha da iyi olacaktı. 
       Ne güzel olurdu. Oğlu işe alınsa. Ah işte o zaman neler diyecekti onu üzenlere,  ma-
halleliye,  o yetkiliye… 
       Günler bu düşünceyle geçerken. Beklenen haber geldi. 
       İnanamadı. Ağlasa mı ? Yoksa gülse... Deli derler mi acaba ? Ne derlerse desinler ar-
tık umurunda değildi   dünya. OĞLU MEMUR OLMUŞTU. Evet oğlu işe alınmıştı. Hani 
olmazdı. Hani olamazdı! Oldu işte. Hem de Başkente. Yaşadığı yılların en güzel anıydı o 
an.  
       Üç beş parça eşyalarını yükledikleri kamyonetin önünde otururken şöyle bir bakmış-
tı etrafına. Aslında haykırmak geliyordu içinden. Ama tutuyordu kendini. Yine de ekme-
ğini yiyip suyunu içmişti ne de olsa. Kocasının işi nedeniyle geldiği bu şehirden oğlunun 
işi nedeniyle göçüyordu. Hem de memnuniyetle. Gururluydu. Herkese duyurmak “Gö-
rün işte oğlumu görün...” demek istiyordu.  
      Sessizce son bir kez dönüp baktı ardından el sallayan mahalleliye. Sevinçlerine,  hü-
zünlerine,  kırgınlıklarına,  evine,  taşlarına,  sokağına. Bir daha göremeyeceğini bilirce-
sine…. 
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YAZGI 
                Dipteki odamdan çıkmış,  uzun koridorda 
yürüyordum. Karşıdan tekerlekli sandalyede birinin 
gelmekte olduğunu fark ettim. Yaklaştıkça onun sarı-
şın,  yeşil gözlü çok güzel bir genç kız olduğunu gör-
düm. Yanımda durup’’Siz yeni misiniz?’’ diye sordu. 
‘’İkinci günüm’’ deyince ‘’ Nasıl olur,  ben buradaki 
herkesi tanırım,  sizi fark etmemişim’’  O’na ‘’Geçmiş 
olsun. Öğrenci misin?’’ diye sorduğumda ise ‘’ Hayır. 
Ben felç oldum. Adım Kader. Siz kaç numaralı odada-
sınız. Akşam odanıza gelsem,  sizinle sohbet etsek,  
rahatsız olur musunuz?’’ Memnun olacağımı söyle-
dim. Anlaşılan beş aydır bu hastanede fizik tedavisi 
gördüğü için,  değişik insanlarla tanışmak,  ona iyi ge-
liyordu. O’nun durumu içimi acıtmıştı. Fakat felçli bir 
genç kızın böylesine neşeli,  güler yüzlü,  ışıltılı görün-
tüsüne de şaşırmıştım doğrusu. 
                Daha sonra spor yapmak için salona gittim. 
Orada pek çok hasta vardı. Doktorlarının,  durum-
larına göre kendilerine verdiği egzersiz programlarını 
uyguluyor,  hareketlerini yapıyorlardı. Bu arada 
Kader’i de gördüm,  selamlaştık. Yanındaki beş yaşın-
daki felçli çocuğu göstererek ‘’ Bakın bu Rüzgâr,  re-
fakatçisi anneannesi,  fakat o tekerlekli sandalyesini 
güzel kullanır,  aylardır o da burada,  ara sıra beraber 
dolaşırız. Yaramazlık yapmadığı zaman iyi arkadaşız. 
Belki odanıza onunla geliriz’’ dedi. Çocuğun yanağını 
okşayıp,  onları beklediğimi söyledim. Benim sol ay-
ağımdaki rahatsızlık,  onlarınkinin yanında hiç kalırdı. 
Kısa süreli hareketlerimi yapıp bitirdiğimde,  onları da 
takip etmekten kendimi alamadım. Onlara çok zor,  
acı verici hareketler yaptırılıyordu. 
                Birkaç saat sonra Kader ile Rüzgâr ve anne-
annesi odama geldiler. Dünya tatlısı bu çocuk yerinde 
duramıyor,  arabasıyla duvarlara yürüyordu adeta. 
Kısa sohbetten sonra çocuk anneannesiyle odadan 
ayrıldı. Kader’in sohbeti pek tatlıydı. ‘’Ablacığım,  bu 

çocuk ailesiyle kendi arabalarıyla tatile giderken,  kaza geçirmişler. Babası yaşamını yitirmiş,  
ona söylemiyorlar. Zengin insanlar ama çocuğun düzelecek,  yürüyecek durumu görünmüyor. 
Çok ta huzursuz,  saldırgan oldu’’ Sanki kendini unutmuş,  ona üzülüyordu. Sonra ‘’Siz beni 
öğrenci sandınız. Yaşımı göstermiyorum,  yirmi beş yaşındayım’’ diye devam etti. Gülerek,  
neşeli şekilde hep bana sorular soruyordu. 
                  Sonra kendini anlatmaya başladı. ‘’ Demek sizinle aynı yerde oturuyormuşuz. Siz 
merkezde,  bizim evimiz ise en dış semtlerde. Babam göçmen aileden gelme. Memleketle-
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rinde zulüm görmüşler,  acılar çekmişler. Burada ise yoksulluktan kurtulamamışlar. Köksüz ot 
gibi pek çok yerde dolaşıp durmuşlar. Sonra annemle büyük bir aşkla evlenmişler. Babam 
dünyanın en iyi insanlarından biridir. Biz birbirimize saygılı,  sevgi dolu bir aileyiz Maalesef 
babam eğitimsiz,  belirli bir mesleği de yok. Geçmişte kuyruksuz uçurtma gibi,  oradan oraya 
savrulmuşlar. Son geldiğimiz yer burası. Ben burada yoksul fakat mutlu ailemin beşinci kız 
çocuğu olarak doğmuşum. İlkokulu bitirdim. Durumum çok iyi olduğu halde yokluktan okutu-
lamadım. Bizler gösterişli kızlardık. Başımıza kötü şeylerin gelmesinden korkmuşlar. Ailemiz 
bu nedenle küçük yaşta bizleri evlendirmek istedi. İki ablamı hemen,  incelemeden evlendir-
mişler. Babam sara hastası olduğundan,  bize bakamaz hale geldi. İlkokulu bitirdiğim yıl beni 
otuz beş yaşındaki,  uzakta bir ilçede yaşayan adamla evlendirdiler. ‘’ Hayret etmiştim,  me-
rakla ‘’Sonra ?’’ Bir kahkaha atıp devam etti. ‘’ Ablacığım benim hayatım bir roman veya film 
gibi. Bu evliliğe ancak üç yıl dayanabildim. Hem eşimden,  hem ailesinden her türlü eziyeti 
çektim. İşsiz güçsüz,  çevresinde de iyi tanınmayan yaramaz biriydi. Canımı zor kurtardım,  ai-
leme sığındım. Onlara,  bir şekilde çalışıp yük olmayacağımı söyleyerek ikna ettim. Sözünü 
kesip’’Peki üç yıl neden sabredip acı çektin?’’ dedim. ‘’Çünkü bu arada bir kızım,  bir de oğ-
lum olmuştu. ‘’ demez mi?  ‘’Onları vermediler,  hatta hiç göstermediler Şu an görsem bile 
tanımam. Ama onlar hiç aklımdan çıkmaz,  kalbimde taşırım hep’’. O an,  ondaki bu neşe,  bu 
ışıltı nereden kaynaklanıyor diye düşünmekten kendimi alamadım. 
              Bu nasıl yazgı diyordum içimden. O anlatmaya devam ediyordu. ‘’ Çocuk bakıcılığı 
yapmak istiyordum. Sonunda kısmet oldu,  iş buldum. Ünlü bir sahil beldesinde türkü barda 
şarkı söyleyen hanımın evine yerleşip,  iki küçük çocuğuna bakmaya başladım. Hem de be-
nimkilerin yaşlarında idiler. O hanım hayatın sillesini yemiş dertli biriydi,   iyi anlaşıyorduk. 
Kazanıyordu,  ekonomik durumu iyiydi. Eşi,  kimi,  kimsesi yoktu. Benim de sesim güzeldir. 
Bazı günler eve yorgun,  üzgün geldiğinde ‘’boş ver işi de bana şu,  şu şarkıyı söyle’’ diye 
isteklerde bulunurdu. Keyifle söylerdim,  çok kere ağlardı dinlerken. Bir gün bana ‘’Hep evde 
çocuklarla kapalı kalıyorsun,  şöyle bir başka türkü bara gidip,  baş başa eğlenelim ‘’ demişti,  
sevindim. Gittik. Bir ara şarkıcı masamızda söylerken coşup eşlik ettik. Arada mikrofonu bana 
uzattığında orada derin bir sessizlik oldu. Sonra alkışlar… Sahneye davet edildim. Alkışlar ke-
silmedi,  dört şarkı söyledim. Yetkililer adresimizi aldılar. Ertesi gün patrondan orada çalışma 
teklifi geldi. Sonra eve yeni bir bakıcı kadın tuttuk. Bir süre sonra da beni orada bir otele yer-
leştirdiler. Gayet mazbut hayatım oldu,  takdir edildim. İşimi de ciddiyetle yapıyordum. İyi de 
para kazanmaya,  biriktirmeye,  aileme de göndermeye başladım. Hatta ablamın,  ekonomik 
nedenlerle iyi gitmeyen evliliğini,  onlara katkıda bulunarak kurtardım. Kısa sürede annem-
lerin kira evlerinin yanında küçük bir ev aldık,  oraya yerleştiler. Bir odasını da kendime ay-
ırdım. Genç odası takımı bile alıp,  odamı zevkle döşedim. Hepimiz çok mutluyduk. Bir yan-
dan da ehliyet alma hazırlıklarına başladım. Elden düşme de olsa iyi bir araba aldım. Ehliyeti 
aldığım gün sevincimden uçuyordum. İlk kez arabamı tek başıma kullanacaktım. İki yüz me-
tre kadar gittim,  yolda mıcır varmış,  arabam takla attı,  altında kalmışım,  zor çıkarılmışım,  
çok ağır,  felçli olarak hastanede,  günler sonra gözümü açtım. Uzun tedavilerin çok faydası 
oldu,  bu en iyi halim’’ diye sürdürüyordu konuşmasını. İçimden,  çoğu insanlar,   geçmişteki 
bazı eski Türk filmlerindeki konuları gördüğümüzde,  düzmece,  abartılı,  saçma,  gerçek dışı 
olduğunu düşünürdük fikri geçiyordu. Demek oluyormuş. Sonra ona ‘’sen elinden geleni 
yapıyorsun. Gayret et,  sabret,  günün birinde yine o sahnelere kavuşursun. Güzel elbiseler 
giyer,  şarkılarını söyler,  alkışlarını alır,  paranı kazanırsın’’ dediğimde heyecanla ‘’Evet,  umut 
ediyorum. Şimdilerde ara sıra sahnede giydiğim bir elbiseye,  bakıyor,  öpüyorum onu. Türkü 
bardan sağlık durumumu takip ettiriyorlar. İlerde beni yine oraya alacaklar. Burada kulaklıkla 
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şarkılar dinleyip,  repertuarımı zenginleştirme gayreti içindeyim. O sırada kapı açıldı,  gelen 
refakatçi olarak kalan annesiydi. Kızıyla gurur duyuyordu. ‘’Kader’i burada herkes bilir. Dok-
torların olmadığı zamanlarda içerde,  bahçede şarkılar söylediği olur. Hastalardan,  personel-
den dinleyicileri çoktur. Kader heyecanla ‘’İsterseniz şimdi size de söylerim’’ dediğinde 
‘’Sevinirim’’ dedim. Zaten hazırlanıp gelmişti. Sanırım sahne özlemini gidermek için hafif 
makyaj yapmış,  pırıltılı bluz giymiş,   güzel,  uzun,  sarı saçlarını bir ışık seli gibi omuzlarına 
doğru taramış,  ön tarafını da özenle şekillendirmişti. Gür,  güzel,  etkileyici sesiyle,  duyarak,  
yaşayarak söylüyordu şarkılarını. Şarkı söylemiyor,  aslında bülbüller gibi şakıyordu sanki… 
‘’Evlerinin önü boyalı direk,  yerden yere vurdun sen beni felek. Bu acıya dayanamaz bu 
yürek... Evlerinde lambaları yanıyor,  köz köz olmuş ciğerlerim yanıyor… Beni gören deli ol-
muş sanıyor… ’’ Alışmış kişilerden birkaçı kapıyı aralayıp,  dinlemeye başladılar. Zevkle 
dinlerken bir yandan da düşünüyorum.’’Onun müzik aşkı,  güzel sesi hayatındaki dayanağı 
olmuş,  onunla birlikte ailesinin de… Annesi de adeta kendinden geçmiş,  kim bilir kaçıncı kez 
kızını keyifle dinlerken,  bir yandan da tepkimi görmek üzere bana bakıyor. Kader ise şakı-
maya devam ediyor. Hep birlikte alkışlıyoruz. Ona sesinin çok güzel,  etkileyici,  ses renginin 
çeşitli türden şarkılar söylemeye uygun olduğunu,  türkü dışında değişik tarzdaki şarkıları 
söylemeyi de denese,  başarılı olabileceğini söylüyorum. 
              Orada olduğum sürece bu konserlerine ara sıra devam etti. Çıkacağım gün bahçeye 
eşim de gelmişti. Kader  ‘’ ağabey de dinlesin’’ diye yine birkaç şarkı söyledi. 
             Kısa süre sonra hastaneden ayrıldım. Kontrole gittiğimde onları spor salonuna giderek 
izledim. Kader heyecanla ‘’Patronumdan haber geldi. İstersem tekerlekli sandalye ile de sah-
neye çıkabileceğimi söylemiş. Belki bir süre sonra gidebilirim. Sizi de oraya,  türkü bara bekli-
yorum’’ diyerek ünlü bir sahil beldesindeki adresini verdi. Yanında Rüzgâr vardı. Hareket 
yapma hazırlığı içindeydi. O güzel yüzlü minik delikanlı yine çok hırçındı.  ‘’Senin de ilerde 
yürüdüğünü,  belki sizin oralara geldiğimizde görürüz’’ dediğimde,  yavaşça ısrarlı bir şekilde 
‘’Ben zaten arada yürüyor,  dışarılara tek başıma kaçıp,  oyunlar oynuyorum. Bunu kimse 
görmüyor,  bilmiyor’’ sözleriyle beni şaşırttı. Büyüklerine de böyle dediği oluyormuş. Anlaşılı-
yor ki,  o yürüdüğünü hayal ediyor,  hayalle gerçeği ayırt edemiyor. 
             Bir süre sonra işimizi bitirmiş,  bahçedeki ağaçların gölgesinde banka oturmuştuk. 
Kader de geldi. Kantinden aldığımız dondurmalarla onlarla vedalaşacaktık. Dondurma ziyafe-
timizin bitiminde o yine coştu,  eşimle beni bir türküyle uğurladı: 
              Huma kuşu yükseklerden seslenir… Yar koynunda bir çift suna beslenir... 
              Sen ağlama kirpiklerin ıslanır… Ben ağlım ki belki gönül uslanır… 
           Oradan ayrıldığımızda yol boyunca,  türkünün kulaklarımdaki fon müziği eşliğinde 
düşünüyordum. Kısa süreli hastane serüvenim sırasında ilginç öyküleri olan çok insan 
tanıdım. Normal hayatta insanlar ufacık şeyleri büyütüp,  kendilerine dert ederler. Oysa şöyle 
bir hastanedeki kişileri görseler… 
 
 
 
 
 
 
 

 
Göç Öyküleri Toplantısına katılan öykü dostları 
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TEZEK KOKULU URGAN                       
  

Yorgansöğüt köyünde güneş öylesine dikti ki,  
neredeyse termometreyi patlatacak sıcaklıktay-
dı. Toprak,  son zamanlarda bir türlü yağmayan 
yağmurlardan kendini salmış,  öbek öbek çatlak-
tı.  Abuzer,  kalın kaşları arasındaki yeşil gözleri 

ve yüzündeki çizgilerle ter içinde ağasının verdiği 
birkaç ağacın kurumaya yüz tutmuş  küçük tarla-
sının  kenarına çömeldi. Düşünceler içinde top-
rağına baktı. Elinde oynadığı küçük taşları  çat-

lamış toprağın arasına bıraktı.  “Bu senede ürün 
olmazsa,  vay halime! Çoluk çocuk ne yer,  ne 

içer!” diye hayıflandı. “Ahırdaki üç koyunla cılız 
inek mi garnımızı doyuracak?” sorusuyla terden 
kirlenen şapkasını çıkardı. Biraz olsun nefes aldı-

ğını hissetti.  Biriken öfkesiyle şapkasını çatlak 
toprağa vurduğunda,   etraf toz dumandı…  

 Abuzer eve döndüğünde kapıda iki kızı 
birden karşıladı. Berfin,  on dört yaşında olması-
na rağmen  evin en büyük kızı ve fizikli olanıydı.  
Ondan iki yaş küçük Dilşah ise aksine minyon tip-
li,  gözleri iri ve beyaz yüzüyle kardeşlerinden 
farklıydı. Berfin;  “Buba o suratın ne öyle,  bir şe-

ye mi gızdın?” dediğinde,  babası dişlerinin arasına aldığı saman sapını öylesine fırlattı-
ğında suskundu. Karısı Ezma’da tülbentle sıkı sıkıya kapattığı yüzüyle kapıda belirdiğin-
de kocasının suskunluğunun ne anlama geldiğini her zamanki gibi anlamıştı. Berfinin,  
babasının üzülmesine hiç tahammülü yoktu. Cıvıl cıvıl renklerle bezenmiş başörtüsünü 
gevşetip babasına;  “ Buba artık okula gitmek istemiyom! Okumayı seviyom emme,  
hem uzun süredir öğretmende gelmi,  okulun damı da aki. Boş boş gidip gelik” dediğin-
de Abuzer,  sanki “Sen bilirsin kızım “ dercesine kafasını ileri geri salladı. Abuzer’in karnı 
açtı. Karısına;   
 “Yimek hazır mı avrat?” dediğinde,  Ezma;   
 “ Bey evde heç bişey galmadi,  yalnızca buğday çorbası yaptım. Onu da hemen 
ısıtıp gelim” sözüyle ocak başına gitti.  Çorba tenceresini yayvan kararmış saç üstüne 
koydu. Harı biten odunları da üfleyerek tekrar alevlendirdi. Kızlar babalarının iki metre 
gerisinde ayaktaydı. Ellerini yıkayan babalarına kirlenmiş havluyu uzatıp odalarına geçti-
ler. Ezma kaynamış çorbayı tabağa koyduğunda,  Altmış yedi yaşındaki Ağa karısının  is-
teğini  kocasına nasıl söyleyeceğini kestiremiyordu. Çorbadan birkaç kaşık alan kocası-
nın yüzü gevşemeye başladığında  lafa hemen girdi;   
 “ Bey,  Ağa bizim kızı istir” 
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 “ Nee!.. Berfin’i mi?” 
 “ He ya!..” 
 “ O daha küçük degil mi?”  Ezma,  elimizden bir şey gelmez dercesine sessizdi. 
Abuzer,  kaşığı ağzında bekleterek kalın kaşları arasından karısına uzunca baktı. “ Avrat,  
topraklar heç bişey vermi,   aganın vireceği başlık parası da bizi epey götürir” Ezma;  “ 
Eyide,  gızımız nedicek ki?” Abuzer kaşlarını çatarak kaşığı yalnızca çorba,   soğan ve 
ekmeğin olduğu sofraya sertçe bıraktığında Berfin’le kardeşi kapının ardında dinleme-
deydi. Babası;  “İtiraz istemem!  Gızımızın evlenmesi bizim gurtuluşumuz olcak!” 
 Kuşlar suskun,  güneş ise tepede kızgındı. Davullar patlarcasına köyü sarmıştı. 
Silahlar,  ardınca patlayan mermileriyle susmuyordu. Küçük Berfin odasında avucuna 
yakılan kınanın  kuzuluğunda gözyaşlarını silmeye devam etti. Döşeklerin bulunduğu 
aralıktan desenli çarşafı pencereden aşağıya saldığında bir ucunu da pencerenin man-
dalına sımsıkı bağladı. Küçük bedenini aşağıya saldığında ahır kapısının önündeydi. Son 
kez yukarı odasına bakıp,  üç koyun ve hasta ineğin yanına gitti. İçerinin kokusuna aldırış 
etmedi. Yeni doğan küçük kuzusuna baktı. Yanına çömelip defalarca okşadı. Dışarıda ıl-
gıt çekenlerin sesi silahların patlaması arasında kesilmiyordu.  Küçük kuzusunu öpüp,  
ineğin boynundaki uzun ipi çözdü. Köşede duran eski yalağı ters çevirip üstüne çıktığın-
da tavana da yaklaşmıştı. İpi düğümleyip boynuna geçirdiğinde küçük kuzusuyla göz gö-
ze gelip kendini boşluğa bıraktığında,  cansız bedenin çırpınışı  arasında küçük kuzunun 
melemesi de yürek yakıyordu… 
 Berfin’in kardeşi merdivenleri gülerek çıktı. Ablasını aşağıya indirmenin heye-
canı içindeydi. Kapıyı açıp,  kimseyi göremediğinde hızla annesinin yanında soluğu aldı.   
 “Aney Berfin oda da yok!” Ezma,  telaş içinde merdivenleri hızla çıkıp açık 
pencereden aşağıya baktığında,  kuzunun dinmek bilmeyen melemesini  hayra yormadı. 
Kızını da yanına alarak ahıra girdiğinde Berfi’nin gördüğü cansız küçük bedeniyle olduğu 
yere yığıldı. Kızının başını kalbine yaslayıp uzun süre sımsıkı sardı. Gözyaşları Berfi’nin 
saçlarında sel olmuştu.  Dışarıda davulların susmak bilmeyen gümbürtüsü kalbinin atışı-
nı bile bastırmıştı.  Ezma’nın yanık ılgıt sesi kalabalığa karıştığında,   davul ve silah sesle-
ri suskundu.  Dizlere vurulan pişmanlıkların ardı arkası kesilmiyordu. Baba Abuzer;  “ 
Ben ne yaptım?” dercesine eli başında bakımsız ineğinin yanına  çömeldi. Bulduğu  sa-
man sapıyla yerde anlamsızca çizgiler çizerken,  salladığı kafasından damlayan  göz yaş-
ları da tezekleri ıslatmaya devam ediyordu.  
 Yorgansöğüt köyünde umut tükenmiş,  kuraklık ise kursakları kurutmuştu. 
Abuzer nereye baksa kızının anılarıyla kahroluyordu. Karısına;   
 “Avrat,  artık buradan göçmenin zamanı geldi. Bu topraklar bize heç bir şey 
vermedi. Biricik gızımızı aldı. Haydi hazırla yatak yorganı da gidelim bu diyarlardan”  
 Eli yüzü yara içindeki evin en küçük erkek çocuğu odaya heyecanla girdi!.. Bir 
şeyler anlatmaya çalışsa da beceremedi. Dili lal olmuştu. Kendine geldiğinde,  sözcükleri 
ardınca bıraktı. 
 “ Aney,   Dilşah’ı akrep soktu! Tez gel ahırda baygın yati!”  
 “ Gene mi? Bu gaçıncı ısırma?”  
 Baba Abuzer;  kızının baygın bedenini kucaklayarak kapıda bekleyen kamyo-
netin arkasına attığında,   evde kaderiyle bomboştu…   
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KENTİN IŞIKLARI 
 
 
     Kentin ışıkları,  her gece böyle mi yanıyor-
du. Yoksa ışıkların gözüme bir yansıması mıydı 
bu gördüklerim. Yağmurda kalmış,  üşümüş,  
yorgun bir serçenin titreyen kalbi gibi,  titre-
yen kentin ışıkları,  mevsim bir dönüm noktası 
yaşıyordu kendi içinde. Kışa yaklaşan bu son-
bahar günlerinin asi,  kimsesiz ve yalnız sesle-
riydi. Gördüklerim duyduklarım. 
 
     İşten çıktığımda,  hava karanlık ve kentin 
ışıkları üşürcesine hep titriyordu. 
Artık ufukta,  yağmuru,  çamuru ve soğuğuyla,  
karı ve tipisiyle,  diri bir kış vardı. Benim için 
burada geçen bir çocukluk,  bir öğrenim dö-
nemi ve bir gençlik süreci vardı. Dönsem geri-
ye ;  hepsi bir masal,  hepsi bir yalan sanki,  
gözlerimde kalan.  Otuzunu çoktan geçmiş bir 
yaş ve yaşanmış bir evliliğin,  benden alıp gö-
türdükleriyle dolu,  dopdolu bir hayat.  
Telefon çalıyordu. Açtım,  arayan çocukluk ar-
kadaşım Nihal’di ;  
 
“ Oya,  merhaba ! Nasılsın “     

“ Teşekkür ederim. Nihal sen nasılsın “ 
“ Anladım anladım. Sen,  yine iyi değilsin. Hadi  sinemaya gidilim. Hazırlan geliyo-
rum. “ 
 
    Nihal’i kıramadım. Oysa,  gözümü açacak hâlim bile yoktu. Ona,  hayır demek o 
kadar zor ki,  kendimizi sinemanın kapısında afişlere bakarken bulmuştuk. Işıklar 
sanki sinemanın salonunda değil,  aynı esnada benliğimde de sönmüştü. Çıkışta Ni-
hal’in  
 
“ Nasıl buldun “  sorusu boşlukta gezindi gezindi ve ardından beni buldu.  
“ Ben gibi “   
 
dediğimi anımsıyorum. Sustu  ve cevap vermedi. Belki de,  onunda olmak istediği 
yer burası değildi. 
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                                                                   - 1 -  
 
    Hiç konuşmadan arabasına bindik. Yol buyunca,  tek bir konuşma geçti aramızda,  
bana dönerek ;  
 
“ Ne düşünüyorsun hayatınla ilgili “ 
Dedi.  
“ Bilmiyorum  “ 
Diye,  cevap verdim. 
 
   Bu sözler ağzımdan çıktığında,  evimin önüne gelmiştik. Nihal’e elimde olmadan,  
solgun bir iyi geceler dileyip arabasından indim. Eve geldiğimde,  sonlarına yaklaştı-
ğım alışılmış bir akşam ve onu bekleyen anlamsız sabahı vardı. Artık  görmek iste-
mediğim. Hiçbir şey alıp beni götüremiyor ne bu şehirden,  ne de yaşadıklarımın 
içinden. Bir çaresizlik değil bu,  sanki yaşamımın bir açmazı,  sanki bensiz bir beden 
devinimi. Her akşam olduğu gibi elim yine,  radyonun düğmesine uzandı. Şarkılarda 
bana,  al git başını dercesine,  beynime girip hep orada söyleşiyorlar. 
    
    Onunla dolu dolu geçen,  bir beş yılın ardından,  beni aldatması ve incinen kadın 
ruhumun alacakaranlık isyanları gibi,  karşı duruşum ve ardından Fuat’tan ayrılışım. 
Bu ayrılışın ardından dört yıl kaybettiklerimden kaçışın,  Fransa yıllarımın ardından,  
baba memleketim Aydın’a tekrar geri dönüşüm. Artık anladım ki bir buluta binip,  
geceleri olmayan diyarlara gidip orada kalmam lâzım. 
     
    Ona sevgim değil,  beni yakalayan yaralanan,  incinen,  kadınlık onurum.  Kaçma-
lıyım önce kendimden,  sonra yaşadıklarımdan ve ardından beni bırakmayacakmış 
gibi ellerimden tutan bu şehirden. Gitmeliyim,  bir sürgün gibi olacak,  bir göç,  evet 
bir göç yakalamalı benliğimi,  adıma adına,  yalnızlığıma yazılan,  yazılmış her şeyi 
bu şehirde bırakarak yaşanacak,  bir göç olmalı bu istediğim.  
 
 
                                                                     - 2 - 
 
 
   Önce,  bir gemiye bindirmeliyim gözlerimi,  ardından onun içine gömülü umutla-
rımı  bedenimden önce bindirmeliyim,  önce bunlar çekip gitmeliydi. Biliyorum ar-
dından toprağına hasret yağmurlar gibi giderdi bedenim. Bir gemiye bindirmeliyim. 
Bu,  gecenin oldukça geç bir vaktinde,  bulutlar köşelerine çekilmişken,  sokaklar 
yalnızken,  ıssız ve özellikle ıslakken olmalı,  kimse görmemeli giden yalnızlığımı ve 
kimsesiz  umutlarımın gidişini yani göç yollarına düşüşümü. 
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    Hep göç yollarına takılı kalmaz ya hayatlar,  belki göç yollarından çıkıp gelirler do-
ğacak güne,  başaktaki taneye hasret gibi ve o gemi artık hiçbir limana selam ver-
meden devam etmeli bu yolculuğuna ki bu,  bir göç ve ona doğru uzanan hayalle-
rim olsun. 
                                                         
    Hep,  göç yollarına takılı kalmaz ya hayatlar ve hayaller. Belki  göç yollarından çı-
kıp gelen doğacak güne yeşerecek bir hayata umut olabilir.  Güneşe hasret başakta 
ki tane gibi o gemi artık hiçbir limana selam vermeden devam etmeli yoluna,  etme-
li ki bu hayatıma,  yaşayacaklarıma geleceğime dair umut getiren,  getirecek bir göç 
olmalı ve en önemlisi ona uzanan hayallerim olmalı. 
 
    İntihar denilen o tek kişilik kalmış eylemi neden,  niçin yaptığımı bilmeden yattı-
ğım psikiyatri kliniğinde,  işte hayallerim gibi,  hep bunlar geçiyor gözlerimden 
Ama,  ilk işim çıkınca,  doğruca bir limana gitmek olacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göç Öyküleri Toplantısına katılan öykü dostları
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GÖÇ 
Odanın içi naftalin kokuyordu. Bu koku yaşlı 
kadının şalından mı,  yaşanmışlıklarından mı,  
ayrımsayamadı adam. Kadın pencerenin ya-
nında,  dizlerinde kucak dolusu sararmış fo-
toğraf,  gözlerini ufuktan hiç ayırmadan,  hasır 
şezlongunda bir ileri bir geri sallanıyordu. 
Duyguları düş ile yaşam arasında gidip geliyor,  
kelimeler iki dudağının arasından belli belirsiz 
dökülüyordu. 
“Köprü” dedi.  “Biz geçmeden az önce yıkıl-
mıştı.” Ufka bakarak,   devam etti. “Gökten 
taş yağıyor,  altımızdan toprak kayıyordu. Bir 
taraftan yağmur,  diğer yandan balçık çamur… 
Artık oralarda yaşamak öylesine zordu ki…”  
Derin bir iç geçirdi. “ Offf of,  İnsan kolay kolay 
doğduğu yeri terk eder mi? Bizim içinde kolay 
değildi. Ama göç tek çareydi…”  
Yaşlı kadın omzundan kayan şalı düzeltip geri-
ye doğru yaslanırken,  “ Yine lodos çıktı.” dedi 
karşı kıyıya bakarak. Sanki o günleri tekrar ya-
şıyordu. 
“Hava kararmak üzereydi. İnsanlar oradan 
oraya koşuşturuyorlardı. Sonunda eski bir ta-
ka bulundu. Oğlum Ahmet Kaptan,  ‘Önce ka-
dın ve çocuklar.’ dedi gür sesiyle. Kadınlar,  
çocuklar bindik sırayla.  Sonra da Ahmet Kap-
tan... Taka homurdana homurdana kıyıdan ay-
rıldı. Az biraz ilerleyebilmiştik ki,  denizde ani-
den bir fırtına koptu. Karadeniz’in azgın suları 
o saniye takayı alabora etti. Gökyüzü simsi-
yahtı. Şimşek çakıyor,  insanlar seslerini du-
yurmak için umarsızca bağrışıyorlardı. Ben ta-
ka’dan kopan bir tahtaya tutunmuş,  kıyıya 
ulaşmaya çalışıyordum.” 
Kucağındaki resimlere daldı. Onları okşuyor-
du. Okşarken yüzüne buruk bir tebessüm ya-
yıldı. Döndü genç adama… “Çarenin olmadığı,  
umutların tükendiği andı. Bir ses duydum. Se-

se doğru yüzmeye başladığımda yarı donmuş bir haldeydin. Seni aldım,  kıyıya doğ-
ru yüzmeye başladık. Sahile vardığımızda tir tir titriyorduk.” Pencereden ağacı gös-
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terdi. “Bak,  bak işte tam şu ağacın altında sabaha kadar bekledik. Bir daha ne oğ-
lumdan,  ne de diğerlerinden hiç haber alamadık.”  
Yine daldı gitti derinlere. Bir süre hiç konuşmadan denizi seyrettiler. Sessizliği adam 
bozdu. “Ahmet kaptan” dedi. Sonra çekinerek devam etti. “Yani oğlunuz,  anneme 
âşıkmış. Ama her ikisi de evlilermiş. Tanrı bu yüzden onları ve sırlarını bilen herkesi 
o afetle cezalandırmış. Öyle diyorlar.” 
Yaşlı kadın genç adamın sözleriyle sarsıldı. Öfkesini gizleyemiyordu. “Hayır!” diye 
gürledi mavi gözlerini çakmak çakmak açarak.  
 “Tanrı her daim sevenlerin yanında,  bunu biliyorum… Bu bir bekleyiş… Umarsız,  
çığlık çığlığa bir sessizlik… Öyle zannedenler hayatlarının en büyük yanılgısını yaşar-
lar. Her yıl burada Ahmet kaptanı beklerim ben. Tıpkı senin anneni beklediğin gibi… 
Gelmeyeceğini bile bile… Ahmet kaptan…” Ayağa kalkmak istedi,  sendeledi. “Ah-
met kaptan…” 
Tamamlayamadı sözlerini. Gökyüzünden bir yıldız kaydı. Yıldız ufukta denize karıştı. 
Gülnaz Hanım hasretini çektiği oğluna kavuştu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan TARTAN’ın Mutluluk Öyküleri Birlikteliğinde 
kentte mutlu olmak sunumundan bir görüntü. 
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ÇAYIN YOLCULUĞU 
 
“Şu Çin kreminden versene.” diyerek aşağı-
dan seslenmeye başlayan Naciye apa1,  alt 
katı mutfağa bağlayan merdivenleri yaşından 
beklenmeyecek bir çeviklikle çıktı.  Teklifsiz-
ce,  burası için gereksiz bulduğu,  yeni aldı-
ğım kırmızı kadife kaplı sandalyeye,  sol dizini 
kırıp oturmadan önce eliyle göğsünü bastırıp 
derin derin birkaç nefes aldı.  
New York’un bu nemli sıcağında,  yemek 
yapmak işkence olmuştu. Bütün pencereleri 
açmış olmama rağmen hiç esmiyordu. Bir 
haftadır bozuk olan havalandırma hâlâ tamir 
edilmemişti. Çocukların okuldan gelmesine 
yarım saat daha vardı. Havuçlar da kavrul-
muş görünüyordu. Bir parça alıp tadına bak-
tım,  tatsız gibi geldi. Bir kaşık şekerin ardın-
dan pirinçle bir iki çevirdikten sonra,  kayna-
mış suyu da ilave edip ateşi kıstım. Yirmi da-
kikaya hazırdı havuçlu pilavım.  
Kremi bulmak için çekmeceleri karıştırmaya 
başladım. Örgü şişlerim,  birkaç yüzüğüm,  
çocukların ıvır zıvırı… Daha neler! Naciye 
apaysa mutfak masasının üstündeki kulpu kı-
rık kahve fincanının içindeki kırk bir tane fa-
sulyeyi avucuna aldı. İsyan eden taneleri to-
parladı ve hepsini üçe böldü. Ardından her 
parçadan dörtlüleri ayırdı,  kalanları özenle 
tek tek dizdi. Dörtlüler,  üçlüler,  ikililer,  tek-
liler,  birer birer yerlerini aldı. Gözlerini ayır-
mıyordu. Başını salladıkça,  başörtüsünün iki 
ucu sarkan alt dudağı ile birlikte yer çekimine 
kapılıp gidiyordu. Kumalak her zaman uzak-
taki yakınlardan haber getirirdi.  
“Ne o,  senin oğlandan haber mi var?”  
 “Şu ortaya düşen taş olmasaydı yarın öbür 
gün diyeceğim ama galiba vakti var. Ama başı 

                                                             

1 Abla,  Orta Asya halkları arasında kullanılır 
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beşikteki çocuk gibi dinç,  demek hanımı iyi bakıyor.”  
Rastık çektiği kalın kaşlarını çatarak ortaya düşmüş dörtlüyü parmağıyla gösterdi. 
“Kendisinden olmasa da,  dolaylı yoldan haber gelecek.” diyerek yandaki ikiliyi gös-
terdim. Yorumumu beğenmedi,   taş yerine kullanılan fasulyeleri gerisin geri yerine 
koydu. 
Gözüm onda,  aklım yemekte,  bedenim koşturmacada. Kremi uzattım;  şöyle bir 
arkasına yaslandı,  sandalye olanca sesiyle gıcırdadı. Su toplamış parmaklarıyla ka-
pağı yavaşça açtı ve bekledi. Ardından;  “Özbek olmamana rağmen pilavın bizimki-
leri aratmıyor.” iltifatı yarım yamalak ağzından dökülüverdi. Allı güllü başörtüsünü 
arkadan bağlamıştı. İnce uzun iki saç örgüsü atlas elbisesinin üstünden aşağı sarkı-
yordu. Saçını ikiye ayırdığı çizginin dibinden beyazlıklar görünüyordu. Sürmeli göz-
leri ile parlak ruju,  içimdeki “Ah şu Encanlılar!” serzenişini uyandırdı. Masayı hazır-
lamaya koyuldum. Tekir bekir tabaklar nedense gözüme battı,  en az on yıllıktılar,  
hepsi çöpü boylamak için gözüme bakıyordu.   
Bütün dikkatiyle kremi dirseğinden aşağı doğru sürmeye başladı. Gözünü lekeli,  
damarları çıkmış ellerinden ayırmadan,  “Cenaze için Washington’a nasıl gidecek-
sin?” diye sordu,  sanki kalbi orda atıyordu. Cevap vermeden önce,  yemek kokusu-
na karışan yoğun nanemsi koku hafifler diye camı biraz daha ittim. Karşı evdeki Çe-
çenin çocuğu bir ayağını pencereden sarkıtmış,  elindekileri aşağıya atıyordu. Biraz-
dan kopacak çıngarı duymamak için pencereyi kapattım ama içerdeki hava genzimi 
yakıyordu. Kocamı boğma ya da bu kekremsi mutfakta yirmi dört saat tutma dü-
şüncesi geçti içimden. Belki rahatlardım o zaman... Güya kendisi yapacaktı,  tamir-
ciye para veremezmiş.  
“Hem Ahmet’in izni yok hem çocukların okulu var;  otobüsle tek başıma gidece-
ğim.” Verdiğim yanıt havada kaldı. Bakışları bana ulaşmadan geri çekildi. 
  Dolabı hızlıca açtım,  kâseler tıngırdadı. Alt gözdeki kök çay gözüme ilişti. Yarım 
avuç çayın üstüne sıcak su ilave ettim,  elim titredi,  sandalyeye iliştim. Kan ter için-
de kalmıştım. Elbisemin eteğini yüzüme doğru yelpazeledim. Biraz nefes aldım.  
Masanın üstüne koyduğum kırmızı porselen çaydanlığım da demlenmek için birkaç 
dakika istedi.  
 “Yemeğe kalamam. Sabahın dördünden beri Rus’un fırınının başındaydım,  kırk 
tepsi bolka pişirdim. Bunlar da bir türlü iyileşmiyor.” diyerek dirseğine kadar yanık 
kollarını uzattı. Gözlerindeki çocuksu ifadeye tekrar bakamadım. 
İkimize çay doldurdum.  Kâseye inen yeşil yaprakların üstündeki su kabarcıkları ya-
vaş yavaş sönüyordu. Dayanamayıp “Altmışınızı aştınız;  buralarda bu tempoya da-
ha ne kadar dayanacaksınız?” dediğimde şöyle bir başını kaldırdı,  çenesini öne çı-
karıp omuzlarını dikleştirdi. Sonra tam bir Taşkent ahengi ile “Asılhan’ı havaalanın-
dan doğruca Taşkent’e geri göndermişler,  eşyasının arasında mal varmış,  galiba bi-
rileri onu ihbar etmiş.” diyerek son yudumunu aldığı boş kâseyi yerine koydu. Bu 
arada dudağına yapışmış çay yaprağını parmağıyla itti,  yaprak masaya düştü. 
  Evet… Asılhan. Haberi gelmişti. İçim yandı. Vize parası için taşımayı kabul 
etmiştir. O yaşlı başlı hali ile geri dönünce… Vay haline.  
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Dudaktan masaya düşen çay yaprağı gökteki güneşin kutlu,  havanın kuru,  suyun 
tatlı olduğu Asya’nın bereketli kızıl toprağında yetişip bilmediği,  kokusunu tanıma-
dığı bu şehrin ıslak bir çöpünde kaybolmamak için direndi. Biliyordu birazdan duya-
cağı hikâyenin hazinliğini. Kendisini buralara hediye olarak getiren Gevher’in bir 11 
Eylül günü kayboluşunu,  Federal Ofis’in ona ait olduğunu söylediği dört beş kemik 
parçasının nasıl gömüleceğini dinlemek istemiyordu. Düş kurdu. Salondaki köşede,  
üst üste katlanmış atlas yorganların arasına karışıp,  onlardan birinin içinde olmayı 
her şeyden,  ama her şeyden çok istedi. Bir yolunu bulur,  nasılsa bir delikten içeri-
ye sızar,  yünlerle koyun koyuna,  yorgun insanların ter kokusuyla yaşayıp gidebilir-
di. Havucun yasmin pirincine verdiği lezzete çıldırtıcı tatlar katan kavrulmuş etin 
çağrısına uzanıp tutundu. Kokuda bir aldatıcılık vardı. Et,  Altay’ın eteklerinde otla-
yan,  Gök Tanrı’nın kutsadığı sudan içen ineklere ait değil de karşıdaki Arap’ın dük-
kânından,  kanı akıtılarak kesildiği için alınanlardandı.  
Çay yaprağını masadan peçeteye alan Naciye apa,  cebinden çıkardığı dolu bir 
mendili  önüne koydu. Salata malzemelerini doğrarken göz ucuyla baktım. Tuzluğu 
eline almış,  içindekini avucuna döküyor,  sonra da onları masaya yayıp,  parmak uç-
larıyla oynuyordu. Sessizlik uzadı. Bir şey demesini bekledim ama konuşmadı. Çayı-
nı tazeledim. Çocuklar birazdan gelip onu görünce “Gene mi geldi?” lafını,  gözleri-
me inat yüksek sesle söyleyeceklerdi. Büyüdükçe gelen gidene daha fazla karışır 
olmuşlardı. 
Dudaklarını şıpırdata şıpırdata sıcak çaydan kocaman bir yudum aldı. Ardından: 
 “Diğerlerinde bu damağa yayılan,  tok,  kuru,  tuzlu tat yok, ” dedi.  “Yeşil çayda yo-
sun tadını sevmiyorum. Benim getirdiklerim de bitiyor.”   
Kâsesini masaya bıraktı. Düşünceli görünüyordu. Oturduğu yerden kıpırdandı ve sol 
bacağını indirerek benim bitmiş çayımı tazeledi. Bir yandan da  başörtüsünün ucuy-
la terli alnını sildi.  
Aylığına iki yüz elli dolar verip kaldığı penceresiz,  bodrum katındaki,  yatak ile tele-
vizyonun sığdığı tek göz evi geldi gözümün önüne. Yeni geldiğinde verdiğim küçük 
sandığın üzerini çayları için ayırmıştı. Çeşit çeşit paketlerin üstünde kırıl alfabesi ile 
adları yazılıydı.  Çaydanlığıyla Özbek işi kırmızı desenli kâseleri de hemen yanı ba-
şında dururdu. Gıdım gıdım biriktirdiği paradan çay için bir parça harcardı,  o kadar.  
“Gevher son gittiğinde getirmişti.” dediğimde,  dönüp dolaşıp gene aynı konuya 
gelmiştik.  
“Annesini gördün mü?” dedi. Altın dişleri ağzından taşıyordu.   
Bir iki gün önce görmüştüm.  “Geldi,  falcı arıyordu.” yanıtı gereksiz bir sertlikte çıktı 
ağzımdan. Kadın,  gittiği Afgan falcının “Kızın yaşıyor;  sadece hafızasını yitirmiş,  
hastanede yatıyor.” sözlerinden sonra hepten bu işe sarılmış,  hükümetin verdiği 
paraları diğer çocuklarına harcayacağına,  ona buna dağıtmaya başlamıştı. Bunlar 
aklıma gelince canım sıkıldı. Yemeğe baktım,  pişmişti. Üstüne etleri doğrayacaktım 
ama sevdiğim bıçak ortalıkta görünmüyordu. Nereye koyduysam! Dayanamadım 
pencereyi açtım. 
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Peçeteden sıyrılmayı başaran çay yaprağı,  terliğin üstüne kokunun yardımıyla kon-
du. Yürüyen ayakların ritmine tutunarak,  düşmeden hayallerine yöneldi. İşte atlas 
yorgan dağı onu bekliyordu. Silkindi… Koku ettiği yardımdan mutlu,  gelen serin bir 
esintiye karışarak yola koyuldu.  
Gözlerimdeki soruyu görünce,  dört köşesinden bağladığı mendili çözdü,  içindeki 
yığını eliyle şöyle bir karıştırdıktan sonra,  “Ne olur ne olmaz,  ölüm hak. Buralarda 
kalırsam diye Taşkent’ten biraz toprak getirmiştim de. Şimdi… ” Sustu. Anlamıştım. 
Bir şeyler yapmak için masayı silmeye koyuldum. O ise parmaklarının arasına aldığı 
toprağı yavaşça ufalamaya başladı. Mırıldandığı “Gönül işte,  benim için Elham oku-
yup,  mezara bir avuç serper misin?” sözleri buruk gülümsemesine karıştı.  
Israr ettim ama kalmadı. Bir tabak pilavın üstüne bolca et dizerek verdim. Tam ka-
pıdan çıkarken,  “Gevher garson olarak yüz kırkıncı katta öldü,  kardeşleri Green 
Card kazandı,  çok şanslılar.” dediğinde,   deminki sevecenliği kaybolmuş,  yerine 
renksiz,  uzak bir ses gelmişti.  
 

 

 

Prof. Dr. Turan Örnek, kapatılan seyrek belediye başkanı nurgül uçar, etkinlik so-
rumlusu Yılmaz Sunucu, Prof. Dr. Sadun Koşay, söyleşi sonu teşekkür anında.
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 SAÇLARIMA KINA YAK BABA 

 
Biz bu şehre göç mü ettik yoksa babam? 
Bu şehri de belediye otobüslerini de sev-
medim. Hastane koridorlarında dolaşan 
beyaz önlüklü doktor ve hemşirelerini de. 
Hatta doktorun bana verdiği renkli balon-
ları ve kırmızı otomobili de. Hastane oda-
larında akşam oluşunu,  beyaz nevresimle-
ri,  ilaç kokulu sabahları da sevmedim Bu 
şehre niye geldik babam? Niye bindik bu 
şehrin otobüsüne? Yaşıtlarım top peşinde 
koşarken,  uçurtma uçururken rüzgârlar-
da,  köy derelerinde yüzerken niye geldik 
hastanelere? Niye çok kaldık bu şehirde,  
dönmedik hala köyümüze? Evimizin çatı-
sındaki yuvaya leylekler çoktan dönmüş-
tür? Kırlangıçlar ahırımızın damına çamur-
dan yuvalar örmüştür. Köyümün dağlarına 
bahar gelmiştir,  dağlar lalelerle,  nergis-
lerle bezenmiştir babam. Lütfen geldiği-
miz otobüs firmasından iki kişilik bilet al 
da gidelim buradan. Anneme doğru gider-
ken dağlar çekilsin aradan. 
Bu hastane işine alışmadım hiç,  lütfen gi-
delim babam. Okuldayken de kanardı 
burnum,  biraz bekleyince geçerdi,  kemik-
lerimin ağrısı büyüdükçe dinerdi,  koltu-
kaltımdaki şişlikler gün gelir inerdi. Annem 
geleceğiz diye nohutlu ekmek yapmıştır,  
bu sabah da erken kalkıp köy yollarına 
bakmıştır. Gece trenlerini zamansız bek-
lemeye başlamıştır,  ne olur gidelim artık. 
Dağları üstümüze alıp da mı gelmişiz,  ala-
balık gibi ağlara dolanıp da bu şehirde 
kalmışız. İlk defa senin kulağına söylüyo-
rum,  başkası duymasın ama “Ben bu ley-
lek göçünü sevmedim babam.” 
İlk günümüz onkoloji polikliniğinin önünde 
sıra beklemekle geçmişti. Dört duvar üze-
rime gelmişti. O an nasıl istedim güneşi 
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görmek,  köy korusunda yürümek. Buradaki çocuklar köyümün bozkırlarında koştu-
ran çocuklardan neden farklıydı babam? Üçüncü sıradaki uzun boylu çocuğun saçla-
rı yoktu,  arkamda bekleyen kardeşimin acısı çoktu. İlk günüm çok uzundu,  duvar 
saatinde yelkovanla akrebi bir türlü kavuşturamadım,  ben bu şehre kendimi alıştı-
ramadım babam. 
İlk kan verdiğimde arı sokması gibi geldi,  biraz canım yandı. Hemşireler benden ne 
çok kan aldı,  geriye ne kaldı babam? Sonraları alıştım bu kan verme işine. İyileş-
mem içindi her şey,  biraz olsun barıştım kıvırcık saçlı hemşireyle. Alyuvarlarımın 
sayısı artıyormuş artarsa artsın. Mavi gözlü doktorumun şekerlerini de,  gülümse-
mesini de sevmeye başladım artık. 
Kemoterapi görecekmişim,  bu iş biterse çabuk iyileşecekmişim. İyileşirsem de köye 
dönüp annemi görecekmişim. Doktorum böyle söyledi. Bana her hafta çeşitli ilaçlar 
vereceklermiş,  acımı biraz olsun dindireceklermiş. Vücudum da hiç tüy kalmaya-
cakmış,  saçlarım dökülecekmiş. Saçlarımın döküleceğine üzülmedim desem yalan 
olur. Ama en çok hastaneye gideceğim gün annemin kına yaktığı saçlarıma üzül-
düm. Kına yakarken sarı saçlarıma,  okşamıştı,  koklamıştı,  biraz gül yağından sür-
müştü. Annemin dokunduğu kınalı saçlarıma,  hastalık kıyar mı hiç doktor amca? 
Bu sabah altı çeşit ilaç verdiler. İğneler biraz derine batsana fazla canım yanmadı. 
Önemli bir şeyim olmasa gerek ne doktor amca ne de hemşireler odamda fazla 
kalmadı. Odam biraz küçük ama güzeldi,  karşımdaki saçsız çocuğu saymazsak özel-
di. Odamız ara sıra ilaç ve yemek,  ara sıra kolonya kokuyor. Nöbetçi hemşire kori-
dorda hep kitap okuyor. 
İki ay sonra halsizdim yatağımda,  elimi kaldıracak gücüm yoktu. Dayımın geldiğini 
bile görmemişim dalgınlığımdan. Uyandığımda başucumda bekliyordu dayım,  bana 
sarıçiğdem,  ceviz,  badem ve annemin yarısından getirmişti. Dayım gittiğinden beri 
penceremin önündeki vazoda duruyor hep sarıçiğdemler. Annem börek yollamıştı,  
tuzlu çörek yollamıştı. Köyde herkes iyiymiş,  yeni gelen öğretmen çok uzun boylu 
biriymiş. Hastanede yattığımı söylemiş annem,  öğretmenim söz vermiş,  iyileşene 
kadar beni yok yazmayacakmış. 
Babam artık ara sıra köye gidip geliyordu. Artık bu şehirde tek başıma yaşamayı öğ-
renmiştim. Bugün ilk defa aynaya baktım,  saçlarım dökülmeye başlamıştı. Dokto-
rum söyledi ilaçlardanmış,  korkmamam lazımmış,  üzülmemem lazımmış. Üzülme-
dim desem yalan olur annem. Ben en çok okşadığın kınalı saçlarım sonbahar yap-
rakları gibi dökülürken,  nasırlı ellerinin kokusunun bitmesine üzüldüm annem. 
İki ay sonra ağzımda yaralar oluşmaya başlamıştı. Bizim bahçedeki kırmızı dutlardan 
yesem geçerdi belki. Bugün bana da maske taktılar,  karşımdaki çocuğa benzemeye 
başladığımı fark ettim o an. Onun tek tük kara saçı kalmıştı,  benim bir tutam kınalı 
saçım. Adı İsmail’di,  Artvinliydi. Gözleri mavi maviydi,  coşkusu Çoruh Nehri gibiydi. 
Bir hafta sonra uyandığımda İsmail’i göremedim,  Hüseyin gelmişti yerine,  boylu 
boyunca uzanmıştı yatağına. İsmail’i nereye götürdü hemşireler hiç bilemedim. 
Uyansaydım vedalaşıp helalleşecektik,  doktorumun verdiği kırmızı otomobili vere-
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cektim ona,  hediyeleşecektik. Üç gün sonra öğrendim hastaneden çıktığını,  doğ-
duğu yerlerin suyunu içmek için köyüne gittiğini. 
Hüseyin de iyi çocuktu ama ben en çok İsmail’in neşesini sevdim;  uzun gecelerde 
anlattığı uzun gagalı yelve kuşlarını,  yalıçapkınlarını ve küçük tarlakuşlarını sevdim. 
Uçsuz bucaksız kekik kokulu ovaları,  dere kıyısındaki söğüt ağaçlarını,  karlı dağları 
ve köknar ormanlarının bulutlara değen başını sevdim. 
Dün ne kadar sevindiğimi ve şaşırdığımı anlatamam. Hatta iğne yerlerimin acısını 
bile unutturdu bu olay. Şemsettin hastane kapısından bana gülümsüyordu. Gözle-
rimi ovuşturdum o an,  çimdik attım tenime,  önce hayal gördüğümü sandım. Hayal 
değil gerçekti. Babam onu köyden ziyaretime getirmişti. Şemsettin’in odamda uzun 
süre kalmasına izin vermedi doktorlar. Odama çok giren olursa mikrop kaparmışım. 
Zor iyileşirmişim. Şemsettin’in tozu,  toprağı memleketimin kokusuyla dolu,  bana 
hiç ağır gelir mi? Köyümün çulluk kuşlarının sesini ondan başkası bilebilir mi doktor 
amca? Şemsettin o gün kan merkezine uğramış,  bana beyaz kanından,  canından 
can vermiş annem. 
Babam bu hafta çarşıya çıktı ondan gülyağı istedim. Anneme vermek için doktorun 
verdiği şekerlerden bulmasını istedim. Bugün toparlamalıyım kendimi,  dağları delip 
annem gelecek. Memleketimin kekik kokusu,  baharı gelecek. Bugün aynaya bak-
tım,  bebekliğimdeki gibi çıkıyor yeni saçlarım. Yüzüme anlam vermiş kirpiklerim ve 
kaşlarım. Baba çarşıdan dönerken kına almayı da unutma,  dayımın getirdiği sarı-
çiğdemleri pencere önünde soldurup da kurutma. Annem sever belki manavdan bir 
kilo muz da al. Saçlarıma kına yak babam,  saçlarımın döküldüğü anlaşılmasın. Gül 
yağından sür sonra,  gül kokusu dolsun odam annemin hatırı kalmasın. 
 

 

Seyrek Belediyesi Çocuk Tiyatrosundan görüntüler 
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GÖÇ MASALLARI MEVSİMİ 
Vakit bir eski zaman,  mevsim sonbahardı;  
belki de bu yüzden sonbaharı sevmemem. 
Anımsadığım ilk terkedilişimi yaşadığım,  ilk 
kez yüzüstü bırakıldığım,  ilk kez birilerinin 
yokluğuna alışmaya çalıştığım ve umarsız bir 
umutla,  tedirgin bir güvercin gibi beklediğim 
bir sonbahardı o inat sonbahar. 
Batan güneşin turuncu yüzünden,  acemice 
karalanmış karikatürlere benzeyen silüetleri 
geçen dostlarım,  haymatlos leylekler,  ma-
hallemizden göç ediyor,  atalarından miras 
kalan o karşı konulmaz içgüdüye boyun eği-
yorlardı;  birlikte geçirdiğimiz sarı sıcak yazın 
ardından beni terk ediyorlardı. Oyunun orta 
yerinde “ben oynamıyorum” diyen mızıkçıla-
ra benzetmiştim onları. Onlara en ihtiyaç 
duyduğum zamanda terk ediyorlardı daha 
yaşanılır bir hava kattıkları mahallemizi. Kü-
çük ellerimi çeneme dayayıp,  fesleğen saksı-
larıyla dolu pencere pervazına kollarımı yas-
lamış;  dudaklarım sarkık,  gözlerim ağlamaklı 
onları izlemiştim. Bir rönesans sanatçısının 
elinden çıkmışa benzeyen yuvalarını,  bir ay-
rılığın andacı gibi geride bırakmış gidiyorlardı. 
O vakit,  kanatlarım olsun,  ben de onlarla 
birlikte uçayım istemiştim. Öyküsünü öğren-
diğimde Hezarfen’i büyük bir leyleğe ben-
zetmemin sebebi de bu olsa gerek;  ben onu,  
hep,  öykündüğü bir leylek sürüsünün peşine 
takılmış güneye giderken hayal etmiştim. 
Gözü gökyüzüne bağlı,  kırık kanatlı bir leylek 
gibi izlerken onları,  tek bildiğim,  güneşe pa-
ralel,  bilinmeyen bir rotada güneye seyret-
tikleriydi. Arda kalanları,  geride bıraktıklarını 
düşünmeden pervasızca kanat çırpıyorlardı 
sıcak coğrafyalara;  uzun bir güz ve beyaz bir 
kış boyunca beni kuzeyde yapayalnız bırakı-
yorlardı. 
Onları unuttuğum günler olsa da,  bu çok 
uzun sürmezdi;  önünde sonunda aklım yine 
onlara takılır,  benden uzakta ne yaptıkları 
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merak ederdim. Yuvalarına sapanlarla solucan yollayan,  onlar için çekirge kovala-
yan,  sümüklü böcek toplayan çocuklar var mıydı oralarda? Ya gittikleri yerlerde ka-
lırlarsa,  ya hiç gelmezlerse düşüncesi içimi kemirirken,  benden binlerce kanat çır-
pımı uzaktaki dostlarımın döneceklerinden emin olmak için babamı sıkıştırmıştım. 
Düşünüyorum da,  o yaşlarda bir çocuğun duymak istediği,  sadece ona güzel düşler 
kurduracak,  bekleyişini anlamlandıracak,  umutlarını yeşertecek bir cevaptı. Ve ba-
bam,  onların uzun bir tatile çıktığına inandırmıştı beni. 
Ve gelişleri... Güneşin esnemeye başladığı ılıman bir nisan sabahı,  kiralık bacalar 
arayan oyun arkadaşlarım günbatımı terk ettikleri patikadan çıkagelirlerdi. Çılgın bir 
mutlulukla sokaklarda leylek gölgeleri kovalarken ben,  o gölgelerin kovaladığı tüm 
bekleyişlerim,  tüm özlemlerim de başka diyarlara göç ederdi. 
Önce erkek leylek gelirdi. Yuvayı kurar,  gerekli yerleri onarır ve dört gözle eşinin 
gelmesini beklerdi. Sonra,  selvi boylu leydisi görünürdü ufukta. Narince yuvaya ko-
nan dişisiyle gagalarını tıkırdatıp,  kanatlarını çırparak dans edişleri görülmeye de-
ğerdi. O göçmen tavırlar yerini karşılıklı kur yapmalara bırakır,  kavuşma temalı,  
sadakat motifli romantik bir opera sahnelenirdi yuvalarında. Bir ay kadar sonra tüy 
yumağı yavrucukları yumurtalarını çatlatırlardı. Yavrularını öylesine severlerdi ki... 
Leyleklerin yavrularına olan bağlılıklarının,  çocukları,  onları leyleklerin getirdiğine 
ikna etmeye çalışan ebeveynlerin bu toz pembe yalanlarının altındaki inandırıcılığın 
sebebi olduğunu düşünmüşümdür. O yaşıma dek,  dünyaya nasıl geldiğimi hiç me-
rak etmemiş olsam da,  eğer soracak olsaydım ve babam bana,  beni leyleklerin ge-
tirdiğini söyleseydi buna hiç şaşırmazdım doğrusu. Bu kutsal görevi yakıştırabilece-
ğim başka bir kuş yoktu ki! Sadece ben de değilmişim onu kutsal görevlere yakıştı-
ran;  her kültürde farklı bir kutsal görev yakıştırılmış kanatları gökkuşağına bulanan 
leyleklere: Kış geldiğinde bu mevsimle savaşarak yeryüzüne bereket ve yeni bir ya-
şam bağışlayan,  bitki ve hayvanların yaşamını koruyan tanrıça Holda’nın önünde 
uçan leylekler... Eski Çin’de yuvalarına sadakatlerinden dolayı uzun yaşamın simgesi 
sayılan,  Mısır krallarının asalarındaki figürlerde adaleti simgeleyen leylekler... 
Turuncu gökyüzünde,  altın bir topa dönüşen güneşin önünde bulutlarla yanak ya-
nağa giden o silüetler,  küçük yaşımda,  sevdiklerimin gidişinin bir gölge oyunu tem-
sili gibiydi. Her göç,  her terk ediliş,  sevdiklerimden her ayrılış,  bana turuncu güne-
şin önünden akıp giden o siyah silüetleri hatırlatsa da,  bir gün aynı silüetlerin bana 
tekrar döneceğinden hiç kuşkum olmadı. 

*    *    * 
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BIRAKTIĞIM İZLERE DOKUNMA 

 
- Gerçek kadar canlı! 
- Bekle,  birazdan gagasını açıp kapayacak… 
Bahar henüz bitmiş,  kavurucu yaz sıcaklarının 
başlaması an meselesi. Marmara Denizine ya-
kın göllerden en görkemlisi. Tepeler,  düzlük-
ler,  ufak adacıklar ve denize burun yapan 
yumuşacık kara uzantıları ile uçsuz bucaksız 
bir hayat pınarı. Çok eskilerden bugüne kuşla-
rın uğrağı bir göç yolu.  Herkesin hayat buldu-
ğu,  güneşin bütün kuytularını yumuşacık ve 
sıcacık doldurduğu bir yer. Gölün kıyısında ba-
zen binlerce yılın izi taş duvarlar,  çoğu zaman 
bugünün eli değmiş hoyratça hırpalamış ev ve 
sokaklar. Göle incecik bir ağaç dalı gibi uzanan 
köprünün ucunda dört biryanı hayat dolu bir 
adacık ve her an güneşlenen sokakları. Adacı-
ğın kuzeye bakan köprü ağzındaki serin çınar 
rüzgârı altında heyecanlı bir hareketlilik hisse-
diliyor. Kışı adacık üzerindeki evlerin bacasın-
da,  asma yapraklarının gölgesinde ve çoğu 
zaman ada sakinleri tarafından özenle yapıl-
mış yuvalarda geçiren yavru leylekler artık pa-
lazlanmış,  yakında adacığa uğrayacak göçe 
katılacaklar. Bebeklerinin “ilk”lerini anlatırken 
heyecanlanan büyük bir aile gibi herkes ley-
leklerin büyümesini en ince ayrıntısında kadar 
gururla anlatıyor birbirine. Anne leylek günde 
kaç kere yavru leyleği besledi? Yavru leylekler 
ilk olarak nereden nereye kadar kanat çırptı? 
Gagasının rengi ne zaman değişti? Dinleyenler 
ise ilk defa duyuyor gibi merakla kulak kesili-
yor anlatılara.  
Orta Avrupa’nın küçük bir kasabasındaki se-
ramik atölyesindeyiz. Tezgâhta sıralanmış na-
rin gövdeli kuşların sanatkârlar elinde canlanı-
şına tanık oluyoruz. Topraktan da olsa elleriyle 

şekil verip yeniden hayata döndürüyorlar birer birer. Bu topraklardaki varlığı bin-
lerce yıl gerilere giden kuş türlerini yeniden canlandıracaklarını söylüyorlar.  Sınırlı 
sayıda üretilecek ve tek tek elle boyanacak özenle tüyleri,  gagası,  gözleri. Sonsuza 
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kadar yaşayacak göç etmeden,  kanat çırpmadan. Sadece izleyene göz kırpacaktı 
sahibinin evinde,  bir köşeden. Gözleri ile sınırlı masmavi başı gövdesiyle bütünle-
şirken,  sırtı yeşil,  kanatları başındaki masmavi renkli tüylerle bezeli. Göğüs kafesi 
beyazdan pembeye renklendirilmiş,   gözleri sürmelenmiş,  bahar dalları ile süslen-
miş bir ağacın gövdesine pençelerini sıkıca geçirmiş bekliyor bilinmez sahibinin 
elindeki geleceğini. Yıllar önce sanatkârların fırçalarında renklenip hayat bulan bu 
kuşlar,  göç yolu üzerindeki başka uzak şehirlerde artık. Dinleniyor pencere kena-
rındaki masada,  yüzü gökyüzüne dönük,  göç yolunda gözleri…    
Kapıdan gelen tıkırtıyı duyar duymaz gözlerini açtı,  yatağından heyecanla doğruldu 
kapıya doğru. Ona yıl gibi çok uzun gelmişti ama sadece bir gün ayrı kalmışlardı 
uzak bir şehri görmeye giden kardeşini. Anlatacaklarını gün boyu merakla bekledi. 
Kardeşi yanı başındaydı artık,  elinde ufacık bir paketle.  Uzanıp aldı elinden,  avu-
cuna sığacak kadar küçücük hediye paketini. Hızlıca açtı ve heyecanla elinde çevirdi,  
anlamaya çalıştı. Ahşaptan el yapımı bir yuva,  içinde leylek ve yavrusu vardı. Kırmı-
zı gagası kanatlarının ucundaki siyah damgalar bile işlenmişti minicik leyleklere. 
Hatta yuvasındaki ağaç dalları bile tastamam yerindeydi. Başucundaki sehpanın 
üzerine,  gözlerini açtığında leyleğin gözlerini hemen görecek şekilde yerleştirdi. 
Tekrar yatağa uzandı. Başını yastığa koydu,  gözleri leyleğin gözlerinde,  beraber 
uçuyorlar artık şehirlerin üzerinden… 
Küçücük gözlerini aniden sıkarak kapattı,  sonra göz kapaklarını hızlıca kırpıştırdı. 
Kirpikleri gözyaşı ile ıslanmıştı. Akşamüstü güneşi olanca yumuşaklığı ile gözbebek-
lerinin içine doğru girmiş ve gözlerinin yaşarmasına yol açmıştı. Ama yine de gör-
müştü kanat çırpan kuşları… Başını annesinin göğsüne saklamaya çalıştı,  başara-
madı. Kuzeye bakan yamaçta kurulu köyde harmanın bir köşesindeydiler. Anne ku-
cağının sıcaklığı,  gözlerini kamaştıran sıcacık güneş ışınları ve kanat çırpan kuşlar,  
tek anıydı annesinden kalabilen. Bir daha o harmana uğramadı ve o köyde yaşama-
dı. Rüzgârın savurduğu yaprak gibi anılarını biriktiremeden göç etti uzak şehirlere,  
hafızasında bu anıyla. Ama nerede olursa olsun,  ne zaman güneşi görse mutlaka 
yüzünü iyice çevirir güneşe,  yaşarırken gözleri,  ruhunun derinliklerinde özenle sak-
ladığı anı tekrar yaşar,  kuşların kanat çırpış sesleri kulaklarında çınlardı.  Artık yüzü 
güneşi göremiyor… 
 
Yıllardır sokağın köşesinde,  yerleştiği günden beri çalışmayan bir kamyonetin üze-
rinde mevsimine göre meyve satıyor. Terazisi de hemen kamyonetin arkasındaki 
masada. Mevsime ve günlük hava durumuna göre yeri değişen ama mutlaka sattığı 
meyvelerin bulunduğu kamyoneti gören yerde gün boyu oturuyor.  Gün boyu soka-
ğın köşesindeki kamyonetin çevresinde dönenip dururken,  bazen evden getirildiği 
belli rengarenk çiçekli minder ve arkalıklı sandalye,  bazen de komşu dükkândan 
ödünç alınan ufacık bir tabure olur oturduğu yer. Çevresindeki hareketlilik azalırken 
o da yavaş yavaş tezgâh olarak düzenlediği kamyonetinin arkasını özenle kapatıp,  
mahallenin öbür ucundaki evine yürür her akşam istisnasız haftanın bütün günle-
rinde. Buralara göçü çok uzun zaman öncelere uzanır. Doğduğu evin yolunu yürü-
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meyeli çok olsa da bütün düşleri sadece doğduğu evde geçer. Düşlerindeki ayrıntı-
ları anlatırken gözünde canlandığı besbelli,  konuştuğu yerden uzaklaşıp doğduğu 
evin içine yerleşir. Her düş onu yeniden doğduğu köye götürüp heyecanlandırır. 
“- Nerdesin? 
- Çok uzakta,  deniz kenarındayım. Kuşların gökyüzünde süzülüşünü bazen de yu-
nusların denizin içindeki güle oynaya geçişlerini izliyorum.  
- Geldiler! Çok yakındalar ama hızla uzaklaşıyorlar buradan! O kadar kalabalıklar ki,  
gökyüzü görünmüyor kanatlarından…” diye sesleniyor kuşların göçünü izlerken he-
yecanla telefonun öbür ucuna… 
Kuşların sesini ilk kez evlerinin zilinden öğrenen çocuğa,  kâğıttan kuş yapmasını öğ-
retiyor ablası. Mutlaka katlanabilecek kadar yumuşak bir kâğıt bulalım diyor başla-
madan önce. Kare kâğıdı önce iki ucunu diğer iki ucun üzerine getir,  katla ve aç. 
Sonra diğer doğrultuda iki ucu birbiri üzerine getir,  katla ve aç. Sonra bir ucu çap-
razındaki diğer köşe üzerine getir,  katla ve aç. Diğer köşeyi de aynı şekilde… Kuşları 
kâğıttan yapınca,  kanatlarını açıp kapatmak da kuşu elinde tutanın oluyor.  Kâğıt-
tan kuşları istedikleri yere de göç ettirebilir miyiz? 
 
Günlerdir dolap içinde yığılı eşyalara,  yıllardır gezdiği yerlerden aldığı bazen de he-
diye edilen eşyalara,  artık kullanılmayan eşyaların bir daha açılmayacak şekilde pa-
ketlenip yığıldığı kutularının içine,  kütüphanedeki tüm kitaplara,  eski fotoğraf al-
bümlerine ve hatta çöpe atılmak üzere ayrılmış yığınlara bakıyor. Bütün detaylar en 
ince ayrıntısına kadar aklında,  gözleri tek tek seçiyor eline geçenlerin üzerinden… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göç Öyküleri Buluşmasından farklı bir görünüm 
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NAR ÇİÇEĞİ 
 
Elini açtı Zeliha;  yorgundu ama kalbi he-
yecanla doluydu. Ömer’den ayıramıyordu 
gözlerini. Ömer’in insanın içine işleyen 
bakışları vardı. Zeliha’nın kalp atışları 
Ömer’in göz bebeklerine değiyordu sanki. 
Ömer,  eski sedirin yanında duran gül ağa-
cı komidenin üzerindeki gaz lambasını 
yaktı. Zeliha’nın elini tekrar tuttu sonra. 
Onun kalbini taşıyordu sanki. Ömer’in el-
leri ürkek,  Zeliha utangaçtı. Ömer ise ke-
yifliydi. Olabildiğince uzun yaşamak iste-
diğiniz anlardandı. Alt kattan kapı sesi du-
yuldu. Zeliha’nın annesi olacaktı. Paltosu-
nu çıkarıyordu,  annesi.  Ömer,  Zeliha’nın 
eline bir öpücük kondurdu,  ellerini yum-
du sonra. Zeliha’nın annesi kapıdan içeri 
girdi o sırada.  Zeliha uyandı birden,  rüya 
gördüğünü biliyordu aslında,  ama uyan-
mak istemiyordu.  
“ Zeliha,  uyuya mı kaldın kızım?” dedi an-
nesi;  bir yandan oturma odasını toplama-
ya koyulmuştu. Oda da karşılıklı duran iki 
sedir,  bir sedirin sonunda duran kapının 
ilerisinde de kitaplık vardı. Pencere kena-
rındaki sedirin,  sonunda soba vardı,  ge-
nelde sobanın etrafına asılı el bezleri hav-
lular olurdu. Annesi abdest aldıktan sonra 
doğruca havlusunu gelir kuruması için bı-
rakırdı. Zeliha ördüğü çorapları yıkar asar-
dı. Etraf bu nedenle bezler,  örgü ve do-
kuma ipleri,  kilim dokuma desenleri ile 
dolu komşuların zaman zaman getirdiği 
dergiler ile kalabalıklaşıyordu. Zeliha otur-
duğu sedirden pencereye baktı. Nar ağaç-
ları vardı bahçede,  ama meyvesi daha 
olmamıştı. Eline baktı sonra,  sert yapraklı,  
kırmızı narçiçeği duruyordu. En son Ömer 
mi yummuştu bu eli? 
Annesi sedirin ucunda duran tahta küçük 



 115 

kasnağı aldı eline. Zeliha’nın yanına oturdu. Zeliha,  annesinin omzuna başını koy-
du. Narin bir kızdı Zeliha. Saçları örgü örgü dururdu iki yanında. Kumraldı ama 
pembecik bir yanağı ve teni vardı. Bir hüzün çökmüştü içine,  sonbaharın sessiz ak-
şamlarında,  karanlık bir sokağa bakıyor gibiydi.  
Annesine pazardan ne aldığını sordu. Annesi,  yüreğine merhem kızına bakarak çok 
fazla bir şey almadığını söyledi. Pazar dağılırken indirimli olsun diye aldığı fasulyeyi 
almak için mutfağa gitti.  
Zeliha çorap ve içlik örerdi. İşini geciktirmemek için örgülerine devam etmeye karar 
verdi. Babası,  küçük bir çocukken bile “Elinin işini bırakma,  eksik gelse de bereketi 
ile gelir. Sen işine sebat et” derdi. Annesi mutfaktan ayıklamak için taze fasulyeleri 
getirmiş,  bir yandan,  gördüklerini anlatıyordu. Annesi,  eskisi gibi olmasa da kilim 
dokurdu,  ona da genç kızken komşusu Semiha Teyzesi öğretmiş. Bu vesile ile 
Zeliha’nın babası ile evlenmiş. Zeliha’nın babası şehir şehir Yörüklerle gider peynir 
ve süt ürünleri yapar satarlarmış. Ama genç yaşta ağır hastalığa yenik düşmüş 
Zeliha’nın babası,  Kerim Bey. Zeliha 13 yaşındaymış o zaman. Annesi kızını da ala-
rak,  kendisi gibi dul kardeşi Perihan Hanımın yanına gelmiş. Onun üst kattaki bu 
odaya yerleşmişler. İki katlı bir evde küçük bir dünya kurmuşlar. Yılların yüzünde 
derin izler bıraktığı teyzesi ve birde evlatlığı Ömer ile yaşamaya başlamışlar. İşte ilk 
o zaman Ömer ve Zeliha birbirilerinin kalplerine düşmüşler. Ömer 17 yaşında bir 
delikanlı,  babası ölmeden önce kendisi gibi oğlunu da Moskova’ya götürmüş. Ora-
da işe yerleştirmiş. Ömer iki yılda bir neredeyse annesini görmeye gelirdi. Ömer’in 
annesine ilk ziyareti,  Zeliha ve annesi onların yanına geldiği sıralardı.  
Ömer gurbette,  yevmiye ile biriktirdiği parayı verirdi annesine. Zeliha bu zamanları 
düşünüyordu. Çok sıradanmış gibi;  
“ Sahi Ömer ne yapıyormuş,  gelir mi ki yakınlarda?” diye sordu. Annesi birden ha-
tırladı,  “ Perihan çok sevinçli,  Ömer gelecekmiş yakında” dedi.  
Zeliha’nın içi kıpırdadı birden,  bu rüyanın bir anlamı olmalıydı.  
“ Eğer nar ağacından düşen bir çiçek görürsen,  bir sonraki bahara kadar dileğin 
gerçek olurmuş” demişti Ömer en son giderken. Bir yandan da annesinden gizli 
Zeliha’nın avucuna bir çiçek koymuştu. Narçiçeğiydi. Ve “ .. bir dileğin olursa..” diye 
eklemişti. Bu dileğin üzerinden 4 koca yıl geçmişti. Zeliha zafiyet geçirmişti uzun 
zaman boyunca. Çiçeklerin deli zamanları Zeliha,  yataktan kalkamamıştı. Her bir di-
leği öksürüğüne karışıyordu. Annesi biricik kader arkadaşı kızının yüreğine güç veri-
yordu. Annesi bilirdi ölümün çaresizliğini. Hep soğuklar almıştı ondan birini. Ve hep 
yalnız kalmıştı. Kızı Zeliha bu kez onu yalnız bırakmamıştı. Direnmişti. Zeliha Ömer’i 
göreceği anı düşünüyordu. Ne kadar büyürse büyüsün,  olgun yüreği hep Ömer’i 
bekliyordu.  
Perihan Hanım sarma yaprakları ile dolu leğenleri almış içeri girmişti,  sobada çay 
demleniyordu. Hanımlar sarmaları sararken,  Zeliha yastık kılıfına kırmızı çiçekler 
nakşediyordu. Yaşadığı özlemi işliyordu yastığa,  baba özlemi,  yar özleminden geçi-
yordu yüreği. Sobadan çıkan çıtırdı sesleri eşliğinde,  hasret kalmışçasına sohbet 
ediyorlardı,  neşeliydiler.  
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Bir ışık parladı gözlerinde birden,  gözlerini kısarak bakabiliyordu. “… Dileğin varsa” 
diyordu bir ses. Başı ağrımıştı,  zaman zaman yaslandığı pencereden,  tren ritmi ileri 
geri atmıştı başını. Uzak diyarların gürültüsü,  yaklaştıkça duyulurmuş. Tren bu gü-
rültüyü kendine katar hep. Giderken bir şehir kalır arkanda,  özlediğin,  hissettiğin,  
basamaklarından çıktığın sokak merdivenleri,  meydanları,  parklardaki küçük köp-
rüleri senin yoluna dolanır hep. Belki bir ağacına ip bağladığın,  dilek tuttuğun olur. 
Kim bilir belki bir ışıkla döner sana.  
Fenerin ışığı Ömer’e yöneltilmişti. “Biletiniz varsa alayım” diyordu görevli. Ömer bi-
letini bulup görevliye uzattı. Hava kararmıştı. Geceleri yolculuk bitmek bilmez. Ses-
sizlik,  karanlık,  uykusuzluk ve soğuk sarardı etrafı. Uyumadıysan yakınında bir yol-
cuyla konuşurdun,  bazen yemek yerdin,  en sonunda uyku bastırır,  yolun tüm 
hengâmesini bir ninni gibi duyar uykuya dalardın. Bir rüya gördüğünde olurdu. Belki 
bir rüya görmek için uyurdun. Senden kopan her şeyin hiç kopmamışçasına parçala-
rına sarılırdın. Rüyanda bir öykü,  seni o gece ağırlardı. Renklerlini senin belirlediğin,  
bir öyküye konuk olurdun. Bu gece narin ve zayıf elleri ile ona aşkını nakşeden bir 
Zeliha ve annesi dinlemişti onu. Evet,  aslında en çok yalnız kalan gurbet bir yürek 
bilir bunu. Yalnızlığınızı duymak istemediğiniz şehirlerde,  içinde özlem olan her 
türkü sizin türkünüz olur. Her öykü sizi anlatır.  
Saatlerdir yolda olan Ömer acıkmıştı,  çantasından yola çıkmadan önce koyduğu 
cevizli ekmeği çıkardı,  yemeğe başladı. Eski alışkanlıktı. Rahmetli babası çocuklu-
ğunda,  ekmeğin arasına ceviz koyar,  ağlamasın diye eline verirdi. Sabaha doğru is-
tasyona vardılar. Ömer,  baba işini yapmak için gittiği yabancı diyardan sonunda 
gelmişti. Ama artık onu bu kentte ağırlayacak bir yakını kalmamıştı. Belki bu neden-
le bu gece kentin içinde bir Zeliha onu beklemişti. Kentin içinde bir Zeliha,  
Zeliha’nın elinde bir çiçek,  kırmızı sert kabukları ile bağrına basmıştı onu bu gece. 
Ömer eşyalarını aldı,  istasyondan çıkarken kalabalığa baktı,  gürültünün içine adı-
mını attı;  Yolculuk hikâyelerini yanlarına almayan insanların arasına. 
Bir koku geldi ileriden buram buram,  gözleri doldu,  kalbi kırıldı. Merdivenlerin ba-
şında bir adam kestane közlüyordu. Gözyaşları aktı şehre. İçinde birikmiş yolların,  
yarıda kalmış adımların yorgunluğu çöktü artık üzerine.  
Dar yolda geniş adımlar atmıştı hep. Şimdi küçük adımları geniş yollara çıkıyordu. 
Yollar,  denizler geniş kütlelerdi hepimiz için. Bayrakları geçer selam verirdik. Bir 
coğrafya geride kalırdı. Her bir göç yalnızlık verirdi.  
Ölümle gelirdi yalnızlıklar. Gene bu yaşamları birbirine kenetleyen;  ölümdü. 
Ömer’in babası kenetlemişti onu bu şehre.  
Her ölümde bir rüzgâr eser. Her rüzgârda çiçekler uçar,  onu gören gönüller dilekte 
bulunurlarmış.  
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YERİNİ YADIRGAYAN GÖÇMEN KUŞ 
Güneş,  denizin sağrısında yeni yükselmekteydi. Uzak-
lara erişen son keskin vapur düdüğü,  iskelede birikmiş-
leri ikiye böldü. Yönlerini denize çevirenler,  aldıkları 
kocaman nefesle memleket havasını ciğerlerine doldu-
rup öyle bindiler kendilerini bekleyen gemiye. Zamanı 
hiçe sayıp mekânı durdurmak istercesine. Karşılıklı son 
anı nitelikli uzun bakışlar,  iki tarafın göz bebeklerine 
yerleşti. Olanlardan habersiz görünen,  nice ayrılıkları-
nın yorgun tanığı Karadeniz Vapuru,  palamarlarını 
çözmüş,  Varna Limanından yola çıkmıştı bile. Yeni bir 
göç dalgasıydı başlattığı acelesiz,  isteksiz. 1939 baha-
rının yaza döndüğü bu günde. 
 Ağırdı Karadeniz Vapuru. Bu ağırlık,  taşıdığı yatak yor-
gan yükünden değil. Karnına doldurduğu hem ayrı,  
hem aynı,  hem tekil,  hem çoğul insanlardandı. Kan 
uykularından erken uyandırmış umut dalı bebekler. Kı-
sa beraberliklere çok sevgi sıkıştırmış çocuklar. Şekil-
lendireceği yeni hayata sahip çıkacak ondan nice güzel-
likler yaratacak gençler. Derdi umuda katık etmeyi ya-
şayarak öğrenmiş orta yaşlılar. Yeni kaderleri çeyiz 
bohçalarında çıkılı genç kızlar. Bağlarının asma yaprak 
kokusuyla saman tozu kokulu rüzgârını oyalı mor krepe 
sarmış kadınlar. Kederi acıyı sinsi yangın gibi can çekir-
değinde taşıyan yaşlılar… 
Yüzyıllar öncesinde atlarını sürüp gelen ataların gelişle-
rindeki tutkuya sevince bu dağlar taşlar tanıkken,  şim-
di bir suçlu gibi terk etmenin utancını hücrelere yerleş-
tirmişler. Gitmekle kalmak arasında bocalamışlar. Ge-
ride bıraktıkları can yarılarını kapanan sınırlar arkasın-
da bırakıp bir daha hiç göremeyeceğini bilen içi şimdi-
den çökmüşler. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak 
gerçeğini öteleyenler.  Susuşu gerekçeli ve nedenliler... 

Labirentten kurtulmanın özgürlüğe kavuşmanın sevinciyle yüklüler. Yaşamın tanı-
mını zulme karşı direnme olarak koymaktan şimdilik cayanlar. Beraberlerinde gö-
türdüğü anıları canlı tutmakta kararlılar. Kafasında biriken yanıtı bilinmeyen soru-
larla dolu olanlar. Yeni ülkesine yeni yaşama geçmek için sayısız haklı nedeniler. Ve 
sayısız keşkeliler… 
Kollarını açmış yedi iklimli,  yedi bölgeli çoğul memeli büyük anaya doğru koşu,  
ötelenmez ortak amaç. Zorunlu bir seçim,  keyfi karar verişten öte. Güle oynaya,  
elde beyaz mendiller sallanaraktan çıkılan bir yolculuktan farklı. Adı dün değil,  ay-
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lar değil,  yıllar evvelinden ezansız konan göç adlı ayrılıktır bu toplu yaşanılan. Bildik 
hayatlardan,  alışılmış mekânlardan bilinmezlere doğru çizilen rotada bir gidiştir de.  
 Son ortak bakıştan sonra gözlerimi geminin mavi bir ışıltıyla köpüğe kesmiş dümen 
suyuna yöneltiyorum. Tıpkı Göç,  “Balkan Türklerinin tarihi,  alınyazısı,  kaderidir. 
Şimdi birinde doğduk diğerinde ölmeğe gideceğiz, ” cümlesini kurup sahip vazge-
çilmezleri bir kararla geride bırakmanın burukluğu yaşayanlarla birlik. Göç olgusu-
nun kitaplara girmemiş kabul edilebilir uzun yorum karışımlı tanımını yapıyorum 
kendimce. Yüzyıllardır salınmış kökümden sökülmek,  yapışan topraklarını silkele-
meden. Doğup büyüdüğüm çocukluğum ilk gençliğimin geçtiği yerden kopmak. 
İçinde yıkandığım ırmakları,  at koşturduğum yaylaları,  tanıdık ağızlı konuşmaları,  
yanık türküleri,  arkadaşlarla oturduğumuz kahveyi,  mersinli meyhaneyi,  alı yeşili,  
evimize giden yokuşu özler durumuna geçivermek. Beklemesiz ve kavuşmaksızın. 
Bırakmak dede mezarlarını,  baba evini,  çiçek gözlü küçük elli kızı. Bıraktığının ru-
hun mu,  bedenin mi olduğuna karar veremeden. 
Göç olayının göçmen olmanın felsefesinin,  anatomisinin farklı olmayışını yaşayarak 
anlamak sonrasında. Ne tam oralı ne de bütünle buralı olamamak uzunca bir za-
man. Kabul edemeyişin edilemeyişle beraberliği. Suçsuzlukla suçluluğun anlaşılmaz 
giriftliğinin can canalığı. Aynı beden,  aynı kol,  parmaklarda süren anlaşılmaz 
uyumsuzluk… Karadeniz’in hırçın suları,  bu tezatlığı bilmeksizin,  yeşilden beyaza,  
çivit mavisinden laciverde,  kimi yerlerde türkuazdan erguvana dönüşen renk cüm-
büşünü simetrik sermekte iki yana cömertçe. 
 Birden aklıma “çok gerek olanlar ancak alınacak.”cümlesi evimizin kerpiç duvarın-
da ilk yankılanırken olanlar geliyor. Ninem,  içine değişik otlar doldurduğu ebe çan-
tasını hazırlıyor ilk el. Annem,  kuzinesinden önce fotoğraflarını koyduğu kutuya ko-
şuyor. Bunların hasret dindirmekten öte depreştireceğini aklına getirmeden. Ba-
bamla dedemin aklı altıpatlarında. Alışkın savunma güdüsüyle. Benimkiler nesnel-
den öte öznel. Komşunun ortak dallarını her iki bahçeye salan çingene dutunun al-
tına gönderdiğim o bakış. Ve buna eklenen yerini yadırgayan göçmen kuşun mavi 
anısı. Diplomamdan önce. 
Tuna kenarında kuş göç yolları üzerinde olan kasaba sazlığına her yıl çok sayıda 
göçmen kuşları gelirdi. Son yılda gelmişlerdi. Koygun çığıltıya kesmişti sazlık bir baş-
tan bir uca. Hepimiz biriyle içten içe özdeş olduğumuz bu göçmen kuşlarını cinsleri-
ni tanır cinslerini bilirdik. Onlar bize,  biz onlara alışkındı. Yine de ürkütmeden uzak-
tan seyrederdik yaptıklarını. İki vatanlı olduklarının ayrımında olmalıydı hepsi. Alış-
kındılar bu yaşam biçimine. Göç olayını yadırgamaz hemen işe koyulurlardı. Dal ara-
sına ağaç kovuklarına yerleşir,  çer çöp toplayıp,  çamur karıp yuva yaparlardı. Ka-
nat birliğiyle şen şatır. Sonra çiftleşip kuluçka olayı. Zamanı gelince yeniden pırrrrr.  
Son yıl yine sığırcık cıvıltılı kızla beraberdik. Yeni bir kuş geldi bu yıl tanıdığımız diğer 
kuş türlerine benzemeyen. Mavi rengin hâkim olduğu sağlıklı ve güzeldi. Göçmen 
olmaya göçmendi. Belki ilk göçü,  belki de gideceği ülke,  konuşlanacağı yer burası 
değildi. Diğerlerinden ayrıksı şaşkın. Aval aval dolaştı bir zaman. Sonrasında arandı 
günler boyu,  yerleşmekten uzak. Yadırgadı yaşayacağı yeni yeri besbelli. Eş bula-
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madı,  en önemlisi yaşayacağı yere ısınamadı. Hiçbir şey yapmadı ertesi günlerde. 
Yüreklenip kanada binip gitmedi de. Uçmayı unuttu sonrasında. Savaşma gücüyle 
birlik yaşama sevinci de kaybolanlar arasına karıştı. Kuşun Mutsuzluğuca böyle 
olurmuş demek Kanatlarını düşürdü iki yana tıpkı sakat gibi. Boynunu matlaşmış 
mavi tüylerinin arasına sakladı bir zaman utancını gizlercesine. İçinde yadırgadığı 
yerleri görmemek de olsa gerek. Homeros’un destanlarındaki mavi ölüme teslim 
oldu gözlerimizin önünde. Oysa yaşaması için her şey ondan yanaydı. Mevsimse 
mevsim. Dalsa dal. Topraksa toprak… Bize de içinden ders çıkan buruk mavi anı 
kaldı ortak.  
Mavi anının diğer ortağı sığırcık cıvıltılı ufak elli bir kız. Tanışmamızın öyküsü,  baş-
langıcı yok. O,  komşu evde birden büyüyen. Sadece yaşanılacak değil birlikte 
ölünmeğe karar verilendi de. Kalp atışlarını duyardım her yaklaştıkça. Okşadıkça 
hızlanırdı sıcak soluğu. Sanki kafeste serçe çırpınırdı,  kaçıp kurtulmak istermiş gibi. 
Yanımdayken her şey bir başka güzelleşirdi. 
Seçimin yapması gerektiği günde konuşmağa korkuyordu. Başladığı cümlenin olum-
suz sonunu getirmeden ağlamağa başladı. Bileğini kavradığım elimi gevşetti. Yüzü-
me baktı uzunca. Kayıt yapar gibi. Bendeki fotoğraf,  gözyaşlarıyla yıkanan içinde 
sevgi pırıltılarının sönmediği buğulu iki mavi göz oldu çingene dutunun altında.  
           Karadeniz Vapuru İstanbul sularında yüzdüğünde gün,  pırıl pırıl. Gökyüzünün 
berraklık genzimi yakıyordu sanki. Şehirlerin şehri İstanbul göz kamaştırıyordu. Biz 
gelmeden yağan yağmur sonrasında çıkmış gökkuşağı,  doğu ufkunda bayram takı. 
İçim ısındı birden. Ambarların olduğu yerden dik başlayan sonrasında lirikleşen ince 
yanık bir türküydü duyduğum ilk ses. 
      “Sular akmayınca durulmazımış 
 Gönül gezmeyince yorulmazımış. 
 Kocalıkta demler sürülmezimiş 
  Gençlik elde iken sürem demleri.” Bu türkü tıpkı bizimkilere benziyor-
du. Tınısı,  teması;  verdisi algısı aynı. Yeni bir yere gelmenin körpe çırpıntısıyla İs-
tanbul havasının içime çekerekten o an karar veriyorum. Yenilmemek bu kader mi 
alın yazısı mı olduğu bilinmeyene. Sazlı Derenin kıyısına gelmiş yerini yadırgayan o 
göçmen kuş olmamak hepsinden evvel. Kendini kanıtlamanın önünde alışmak. Öfke 
yılgınlık kıpramışlarına yüz vermeden yola koyulmak Yeni umutlara yeni başlangıç-
lara kanat açmak işin bir başka yan. Hız kesmeden daracık sokaklara dalar gibi. Vi-
rajları alırken vites küçültmeden gidilecek bu uzun yolda yaşamın güçlü çarklarında 
un ufak olmadan… Homeros’un mavi ölümün yerine mavi düşleri getirmek Ayrıldık-
tan sonra belki hiç göremediklerimi büyütmeden eskitmeden baygın kokulu koyu 
güvez karanfil kokusuna karışık olaraktan bırakmak. 
 Rastlantıların -kabul görmese de- düz işleyen mantığı benim için işler. Gün gelir ay-
çiçeği tarlasında ekim yapan kadınlar görülür yolları dar Everşe’de. Yürek çırpınır 
yeniden. Küçük elleri günden kararmış olsa da sığırcık cıvıltısı saklandığı yerden çı-
kar. Sevgi pırıltılarının sönmediği mavi durgun bakışlar içinde tek bir hece suçlama 
olmaksızın benden yana bakar.  
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