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ZORU BAŞARMAK
Henüz hayatının baharındaydı. Toz pembelerle süslü hayalleri,narin vücudu,
bembeyaz bir teni vardı.Ne yazık ki annesini kaybettikten sonra hayat kırk yaşındaki
olgun mu olgun bir kadın rolü vermişti ona. Annesiyle birlikte yaşıyordu, babasını ise
çok küçük yaşta kaybetmişti. Babadan kalan emekli maaşıyla geçiniyorlardı o
zamanlar.Annesi

ve

kadim

dostu

Nazlı’dan

başka

kıymetli

bir

varlığı

da

yoktu.Hatırlamak dahi istemediği o gün annesiyle alış veriş merkezine gitmişlerdi.
Kapıdan çıktıklarında ise başına isabet eden bir kurşunla yığılmıştı yere anneciği onun
gözleri önünde. Hastaneler, doktor, müdahaleler fayda vermedi. Kötü haber çabuk
gelmişti. Doktor Ayşe’ye söylemekte zorlanıyordu. Ayşe küçüktü ama anlamıştı. Zaten
ondan sonrasını da hatırlamıyordu. Fenalaşmıştı ve uyandığında Nazlı vardı başucunda
.Uzun zaman annesinin ölümüne inanamadı Ayşe. Sessizliğe büründü ne güldü ne
konuştu o günden sonra. Geçmişi hatırlamaksa ona sadece acı veriyordu.Böyle böyle
tam bir yıl geçmişti işte.Şimdi hayatta tutunabildiği bir tek ı Nazlı’sı kalmıştı.Nazlının
annesi de vardı, babası da. Hem zengin hem de mutlu bir ailenin çocuğuydu. Bir gün
kapı çaldı.
Nazlı’ydı gelen birlikte sinemaya gitmek için gelmişti fakat Ayşe sinemaya gitmek
istemiyordu. Çünkü gidecekleri filmin adı "Analar Ölmesin" di. Her ne kadar Nazlı
Ayşe'ye ısrar etse de;Ayşe gitmemekte kararlıydı. Nazlı kesin karalı olmasına anlam
veremiyor."Sende ki bu inat ve bu gurur hiç bir şeyi kabullenmiyor" demekle
yetiniyordu. Ayşe gözleri dolu dolu Nazlı'ya baktı ve başını önüne eğdi. Kısa bir
sessizlik oluştu,Nazlı daha fazla dayanamayarak sessizliği bozup ısrarına devam
etti.Ayşe dayanamadı,içinde biriktirdiği yani sinemaya gidemeyişinin sebebinin hem
etkileyici hem de çarpıcı bir şekilde açıklamasını yaptı. "Annem! Annem" dedi. Nazlı
şaşkınlık içinde "Anneni mi özledin?" dedi. Masmavi gözleriyle dünyaya bakan Ayşe,
başını bir kez daha sallayarak "Annemi çok özledim. Neden!neden Nazlı biz insanlar
varlığımızın

değerini

yoklukta

anlıyoruz.

Oysa

analarımız

cenneti

simgeleyen

varlıklarımız değil mi?"diyerek, Nazlı'ya sıkı sıkı sarılıp ağlıyordu. Nazlı teselli vermekten
başka bir şey yapamıyordu. Çünkü ölüm ne Nazlı'nın ne de Ayşe'nin engel olabileceği
bir durumdu. Akşam oldu Nazlı evine gitti. Ayşe'de duvarda asılı olan annesinin resmini
sinesine aldı, hem ağlıyor hem de konuşuyordu:
"Anam! Sen bu dünyadan gittin gideli ne gökyüzünde barut kokusu, ne de
insanlara sıkılan kurşunlar dindi.Öldürülen masum insanların acı üstüne acı olaylarını
duyuyoruz.Ne anaların çocuk hasreti, ne de evlatların anne hasreti dindi.Her geçen
gün ya anneyi yavrusundan,ya da yavruyu annesinden ayırıyorlar. Biliyorum
annem,sen de maganda kurşunundan gittin,bizi de ayırdılar anne!Her sabah gazete
okuyor, haber dinliyorum, bir maganda senaryosu daha yazılmış "of" diyorum gerisini
16

okumuyor ya da çareyi

televizyonu

kapatmakta buluyorum.Çünkü duydukça içim

acıyor,yüreğim yanıyor anne...Ana sana sözüm olsun! Canları acıtan kurşunları değil
ülkemize mis kokulu gülleri yağdıracağım. Çünkü ülkemizin gençlerine; kini, nefreti,
öldürmeyi, silah tutmayı öğretmişler. Tıpkı dalından koparılan çiçekler gibi..." dedi ve
annesinin resmini yerine bırakıp yatağına geçti. Artık uyumalıydı. Çünkü yarın Nazlı'yla
birlikte huzur evini ziyarete gideceklerdi.
Sabah Nazlı gelince hemen kahvaltılarını yapıp yola çıktılar. Çünkü bugünün Ayşe
için büyük önemi vardı. Çünkü bugün "anneler günüydü." Nihayet huzur evine vardılar.
Henüz huzur evi binasının önündeydiler ki Ayşe yüksek bir tonlamayla "oh" çekti. Nazlı
şaşkınlık içerisinde Ayşe'ye baktı. Ayşe'de tebessüm ederek "Burası buram buram ana
kokuyor, cennet kokuyor Nazlı" dedi ve koşturarak anaların yanına gitti. Önce o
masmavi gözleriyle gülümsedi, sonra hepsinin ellerinden öperek anneler gününü
kutladı. Bütün gününü huzur evinde geçirdikten sonra Nazlı'yla birlikte evin yolunu
tuttular. Gitmeden önce tekrar geleceklerinin sözünü vererek oradan ayrıldılar.Ayşe
"Nazlı'cığım o kadar güzel kokuyorlar ki yüreğimi açtım o masum, o zavallı
analara.Unutma Nazlı! “Sen sen ol anacığının hayattayken değerini bil, onu sev, okşa,
mutlu edersen mutlu olursun" diyerek Nazlı'ya nasihatte bulunuyordu. Nazlı evet
dercesine içini çekti ve başını sallamakla yetindi.
Saat de epey geç olmuştu. Nazlı " artık gitsem iyi olur Ayşe, annem merak eder "
diyerek ayrıldı ordan. Nazlı eve vardığında annesine baktı, öpüp öpüp sarılıyordu.
Nazlı'nın annesi şaşkındı ne olduğunu soruyor Nazlı ise hiç bir şey demiyor sadece
annesine sarılıyor öpüyordu. Sonra dayanamayıp annesine " Seni seviyorum " dedi.
Annesi anlamıştı Nazlı da bir değişiklik vardı " Dur Nazlı'cığım hem bir şeyler içelim
hem de bugün neler olduğunu anlatırsın" diyerek mutfaktan birer bardak meşrubat
doldurdu. Bir yandan içiyorlar bir yandan Nazlı huzur evinde bulunan zavallı kadınları
anlatıyordu. Annesi de gözyaşlarına mani olamamıştı. Nazlı da " biliyor musun
anneciğim sensizlik çok zormuş yani anasızlık çok zormuş Ayşe öyle söyledi "diyerek
hem ağlaşıyor hem de birbirlerini kucaklayıp duruyorlardı. Sabah oldu Nazlı ile Ayşe
yine huzur evini ziyarete gittiler. O gün Ayşe’nin içinde tuhaf bir sıkıntı vardı. Gitmeyi
en çok istediği yere gidiyorlardı ama nedendir bilinmez rahat değildi işte. Beklenen
oldu ziyaret dönüşü Nazlı'ya da bir kurşun gelerek sağ kolundan vuruldu. Aynı acıları
aynı kötü duyguları yeniden yaşıyordu Ayşe.Başını semaya kaldırdı ve "dinsin artık bu
kanlar ne olur" diyerek feryat etti. Nazlı'yı hemen en yakın hastaneye götürdüler.
Nazlı'ya ilk müdahaleler yapılırken Ayşe de Nazlı'nın annesine telefon ediyordu. Çok
geçmeden Nazlı'nın annesi gözü yaşlı bir şekilde hastaneye geldi. Bir yandan Ayşe’ye
sarılıyor bir yandan da olayın nasıl olduğunu soruyordu. Derken doktor da Nazlı'nın
odasından çıktı, durumunun iyi olduğunu kurşunun kolunu sıyırıp geçtiğini söyledi. Bir
iki saat daha Nazlı göz altında kaldıktan sonra taburcu oldu. O gece Ayşe Nazlı da
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kaldı. Bütün gün Nazlı'nın yanından ayrılmadı. Daha sonra eve gitmesi için Nazlı'dan ve
annesinden müsade istedi. Evine giden Ayşe banyo yaptıktan sonra duvarda asılı olan
annesinin resmini alarak " şimdi yanımda olsaydın saçlarımı tarar okşardın. Sen
dünyamdan gittin gideli bu ev bana zindan oldu anacığım " dedi. Ve annesinin resmini
öptükten sonra yerine bıraktı.
Ayşe ülkenin kadınlarına, sevgi getirecek planlar peşindeydi. Bunun adına " sevgi
ağacı "diyordu. Nazlı artık iyileşmişti.Ayşe ile birlikte dışarı çıkmış geziyorlardı ki
sokakta oyun oynayan çocuklara rastladılar. Sonra aralarına katılıp onlarla birlikte ip
atladılar, salıncaklarında sallanırlarken az ileride bulunan çocukların oynadıkları oyun
Ayşe'nin dikkatini çekti ve

yanlarına gitti.Ellerinde bulunan silahlarla oynayan

çocuklara Ayşe müdahalede bulunarak "Bu silahlar ellerlinize yakışıyor mu? Sizin
elleriniz silahları değil kalemleri tutmalı. Biliyorum şu an elinizde bulunan oyuncak bir
silah. Bugün oyuncağıyla oynayan yarın gerçeğiyle oynar. Bakın çocuklar silahla oyun
oynanmaz, her silahtan çıkan mermi elinize zarar verirken

beyninize de

öfkeyi

kazandırır.Gelin bu oyuncak silah da olsa,birlikte kırıp atalım " dedi. Ve çocuklarla
birlikte silahları kırıp çöpe attılar. Sonra yarım bıraktıkları oyunlarına silahsız devam
ettiler.Oradan ayrılan Ayşe ile Nazlı yaptıkları hoş davranışın sevincini yaşaya yaşaya
birbirlerine bakıp gülümsediler. Daha sonra uzun bir yürüyüşe çıktılar. Yürüyüş
esnasında karşıdan gelen yaşlı bir kadına rastladılar. Hemen Ayşe kadına doğru
ilerledi.Onu tanıyormuşçasına önce selamladı sonra elini öptü. Yaşlı kadın Ayşe'nin bu
davranışına öncelikle şaşırdı sonra çok sevinçli bir şekilde " Sağ ol evladım ama bu
sevgi dolu yüreğin neden benim gibi bir

ihtiyarı öpmek istedi anlayamadım "dedi.

Ayşe de " Çünkü bu eller hamur yoğuran, anneliği kutsallaştıran yürek olduğu için "
dedi. Daha sonra bir parkın bankında oturup uzun uzun muhabbet ettiler. Ayşe kendini
ayrıntılı bir şekilde tanıtırken Nazlı az ve öz bir şekilde tanıttı. Çünkü Nazlı yaşlı kadını
hem tanımıyor hem de bir hayli endişeleniyordu. Gerçi Ayşe de yaşlı kadını ilk defa
görüyordu, fakat yaşlı kadını bir hayli çok sevmişti. yaşlı kadın ile Ayşe muhabbete
dalmışlardı ki Nazlı muhabbetlerini kesip " Afederseniz ama ben bir hayli geç kaldım,
müsaadenizi isteyecektim, biraz daha geç kalırsam annem merak eder "diyerek
yanlarından ayrıldı. Ayşe Nazlı'nın bu davranışına bir anlam veremedi. Çok geçmeden
Ayşe ile kadın birbirleriyle vedalaşıp ayrıldılar.
Ayşe Nazlı'lara gitti. Ayşe Nazlı'ya küsmemişti fakat biraz kızmıştı. Nazlı " Bu
kadar kendinden emin bir şekilde o ihtiyarla nasıl konuşabildin anlayamadım pek
doğrusu " dedi. Ayşe tebessüm içinde " Neden öyle diyorsun Nazlı, o yabancı bile olsa
en azından anneydi. Biliyorsun ki analara, ana kokusuna dayanamıyorum. Hatta
utanmasaydım anne diyecektim. Ah Nazlı beni ancak ve ancak anasını kaybetmiş,
anne hasreti çekmiş anlar... (Ayağa kalkar odasına gitmek için ) bana müsaade
uyumak istiyorum Nazlı " deyip odasına geçti. Yatağını açıp uyudu. Nazlı da aralarında
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geçenleri annesine anlattı. Annesi Nazlı'yı haksız bularak "Ondan özür dilemelisin ve
sen sen ol bazı şeyleri konuşmadan önce kendini karşındakinin yerine koymayı ihmal
etme olur mu?” dedi.. Nazlı da uyumadan önce sessiz bir şekilde Ayşe'nin odasına
girdi. Mışıl mışıl uyuyan Ayşe'nin yanağından öptükten sonra " Beni af et arkadaşım "
diyerek odasına çıktı. Ve odasına girip uyudu. Sabah oldu, kahvaltılarını yaparlar iken
annesi Nazlı'ya Ayşe'nin gönlünü olması için kaş-göz işareti yapıp duruyordu. Nazlı
da elindeki çatalı bırakıp Ayşe'ye bakarak " Beni affet arkadaşım, galiba dün seni çok
kırdım. Özür dilerim "dedi. Ayşe

de zaten

Nazlı'nın odasına girip yanağından

öptüğünü ve özür dilediğini biliyordu. Çünkü Ayşe o saatte henüz uyumamıştı. " E
anladım Nazlı, bir insan defalarca özür dilemez ya , hem ben sana kırılmadım ki "
deyince barış sağlanmış oldu.
Daha sonra yarım kalan kahvaltılarını tamamladılar.Kahvaltı faslını bitirdikten
sonra sokağa çıktılar. Parkta oturup gelecek hakkında konuşuyorlar iken Nazlı konuyu
değiştirerek " Ayşe bugün annemle konuşup, bundan sonra seninle oturmak istediğimi
söyleyeceğim" dedi. Çünkü hayatını yapayalnız geçirerek yaşamaya çalışan Ayşe için
zor günlerin olduğu anlardı. Dolayısıyla Ayşe'nin yalnız kalmasını istemeyen Nazlı,
annesine bu teklifi götürecekti.Ayşe sevincinden ne yapacağını, ne diyeceğini
bilemiyordu. " Eğer annen benimle yaşamanı kabul ederse Nazlı, bizi çok güzel günler
bekleyecek " dedi. Çünkü Ayşe'nin bir fikri vardı. Kadınları Koruma Derneği’ne gidecek
ve orada bulunan kadınlarımıza hayatın ne kadar değerli olduğunu anlatacaktı. Henüz
bu fikrini Nazlı'yla paylaşmamıştı.
Öncelikle Nazlı annesine Ayşe'yle yaşamak istediğini söyleyecekti. Akşam oldu,
Nazlı annesiyle birlikte hem yemek yiyor, hem de her konuda annesinin gözlerinin içine
bakıyordu. Sonra dayanamadı asıl mevzuya geçti. Bu durum karşısında annesi
şaşkınlığını gizleyemiyor ve

çareyi nedenini sormakta buluyordu. Nazlı da Ayşe'nin

daha fazla acı çekmesini istemediğini dile getiriyordu. Ve nihayet annesini ikna
edebildi.Bundan böyle iki kız kardeş gibi birlikte olacaklardı.
Günlerden bir gün Ayşe Nazlı'yı da yanına alarak orada bulunan kadınların ne
durumda olduğunu görmek için Kadınları Koruma Derneği’ne gittiler.. İçeri girdiler
öncelikle kadınlara tek tek baktılar ve selamlaştılar. Kadınların kimi gebe, kimi
çocuğuyla birlikte gelmiş, kiminin de çok dayak yemekten gözleri morarmıştı.
Nazlı'nın gözü orada bulunan bir kadına takıldı, yanına gidip önce selamlaştıktan
sonra sohbete başladı. Konu konuyu açarken başından geçen dehşet dolu hayat
hikayesini anlatıyordu. Nazlı bir yandan dinliyor, diğer yandan da duygulanıyordu.Ve "
Niçin biz kadınlar acı çekmeye mahkumuz " dedi. O sırada Ayşe de Nazlı'nın olduğu
yere geldi ve başkanının odasına gideceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Başkanın
odasına gitti. kapısını çaldı " gir " diye bir ses duyduktan sonra içeri girdi. Bir yandan
üstünü başını düzeltiyor diğer yandan da " Başkanım özür dilerim,rahatsız ediyorum
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ama çilekeş kadınlarımızın durumuna ne yapabiliriz, onların ne kadar kutsal varlıklar
olduğunu bildiğimiz halde niçin bu durumdalar " diyordu. Başkan onları en kısa
zamanda gerekli olan her şeyi yerine getireceğinin sözünü vererek " Bir süre daha
onları koruyacağız daha sonra yeni hayata döndüreceğiz " dedi. Ayşe kadınlarla ilgili
sorunları anlattıktan sonra mutlulukla Nazlı'nın yanına döndü ve oradaki tüm kadınlara
" Hepiniz yeni hayatlara kavuşacaksınız " müjdesini verdikten sonra dışarı çıktı.
Sokakta hem yürüyor, hem de anasız kalmanın ne kadar zor olduğunu
düşünüyordu. Ama annesini geri getirebilecek durumunun olmadığını biliyordu öyleyse
artık bundan sonraki yaşamını kimsesiz, çaresiz analara, kadınlara adayacaktı,hatta
adıyordu.
Başı dimdik, önünde açılan yeni yola doğru hızlı ama emin adımlarla
ilerliyordu...
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KADIN DERGİLERİ ve ANKETLER
Niye kavga etmişlerdi anlamıyordu adam. Oysa sabah sakal tıraşım olurken karısı
köpük1ere rağmen usulca öpmüştü boynundan. Sonra da sinsi sinsi gülerek oturma
odasına koşarcasına yürümüştü. Kahvaltısı her zamanki gibi güzeldi, kravatım her
zamankinin aksine iki yakasının ortasında tutturmayı başarmıştı bu sabah.
Bu sabah güzel başlamıştı. 07.00 otobüsü tam vaktinde gelmişti. Ve her
zamankinin aksine orta sıralarda, koridor tarafında boş bir koltuk bulmuştu.
Zamanından önce işyerine varmış ve zamanında paydos etmişti. Her şey görünürde
güzeldi. Gün güzeldi. Niye kavga etmişlerdi anlamıyordu adam.
Çirkin burunlu ve çizgiden ibaret yumuk gözlü o kadını gördüğü için mi, aynı
durakta inip ayaküstü üç dakikayı geçmeyen bir konuşma yaptıkları için mi, yoksa bu
olanları eşine söylediği için mi? Oysa söylemese belki daha kötü olacaktı. Soluklanmak
için çıktığı balkonda zaten görmüştü onları eşi; otobüsten birlikte indiklerini, ayaküstü
üç dakika konuştuklarını ve kadının çirkin bir burnu ve çizgiden ibaret yumuk gözleri
olduğunu... Neden bu kadar üstelemişti. Bağırdığında, sadece öldürmek amacıyla
şakağa dayatılmış kararlı bir silah gibi görünüyordu karısı. Siyah, deri eldivenle kabzayı
kavramış, eldivenin kalınlığından görünmeyen tetiğin milimlik kıpırtısı gibi. Dan!... Bir el
daha.. .Dan!... Ve işte karşılıklı atışmalar, kıskançlık ile neyi savunduğunu tam olarak
bilmeyen bir savunmanın acemice söylemleriyle nakavt etme çabaları ve sonuç olarak
elde var, görünmez kılıcın ikiye böldüğü yatak...
Saatte 200 km hızla gelen bir basketbol topunun mağduru gibi zonkluyordu başı.
İçkiyi biraz kaçırdığında, karısıyla kavga ettiğinde kafası böyle olurdu. Bir anlam
veremiyordu. Evliliklerinin ilk günlerinde tanıştırmıştı karısı Nilgün'ü. Üstelik ne kadar
çok sevdiğini, ne kadar çok şey paylaştıklarını aralıklarla anlatırdı. Gidip gelmelerine
karısı önderlik ediyordu. Telefon ediyordu. Çağırıyordu. Telefon ediyordu. Gidiyordu.
Zamanla görüşmeler azalmaya, kopma noktasına gelmiş hatta kopmuştu. Aylardır
görmediği eşinin dostunu hasbelkader otobüste görüp konuşmuşsa, aynı durakta
inmişse, ayaküstü üç dakikayı geçmeyen bir sohbete iştirak etmişse, bunda yanlış
neydi?!...
Hiç düşünmeden yanındaki görünmez kılıcı aşıp, karısının omzuna dokundu. ‘Filiz,
Filiz...’ Kendisi bile duymuyordu sesini. Aniden sarstı karısının omzunu. Filiz başını
kocasından yana yavaşça döndürdü. Ne diyeceğini bilemiyordu. Sadece sarılmak ve
Filiz'inin saçlarını içine çekmek istiyordu. Birden ‘Siz kadınları anlayamıyorum’ dedi.
Karısı devamı ne olacak diye merakla bekliyordu. 'Siz kadınları hiç anlamıyorum' diye
tekrarladı. 'Şu ana kadar belki yüzlerce kadın dergisini inceledim ama her keresinde
içinde bin bir duygunun harmanlanıp düzene girdiği korkutucu kadın portreleriyle
karşılaştım. Sende kadınsın, üstelik kadınımsın. Filiz'imsin ve senden de korkuyorum.'
Filiz uzun uzun baktı Yavuz'una. Yavuz uzun uzun baktı Filiz'ine. 'Siz erkekler de o
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kadar çok yönlü değilsiniz. Erkek dergilerine bakıldığında hemen anlaşılıyor. Sen de
erkeksin, üstelik erkeğimsin, Yavuz'umsun.' Korktuğunu söylememişti. Daha da çok
korktu Yavuz. Söylese bu denli çok korkmaz, kendisini bu kadar zor durumda
görmezdi. Karısını okşamak, sarılmak ve sabahı tek beden olarak geçirmek istiyordu.
O bunları düşünüp içindeki kimyayı harekete geçirirken, Filiz aniden 'Nilgün
senden hoşlanmıştı' dedi. Yavuz dondu, kaldı. Bir şey diyemedi. Dili sadece organdı
şimdilik. 'Üstelik iznim olursa seninle yatabileceğimi söylemişti.' Nereden çıkmıştı
bunlar. Nilgün ne zaman söylemişti bunları. Demekki bağlarının kopması bundan
ötürüydü. Görüşmemelerinin sebebi...
Peki bunca zaman nasıl anlamamıştım gelişmeleri. Filiz soğukkanlılığını mı
korumuştu yoksa hiçbir şey düşünemeyecek kadar yoğun muydu? Gerçi Nilgün'ü
düşünerek birkaç defa mastürbasyon yaptığını hatırlıyordu. Ama Nilgün'ün kendisine
zarf attığını anımsamıyordu. Kafası allak bullak olmuştu. Karısının erkek dergilerine
bakarak vardığı sonuç bilimsel bir netliğe ulaşıyordu kendi indinde. Seks aracı olarak
Nilgün'ü fantezilerine garnitür olarak katmıştı. Yine de anlamıyordu. Hem duygusal
olarak hiçbir şey hissetmemişti ona karşı. Bunu yanında Nilgün'ü düşünerek
mastürbasyon yaptığım Filiz bilmiyordu.
Filiz uzun uzun bakarken Yavuz'unun yüz hatlarına 'Seni seviyorum' dedi Yavuz.
Birisinden bir söz beklerken ve o sözün açacağı mutluluğu başka hiçbir şeyin
karşılayamayacağını bilirken, söylenen alternatif nakışlı bir cümlenin, üstüne üstlük
klişeleşmiş sade bir ifadenin o inanılmaz çekimi Filiz'in gözlerine yansımıştı.
Gülümseyerek Yavuz'una sarıldı Filiz. Filiz'ine sarıldı Yavuz. En başından beri istediği de
buydu.
Zaten Nilgün'ü gözü pek tutmamıştı. Eşine de söylememişti. Söylemeyecekti
kadın dergilerinde çıkan anketlerin hemen hemen tümünde eşi yerine koyduğunda
kendini, kocasına sadık çıkıyordu Filiz., Yavuz'una. Oysa Nilgün'ün yerine kendisini
koyduğunda, dengeler altüst olup, yumuk gözlü ve eğri burunlu bir bayana uymayacak
şekilde vamp kadın hülyası karşısına çıkıyordu. Otobüs tenhalaştığı sırada en arkada
birlikte oturduğu Nilgün'ün ellerinin, tümsek ya da çukurlarda sallandıkça, kendisine
ufak darbelerde bulunmasından belliydi.
O gün otobüsten indiklerinde Nilgün tam bir şey söyleyecekti ki Yavuz'un evine
doğru bakıp vazgeçmişti. Ne söyleyeceğini biliyor Yavuz. Karısına söylememişti bunları.
Söylemeyecekti.
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Başkaları “Bu bizim kültür ürünümüz” deyip sahiplenmeden yukarıda resmi
bulunan Cumhuriyet’in ilk yılları sivil Türk Mimarisinin ahşap 3 katlı üçü de kullanılır
örneğinin teki olan Türk Evi Seyrek’te küllerinden yeniden doğacak.
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ANŞE AFŞİN
1951 Yugoslovya doğumlu. Evli ve dört çocuk annesi. Türkiye ve Almanya’da işçi
olarak çalıştı ve emekli olup İzmir’e yerleşti. Emeklilik döneminde şiir ve öykü yazmaya
başladı.
İletişim Adresi:
5225 Sokak No:31
Çamdibi - İZMİR

Yarışmaya İzmir Çamdibi‘nden katılıyor

Başkanın bilgilendirme toplantılarından bir görüntü
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GÖZLERİNDEKİ GEÇMİŞ
Pencerenin önünde oturmuş elini çenesine dayamış sokakta oynayan çocuklara
sevgi ile bakan Nesrin hanım içinden çocukluk ne güzel şey, nasıl da güzel oynuyorlar.
Keşke şu anda bende onlar gibi çocuk olabilsem de sokakta oynayabilsem diye
düşünüyordu. Düşünceleri onu seneler öncesine, kendi çocukluğuna geri götürmüştü.
Kendi kendine konuşuyordu, ben diye konuşmasına başlarken yüzü birden değişti,
gülen gözleri dolu dolu oluverdi, ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Ben
çocukluğumu hiç bilemedim hiç yaşayamadım ki. Fakir bir ailenin beş çocuğundan
biriydim. Bir çocuk gibi sokakta ne oynayabildim ne de okula gidip okuyabildim.
Mahallenin çocukları sokakta oyunlar oynar, eğlenirken, okulda öğrenim görürken ben
çalışıyordum. Küçücük yaşta çalışmak zorunda kalmıştım. Henüz yedi yaşında bir
çocukken eve katkıda bulunmak için çalışıyordum. Yaptığım işler küçücük bedenime
ağır gelse de çalışmalıydım. Her türlü işi yapıyordum; tarlaya gidiyor patates topluyor,
tütün kırıyor, sabah ayazında parmaklarım donarak pamuk topluyordum.
O işten bu işe gider hiç boş kalmazdım. Sekiz yaşımı bitirir bitirmez bir tütün
mağazasında işçi olarak çalışmaya başladım. Bu mağaza işi benim için çok ağırdı ama
en azından kapalı bir yerdi. Patates toplarken, tütün kırarken güneşin altında yandığım
gibi yanmayacağım. Pamuk toplarken soğuktan uyuşan, donan parmaklarım artık
donmayacak, artık bir çatının altında çalışacaktım. Sevinip sevinmediğimi bile
bilmiyordum, çünkü; çalışmak, iş bunlar beni hiçbir zaman sevindirmez. Beni
sevindirecek tek şey okula gitmem, okuyabilmem.
Ben

bütün

kalbimle

okumak

istiyordum

okumak.

Ama

okumak

bana

yasaklanmıştı. Okula gitmem yasaktı, oynamam yasaktı. Yalnız çalışmama, para
kazanmama yasak yoktu. Ben de çalıştım hep çalıştım çalışırken bile aklımda fikrimde
hep okumak vardı. Kader işte herkesin kaderi ayrı ayrı yazılmış demek ki benim
kaderim okumak için değil çalışmam için yazılmış. Ben de çalıştım çalıştım çektiğim
zorluklara göğüs gererek bir sene iki sene beş sene derken yıllarım çalışarak
geçiyordu. Daha onsekiz yaşımı bitirmemiştim ki zorla evlendirildim hem de benden
epey yaşlı bir adamdı. Daha evliliğin ne olduğunu anlamadan çocuk sahibi oldum. Bir
iki üç dört yetmedi bir makine gibi her sene hem çalıştım hem de çocuk doğurdum.
Ben iki tane çocuğumun olmasını isterdim ama beni dinleyen kim eşim bırak beni
dinlesin beni insan yerine koyup konuşmazdı bile. Benim ağzımı açmama izin vermez
benimle oturmaz beni bir fazlalık gibi görürdü. Ben onun yanında sadece para
kazanan, çocuk doğuran bir makine bir köle bir esir gibiydim. Her şey onun istediği
gibi yapılacak, onun dediği olacaktı. Yoksa hem dayak yer hemde insana yakışmayacak
şekilde hor görülüp aşağılanacaktım. Bu yüzden hep sustum susmak zorunda kaldım
çünkü yapacak bir şeyim gidecek bir yerim yoktu.
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Eşim gibi ailemde bana arka çıkmıyordu. Bir gün eşim hiç yoktan beni öldüresiye
dövmüştü. Her yerim kanrevan, morluklar, şişlikler içinde kalmıştı. Beni öylece bırakıp
içmeye gitti, o gittikten sonra kendimi biraz toparlayıp ailemin yanına gittim. Başımdan
geçenleri onlara anlattım gerçi bu ilk onlara gidip derdimi söyleyişim değildi birkaç defa
daha aynı vaziyette gelmiştim hiç yardımları olmamıştı bu defa belki yardım ederler
diye ağlaya ağlaya yanlarına geldim. Annem babam beni kanrevan, şişlikler içinde
gördükleri halde bana yardım edeceklerine, babam ne yapalım yani o senin kocan
döverde severde karı kocanın arasına girilmez şimdi kalk hemen evine git kocan
buraya geldiğini duymasın deyip kapıları kapattı. Beni o halimle sokakta yapa yalnız
bıraktılar ağlaya ağlaya eve gittim kanları temizleyip içim kan ağlaya ağlaya çalışmaya
gittim.
İşyerinde de çok zorluklar çekiyordum usta başı çok geçimsiz biriydi bütün
çalışanlara bağırıp duruyordu evde başka işte başka bir dert vardı. Allahtan gece
gündüz ettiğim dualarım kabul oldu da başka çocuğum olmadı eşim dört çocukla
yetinmek zorunda kaldı. Ben oynayamamış okuyamamıştım ama çocuklarımın
oynamalarına hep izin verdim gece gündüz çalışıp onların okumalarına hem maddi
hem manevi yönden onları destekledim. Onların babaları gibi vurucu kırıcı olmamaları
için hep nasihatlerde bulundum şükürler olsun ki çocuklar beni dinleyip okudular.
Okuyup tek tek mezun oldular üniversiteyi bitirip iyi iş sahibi oldular hem işlerinde iyi
hem kalplerinde çok iyi oldular. Tek tek evlenip yuvalarını kurdular oğullarım evlerinde
eşlerine karşı saygılılar ev işlerinde eşlerine her konuda yardım eder gayet güzel
anlaşırlardı. Kızlarım da çok mutlu evlilikler yaptılar.
En küçük kızımın evliliğinden bir yıl sonra eşim vefat etti ben de böylece geç de
olsa rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşabilmiştim. Çocukluğum gençliğim çalışmakla
aksi bir adamın eziyetleri ile geçip gitmişti. Ben çocukluğumu gençliğimi yaşayamadım
çocuk gibi oynayamadım bu da yetmezmiş gibi çocuk denecek yaşta evlendirildim hep
itildim kakıldım dövüldüm, kıymetim bilinmedi, ne aşık oldum ne de aşkı tanıdım. Evet
ben aşk nedir sevgi nedir hiç bilmedim ama çocuklarıma aşık olmadan evlenmeyin diye
tembihte bulunurdum bu yüzden çocuklarımın hepsi aşk evliliği yaptılar onların
mutluluğu onların sevgilerini aşklarını görünce içim huzurla mutlulukla doluyor. Bunca
kötü bir yaşamdan sonra böyle iyi evlatlarımın olması bana gurur veriyor, onların
mutluluğunu görünce kendi mutsuzluğumu unutuyor, hele torunlar...
Onları görmek onları sevmek mutlulukların en güzeli diye düşünen Nesrin hanım
farkında olmadan gözlerinden akan yaşlar ellerine düşüp ıslatınca kendine geldi hala,
pencerenin önünde oynayan çocuklara bakıyordu içinden oynayın oynayın çocuklar
benim yerime de oynayın derken gözyaşları sicim gibi akıyordu ama bu gözyaşları bu
defa kederden, üzüntüden değil mutluluktan akıyor, mutluluktan dökülüyordu.

27

Belediye Başkanı Nurgül Uçar’ın 29 Ekim 2006’da I. Öykü Yarışması Ödül Törenini Açış
Konuşması ve katılımcılardan bir bölümü

Seyrek Belediyesi I. Öykü Yarışması Ödül Törenine katılanlardan farklı bir görüntü
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Atiye Güner TÜMÜKLÜ
1947 Kayseri Bünyan doğumlu. İzmir Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü bitirdi. Otuz
yıl (Develi, Tatvan, Hakkari, Yüksekova, Bünyan, Torbalı) Türkçe öğretmenliği yaptı.
Emekli oldu. Torbalı’da oturuyor. Öykü roman anı denemelerden oluşan basıma hazır
dosyaların sahibi.

İletişim Adresi:
Ertuğrul Mah. 1042 sokak no 16
Torbalı - İZMİR
EV: 0 232 856 16 99
CEP: 0 555 481 94 60
E-posta: a.g.tumuklu@hotmail.com

Yarışmaya İzmir Torbalı‘dan katılıyor
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KOCANI YEMEDİK YA
“Dünyaya ağlamaya değil gülmeye geldik a dostlar. Her gün anası babası ölmüş
gibi davranmak da neyin nesi? Benim bildiğim acı, insana yararlı olandır. O da ağız
yoluyla alınan biber, isot acısıdır. ”
“Bilir misiniz o acı çok yararlıdır. Yiyenlerde mide bağırsak hastalığı olmaz. Şöyle
ki mide salgısını artırdığından iştah açar. Sinirleri yatıştırdığından asrın hastalığı olan
strese iyi gelir. İnsanları neşeli, dolayısıyla güzel yapar. Cildini parlatır. Saçlarını
çoğaltır. Öksürüğe, göğüs ağrılarına, romatizmaya birebirdir. Cinsi arzuları kamçılar.
Acı severlerde kısırlık olmaz. Zekâyı güçlendirir. İdrarı söktüğünden tansiyon düşürür,
zayıflatır. Zehirlenmeyi önler... En ucuz antibiyotiktir.”
Bunları sık aralıklarla yineleyen Şen Hanım, sadece konuşmakla kalmaz. Bire bir
uygular. Memleketinden getirdiği yağlı pulları, koyu kımızı dibek ezmesi tozları, gün
kavruğu ev yapımı isotlar koyduğu kavanozda unutmaz. Saksıda yetiştirdiği zehir
zemberekleri dalında çürütmez. Pazardan taşıdıklarını turşusunu yaptıklarını kabında
birlerin yemesini beklemez. Bu nesnel acı ailesinden eline geçirdiklerini “ah, püf,
yandım anam,” demeksizin sanki lokum yermişçesine lüp lüp götürürken o ünlü
güftesiz, bestesi ona özel tekil leziz kahkahalarından birini daha ortalığa salar.
Hepsi bu kadar değil. Şen Hanım yanında yakınında bulunanları üzmez sıkmaz,
kırmaz. İncedir, inceliği sever. Pozitiftir. Güzel fıkra anlatır, iyi diyalekt yapar.
Çoğunlukla malzemeyi kendi yaşantısından çıkarır. Kendinde oluşan ufak hatalarını
affedilmez beceriksizlik olarak göstermesi vurgu amaçlıdır. Üstüne bindirdiği abartıyla
ironik tarzda yazılı metinleri olmayan sözel öykülerin sahibidir. Tek kusuru, kimi konu
ve kişiler söz konusun olduğunda aşırı heyecanlı panik tip olmasıdır.
Şen Hanımın son günlerde gözü isotlarını bile göremez, leziz kahkahalarını
ortalığa salamaz oldu. İçinde kaygı karışık üzüntüsü top edip yuvarlamakla
uğraşmakta.
Nasıl olmasın Bunca yıllık Şen’in şimdiye değin hastaneye yolu mu düştü?
Sonra

“Can Memed’im” dediği sevgisini yılların yıpratamadığı eşi, sağ gözünden

katarakt ameliyatı olacak.”Ameliyat, hastane doktor teşhis …”bunlar onun için kaygı
uyarıcı, panik yapıcı sözcükler… Gün öncesi muayeneyi yapıp tanıyı koyan doktor, onu
yatıştırmaktan çok gerçekleri anlatmalarını sağır olmadığı halde duyamadı.
“Bu konuda korkmak anlamsız, boş yeredir. Tıp, her konuda olduğu gibi bu
konuda da gelişti. Artık bu operasyon, lazer ışınlarıyla sıyırma biçiminde yapıldığından
nasır oyulmasına benzer bir şey oldu. Merak edilecek, panik yapılacak bir durum
yoktur. Bu yaşla birlik oluşan durum kimi hayvanlarda özellikle keçilerde de çok
görülür. Yalnız keçiler bu işi insan uzmanlara bırakmayıp çalılara takarak kendileri
sıyırırlar…”
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Ameliyatın olacağı o sabah çıtır hemşire eşini operasyona hazırlamak için
odalarına geldiğinde aklı başından iyice uçtu. Artık o içine girdiği ne kadar süreceği
belli bu durumda söyleneni duyan, anlamayan, bakan ama göremeyen birisiydi.
Hemşire alışkın hareketlerle eşini soydu. Kareli kumaştan bir önlük, aynı
kumaştan arınık bir altlık giydirmesine ses çıkarmadı. Çorap yüzünde ufak çaplı
tartışmalarına karışıp taraf olmadı. Hasta arabasına zorla oturttuğu adamı, lunaparka
eğlenmeye götürürcesine kapıda yaptığı şakaya, kareli giysiler içindeki Can Memed’i
tıpkı anaokuluna gidecek çocuklara benzemesine hiç gülmedi. Bütün bulara tıpkı
dışarıda yağan yağmura bakar gibi… Hareketlerinde tutukluk, istese de konuşamama;
olayın dışına itilmişliği tekerlekli sandalyede kont gibi kurulup giden eşinin peşine
takılıp ameliyathanenin kapısına kadar gitmesine engel oluşturmadı.
En zorunun kapıda beklemek olduğunu anladığında açılır, zihnindeki
bulanıklık gider gibi oldu. Bu arada çalan telefonlarla konuştu. Zaman kavramını
yitirdiğinden ne kadar beklediği konusunda yorumu olmazdı. Neden sonra gözlerini
diktiği şifreli kapı açıldı. Yeşil buruş buruş giysili bir adam, ayaklı sedyeye yatırılmış
hastayı dışarı çıkardı. Sağına soluna baktı. Aradığını göremeyince iri dik bir sesle “
Hüseyin, Hüseyin ”diye çağırdı. O anlık kimse yanıt vermedi. Çok acelesi olmalı ki
çağırdığının gelmesini beklemeden tekrar içeri daldı. Hastanın başında sıkıca giydirilen
sentetik bone alnında sonlanıyordu. Gözlerden biri at gözlüğüne benzer saydam bir
nesne kapalı, diğeri bantla gelişi güzel bantlanmıştı. Zayıf uzun boylu püskürme kır
bıyıklıydı Tıpkı Can Memed’i gibi. Bu arada hızlı adımlarla hasta bakıcı sahneye girdi.
Hastanın başucunda bir şeyler aradı. Aradığını bulamamış olacak ki şifreyi yazıp içeri
girerken söyleniyordu.
“Ancak bağırırlar… Hüseyin nasıl olsa it bilici. Hani bunun dosyası? Şimdi
bunu nereye götürsün?” Şifreyi yazıp içeri daldı. Çıkmak bilmedi. Şen hanımın bakışları
sedyede yatan hastanın demin yapılan hoyrat araştırma sırasında üstündeki yeşil örtü
açılmış kareli giysi çıplak ayakları çıkmıştı. İşte o ana uyandı. İçinde bir şeyler hop etti.
“E sersem salak Şen. Sana ne demeli? Memed’in ameliyathane kapılarında salata
tabağı olmuş sen hala… Tüh senin koca kalıbına, hasta refakatçiliğine tükürsünler
emi.”
Hastasına sahip çıkmak için koştu. Sedyenin ucuna yapıştı. Dosya getirecek
hastabakıcıyı bekleyip beklememek konusunda kısa kararsızlık yaşadı.” En azından
sahipsizi yol ortasından çekmek gerek. Biraz bekler olmazsa sürer giderim,”diye
düşündü. Aklı panikten kaydı diye geceyi geçirdikleri odayı bulamayacak değildi.
Hastaya yaklaştı. Özür diler gibi bir elini tuttu, sevmeğe başladı. Yalnız kafasını
kurcalayan bir konu tam bu sıra belirdi Eşi ayaklarını çok üşüdüğünü söyleyerek
ameliyata çorapla girmek istemişti. “Hemşire bu hijyenik olmaz ”diye karşı çıkmış
sonuçta hastanın dediği olmuş, çoraplarıyla adamını götürmüştü. Demek hırçın cadı
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dediğini içeride yapmış. İçi katılaştı. Sahip çıkamamaktan ileri gelen suçluluk Şen
hanımı iyice kendine getirip canlandırdı. Geçen süreçte suskun kalmış kadın koridora
çıktıklarında kocaman öpücüğün arkasından birden bahar sağanağı gibi boşaldı.
Söylediklerini duymaz diye iyice yaklaştı.
“Memed'im, Can Memed’im. Bir tanem. Eşim yoldaşım. Kusura bakma bakar
kör Şen sana geç sahip çıktı. Ne bileyin hastanenin kuralları var ya… Yanlış bir şeyler
yapıp sinirli Hüseyin’i üstüme sıçratmak istememdim. O da içeri girdi çıkmadı biraz
daha bekleriz ”
“Evimin direği, canım çekirdeği. Şükür kurtuldun. Sen orada yattın ama ben
burada öldüm öldüm dirildim. Yerine yat deseler gözümü kırpmazdım bilir misin?
Yoluna tokmak Fitnat karısı kurbanlar olsun.”
“Canın çok yanmadı değil mi? Sakın bir daha hasta olup ameliyatlar olma
emi. Aklım başından gidiyor. Senin için şükür helvaları kavurup, kırk bir Yasin
okutacağım. Buradan bir çıkalım. Evimize gidince ilk işin bu olacak. Gereksiz diye sakın
ola beni engellemeye kalkışma.”
“Bak ne diyeceğim. Duyunca çok sevineceksin. Çok hayırlı vefalı çocuklar
yetiştirmişiz. Oğlumuz yolda. Hastaneye gelmesi an meselesi. O kadar “gelme “dedin,
dinlemedi. Ankara yakın bir yer mi sanki? Ben sana söylemedim ama içimden hep
bekledim. Müjde torunun köpek dişleri çıkmış.”
“İt yesin ciğer işte. İşleri çok olduğuna bakmamış. Seni görüp hemen
dönecek.”
“Kız telefon etti. Öğle arası o dar zamanda gelecek. Bankasında müfettiş
varmış. Tam gelecek günü bulmuş. Ne de olsa çalıştığı yer Devlet bankası. Varsın işine
baksın. Bu devirde iş bulmak kolay mı? Bulduğuna sahip olacaksın.”
“Memed’im, can Memed’im. İçeri girerken üşüdüğü için ayaklarında çorapların
vardı. İçeride çıkarmışlar. Şimdi ölü götü gibi soğumuşlardır. Senin de ayakların hiç
ısınmaz Tırnaklarını kesmeye unutmuşuz. Nah her biri çapa olmuş. Nasıl yapabildim.
Asıl körün kim olduğu ortada.”
“Ciğerim, gece on ikiden beri açsın. Karnın beline yapışmış, geğreğin
batmıştır. Açlığa birde uykusuzluğa hiç gelmezsin. Azıcık dişini sık. Ameliyat
mahmurluğu başından savuşsun. Hemen hazırlar, doyururum ki.”
Sedye de boylu boyunca yatan adamda tık ses yok.
“Memed’im, can Memedim, sen beni niye duymuyorsun? Hani bayıltmayacaklardı.
Sen niye bayıldın böyle? İnsan karısına dilden dudaktan getirip bir ses bir soluk verir.
Konuşmuyorsun barı insan duyduğunu anlatır. Elini sıkar. Hastabakıcı gelmedi. Aha
ben de götürüyorum.”
Yola yeni çıkmışlardı ki arkasından hızla yetişen azmanı gibi bir kadın, Şen Hanımı
kolundan sertçe tutarak yüzüne baktı. İlk defa gördüğü tanımadığına:
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“Hanım, Hanım, sen de kimsin? Ne yapmaktasın? Yeni doğmuş bebelerin
kaçırıldığını duydum da ameliyat olmuş adamın kaçırıldığını ilk sende görüyorum. Pes
yani…”
“Efendim bir şey mi sordunuz. Eşimle konuşuyordum tam duyamadım.”
“Ne efendimi be. İnsan bu kadar pişkin olur.”
İri kadın Şen’i elinden sedyeyi almak istedi. Şen arkasında kalan kadını
kaktırdı. Kadın bırakıp gidicilerden değildi. Sesini daha dikleştirerek:
“Bela mısın, yok deli misin ne? Bırak kocamın elini. Sahipsiz sandın galiba.
Yenin değil, yakan sayılmaz. Azıcık geç kaldım diye almak savuşmak niye? Bır bır bır...
Yaşına başına bakmadan adamımı baştan çıkarmağa uğraşırsın değil mi? Yedirmezler
aman hadi başka kapıya.”
Şen artık iyice ayıldı. Asıl deli, kendine bulaşan bu lanetti.
“Manyak mısın nesin savul başımdan be kadın.”
“Ne biçim kadınsın. Laftan anlamıyorsun. Bırak kocamın elini.”
“Ne kocanızın eli. Bu benim otuz yıllık kocam Can Memed’im. Baksanıza sağ
gözünden katarak ameliyatı. Sağ…”
Şen Hanım, bunca lafı sayıp, sevdiği adamın kendi kocası olmadığını işte o
zaman anladı. Onaylatmak gereğini duyar gibi;
“Yok ya bu edepsizin dediklerin doğru mu ne? Tevekkeli bu da uyanık olduğu
halde cevap vermiyordu…”
“Özür dilerim. Ben… Aynı boy bos, aynı yaş. Aynı kereli… Püskürme bıyıklar. Kuru
kikirik.... Ameliyat heyecanından ne yaptığını biliyor muydum ki...”
“İnsan mantosunu ayakkabısını karıştırırda kocası karıştıran geri zekâlı tek mostra
da sensin. O da geldi beni buldu. ”
Alttan alan, özür dileyen Şen Hanım, kadının üstelemesine üslük gere zekâlı
mostra demesine fazla bozuldu. Savunmaktan cayıp saldırıya geçti.
“Cazgır gibi ne bağırıyorsun be kadın! Kocanı yemedim ya. Az biraz karıştılar işte.
Al hayrını gör. Sol gözü kör adamını ben ne yapayım.”
Kadın, hastasını alıp giderken şimdiye kadar sessiz kalmış adam, dirseklerine
dayanarak hafifçe doğruldu. Şen Hanıma doğru seslendi:
“Kocanız olacak Can Mehmed’inız çok şanslı bir adam. Vallahi yerinde olmak
isterdim. Yoluma kurban olan tokmak Fitnat benim demeyim. O ad size hiç yakışmaz.
Adınız Bülbül olmalı Hint bülbülü.”
Şen, bunları duymadı. Gözü ameliyathane kapısından yeni çıkarılmış
hastadaydı. Koşarken söylendi.
“Aman aman dur bir sefer çok iyi bak. Sonra densizlerden zılgıt... Koyun kuzu
birbirine karışır da koca karışması da olurmuş. Zaten ne gelirse, başıma aptallığımdan
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gelir. Dur, Şen seni yedi iklim beş kıtaya anlatıp rezil etmez miyim?”Aha bu da aynı
yaş, uzun, zayıf. Püskürme kır bıyık. Steril kareli ameliyat giysi…”
“Kuzum Şen, iyi misin? Baksana ameliyat kapılarında kakılıp kaldım. Nasıl
refakatçilik bu böyle? Gülmekten kendini aralayıp hastana sahip çıksan diyorum. Elimi
tutup geçmiş olsun diyeceğin yerde oramı buramı niye kurcalıyorsun? Bakmadığın bir
orası kaldı... Aç istersen… Sür şu sedyeyi de odamıza gidelim. Diri diri ameliyat meğer
ne zormuş. Karnım zaten alay davulu gibi şişti. Nerdeyse patlayacağım.”

Seyrek Belediyesi I. Öykü Yarışması Ödül Töreni sonrası Belediye Başkanı Nurgül Uçar
tarafından kutlama ve ödül dağıtımı
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O YAZ BİRDEN BÜYÜDÜM
Camlı kahve, kasabanın cıvıl cıvıl çarşısının ortasındaydı. Cumhuriyet Meydanına,
postaneye, Meyhaneciler Sokağına önünden geçilerek gidilirdi. Kahvede oturanlar
dışarıyı rahatlıkla seyreder; içerisi de olduğu gibi görünürdü. Oradan geçerken nargile
fokurtusu kulaklarıma dolar, o çekici kokuyu duymak için yürüyüşümü ağırlaştırıp,
ayaklarımı sürürdüm. Camlı kahvenin karşısındaki bankanın önünde, siyah taşların
üzerinde yatardı Karasevda. Saçları gibi kıvırcık sakalı da karmakarışıktı. Yaz, kış kat
kat giyinir, koyu renk önü lekeden görünmeyen yün kazağını üzerinden çıkarmaz;
soluk bol pantolonunu kemer yerine rengârenk rafyalarla bağlardı. Çarşının içinde
dolaştıkça sarılı, kırmızılı rafyalar sağa sola savrulurdu. Kulağının arkasında kırmızı gül
hiç eksik olmazdı.

Yatarken de toz toprak içindeki bir asker paltosuna sarınırdı.

Çocuklar, bazen de büyükler onu kızdırmak için uyurken yaklaşıp, gülünü almak
isterler; beline bağladığı rafyaların ucundan çekerlerdi. O da çıldırmış gibi yerinden
fırlayıp, ağza alınmayacak küfürlerle peşlerinden koşar; gülünü kurtarmadan bankanın
önüne dönmezdi. Kahvenin sahibi Hüsnü amca Karasevdayı kızdıranlara öfkelenir,
“Bırakın garibanı” derdi. “Tek avuntusu o işte!” Kısa süreliğine çarşının konusu
Karasevda olurdu. Bense, böyle zamanları hiç kaçırmazdım. Herkesin bilip benim
habersiz olduğum garip bir hikâyenin izini sürerdim. Kulağıma çalınan kırık dökük
cümleleri, bir baş hareketini, alaycı bakışları biriktirir; ona bir hikâye uydurmaya
çabalardım. “Sevdiğini alamayınca... “, “Kolay değil, böyle yaşamak, çoluk çocuğun
maskarası olduğuna bakma hukuğu son sınıftan terk etmiş!” lafları bir sürü bağlantısız
konuya açılır; sakız gibi uzar giderdi. Ne kadar dinlersem dinleyeyim onun hikâyesini
başından sonuna dek öğrenemezdim Ben daha Karasevdanın saçsız sakalsız gençlik
hâlinin eline kalın bir hukuk kitabını yakıştırıyorken; onlar çoktan bu sene balığın
olmadığından söz edip, dinamitle balık avlayan soysuzlara verip veriştirirlerdi.
O yaz, sıcak dayanılmazdı. Akşam saatlerinde çıkan imbat; eğri büğrü sokakları
aşıp, iç mahallelere bir türlü ulaşamıyordu. Havanın kararmasıyla bütün kasaba
sözleşmiş gibi deniz kenarına akın ediyordu. Banka, anneannemin evinden deniz
kenarına inen en kestirme yolun üstündeydi. Annem, teyzem, kuzenlerim her akşam
buradan geçerdik. Karasevdanın hakkında tek laf etmeden, görmezden gelir; yanından
geçerken başımızı çevirirdik. Anneannemin bize çok ender katıldığı sıcak yaz
akşamlarında aramızda gizli bir anlaşma varmışçasına sahile inmek için arka
sokaklardan dolanır, bankanın önünden geçmeden deniz kenarına varırdık. Öyle
gecelerde rüyamda Karasevdayı görürdüm. Başucundaki sokak lâmbasının parlak
ışığında, diğer zamanlarda bakmaya cesaret edemediğim yüzünü uzun uzun
incelerdim. Sonra aniden bir gümbürtü kopar, kasaba ortasından ikiye bölünürdü.
Anneannemin evi hep karşı tarafta kalırdı.
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Anneannem, dedemle de mesafeliydi. Hanımlı, beyli konuşurlardı. “Mustaaa bey
yemek hazır”derdi anneannem. Dedem “Hanım, çarşıdan alınacak bir şey var mı?”diye
sorardı. O da çoğunlukla “Sen bilirsin” le bitirirdi buna benzer konuşmaları. Böyle
zamanlarda ya mutfağın duvarlarını siliyor, ya da holdeki büyük aynayı parlatıyor
olurdu. Yüksek sesle konuştuklarını, tartıştıklarını hiç duymadım. Evde her şey güllük
gülistanlıktı. Tek sorun; sadece anneannemin duyduğu, bir türlü giderilemeyen
kokuydu.
Sanki anneannem; üç katlı, yedi odalı, kocaman meyve bahçesinin ortasındaki bu
evde bir tutsaktı da, oyalanıp süresinin dolmasını bekliyordu. Bu arada da aynaları
parlatıyor, tahtaları ovup limon rengine çeviriyordu her gün. Elinden düşürmediği
beyaz bir bezle koyu ahşap konsolların oymalarının tozunu alıyor, koltukları bastıra
bastıra siliyordu. Bütün eşyalar söz birliği etmişçesine o temizledikçe daha çabuk
kirleniyor; camlar hemen lekeleniyor, yağlı boyalı duvarlar benek benek oluyor, halıya
sıçrayan bir damla su kocaman bir lekeye dönüşüyordu. Kapı kolları, merdiven
korkulukları yapış yapıştı. “Evde hiç sigara içilmediği halde tüller çabucak grileşiyor;
ağır, bordo kadife perdeler kokuyordu.” Her şey yıkanıp temizleniyor yine de evi saran
o koku bir türlü geçmiyordu. “Böcekleri, fareleri de çeken bu koku!” diyordu
anneannem.
Bizim ev temizlendikçe Karasevda daha pejmürde oluyordu. Sanki anneannemin
evine ulaşan onun toz toprakla karışık çiş, ter ve ayak kokusuydu. Aslında Onun yattığı
bankanın önü ile dedemin evi aynı mahallede değildi. Evin olduğu meydanda,
perşembeleri allı, güllü kumaşların, naftalin, sineklik, çaydanlık süzgeci gibi bir sürü ıvır
zıvırın satıldığı bir pazar kurulurdu. Meydana açılan upuzun sokak ise köylü pazarı
olarak anılırdı. Güneşe bakmaktan kısılmış gözlerini yüzünüze dikip, dağlardan
toplayıp, sattıkları çeşit çeşit otun nasıl pişirileceğini tarif eden köylü kadınları sokak
boyunca dizilirdi. Bizim evin kapısında pazarın en yaşlı kadını her perşembe bir çuval
dağ kekiği getirip, satardı. Sokaktan geçenler kendilerini kekik kokulu kaz dağlarında
dolaşıyor sanır; renksiz tek düze hayatlarını bu keskin kokuyla zenginleştirmeye
çalışırlardı. Güneş yavaş yavaş karşı adanın arkasına çekilip, pazarcıların tezgâhlarını
topladığı, sokağı yemek kokularının sardığı saatlerde kekik satan yaşlı kadın boş
çuvalını sırtına vurup, ayağına küçük gelen terliklerini sürüyerek geldiği yere doğru
yola çıkardı. Bütün gün misafir odasının penceresinden onu seyrettiğim için,
anneannemin yaşamına kâbus gibi çöken, kapımıza birikip, bir çatlaktan içeri sızmayı
bekleyen Karasevdanın kokusunu; yaşlı kadının getirdiğini anlardım.
O sıcak öğleden sonra beni bir türlü uyku tutmamıştı. Evde sadece anneannemin
olduğunu biliyordum. Kuzenlerim de yatar yatmaz uyuyunca, bahçeye çıkmak istedim.
Parmak uçlarıma basarak merdivenlerden inerken, basamaklarda durup bekliyor, arada
duyduğum sokak satıcılarının sesleri ile irkiliyordum. Son basamağa geldiğimde, kilerin
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kapısının aralık olduğunu gördüm. İçeride hareket eden bir karaltı vardı. Yüreğim
hopladı. O an yukarıda yatan kuzenlerimin yerinde olmak için neler vermezdim.
Merdivenin korkuluğuna yapışmış, korkudan kıpırdayamıyor; içerideki hırsızın beni
görmemesi için neler yapabileceğim aklımdan hızla geçiyordu. Gözlerim karanlığa alışır
gibi olunca kilerin duvarlarını kaplayan koyu renk ahşap dolapları ve yere diz çökmüş
bir şeyler yapan anneannemi görünce rahatladım. Uyuşan ayaklarımı sürüyerek,
zeytinyağı varillerinin arkasına saklandım. Orada ne kadar beklediğimi bilmiyorum.
Anneannem bir süre sonra parmaklarına sardığı her biri ayrı renkteki rafyalarla
bahçeye çıktı.
O gün ilk defa yıllarca, sadece anneannemin duyup, kimselere anlatamadığı o
garip kokuyu ben de duydum.

Seyrek Beldesi Halkı Yunanistan gezilerinde ilk uğradıkları yer Selanik’teki Atatürk
Müzesi ve Evi oldu.
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GEÇMİŞTEN TINILAR
— Zamanın var mı? Birlikte bir kahve içerdik.
— Hayır, çıkacağım. Geç kalıyorum.
— Tabağındakileri bitirseydin bari.
— Üfffff…
Sevgi, odaya seğirten kızının ardından bakarken “Bir şeyler, istemesen de gen
yoluyla geçiyor.” diye söylendi içinden. Yılların verdiği yorgunluk gözaltlarına
yansımıştı. Sofrayı kaldırıp kendine bir kahve yaptı. Mutfak kapısında; kemanını ve
çantasını almış, çıkmaya hazırlanan kızıyla karşılaştı.
— Provaya gidiyorum anne. Konser çıkışında görüşürüz, geç kalma emi?
Sevgi, başını öne arkaya sallayarak onayladı söylemi.
Otobüs, Konak’a gelince inip, senfoni binasına doğru yürümeye başladı. Binadan
içeri girecekken, bir adamın yanındaki kadını tartakladığını gördü. Yere düşen kadın,
adamın dizlerine kapanıp yalvarmaya başladı. Adam, dinlemiyor, kadını tekmelemeye
devam ediyordu. Elif gördüğü manzara karşısında donakaldı. Çantasıyla kemanı yere
bırakıp birkaç adım attı, sonra “Ne yapabilirim ki?” diye geçirdi içinden. Vazgeçti,
eşyalarını yerden alıp, hırsla binadan içeri girdi.
Soyunma odasına geldiğinde hâlâ olayın etkisindeydi. Pencereye gidip bir süre
dışarıyı seyretti. Az önceki kadın duvara yaslanmış, ağlıyordu. Pencereden uzaklaştı.
Hareketleri ruhsuzdu. Üstündekileri çıkarıp konser kıyafetlerini giydi, makyajını
yapmaya çalıştı. Ta ki çellistin prova için kendisine seslendiği ana kadar.
— Hadisene kızım, ne o öyle arpacık kumrusu gibisin… Prova başlıyor!
Düşüncelerinden sıyrılıp kemanı kılıfından çıkardı, soyunma odasından sahneye
geçti. Arkadaşları hazır olunca kemandan bir “la” sesi verdi. Ancak virtüözlerin “la” ları
bir

türlü

tutmuyordu.

Kontrbasın

kopan

teli,

üç

çalgı

aletinin

birbirlerine

uyumsuzluğunu aniden sonlandırdı. Kırbaç şaklamasını andıran bu ses, Elif’i çocukluk
yıllarına götürdü.
***

Kocası tarafından tartaklanan Sevgi, kızının kapısını açtığında Elif yatağın
köşesine büzülmüş, kulağına volkmenini takmış, sesini de sonuna kadar açmıştı. Bir
yandan ağlıyor, bir yandan dua ediyordu. “Anneme bir şey olmasın… Baba lütfen…
Anneme bir şey olmasın. Gidelim artık buralardan n’olur n’olur…”
***
Prova bitmiş, konsere az bir zaman kalmıştı. Elif derin bir nefes alıp
yoğunlaşmaya çalıştı.

Arşesini telin üzerine dokunduracakken çellodan gelen tüyler

ürpertici ezgi, kulaklarında babasının sesi olarak yankılandı:
“Sokaktaki kara köpekler adam olur, sen olmazsın!”
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Kontrbasın en kalın tellerindeki bitmek tükenmek bilmeyen çılgın onaltılık notalar,
babasının geçmişten gelen sesine eşlik ediyordu.
***

Küçüldükçe küçüldü minik bedeni oturduğu divanda. Annesine ilişti gözleri. Bir
süre bakıştılar. Belli belirsiz bir tebessüm yayıldı Sevgi’nin dudaklarından kızına. Bunun
anlamı ‘cevap verme kızım’ dı biliyordu Elif. Yine de bir hamle yapmak istedi. “Ama
baba…” Annesi sus işareti yaptı Sonra da ‘odana’ komutunu aldı o parmaklardan…
Gerisini getiremedi… Çaresiz, iliştiği divandan usulca kalktı. Minderin arkasına
sıkıştırdığı oyuncak kemanı, yeleğinin içine gizleyip odasına gitti. Kapıyı açtı, gece
lambasını yaktı. Oyuncak kemanını büyük bir özenle kutusuna yerleştirip yattığı
somyanın altına kaldırdı. Işığı söndürdü…
***
Konser, keman soloyla başladı. Salonda çıt çıkmıyordu, herkes büyülenmiş
gibiydi. Ezginin birinci bölümü bitmişti. İkinci bölüme çellonun en tiz sesinden yaptığı
thrille geçildi.
***

Elif, parmaklarını açmak için alıştırma yapıyor, Sevgi ise ertesi güne,
öğrencilerine götüreceği öykü kitaplarını hazırlıyordu. Kitaplar Sevgi’ye çocukluğundaki
Ayşegül serilerini anımsattı. Ayşegül seyahatte, sirkte, parkta… Bu duyguyu hissetmek
hâlâ çok hoşuna gidiyordu.
Çocukluk anıları, çalan zilin sesiyle sonlandı. Alelacele kitaplarını topladı, üstüne
başına çekidüzen verdi. Parmaklarını başının üstünde tavşankulağı yaptı, alt dudağını
dışarı sarkıtıp, kızına baktı. Bu oyun, anne kız arasında hep oynanan bir oyundu.
Özellikle de akşam Selim’in geleceği vakitler yaklaşınca… Elif, annesine aynı mimiği
yaparak karşılık verdi, gülüştüler.
Sevgi kapıyı açtı,
“Hoş geldin.”
Adam umursamadı. Sevgi kocasının ceketini alıp, askıya astı, mutfağa yöneldi.
Selim her zamanki gerginliğiyle cüzdanını, anahtarlarını ve evrak çantasını vestiyerin
üzerine bırakıp, doğruca salona geçti. Yarı hazırlanmış masanın üzerindeki nota
kâğıtlarını görünce küplere binip Elif’e bağırmaya başladı.
“ Burası yemek odası mı, konser salonu mu lan?”
Bir taraftan da kâğıtları hışımla yırtıp ortalığa fırlatıyordu. Elif, keman elinde, bir
şeyler söylemek, babasına engel olmak istese de yapamadı. Yere saçılan kâğıtları
toplayıp, odasına gitti. Hırsını alamayan Selim, sofrada olan eksikler için oturduğu
yerden Sevgi’ye bağırmaya başladı.
—Sofra neden hazır değil? Ulan karı, ne yapıtın bütün gün? İyi ki öğretmensin.
Bir de sabahtan akşama kadar çalışsaydın bu evin hali ne olurdu? Topla şu zırvaları…
Buz da getir…
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Sevgi, robot gibi hiç ses çıkarmadan sofranın eksiklerini tamamlamaya başladı.
Kocasının içki ve mezelerini hazır ettikten sonra koltuğa ilişip, yün sepetinden
örgüsünü aldı, örmeye başladı.
—Otur karşıma, yalnız içemem biliyorsun.
Sevgi çaresiz, örgüsünü toparlayıp masaya geldi. Selim bir kadeh rakı doldurup
karısına uzattı.
—Al hadi.
—Selim ben… Dokunuyor biliyorsun.
—İçeceksin lan! Karılık etmezsin, yarenlik etmezsin ne işe yararsın ha? İç hadi iç
diyorum sana. Bul şuradan bir dalga motor. Oynak bir şey olsun.
Sevgi söyleneni yaptı.
—Kıvır ha,i kıvırsana... Sap gibi durma öyle.
Sevgi için bu sahne ilk kez yaşanmıyordu. Ama ilk kez isyan etti.
—Yeteeeeeeer!
Selim, şaşkın gözlerle karısına baktı. İyice zıvanadan çıkmıştı. Masadan kalktı,
Sevgi’yi saçlarından tuttuğu gibi divana fırlattı. Bir yandan karısını tartaklıyor, diğer
yandan hakaretlerine devam ediyordu.
—Selim lütfen sakin ol, Elif duyacak.
Selim, alkolün verdiği etkiyle Sevgi’nin üzerine atlayıp onunla sevişmeye başladı.
Sevgi, önce karşı koydu. Sonra kocasını, odaya gitmeleri için ikna etmeye çalıştı. Ne
isterse yapmaya razıydı. Selim bir taraftan karısının üstündekileri parçalayarak
çıkarıyor, diğer yandan karısının ellerini kendi vücudunda gezdiriyordu
—Dokun lan dokunsana bana. Ben erkeğim erkek!!
O, azgın bir boğa gibi nefes alıp verirken, Sevgi direnmeyi bırakmış, yerde öylece
yatıyordu. Selim bir süre sonra sızdı. Kocasını hafifçe iterek doğruldu. Yatak odasına
geçerken yırtılan giysileriyle çıplaklığını örtmeye çalıştı. Gözü kızının odasında…
Askıdan çantasını alıp, Elif’in odasına yöneldi. Açılan kapının çıkardığı ses, kopan telin
sesini andırıyordu. Sevgi, kızına doğru bir adım attı, Elif korkudan tir tir titriyordu.
“Anne kaçalım!” diyebildi.
***
Üçlü, ezginin son akoruna gelmişti. Sevgi, soluk almadan konseri izliyordu.
Finalde Elif, sahne önüne gelip seyirciyi selamlarken ayakta onu alkışlayan annesine
ilişti gözleri. Ağlıyordu. Elif, annesinin gözyaşlarına, çocukluğunda yaptıkları mimikle
karşılık verdi.
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İNTİKAM
Saat çok geç değildi ama kapı öylesine ısrarla çalınmıştı ki; şaşırmıştık. Babamın
arkasında, bu davetsiz misafirin kim olduğunu görmeye çalışıyorduk. Hafifçe araladığı
kapının ardında Hüsniye’yi görünce “Hoş geldin kızım?” diyerek içeriye aldı. Onu görür
görmez kaygılanmıştım. Yüzü bembeyazdı…
Tuhaf bir kızdı Hüsniye. Güzel denemezdi ama kuzguni siyah saçları çok
etkileyiciydi. Büyükçe burnu, hoş diyebileceğiniz yüzüne garip bir anlam katardı.
Lisedeki diğer kızlara benzemezdi, sert bir mizaca sahipti. En iyi arkadaşı bendim.
Anımsıyorum, daha sınıfa girerken dikkatimi çekmişti. Normalden uzun eteğiyle
yanımdan geçmiş, en ön sıraya oturmuştu. Teklifsizce yanına iliştiğimde aldırmamıştı…

“Hadi gel odama geçelim” derken; bir yandan kolundan çekiyor, bir yandan da
bizimkilere kaş göz işareti yapıyordum. Ona yakışacak tarzda yine tuhaf bir hali vardı.
Üzülmüş desem, değildi. Korkmuş? Hayır. Bembeyaz yüzünün ardında, huzurlu
olduğunu görüyordum. Yatağımın üzerine karşılıklı oturduk. Ben ona soru sormazdım;
sorsam susacağını bilir, anlatmasını beklerdim. Biliyordum, sadece bana açılırdı.
Sustum ve bekledim…
Hüsniye genelde sessiz bir kızdı. Hep bir şeylerin peşindeydi. Arıyordu. Bazen
ders aralarında ortadan kaybolur, bir saat sonra dönerdi. Sohbetlerimizde bile
anlamaya değil, bulmaya çalışıyordu sanki. Her geçen gün ona karşı ilgim artıyordu.
Bir eksikliği vardı, yarım kalmış gibiydi. Anlayamıyordum. Bir gün ona seslendiğimde,
simsiyah gözleri çakmak çakmak olmuş, garip bir gülümseme ile “Aslında adım

Hüsniye değil” demişti. İlginç şakalar yapmaktan hoşlanırdı. Ama bunun, onlardan biri
olmadığını ayrımsamıştım. Yarım bir gülümseme ile “Ne o zaman?” diyebilmiştim.
“Sema” dedi. Üstelememiştim…
Sessizlik can sıkıcı hale gelmişti. Ona bakmamaya çalışıyor, dilime gelen tüm
soruları kovuyordum. O ise başı önünde ellerine bakıyordu. Kâh gözleri doluyor, kâh
gülümsüyordu. Endişeleniyordum. Dayanamadım, elimi omzuna koydum. Başını yavaş
yavaş kaldırdı. Gözlerindeki rahatlamışlık, bir yandan içimi ferahlatıyor; bir yandan da
korkmama neden oluyordu. “Anlatacağım” dedi. Yorgundu…
Evlerimiz birbirine çok yakındı. Okuldan sonra da sıklıkla beraberdik. O yavaş
yavaş bana alışıyor, dünyasının kapılarını açıyordu. Bir gün, beden eğitimi dersinde
kenara oturmuş, dertleşiyorduk. Düşünceliydi. Bir süre sustuk. “Benim gerçek adım
Sema” dedi. Yutkunduğumu anımsıyorum. Ama sormadım, o da devam etti. Altı
yaşındayken şimdiki ailesine evlatlık verilmişti. Sonraki yıllarda yurda gidip araştırmış
ama gerçek ailesinden haber alamamıştı. Yuvadaki ismi Sema’ydı. Ancak ne Sema
olabilmişti ne de Hüsniye. Bilinmeyenin sızısını, terkedilmişliğin nefretini, ait
olamamanın sancısını, duraklamadan acı acı anlatıyordu. Hem dursa ne diyecektim ki?
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Bitirince gözlerime baktı. “Mutlu musun?” diyebildim incecik bir sesle. Benimkinden
daha ince bir sesle mırıldandı :“Mutluyum” . Dahası da vardı anlamıştım, ama
anlatmamıştı…
Nice sonra başını kaldırmadan, titrek bir sesle anlatmaya başladı. “Öğleden sonra
dayım aradı. Annemle konuştular. Nur’u, birkaç saatliğine bize bırakmak istediğini
söylemiş. Hani hatırlarsın küçük kızı... ” İşte şimdi korkmaya başlamıştım. Üzerine
gitmek istemiyordum. Susku uzayınca yine tutamadım kendimi “Eee, sonra?” Sesim
aldırmıyormuş gibi çıktı. Gözlerime baktı, iç geçirdi. “Kızma bana, denemeliydim...”
Hüsniye’nin ya da Sema’nın kimin kızı olduğu beni zerrece ilgilendirmiyordu. Ama
dostluğumuz çok önemliydi. Onunkilerin yanında oldukça basit kalan sorunlarımla tüm
içtenliğiyle ilgileniyor, çözüm arıyordu. Ben ise, ne yazık ki onu can kulağıyla
dinlemekten başka bir şey yapamıyordum. Belki de kimseye anlatamadığı sırlarını,
benimle paylaşarak hafifliyordu. Bazen kendini kaptırır, geçmişe dönerdi. Hüzünle,
acıyla söz ederdi yurtta yaşadıklarından. Hafızasına hayran kalırdım. Yeni ailesini,
özellikle de babasını çok severdi. Ama nedense onlardan bahsederken kararırdı yüzü.
Gözleri o siyahın içinde yine de kaybolmaz, derin derin bakardı. Neredeyse sözünü
yarıda kesip, susardı.
Neyi denemişti? Artık iyice sabırsızlanmaya başlamıştım. Kendimi kaybedip
omuzlarından sarsmamak için zor duruyordum. Tırnaklarımı kemiriyor, dudaklarımı
ısırıyordum. Yol ayrımında olan bir insanı izliyordum ilk defa. Ne olmuştu ve neyi
denemişti? Biraz daha gücünü topladıktan sonra, tekrar anlatmaya başladı. “Saat beşe

geliyordu, dayım Nur’u bıraktı.” Gülümseyerek: “Yürümeye başlamış. Kumral, lüle lüle
saçlarını sallayarak koştu bana.” Tepkilerimi kontrol etmeye çalışıyordum. Neyse ki
bana bakmıyordu. “Komşu akşam yemeğine çağırdı. Annemi gönderdim. Nur
uyuyordu.” Kocaman açılmış gözlerimle nefesimi tutmuştum. Ama o rahatlamış
görünüyordu. Su istedi. Hemen bir bardak getirdim. Kana kana içti…
O gün daha bir düşünceliydi. Konuşmak istiyor; söze başlıyor ancak bir türlü
devam edemiyordu. Sonunda cesaretini topladı. Sözlerinin taşıdığı acı ve nefret
kulaklarımda çınlıyor hâlâ. On iki yaşındayken, büyük kızıyla oynamak için dayısına
misafirliğe gitmişti. Gece de orada kalmış, salonda yapılan yatakta uykuya dalmıştı.
Gözlerini açtığında, dayısı ağzını kapamış ve bağırırsa, onu yurda göndereceğini
söylemişti. Anlatırken yüzü kararmış, utancından devam edememişti. Ona acımaktan
çok gücüne hayran kalmış ama duyduğu kinden korkmuştum. Bir gün alacağı intikamın
umuduyla ayakta kalmıştı. Yaşadığı tüm yıkımlar onu insanlığından uzaklaştırmış;
adaletin, öcünü aldığında sağlanacağına inanmıştı. İşe yaramayacağını bile bile
anlatmaya çalışmış, tüm çaresizliğimle sarılmıştım…
Bardağı yandaki sehpaya koyduktan sonra, sanki hayal görüyormuşçasına devam
etti. “Annem çıktıktan sonra Nur’un yanına gittim. Bir süre izleyip, babasının
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yaptıklarını düşündüm. Karar vermiştim. Yanına oturdum ve onu soymaya başladım.
Üzerindekilerin hepsini çıkardığımda uykusu seyrekleşmiş, mırıldanmaya başlamıştı.
Başka çarem yoktu. Anlıyor musun, yoktu” Duyduklarımın sorumluluğu beni dehşete
düşürmeye yetmişti. Ama o biraz daha rahatlamıştı. Neredeyse mutlu bir ifadeyle
konuşmayı sürdürdü. “Ellerime baktım sonra da Nur’a. Kinim, nefretim ellerimde
somutlaşmıştı sanki. Yeniden doğacaktım.” Ağlamaya başladı. Artık dinlediklerim beni
de eziyordu. İçim acıyor, kahroluyordum. Yüzü aydınlandı, gülümseyerek: “O nasıl
güzel bir bebek… Görsen… Yapamadım… Kucağıma alıp, sımsıkı sardım onu. Uyuttum
tekrar.” Artık bende ağlıyordum. “Kaybettiğim her şeyi o bebeğin masumiyetinde
buldum, yeniden doğdum…”

Seyreklilerin Yunanistan’da atalarının doğduğu toprakta yaptıkları gezide Seyrek
Belediye Başkanı Sayın Nurgül Uçar’ın Selanik’in ilçesi Langaza Belediye Başkanı Sayın
Yannis Karayanis ile makamında görüşmeleri
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Dursaliye ŞAHAN

Sivas’da doğdu, İstanbul’da büyüdü. Uzun yıllar İngiltere’de yaşadı. Şu anda Hatay’da
oturuyor. İki çocuklu bir ev kadını. Gazetecilik ve öykü yazmak bağımlısı.
İletişim Bilgileri:
Emlak Evleri 2. Yeni Kısım
A-5 Blok Kat 3 D.7
Antakya - Hatay

Yarışmaya Antakya - Hatay‘dan katılıyor

Atatürk’ün doğduğu köyden geriye kalan köy camiin minaresinin temel kalıntılarından
başka tek bir taş kalmamış…
Dedesi, İzmir Karşıyakalı Rum olan Langaza Belediye Başkanı Sayın Yannis Karayanis
bizim ziyaretimizden sonra özel olarak buralarla ilgilenip tarlalar içinden yeniden yollar
yaptırıp tarihi gerçekleri ve anıları gezginlerin bilgilerine sunmak için çalışmalar
başlattığından sözetti.
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KARLI DAĞ
Sen, ovadaki en itibarlı aşiretin medarı iftiharı, açık ara ile başa gelmiş, aslan gibi
bir milletvekili ol. Ovanın onda dokuzu selamını almak için yolunu gözlesin, sen de tut
hareli bakışlarını bir olmaza kilitle.
Seçim sonucu açıklanır açıklanmaz, iki deveyi yatırıp kurban eden Bahidiler,
meclise hepsi birden girmiş gibi sevindiler. Üç gün kaldırılmayan ziyafet sofrasından,
ovada yemeyen kul kalmadı.
Mazbatasını aldığı gün, 41 hoca, yüzlerce müridiyle birlikte, sabah ezanından
yatsıya kadar kuran okudular.

O artık koynunda 49 köyü besleyen ovanın vekili,

milletvekiliydi. Bundan böyle rakiplerinin önünde kazara öksürmesi bile yasaktı. Kim
derdi ki, bir kadın yüzünden, 52 yıldır yaşadığı topraklardan, göçmen kuş gibi uçup
gidecek; gidecek de, hiçbir bahara da dönüşü olmayacak?!
Ama Alev de alevdi.

Koskoca Milletvekilini yeni yetme bir delikanlı gibi etrafında

pervane edişi boşuna değildi. Güzelden öte, alımlı kadındı. Ne yapsa, ne giyse
yakışıyordu. Vekilimiz de

boş değildi elbet. Mürekkep yalamış, gıravatı boynunda,

meclise yakışan, şerefli bir Bahidi’ydi ama gözü çok karaydı canım. Pire için değil
yorgan, koskoca aşireti çıra gibi yakmıştı.
O gece Bedrettin Bey’in oğlunun düğünündeydik. Protokol her zamanki gibi ön
masalara dizilmişti. Tam ortada Milletvekilimiz, bir yanında dönemin Valisi, diğer
yanında da Belediye Reisi. Sırasıyla Emniyet Müdürü, Rektör, İlçe Yazı İşleri Müdürü,
derken kasabadaki bürokrat takımı tam tekmil yerlerini almıştı. Milletvekili'nin ağa kızı
karısı arka sırada, Belediye Reisinin karısıyla yan yana oturuyorlardı.
Alev hanım kırmızı bir elbise giymişti. Sarı saçları bukle bukle omuzlarında,
dudakları nar çiçeği rengine boyanmıştı. Pembe beyaz kolları, asi kılıklı, zayıf, kıvırcık
saçlı bir gencin boynunda, sarmaş dolaş dans ediyorlardı. Gencin kolları da Alev
Hanımın ince belinde. Orkestra ile protokolün arasındaki sahnede, birbirlerinin
gözlerine bakarak, fısır fısır konuşuyorlar, arada bir kahkahalar atıyorlardı. Meğer bu
çocuk Ankara’da öğrenciymiş. Tango mu ne biliyormuş. Şöyle erkek ile kadın gözlerini
kırpmadan birbirine dikiyor, sarmaş dolaş, yuvarlanır gibi, arada bir gerinerek,
dönüyorlar. Dersin bir yatağın üzerine uzanmış güreşiyorlar.
Milletvekilimiz

buzlu rakıları ardı ardına, nefessiz deviriyordu.

arkasındaki sandalyede oturan karısı

Hemen

bir ara kulağına eğilip, ‘hadi kalkalım’ diye

fısıldamış. Bizimkinin değil karısını, kimseyi duyacak hali yoktu. Gözünü Alev Hanım ile
sarmaş dolaş dans eden gence dikmiş, kıpırtısız seyrediyordu. Yanında oturan

vali

eğilip kulağına, ‘vekilim isterseniz dışarı çıkıp biraz hava alalım’ demiş. O zamanki,
Emniyet Müdürünü valiye göz kırparken gördüm. Sanki, ‘bırak, pezevenk ne hali varsa
görsün’ der gibiydi. Belediye Reisinin de yüzünde müstehzi bir ifade, Rektör ile
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bakışıyorlar. Rektör'ün

bizim aşık Milletvekili'ni sevmediğini herkes biliyor. Bir yıl önce

Milletvekilinin aşiretinden
gelip, Rektör'ü

iki öğrenci yurda alınmamış. Ertesi gün aşiretten üç kişi

makamında sıkıştırmışlar. Gıravatından tutup, yavaş yavaş yukarı

kaldırarak, ‘bir daha bu aşiretin adını duydun mu, önce selavat getireceksin, sonra da
ceketini düğmeleyeceksin,’ demişler.
Neyse işte, o gece milletvekili düğünde yalnızdı. Aşiretinden kimse yoktu,
olsalardı engellerlerdi elbet.

Allah kimseyi şaşırtmasın! Milletvekilimiz protokol

masasından aniden kalktı. Biz düğünü terk edecek diye bekliyoruz. Dedim ya, kulakları
çınlasın gözü karaydı. Terk etmedi, sendeleyerek piste doğru yürüdü. Dans eden Alev
hanımı kolundan tuttuğu gibi, gencin boynundan çözdü.
Ben biraz gerideydim. Birilerine göre,
-“Yeter artık dayanamıyorum!” diye bağırmış. Kimileri de diyor ki;
-“Seni öldürürüm!” demiş.
Benim gördüğüm, Alev hanımın yosun yeşili bakışları her zamankinden daha
derindi.
Milletvekili'nin hışmına uğrayan delikanlı şaşırdı. İşte ben o ara yaklaşabildim.
Çocuk;
-“Teyze ne oluyor?” dedi. Alev hanım gence hiç cevap vermeden, gözlerini sarhoş
Milletvekili'ne dikmiş, kızgın kızgın bakıyordu. Milletvekili de ona. Sanki bir odada, tek
başlarına kalmışlar, ‘önce kim gözünü kırpacak’ oynuyorlar. Tek kelime konuşmadan.
Herkes nefesini tutmuş, ne olacak diye bekliyordu.
Meğersem Alev hanımın sarıla sarıla dans ettiği delikanlı, ablasının, Ankara’da
üniversitede okuyan oğluymuş.
Vali muavini Feyyaz gelip, Milletvekili'nin koluna girerek dışarı çıkardı.
Ova, kolay kolay içindekini atmaz. Sevabıyla günahıyla kabul eder ama gel gör ki,
son seçimi kaybeden, eski milletvekilinin mütahit kardeşi de ordaydı. Düğünü videoya
çeken çocuğu çağırmış yanına, bir tomar parayı sıkıştırıp eline;
-‘Arabaya gidiyorum, bu görüntüleri bana getir, sana benim inşaatlardan,

iki

odalı bir daire, anamın ak sütü gibi helal olsun,’ demiş. Eh çocuk durur mu? Başına
devlet kuşu konmuş.
Ertesi gün hangi kanalı açtıysak bizim kasaba ve düğündeki gizli aşk! Artık gizlilik
mi kalır? Sabah ovayı gazeteciler istila etti sandık. Biri bizim kahveye gelmişti,
kulağımla duydum;
-‘Haber değil börek, yeme de yanında yat,’ diyordu. Demek bu gazeteci kısmı
habere bu kadar aç.
Hükümete karşı olan gazeteler üç gün boyunca manşetlerden indirmedi bizim
kasabayı.

“Bu ne rezalet”
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“Milletvekilinin cinnet geçirdiği an”
“İşte o afet!”
“Sayın Başbakan daha ne kadar susacaksınız?!”
Daha neler neler?! İki gün sonra Milletvekilimiz istifasını verdi.
Videocu çocuğa zemin kattan tek odalı daireyi veren mütehitin söylediğine göre;
başbakan, kendi makamında, bizim

milletvekiline öyle bir tokat aşk etmiş ki,

seyredenlerin bile yüreği hoplamış.
Bir söylentiye göre de aşık Milletvekilimiz, kurşun kalemle yazdığı istifasını,
fakülteden arkadaşı Turizm Bakanının eline tutuşturmuş. Bakan;
-“Yazık ediyorsun. Siyasi hayatını kendi elinle bitiriyorsun,” demiş, bizimki
arkasına bile bakmadan Meclis binasını terk etmiş.
Kasaba çalkalandı. Her köşede, her dükkanda, her evde, bütün konken
partilerinde Alev ve Milletvekilinin umutsuz aşkı konuşuldu. Konuşmayan ve yorum
yapmayan iki kişi vardı. Biri milletvekilinin ağa kızı karısı; biri de Alev’in çocuk doktoru
kocası.
Doktor bey buralı değildi zaten. Boşnak göçmeniymiş. Hiç bir şey olmamış gibi
işine devam etti. Kasabanın da en iyi doktoru. Git, çocuğunu muayene ettir, param yok
de, sana çıkarır bedava ilaç da verir. Öyle efendi adam. Aşiret ağalarından bir ikisi
ziyaretine gitmiş. ‘Sen bizim dostumuzsun. Yerimizi biliyorsun. Geceyi gündüzü sorma,
ne zaman istersen kapımız sana açık. Sana feda edecek canlarımız da var!’
Ben diyenlerin yalancısıyım. Artık aşiret ağalarına doktor bey

ne demiş

bilmiyorum. Zaten çok konuşmazdı. Edebiyat öğretmeni Şefik ile arada bir satranç
oynarlardı.
Bir kez torunumu götürmüştüm. Kahve ikram etmişti. Penceresinden, kasabanın
yamacındaki dağı göstererek;
-“Salih Amca bunun tepesindeki kar ne zaman kalkacak?” demişti.
-“O kar hiç kalkar mı doktor bey?!
Alev ile birlikte Amerika’ya göçtüler. Kimseye veda etmeden… Şefik arabasıyla
havaalanına götürmüş.
Bu sabah yine gözüm dağın tepesine
Kulakları çınlasın.
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ilişti, hepsi birden önüme üşüştüler sanki.
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GÖÇ
Tahta tokaçla dövüp durduğu turuncu savandan iyice sıkılmıştı. İçinden savanı
da, tokacı da derenin akıntısına savurmak geliyordu. O ve diğerleri kaç zamandır bu
dere kenarında savan yıkamaktaydılar? Bir saat, bir gün, bir yıl, bir asır….Ürperdi. Az
ötelerindeki düzlükte toplanmaya başlayan kuşları görünce, dizlerine kadar sıvanmış
şalvarının yapışkan ıslaklığını unuttu.
Kaynanasının;
- Gıızz, ne öyle aval aval göğe bakıyon? Eğlenmeden işine bak! diye bağıran
karga gaklaması sesiyle yere indi. İki adım gerideki kayaya oturmuş, gözlerini onlardan
ayırmayan kaynanasına bakıp içinden “Gene tünedi . Atmaca gibi gözlüyor.” diye
söylendi. Güz soğuğunda titremekten iki tokaç daha vuracak hali kalmamıştı ama suyu
emdikçe ölü danaya dönmüş savanı kaldırıp asmak gözünde büyüyordu. Tokaç
vurmayı yeğledi. Kaynanasının bir daha gaklaması ihtimaline aldırmadan,

oradan

oraya savrulan yapraklar arasında rasgele uçuşan kuşları izlemeye devam etti. “ Dağ
bıldırcınları,” diye geçirdi içinden “Onlar da göç için toparlanıyor.”
Leyleklerin bir düzen içinde uçup gittiğini göreli haftalar olmuştu. Kırlangıçlar ise
gözükmüyorlardı kaç zamandır. Kıskandırmamak için onu, çatal kuyruklarını indire
kaldıra sessiz sedasız gitmişler miydi yoksa? En son kış serçeleri gidecek ve aylarca
kanat sesi duyamayacaktı. Dağ bıldırcınlarının kanatlarını çırpa çırpa yükseldikten
sonra kendilerini boşluğa bırakarak

havada süzülmelerini imrenerek

izliyordu.

Gökyüzündeki her dalgalanma, iki ay önce beyazlara sarıp uğurladıkları ninesini
hatırlatıyordu. Kuş sürülerinin yardımıyla istediği yere gidebilen kızın maceralarıyla
dolu, ninesinin masallarını ne çok severdi. Çeşit çeşit masalları ezberinden mi söylerdi,
yoksa anında mı uydururdu, ayırt edememişti. Masaldaki kız nereye giderse gitsin, ne
kadar macera yaşarsa yaşasın,

ne kadar çok eğlenirse eğlensin, masalın sonunda

ninesinin sesi hep titrerdi. Küçükken anlamlandıramadığı titremenin büyüdükçe bir
özlemden kaynaklandığını duyumsar olmuştu.
Koskoca gökyüzünde engelsiz yol almak; uzakları bir kanat çırpımı yakına
getirmek, tarlaları, evleri, yolları, köprüleri, dereleri, denizleri, şehirleri
tepelerle dağlarla boy ölçüşmek düşüncesi

görmek,

bile heyecan veriyordu. Her kanat sesi

özgürlüğün çağrısıydı. Biliyordu artık. Ninesinin, belki ninesinin ninesinin de masalları
yüzyıllar boyu özgürlüğe

yapılmış ağıtlardı. Her nesil kendi özlemini anlatmış, bu

masal zinciri de uzayıp gitmişti. Ne çok masal vardı. Ne çok özlem, ne çok kanat
çırpışı. Köyünden uzağa gitmesine olanak tanınmamış hemcinslerinin çırpınışlarına,
kendisi de düzinelerce halka eklemişti bugüne kadar. Üstüne
aldırmadan

yönlendirmek istiyordu.
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dikilmiş bakışlara

kuşların arasına katılmak, uçmak…uçmak… Hayatını kendi kanatlarıyla

- Gıızz daldın gene!
Aniden uyandırılmış gibi silkindikten sonra elindekini

yer sergisine daha kuvvetli

vurarak pat küt sesleriyle aklını çelen kanat çırpmalarını bastırmaya çalıştı, ama
boşuna… Çamurda debelenen kurbağa gibi

her vuruşta biraz daha dibe iniyordu.

Sabun tozunu döküp döküp vuruyor, düşünceleri

sabunla

yarışarak köpürdükçe

köpürüyordu. “ Büyük şehirlere gitmek istiyorum,” “sıcak ülkelere gitmek istiyorum,” “
kaynanamdan kurtulmak istiyorum,” diye söyleniyordu.
Üç adım ilerde foşur foşur kilim yıkayan büyük gelin,

sövüşerek

dövüşen

külhanbeyi andıran yeni geline göz ucuyla bakarak “her zamanki hırçın tavırları” diye
geçirdi içinden. Onun

görüp de aldırmaz hali daha bir yalnızlığa itti yeni gelini.

Kaynanasının isteklerini, buyurmalarını ikiletmeyen, çiftliğin çitinden ötede sadece köy
ve dere ile dünyasını sınırlayan büyük gelin gibi olmak kabustu onun için. Büyük gelin
ve kaynanasının masalları hiç olmamış, masallara masal katmamış olmalıydılar.
Yetinen, mutlu halleri, gün gelip onlar gibi hayalsiz olurum korkusuyla iyice sinirlerine
dokunuyordu. Bir daha bir daha vurdu “Miskin miskin buralarda ömrümü tüketmek
istemiyorum.”
Derenin suyu iyiden iyiye köpüklü turuncuya

dönüşmüştü ama istekleri daha

bitmemişti. “Başlık parasının acısını benden nasıl çıkartacağını şaşıyor. Kocamla bile
rahat konuşturmuyor, illa sokuşturacak. Sevgimi yaşamak istiyorum.” Bu sefer ezer
gibi hırsla indirdi tokacı. Evlendikten sonra hayallerinden sildiği okul özlemini bile dile
getirdi “Ben de Şebnem Ebe gibi okuyup ebe olmak istiyorum.”
Söylendikçe

vuruyor

vurdukça

söyleniyordu.

O,

çocuklarına

özlemlerini

masallamayacaktı. Özlemler yaşanmalıydı. Zinciri kıracaktı. Dağ bıldırcınları, kara bir
bulut gibi kümelendiler sonunda. Yola çıkma vakitleri gelmişti. Kaynananın sesi kuş
kümelerinden daha da kara saçıldı etrafa.
- Gıızz , yırtacan savanı, as artık şunu! Sesle birlikte tüm kanı çekildi sanki. İçi
boşaldı telek ekseni gibi. Ayaklarının altından toprak gitti. Hafiflemiş hissetti kendini
birden. Elindeki tokacı var gücüyle savurdu derenin sularına, sonra savanı itti donmuş
ayaklarının hissiz vuruşlarıyla. Pembe yemenisini rüzgârda dalgalandırarak tepelere
doğru koşmaya başladı var gücüyle. Büyük gelin, umursamazlığı bırakıp
bakakaldı. Kaynananın buyurganlığı şaşkınlığını alalamaya çalışarak

ağzı açık
koşanın

arkasından en koyu tonuyla gakladı.
- Gıızz, savan derede, sen nereye gidiyon?
Çoğalan kanat sesleri arasında tepelere kadar epey yol almış olan yeni gelinin,
güzün soğuk rüzgârını ılık ılık yaran mutlu sesi duyuldu uzaklardan.
-

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

Belediye Başkanı Sayın Nurgül Uçar’ın Seyrek’i gezmeye gelenleri bilgilendirme
konuşması.
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GERÇEĞİ TUTMAK
Aynaya baktığında umutsuzluğun, gözlerinin taa içindeki buğusuydu gördüğü.
Sonunda damlaya dönüşecek hüznün ve özlemin buğusu. Kaşları çatık mıydı? Şaşkın
mıydı? Acımaklı mı bakıyordu? Bilemedi. Tek bildiği, gelmekte olan fırtınaya işbirlikçi
bir ruh haliydi bu. Güvensizlik ve belirsizliğin ruh hali…
İşte ilk damla! “Hoş geldin” dedi ona, aynadaki akışını izleyerek.
“Hoş geldin benim yaşamım!” Değiştiğini sanmıştı birçok şeyin. Dünyasını
değiştirmiş, ruhunu özgür kılmıştı. Bedenini de… Kendini demir bir kubbenin altından
çekip çıkarmıştı. Onca sıkıntıyı yüzyıllar sonra atlatmıştı.
“Yok hayır! Hepiniz gelin demedim size.” Eliyle sildi ardı sıra gelenleri. “Sen, hani
ağlamayacaktın?” diyerek aynadaki aksine.
Aynanın önünden çekildi.
“Bugün nedense çok sinirliyim. Beni bu hâle getirecek bir şey de olmadı üstelik.”
diye düşündü. “Ya önceki gün?” diye sordu fısıltıyla içindeki ses, önceki günü
anımsatmaktan korkarak ona.
Önceki gün… Çok güzel şeyler olmuştu o gün aslında. Canı, biricik oğlu,
yenilenmiş bir eski zaman köşkünde, iki gün süren satranç turnuvasında birinci
olmuştu. Güzel bir bisikleti ödül olarak kazanmış, bir de madalya almıştı. Herkes
oğlunun zekâsından, başarısından söz ediyordu. Bundan güzel ne olabilirdi?
Ve sevdiği adam! O güzel bakışlı, sevdalı sesli adam… İki gün boyunca oradaydı.
Onunla, bu kadar süre aynı çatı altında ne zaman bulunabilmişti ki… Kaçamakmış!..
Olsun varsın. Sevdiğinin varlığıyla dopdolu, eski, eski olduğu kadar içten,
yaşanmışı yadsımayan o güzelim binada iki gün!..
“O, varlığının üzerimdeki etkisini, benim için nice doyumsuz, nice anlatılmaz bir
şey olduğunu biliyor mu?” diye düşündü, oturduğu yerden gelenlere bakarak.
“Evet, biliyor. Söylemişti.”
Elleri az birleşmemiş, yürekleri az konuşmamıştı. Dudakları az söylememişti
sevgiyi. Ev sevgiyle doldu. O koca ev, iki insanın yüreğinden akan, erimiş, kabına
sığmayan, yağ gibi kalıcı, bal gibi yoğun, kaplayıcı, kaldırılır gibi değil bir sevgiyle
doldu. Küçücük bir zaman diliminde gözleri buluştuğunda kıyametler koptu. Kısa saçlı
genç bir kadın varken de koptu kıyamet, yokken de koptu.
Merdivenlerden inip satranç taşlarında yankılanan, masalardaki çay fincanlarına
çarpıp kendini kapılarda bulan, masa örtülerinin beyazına, sevdiği adamın ceketine
sığınmış o deli, o dolu, o yoğun sevgi tüm binayı dolaştı dolaştı… Tablolara baktı,
dergi sayfalarında gezindi, şöminelere takıldı ve her seferinde yerine ulaştı. Sevgi
dolaştı, dolaştı durdu.
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Zaman ne çabuk geçmişti!.. İşte sonuçlar… Ödüller, alkışlar, fotoğraf çektirmeler.
Ve işte o hep kaçtığı, geleceğini adı gibi bildiği, gelmesin diye yapabileceği hiçbir şey
olmayan, benliğini toza dumana bulayan, her hücresini bin parçaya bölen o yapışkan,
kalbini olduğu yerden çıkarıp da taşla parçalayası geldiği an, o an geldi.
Olacaktı bu… Nasıl da yokmuş gibi yapmıştı… Nasıl da kandırmıştı kendini…
Yaşamında kimseleri kandırmayan kendini!.. Ruhu ve beyniyle karşı olduğu, asla
yaşamayı düşünmediği kandırmacayı -salt sevgisi uğruna- nasıl da örtbas etmişti.
Kazın ayağı böyle değildi tabii…
Gerçek çıplaktı…Gerçek çırılçıplak, tüm görkemiyle, etiyle kemiğiyle yanı başında,
tam karşısında, gözlerinin ferinde, damarlarının ta içindeydi. İşte, karısıyla ona doğru
geliyordu sevdiği adam! Ondan yayılan eritici sıcaklık, nefretlik olgudan ulaşan
dondurucu soğukluk bedenini ikiye böldü. İkiye mi?..
Başı omuzlarının arasına iyice sıkışmış, kamburu çıkmış bir halde tanıştırdı onları
sonunda. Bilinen sözcüklerle, belli belirsiz… Ne dediğini anımsamıyor bile şimdi.
“Eşim” dedi mi, demedi mi? Yoksa adını mı söyledi? Kendisi için ne dedi?
Anımsayamıyordu, anımsayamazdı. Bunların önemi de yoktu zaten.
“Öteki” konumuna düştüğü bu anda, yalnızca eli kalmış bir görüntüydü o…
Gerçeğin yumuşak elini, insan sevgisinden bile yoksun bir ruh haliyle sıkıyordu.
Belki de parmakları, âdet yerini bulsun diye birbirine dokunmuştu.
Güle oynaya eve döndüler oğluyla sonra…
Yalnızca bedeni dönmüştü eve. Deli gibi işe sarıldı. Ortalık çok dağınıktı, topladı.
Her yeri temizledi. Hızını alamıyordu. Kapı çalındığında, biraz önce sokağa çıkan
oğlunun bir şey istemek için geri döndüğünü düşünerek kapıya yöneldi. Kızı da gelmiş
olabilirdi.
Onu

karşısında görünce, o yıkılmış dünya, parçalanmış bütünlük ayağa

kalkıverdi. Oysa saatlerdir yüreğinde yaprak kıpırdamıyor, kulakları duymuyordu.
Yaşamıyordu bile… Nasıl bir güçtü bu? Neydi sonlanmışı, tükenmişi ayağa kaldıran
şey? Ne güzel bir zaman dilimi çıkıp gelivermişti dünyasına! Bir süre sevgi ve dostlukla
bir arada olabilmek…
Bitti o güzelim anlar. Yitip gitti sevdiği. Ertesi gün göremedi onu. Duymadı da
üstelik. Bir şey eksikti bu yaşamda, bir şeyler eksik. “Bu tür bir yaşamda böyle
duyumsamak ne de gülünç oluyor” diye düşünüyordu bir yandan, her an telefon
sesindeki kalbiyle. Evet! Kalbiyle düşünüyordu artık. Gece, yarım sularına değin zor
dayanmış parmaklarını telefonun numara boşluklarında buldu. Çevirecekti evet! O
çıkarsa, sesini duymuş olacaktı. Başkası ise çıkan, telefonu kapatacaktı. O’ydu
yanıtlayan çok şükür! “İyi geceler” diye fısıldadı başkasınca duyulacağından korkarak.
Tanımamış, karşısındaki sesi almak istermiş gibi duraksadı sevdiği. “İyi geceler…” diye
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yineledi biraz daha yüksekçe, tüm istediğinin bir “İyi geceler” dileği olduğunu
duyumsatarak…
Sessizlik… Yanında birinin olduğunu kafasına vura vura anlatan sessizlik! Neden
sonra, konumunu ‘şimdilik böyle’ olarak vurgulayıp da yitirmeyi hiç düşünmeyen birine
ait o tanıdık ses, “Ben bir yalancıyım” diyen şaşkın, donuk, kuru tonuyla yanıtladı:
“Sonu sekiz olacak…”
Yani, sırası mı şimdi aramanın? Yani, numara yanlış… Yani, aradığın ben değilim.
Yani, beni arayıp zor durumda bırakmanın âlemi var mı? Yani… Yani…
Kendini evrenin bir yerlerinde, karanlık, yılan dolu bir kuyuda buldu. Bir elin
tersiyle geldiği bu yerde, zaman ayaklarının altından çekildi. Yer gök birbirine karıştı.
Yatak sarsıldı, yorgan ıslandı. Kim bilir saat kaçtı kuyudan çıktığında? Günün ilk
ışıklarını görür gibi oldu. Gözleri acıyordu… Ya kalbi? Kalbine bir özür borcu olduğunu
düşündü. Bir şeyler demek için aradı onu. Kalbi yerinde yoktu. Yanıp da mı yok
olmuştu? Donup da mı? Şişmiş göz kapaklarına son bir gayretle tutunmaya çalışan
damlacığı nasılsa duyumsadı. Onu ne yapacağını bilemedi. Mendilini aldı…
“Ama hayır!.. En doğrusu… En doğrusu, onu gerçeği tutan elime vermek. Bu da
benim ödülüm.”
Göz yaşını büyük bir özenle avucuna bıraktı.

Hümanist Düşünce Derneğinin Seyrekli Bayanların mutfak ürünleri ile yaptıkları piknik
ve Kuşcenneti gezisinden görüntü.
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… VE PERDE KAPANDI
Elindeki boş bavul öylesine ağırlaştı ki boşluğun ağırlığını önce başında, sonra da
tüm bedeninde hissetti. Bir an, olduğu yere yığılmaktan korktu. Bavulu yere bırakıp
mavi boyalı kapıda asılı Hijyene dikkat, içeride bebek var yazısını taşıyan

tavşanı

okşadı. Küçük, beyaz tavşanın yüzündeki gülümsemede hayatın tüm kirliliğinden
arınmış

bir ifade vardı. Ona “Kandırma kendini, bebeğimi sadece hijyene dikkat

ederek koruyamazsın” dedi.
Kapıyı kendini daha fazla dinlemekten, sorgulamaktan kaçarcasına açtı. Bavulu,
üstü beyaz ayıcıklarla kaplı lacivert halının orta yerine bıraktı. Dolabın içinden aldığı
bebek giysilerini çabuk çabuk bavula doğru atmaya başladı. “Lanet olsun, mutluluğun
bu kadar çoğunu hak ettiğime nasıl inandım. Neden bir kez olsun kafamı kaldırıp, bir
terslik var mı diye bakmadım” derken, içinden yükselen kırıp dökme isteğine zorlukla
hâkim oldu. Kerem’le aralarındaki uyum, bunca yıl bekledikleri çocuklarının odasına
nasıl da yansımıştı. Tokasını açıp, saçlarını dağıttı.
Hızlı adımlarla bebeğinin mutfaktaki eşyalarını toplayıp bavulun yanına getirdi.
Gözü, annesinin aldığı sarı tuluma takıldı. İçini kaplayan korkuya bir an boyun eğdi.
“Asla kabul etmez, annem bizi yanına almaz, gidebileceğim hiçbir yer yok” düşüncesi
kollarını iki yana düşürdü. Saatlerdir tuttuğu gözyaşlarını daha fazla engelleyemedi.
Kayınvalidesinin hediyesi mavi pijamaları görünce kendine geldi. Koskoca kadın bunca
yıl oğlunun hatırı için susmayı nasıl başarmış, bir yalanın parçası olmuşsa o da
bebeğinden aldığı güçle gidecek ve yeniden başlayacaktı. Elma püresini ve biberonları
tulumların arasına dikkatlice yerleştirirken, camın şeffaflığında kayınvalidesinin gülen
yüzünü, kendisine her zaman sevgiyle bakan gözlerini gördü. Yine o, Yanlış mı
yapıyorum korkusu titreyen bedenini sardı. Biberonlar kırılmamalıydılar, yenisini
alabileceği günler şimdilik ona hiç de yakın görünmüyordu.
Yatak odasına geçti. Bordo yatak örtüsünün üstünde yeni banyo yapmış olmanın
rehavetiyle mışıl mışıl uyuyan bebeğine yavaşça yaklaştı. Dokunmadan kokladı. İçine
çektiği kokudan aldığı güçle doğruldu.Yatağın kenarına bırakılmış havluyu alıp oda
kapısına yönelmişken, gözü tuvalet masasının üstündeki mücevher kutusuna takıldı.
Bir an kutuyu alıp almamakta kararsız kaldı. Almam gerekiyor diye düşündü. Tuvalet
masasının önündeki tabureye oturup, önce kutuyu sonra da çantasını aynanın önüne
boşalttı. Arabasının anahtarını, kredi kartlarını vedalaşırcasına

tek tek elledi.

Cüzdanından biletini çıkardı. Tarihini, saatini kontrol etti. Zaten çok az olan nakit
parasını tekrar yerine yerleştirdi. Kimliğini, ehliyetini ve otobüs biletini de koydu.
Kerem’in iki yıl önce sevgililer gününde aldığı bileklikle bu yıl evlilik yıldönümlerinde
getirdiği inci takım birbirine karışmıştı. Ayırmak için elini uzattı. Uzatmasıyla sıcaktan
yanacakmışçasına çekmesi bir oldu. Hepsi çok değerli, yanıma almamalıyım, sıkıştıkça
bozdururum düşüncesi içini ürpertti. Gözünün önünde canlanan kuyumcudaki
hayalinden ürktü. Güldü sonra. Bunlar, Kerem’in yazdığı yaşam oyunundaki, sahne
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dekorunun parçalarından başka bir şey değildiler. Kendisi de oyunun kandırılmış başrol
oyuncusuydu.
Uzun uzun aynaya baktı. Karşısındaki iri yeşil gözlere“Hayır, bunların hiçbirine,
daha fazla yalana ihtiyacın yok” dedi. Cüzdanını ve havluyu alarak kapıya yürüdü.
Aniden geri dönüp, üzerindeki tüm mücevherlerini de çıkarıp diğerlerinin üstüne
koydu. Bir tek alyansı kalmıştı. Onu da yavaşça çıkardı, tam bırakacakken kendini
çırılçıplak kalmış gibi hissetti, üşüdü. Evin çatısının uçacakmışçasına çatırdamaya
başladığını duydu. Etrafını saran rüzgârın hortuma dönüştüğünü, çatı kalkar kalkmaz
kendisini de çekip içine alacağını hissetti, korktu. Çabucak parmağına geri taktı. Çatı
yerine oturdu, üşümesi geçti. Güç almak istercesine uyuyan bebeğinin yüzüne baktı.
Bulduğu huzurla alyansını çıkardı ve masanın üzerine bıraktı.
Havluyu bavula yerleştirmeden önce yüzüne götürüp, öpüp kokladı. Bavulun tüm
boşluklarını bebek beziyle doldurdu. Çok önemli bir şeyi unutmuşçasına banyoya
koştu. Bebe şampuanını alıp, ecza dolabını açtı. Bebeğine ait olan her şeyi aldığına
emin olduktan sonra tam dolabın kapağını kapatacakken kendine ait birkaç ilacı gördü.
Onları alıp, klozetin yanındaki çöp kovasına attı.
Mutfağa yönelip çabucak mama hazırladı. En geç iki saat sonra evden çıkmalıyım
yoksa treni kaçırırım diye düşündü. Şu gözyaşları akmaktan vazgeçse her şey daha
kolay olacaktı. “Neden ağlıyorsun” diye kızdı kendine. Onu ağlatan gitmek miydi, yoksa
bunca yıl Kerem’in yazdığı oyunun bir parçası olmak mıydı, karar veremedi.
Salona geçip fotoğrafların arasından, büyüyünce bebeğine göstermek üzere
birkaç düğün fotoğrafı seçti. İçinden yükselen bütün fotoğrafları götürme isteğini
duymamazlığa geldi. Televizyonun altındaki çekmeceden kâğıt kalem alıp, masaya
oturdu. Her şeyi öğrendiğimi, geri dönmemeye kararlı olduğumu anlatan bir mektup
yazmalıyım diye düşünüyordu. Başlamayı beceremedi. Daha doğrusu nasıl
başlayacağını bilemedi. Aşkım, Canım, Sevdiğim, Sevdiceğim… Şimdi bunların hiçbiri
olmazdı. Ona başka nasıl hitap edeceğini de bilemedi. Bitişe başlangıç bulmanın
zorluğunu hissetti derinlerinde.
Eve geldiğinde vestiyerin üstüne bıraktığı, nüfus dökümlerinin de içinde olduğu
dosyayı hatırladı. Mektuba gerek yok. Kâğıtları görünür bir yere bırakmam her şeyi

öğrendiğimi anlamasına yeter diye düşünerek antreye gitti. Dosyanın içinden
bebeğinin doğum kâğıdını ayırdı. Belgeçle gelen nüfus dökümlerini salondaki masanın
üzerine, vazonun önüne bıraktı. Ani bir kararla dökümlerdeki Esra ve Ebru isimlerini
yuvarlak içine aldı. Esra’nın on, Ebru’nun dokuz yaşında olduklarını çabucak tekrar
hesapladıktan sonra, isimlerinin yanına iri rakamlarla yazdı.
Vazonun içindeki güller geldiklerindeki kadar tazeydi. Kerem bu gülleri üç gün
önce bebeklerinin beşinci ayı doldu diye getirmişti. Ebru’yla, Esra’nın kaç yıldır babasız

doğum günü kutladıklarını düşünürken, nefret etti kendinden. Kerem’in kendisini bu
kadar çok sevmesinden de nefret etti. Elinde doğum kağıdıyla odadan çıkarken, kapıyı
kapatışını gören herkes gitmekte ne kadar kararlı olduğunu anlardı.
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Yatak odasından gelen sesi duyunca mutfaktan biberonu alıp, bebeğinin yanına
koştu. Dünyanın en değerli şeyini bulmuşçasına mamasını emerken, kulağına “Canım,
baban bize iki ablan olduğunu söylemeyi unutmuş. Gitmemiz gerekiyor. Hiçbir şey
olmamış gibi davranamam. Seni bu yalanın parçası yapamam. Hem onları babasız
bırakmaya hakkım yok” diye fısıldadı. Alnındaki yeni dalgalanmaya başlayan lülecikleri
geriye doğru itti. Eliyle bezini kontrol etti, değişmesi gerekiyordu. Bebeğini alıp, onun
odasına geçti. Bir yandan altını açarken diğer yandan da yedi yıl içinde yapılmış bir
tartışma, kırıldığı bir anıı aradı, bulamadı. Bulsa, gitmek çok daha kolay olacaktı.
Bebek,

bacaklarını sallıyor, iki eliyle sıkı sıkı tuttuğu biberonu emmeye devam

ediyordu. Elinden almak isteyen annesine içindeki son damlayı da bitirmeden vermedi.
Zeynep gülümsedi. “Senden öğreneceğim çok şey var” diyerek kapadı altını.
***
Bir elinde çanta diğerinde bavul, önündeki kangurunun içinden uzanıp saçlarını
çekiştiren bebeğiyle görenlerde yardım etme isteği uyandırdığının farkında bile değildi.
Attığı her adımda garın beyaz mermerlerinin ayağının altından kaydığını hissediyordu.
Bir an Neden Kerem’i beklemedim? Neden bugün kimlik çıkarmaya gittim? diye
düşündü. Sonra henüz geç kalmadığını, her şeyi unutup, nüfus müdürlüğüne hiç
gitmemiş gibi davranabileceğini ve evin anahtarının pantolonunun cebinde olduğunu
fark etti. Yaşadığı kuşku içini ürpertti. Yine Yanlış mı yapıyorum? düşüncesinin
karanlığı başını döndürdü.
Uzaktan görünen trenin boğuk sesi düşüncelerini, korkularını bıçak gibi kesti.
İkiye bölündüğünü hissetti. Bir yanda sevdası, diğer yanda bu sevda yüzünden babasız
kalmış iki çocuk. Kısacık an büyüdü, geçmiş ve gelecekteki tüm ömürleri kapladı. Her
şey, herkes o kısacık zaman diliminin içinde kayboldu. Trenin karalığı çöken sis
bulutunun içinde aydınlandı, aklandı. Zeynep gerisin geri kaçmak yalanlardan oluşmuş
mutluluk oyununa geri dönmek istedi. Yalanlardan kaçıyorum diye kendi bebeğimi
babasız bırakmaya hakkım var mı? cümlesinin ardına sığındı. Hızla garın çıkış kapısına
doğru yürüdü. İlk taksiye binip, evine dönmeye kararlıydı.
Garın kapısının sağ yanında iki çocuk gördü. Yere oturmuşlardı. Kirden kız mı,
erkek mi oldukları bile anlaşılmıyordu. Elinde sıkı sıkı tuttuğu anahtarı fırlatıp attı. Geri
dönüp, kalkmak üzere olan trene doğru koşmaya başladı. Koştukça önündeki perde
kalktı. Sahnede el ele tutuşmuş iki kız çocuğu selam veriyordu. Alkış sesleri arttıkça
kirleri akıyor, yüzleri tüm güzelliğiyle ortaya çıkıyordu. Garın ışıkları söndü, tekrar
yandı. Sahnede şimdi sadece kendisi ve çılgınca bir alkış sesi vardı. Trenin
merdivenlerinden çıkıp, bavulunu iki vagon arasındaki geçiş boşluğuna bıraktı.
Arkasına dönüp, sevdasına veda öpücüğü göndermek istedi. Perde kapanmıştı.
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KENDİNİ YOK SAYANLARA…
-Gülüş, eh be Gülüş! dedi kendi kendine. Çırçır makinesinin başında bir o yana bir
bu yana gidiyor, akşam yaşadıklarını aklından bir türlü çıkaramıyordu. Kocasının bencil
istekleri o kadar yükselmişti ki, karşılayabilene aşk olsun. Dört yıllık evlilik hayatının iki
yılını işsizlikten yatarak geçiren kocası; ev içinde akşama kadar oturur, yaşadığı
buhranın acısını mesaisi bitip eve dönen Gülüş’ten çıkarırdı.
O ki adını gülücüklerden almıştı. Gülşade olan adını hiç kimseler bilmez herkes
Gülüş diye çağırırdı. Nasıl da cevahirdi gençken. Babası Gülüş’ü erkek çocuklarla
güreştirir, kızının kuvveti ve mertliği ile gurur duyardı. Şimdi ise o güçlü kız sevgisinin
altında ezildikçe eziliyor, deliler gibi sevdiği adamın bitmek tükenmek bilmez isteklerine
yetmeye çalışıyordu.
Kendini pamuk tozları arasında öksürürken buldu. Nasıl da dalmıştı eski günlere…
Demir yığını bu, dalgınlığa gelmezdi, ya kapıverseydi kolunu. Toparlanmaya çalıştı
ama akşam yaşadıkları hiç aklından çıkmıyordu.
Evlendikleri gün;
-Bak Gülüş, artık sen evli bir kadınsın, kahkaha atarak gülmek sana yakışmıyor,
biraz dikkat et. demişti.
Garibine gitmişti ama sevdiği adam ne istese yapardı, yaptı da. Önce kahkahalar
kesildi. Sonra eski arkadaşlık ilişkileri. Eşi kimi istemiyorsa onunla görüşmüyordu. Eşine
iş beğendiremez olmuştu. Gülüş’ün çalışacağı yerleri önce eşi gidip görüyordu. Eşinin
sevdiği yemekler yapılıyor, eşinin istediği giysiler giyiliyor, aile olarak yapılan
yatırımlarda sonradan haberi oluyordu.
-Ah be makine bozulmanın sırası mı?
Makine kayış atmıştı. Ustayı çağırması gerekiyordu. İyi ki de bozulmuştu yoksa bu
dalgınlık başına bir iş açacaktı. Nasıl çalıştığının farkında olmadan, kafasının içinde
yaşadıkları beynini kemiriyordu.
- E be Cülüş, olacak şey mi bu yaptığın? Aklın nerede senin evladum, makine bu
hale gelinceye kadar neredeydun sen? diyen Laz İsmail Usta’nın sesi ile irkildi birden.
Allahtan İsmail Usta halden anlayan biriydi de makineyi yapıp, kendine dikkat
etmesini söyledikten sonra gitti. Başka ustalar olsaydı hemen yetiştirmişlerdi yukarıya.
O yine başladı çalışmaya. Bir taraftan makineye pamuk veriyor, bir taraftan
geçmişi ile cebelleşiyordu.
Bir sabah; rafadan olmamış diyerek, pencereden fırlatılan yumurtalar geldi aklına.
Katıla katıla güldü. Ya o pantolon giydi diye duyduğu laflar. Giydiği şalvar makineye
dolanıp az kalsın canından oluyordu ya… İyi de olmuştu. Kocası o gün çok korkmuş,
Gülüş ne zaman pantolon giyse hiçbir şey demez olmuştu. Sevdiğinden mi yoksa bu da
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giderse eve kim bakacak telaşından mı acaba diye düşündü. Artık onun sevgisinden
bile şüphe duyar olmuştu.
Zil sesiyle irkildi. Paydos saati gelmişti. Makinelerin altını daha süpürmemişti.
Ondan sonraki vardiyadan küfür işitmek hiç de işine gelmezdi. Paydosa rağmen
makinelerin altını temizledi. Geç kalmışlığın telaşı içinde boş yemek taslarını almadan
dışarı attı kendini.
Akşam yaşadıkları bırakmıyordu yakasını.
-Bu telefondan ağabeyini arayamazsın! diyen ses kulaklarında yankılanıyordu.
Sahiplenebildiği bir tek ailesi vardı onu da elinden almak istiyordu. Her
parasızlıkta, annesinin keseden çıkardığı küçük altınlar geldi aklına.
-Sıkma canını kızım, biz ne güne duruyoruz. diyen şefkat dolu ses.
Ağabeyi her zaman bir ihtiyacı var mı diye arar, kocası da bundan rahatsızlık
duyardı. Yapılan yardımlar göstere göstere yapılmamalıymış. Varsa yapacağı neden
ona duyuruluyormuş. İstemem yan cebime koy tavrı midesini bulandırmıştı ama
nedenini bir türlü bulamadığı bir şey elini kolunu bağlamıştı.
Faturasını ödediği telefondan ailesini arayamamak nasıl da koymuştu akşam. O
ev artık onun değildi. Karşısındaki adam da sevdiği adam değildi. Her şey yabancıydı
ona.
Gidip gitmemek arasında tereddüt duydu bir an. Ama yoluna devam etti.
Karanlıkta yürüyordu. Sokak lambaları yanmıyor, evler kör kuyuları andırıyordu.
Oysa daha yeni bitmişti TV de pembe diziler, tam da Salı Magazini başlamak üzereydi.
Ne olmuştu bu lambalara, evler neden kör bakıyordu? Dışarıdaki karanlık gibiydi
yüreği. Bir şeylerin eksikliği, esrikliği vardı üzerinde.
Olan şehre değil onun yüreğine de olmuştu. Ama ne olmuştu? Nerelerdeydi
güneşli bir gün sıcaklığı? Boğucu dostluk sarmalları neredeydi? Dibine sabun suyu
dökülmüş ağaçlar gibi kuru ve yavandı her şey.
Yalnızlık hisleri içinde bir ürperme aldı vücudunu ve titremeye karıştı. Dizleri
kendini taşıyamadı buz gibi beton kaldırıma bırakıverdi. Bütün olanı biteni karşıdan
görüyor gibiydi. Bırakışında bile bir çuval hantallığı vardı. Ne acı; güvenmiyordu
kalkacağına, inanamıyordu adım atacağına. Haline gülmemek, bir tekme vurmamak
için zor tutuyordu kendini. Tam ağzını açacak oldu, kelimeler boğazına duruverdi.
Kendine küfredecek kadar aciz değildi. Umutlu bir gülümseme aldı yüzünü,
damarlarında kanının akışı değişiverdi. Tutunarak bir iki yükseldi dizlerinin üzerinde,
ardından dimdik bir vücut belirdi. Bu dizler onu daha nice sene taşıyacaktı, taşımalıydı.
Yüzü gibi aydınlandı sokak, evler bir bir ışık seli gibi akmaya başladı. Gökyüzü de
açıkmış bu gece dedi kendi kendine, yıldızlar binlerce çocuk bakışı. Adımları değişmiş,
basışı artık daha bir sağlamdı. Bir saatte gideceği yolu, kırk dakikada almıştı. Ne soluk
taşması vardı ne de yorgunluk hali. İçinde hissettiği güven güç vermişti dizlerine,
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kararlılık kuş kadar hafifletmişti onu. Her gün salına salına çıktığı merdivenlerden
panter çevikliğinde çıkmış, kapıyı açma zahmetine bile katlanmamıştı. Zili öyle bir
bağırttırdı ki, mutluluğuna mutluluk kattı. Kapı açılmayacaktı, inatçıydı onun kadar.
Hemen açılmaması bile umurunda değildi.
Eli kolu dolu geldiğinde, kapıyı açmak için nice uğraşıları geldi aklına. Torbaların
hepsini tek tek koyar, hele bir de yumurta varsa bin bir itina gösterir, çantayı karıştırır,
anahtarı bulur, kapıyı açar, torbaları tek tek içeri taşırdı. Bu zahmetler içinde duyduğu
ses;
- Neden selam vermedin? Neden ben geldim hayatım demedin? diyen uzanmış
kitap okuyor ya da çoğu zaman televizyon izliyor olurdu. Halini görmeden gidip koşa
koşa soluksuz öpüşleri geldi aklına. Ardından nefes almadan hazırlanan sofralar, hiç
bitmeyen sofra eksikleri, tatlısı, tuzlusu, soğuk sıcak yemekler, anne takıntıları, ben
adam değilim lafları, bırak beni kendini kurtar sözleri offfff yeter! Aynısı olmayacaktı
işte. Olmayacaktı!..
- Bu kapı neden açılmıyor? Yoksa, yoksa kendine kötü bir şey mi yaptı? Yapar
mıydı ki? Hiç zannetmiyorum dedi kendi kendine. O beni kendinden vazgeçecek kadar
sevmedi ki! Belki de ben kendimden vazgeçtiğim içindir olamaz mı? Diye düşündü.
Evet ses vardı içeride, televizyon kendi kendine çalmıyorsa, evde birileri var
demektir. Ev diyordu durmadan kendi kendine. O kadar yabancıydı ona. Dört yıl
yaşamıştı oysa o evde, o adamla on üç yıl.
Ne kadar uzak geliyordu ona. Dört yıllık yaşantı; ev, sevgilisi; o adam oluvermişti.
Açıldı kapı. Dizlerini bir gevşeme aldı, sanki bağı çözüldü düşüverecekti ama düşmedi.
Hele kocasının yüzünü gördükten sonra daha bir kararlı itti kapıyı. Kocası da ne
olduğunu anlamamıştı. Alıştığı kadın değildi. Önce şaşalamış bir ifade ile baksa da
toparlanması uzun sürmedi. Ukalâ bakışlarını alıverdi yüzüne; İyi ki de aldı. Yoksa
Gülüş o gücü nereden bulacaktı.
Her zaman dinlediğim gibi yine sözünü dinliyorum ve seni terk ediyorum, dedi.
Senin sevgin bitmiş laflarına aldırmadan doğruca odasından eşyalarını ki, sadece
sandıktan annesine ait elemeği gözünün nurlarını alıp çıktı. Deri değiştirmiş bir yılan
gibi hissediyordu kendini, yenilenmişti. Kutsal sularda yıkanmış kadar temiz, yeni
doğmuş bebek kadar masum ve hayata katılmaya can atan!..
Sokağın başında durdu. Geriye dönüp bakmakla bakmamak arasında gidip geldi
ama bakmadı. Hızlı adımlarla yürüdü, yürüdü, yürüdükçe omuzları dikleşti, gözleri
güneş gibi parlak, alnı günebakanlar kadar açıktı.
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İ. Yılmaz
Öğretmen. Uşak doğumlu.
Okuyor, yazıyor, düşünüyor.
Düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak kitle ile paylaşıyor.
Öğretmenliğini 32 yıllık sınıf içi sürdürmesinden sonra şimdi kitle örgütlerine sürdüryor.
Öğreniyor.
Öğrenciklerini gereken yerlerde gereken kişilere aktarıyor.
Koşar adım yaşıyor..

İletişim Bilgileri
Ünalan Mah. Bodur Sokak No:12
Uşak
Tel: 0505 584 96 97

Yarışmaya Uşak‘tan katılıyor

Zirve Dağcılık Kulübü Seyrekli bayanların mutfak ürünleri ile Kuşcenneti ve Tuzlayı
gezdikten sonra gezi otobüsünün önünde topluca.
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KAHPE DÜNYA
Gülfer abla,akça pakça, balık etinde,renkli gözlü bir kızdı. Körpeleşip göz
doldurduğu yıllarda delişmendi. Lafını esirgemez olayların üzerine üzerine giderdi.Ağzı
pisti denilemez.En ağır sözcükleri yerli yerinde kullanırdı. Hoştu... Daha doğrusu
erkeksiydi.Kısacası adam gibi bir kızdı.
Bizden altı yedi yaş büyüktü.İrice idi.Biz altı yedi yaşlarımızda iken o on beş on
altı yaşlarında görünüyordu. Mahalleli öyle diyordu.
Babası ölmüş. Annesi kayınbiraderi işle evlenmiş.Gülfer ablanın amcası babalık
görevini üstlenmiş.
Babalık görevini üstlenen amcası Gülfer ablanım dedesi yaşında idi. Annesinin de
babası yaşında...
Ben bunları öğrenmeden o adamı Gülfer ablanın dedesi diye düşünürdüm.
Adam yaşlı mı yaşlı, birde bakımsızdı. Sağlıksızdı. Ayağını sürüyerek yürürdü.
Kocaman bir ağaç dalını baston olarak kullanıp onunla dolaşırdı. Ne ağzının suyunu, ne
de burnunun sümüğünü tutabiliyordu.Çok kez pantolonunun önü de ıslak oluyordu.
Sanırım çişini de tutamıyordu.
İşte Gülfer Abla’ya babalık, anasına da kocalık yapacak olan adam bu idi.
Bu adamla Gülfer Abla’nın annesinin nikahlı olduğunu öğrenince bilenlere
sordum;

“Bu yaşlı, sümüklü,sidikli adamla Gülfer Abla’nın annesi niçin nikahlandı?” dedim.
“Tarlaları bölünmesin,Kardeşi,ile Gülfer babasız kalmasınlar,onlara bakarak
olsun,evin içinde bir erkek bulunsun,”dediler.
Ben yedi sekiz yaşlarımda olmama karşı;

“Hasan Çavuş Amca önce kendine bakarak olsun...Önce kendi sümüğü ile çişine
bakarak olsun.Ondan sonra da sıra Gülfer Abla ile kardeşine sıra gelsin,” dedim.
Ben bunları söyleyince büyüklerim;

“Sen çok konuşuyorsun,”dediler.
Bunları sesli de söylesem,sessiz de düşünsem bunlar benim kafama takılan
sorulardı.
Bu sorular uzun yıllar kafamın içinde takılı kaldı.
Ağzının suyuna, burnunun sümüğüne, pantolonunun önünde ki çişine söz
geçiremeyen Hasan Çavuş Dede, Deli Gülfer’e söz geçirip babalık yapacakmış...Onlara
yaşamın gerçeklerini öğretecekmiş...
Usum bunları hiç almadı.
Deli Gülfer deli de değildi.
Delişmendi.
Sözünü esirgemezdi.Mert ve yürekli idi.
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Gülfer Ablalar bizden bir alt sokakta oturuyorlardı.Görünürde fakirdiler.Evleri
yıkılacak gibi idi.Yaşantıları düzensiz, giysileri yırtık ve kirli olurdu. Bunun yanında
kentimizin kenarında,çevredeki yakın köylerde tarlaları bahçeleri vardı.Koyun sürüleri
de vardı.Evleri bir sokağa, evlerinin bahçesi başka sokağa açılıyordu.Bahçeleri çok
genişti.Köydeki koyunları kente satılmak için geldiğinde evlerinin bahçelerinde
bekletirlerdi.Bazen bu bekleme haftalar sürerdi.Kuzular analarından ayrılınca onları da
evlerinde bekletip beslerlerdi.

Bu beklemelerin de haftalar sürdüğü olurdu.

O yıllarda bu varlıkları para etmiyordu.
Etse de ellerine düzenli para girmiyordu.
Fakirliklerinin gerekçesi bu idi.Bunun için kuzuların,koyunların evlerinde beklediği
günlerde bunları kentimizin dışındaki da ki bağ aralarında Gülfer Abla otlatırdı.
Bazı dönemlerde koyunları kuzuları bağ aralarında sabahlara dek otlattığı olurdu.
Mahallemizin büyükleri;

“Gülfer kızım ...Koyunların kuzuların başında sabahlara dek kalma...Onları
gündüzleri otlat...Başına bir iş gelir,”derlerdi.
Gülfer Abla delişmen delişmen;

“Bir şey...iki şey...üç şey...Gelenler görürler...Göremeden ölürler evelallah!...”
diyerek azık torbasından çıkardığı ekmek bıçağını sağa sola sallardı.
Yıllar geçti.
Gülfer Abla’ya hiç dünür geldiğini duymadım.
Davranışları

delişmendi.Adı

“Deli

Gülfer,”e

çıkmıştı.Deli

de

değildi.Dedesi

yaşındaki babalığının ve annesinin pasaklı ve pis olması, koyunlarının kuzularının
arkasında dolaşırken kendisinin delişmen davranışları Gülfer Abla’ya gelecek olan
dünürleri de kaçırıyordu.
Mahallenin büyükleri böyle söylüyordu.
Delişmen sözleri dünürleri iterken beyaz pembe yanakları,uzun kirpikler
arasındaki renkli gözleri, yürürken her iki yana sallanan kalçaları kentimizin çapkınlarını
kendisine çekiyordu.
Gülfer Abla için güzel sözler söylenmemeye başladı.
Babası Gülfer Abla doğmadan ölmüş ya...Ben hiçbir zaman Gülfer Abla’yı
dayısının, amcasının elini tutarak çarşıya pazara giderken görmedim.
Gülfer Abla’ın ağabeyi veya oğlan kardeşi de yoktu. O nedenle bir oğlanla elele
tutuşarak bayrama pazara giderken de görmedim.
Gülfer Abla bir erkeğin sözü ve yüzü ile sokakta karşılaşıyordu.
Ben Gülfer Abla’yı sokakta oyun oynarken de görmedim.
Ya koyunları kuzuları otlatır, ya da bağdan bahçeden sırtı ile bir şeyler
getirirdi.Oynadığı tek oyun,kızlarla da olsa, erkeklerle de olsa güreş tutmaktı.
Güreş önerisinde bir baş kaldırış vardı.
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Kendisini kanıtlamak için;

”Var mısınız benimle güreşe....” derdi.
Üç beş yıl geçti.Belki de daha fazla.Gülfer Abla’nın yaşı 17-18

oldu.Evlerinin

sokak kapısı açıktı.Ben yoldan geçiyordum.Başımı çevirip içeriye baktım.Toprak
salonlarında sofra kurulmuş, sofrada bir adam oturuyordu.Gülfer Abla odalardan birine
girip çıkıyor sofraya bir şeyler getiriyordu.Yerdeki sininin üzerinde rakı şişesi de
vardı.Ben bunları görünce arkadaşlara haber verdim.Toplandık. Kapının tam karşında
ki evin duvarına yaslanıp tek sıra oturduk.Gülfer Abla ile adamı seyretmeye
başladık.Bizim toplanmamızdan hoşnut olmadılar.Kapıyı kapattılar.Evlerinin alt katı
kuzu ağılı olduğundan kokudan duramadılar.Kapıyı yeniden açtılar.
Biz kapının açık olduğunu görünce yeniden toplandık.
Gülfer Abla odalardan birinden çıkması ile açık kapıdan bizi gördü.Elindekileri
sofraya koymadan yere bırakıp bize bağırması bir oldu.

“Ulen sizin ananız abanız babanızla ağanızla oturup yemek yemiyor mu?..Siz hiç
yemek yiyen adam görmediniz mi?...”diye bağırırken yerden aldığı taşları bize
atıyordu.
Biz kaçtık.O anda evde ne annesi vardı, ne de babalığı.Döndü...İçeriye
girdi.Kapıyı kapattı.Biz uzaktan baktık.Sanırım kokudan duramadılar. Bir süre sonra
kapı yeniden açıldı.Biz de olanları izlemek için ayni yerde ki duvar dibinde yeniden
dizildik.
Bu kez alkollü oldukları sözlerinden ve davranışlarından daha rahat anlaşılıyordu.
Bizim yeniden toplandığımızı görünce;
“Ulen!...Biraz önce kovdum sizi...Şimdi ağzınıza

.ıçtırmayın,”

diyerek evden

fırladı.Evden fırlaması ile elindeki taşları bize atması bir oldu.Biz kaçtık.O da
arkamızdan kovaladı.
Attığı taşlardan birisi arkadaşlarımızın birisinin beline geldi.Arkadaşımız yere
yığıldı.O an Gülfer Abla’da evine döndü.Ben de kokudan evimize gittim.O gün bir daha
dışarıya çıkmadım.
Annem beni alı al moru mor görünce sordu;

“Gene ne oldu?...”dedi.
Ben kızgınlığımdan abla sözcüğünü bıraktım.Herkesin söylemi ile söyledim.

“Deli Gülfer evlerinin altında faytoncu Çolak Fahri ile rakı içiyorlar,”dedim.
Söylediklerimi anneannemde duydu.
Hemen;

“Allahım!...Sen akıl ver.Kötü yollara düşürme ya rabbim...Sen kol kanat ger ya
rabbim...”diye dua okumaya başladı.Arkasından da namaza durdu.
Namazı bitirdi.Postekinin üzerinden kalkmadı.Namazdan sonra anneannem Deli
Gülfer’in iyiliği için çok dualar okudu.
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O günden sonra gizli gizli söylenenler ortaya döküldü.
Deli Gülfer’in ikinci bir adı oldu.

“Gabbe Gülfer,”diye.
Zamanla “Gabbe Gülfer” ismi “Deli Gülfer,” isminin de üzerine çıktı.
Deli Gülfer’in ismi değil kendisi de “Kahpe,” olmuştu artık.
Bu konuda akıl yürütenler olanları şöyle anlatmaya başladılar;
Günlerden bir gün Deli Gülfer’in bağ arasında kuzu otlatmasını izleyen kentimizde

“Eşşek Dartmaz,” diye anılan 130 kiloluk adam karşısına çıkmış;
“Hadi bakalım Deli Kız...Efelenmeye gelmez....Benimle
bakalım....”demiş.

de

güreş

tut

O gece bağ evinde yemişler içmişler,arkasından da güreşmişler.
O günden sonra Deli Gülfer’in eli para,kulakları küpe,sırtı da yeni giysiler görmeye
başlamış.
Çok sonraları bu anlatılanları bende duydum.
Biz Eşşek Dartmaz’la güreşmesinden çok sonraları Deli Gülfer’i Faytoncu Çolak
Fahri ile evlerinin altında rakı içerken görmüşüz.
Bir gün mahalleli teyzeler bizim evin önünde evimizin merdivenlerinde
oturuyorlardı.O anda kapımızın önünden geçen Gülfer Abla’yı çağırdılar.Başladılar
konuşmaya;

“Kızımız...Güzel Gülfer’imiz bu işlere neden başladın,” dediler.
Gülfer Abla komşu teyzelerin konuşmaları bitmeden ve daha tam oturmadan
çekip gitti.
Gene günlerden bir gün kapının önünde merdivenlerde ayni yerde annem,
anneannem birkaç komşu teyze otururken yoldan geçen Gülfer Abla’yı anneannem
çağırdı. Yanına oturttu. Saçlarını okşamaya başladı. Saçlarını okşarken herkesin
sorduğu soruyu usulca kulağına sordu.

“Bi abdes alsan da tövbe etsen,güzel Gülfer’im,”dedi
Gülfer Abla derin bir nefes aldı.Hiçbir şey söylemedi.Eğildi anneannemin kulağına;

“Ah ulan ahhh!...Ah ulan ahhh!....Gabbe dünya be İmine’na ,”dedi.
Gözlerinden

yaşlar

akmaya

başladı.Anneannem

hala

saçlarını

okşuyordu.Anneannem de sessiz sessiz ağlamaya başladı.
Bu kez Gülfer Abla anneannemin gözlerinden akan yaşları silerken,“Boş ver....”
dedi. Ayağa kalktı. Anneanneme sarıldı.Anneannemi öptü öptü öptü....
“Gabbe dünya be İmina’na,” dedi.
Çekti gitti.
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Bornova Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinden bir grubun Seyrek tanıma gezisinden
sonra Seyrek çarşı meydanında anı fotoğrafı

Hümanist Düşünce Derneğinin Seyrekli Bayanların mutfak ürünleri ile piknikli
Kuşcenneti gezisinden dönüş anısı
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Kenan DUMAN
1948’da İrmez Köyü’nde (Banaz-Uşak) doğdu.
1969’da Bursa Bölge Ziraat Okulu’nu bitirdi.Tarım Bakanlığında 30 sene Ziraat
Teknisyeni olarak görev yaptı.Akbaba Dergisinde(1972-1977) öykü ve güldürü türünde
şiirleri yayımlandı.İki kez ödül aldı.
Sart Kasabası’nda(Salihli) yaşıyor.
İletişim Bilgileri
32 Evler 1. blok D:3
Sart Kasabası 45330
Salihli-Manisa
Ev : (236) 724 36 00
Cep : (544) 724 36 00

Yarışmaya Manisa Salihli - Sart‘tan katılıyor
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FATMA KIZ
Köyümüzün tek ulaşım aracı, Rıfat Amca'nın şevrole marka sarı kamyonundan
ibaretti. Bu kamyon bir bakıma bizim köyün dışa açılan penceresiydi. Uşak, Banaz,
Afyon ve Sandıklı yörelerine ait tüm haberler bu kamyon sayesinde bize ulaşırdı.
Rıfat Amca bu kamyonla odun, ev eşyası ve daha çok da yolcu taşırdı. Banaz'dan
aldığı yükü Afyon'a, Sandıklı'ya; Sandıklı'dan aldığı yükü Banaz'a, Uşak'a taşır geçimini
bu yolla sağlardı.
Haftada, on günde bir seferden dönüp köye geldiğinde “Tiraziiiiii!!!” (Niyazi) diye
babamı çağırıp haftalık serüvenlerini anlatır, çoğunlukla da İzmir-Ankara karayolunun
Uşak-Afyon kesimini över:
Bizim oğlan Amerikan yardımından bi yol yapılıyoo, sorma gitsin... Adına Marşal
Yolu diyorlar, İzmir'den başlıyormuş yolun ucu, taa Ankara'ya kadar hiç viraj almadan
gidecekmiş. Benim sarı kızın direksiyonunu İzmir Belkahveden kitleyip salıver, şoförsüz
olarak Ankara'ya kadar gitsin... Öylesine dümdüz bi yol oluyo yani. Diye sözünü bitirdi.
Yıllar sonra görevim gereği Afyon'a giderken bu yol bana Rıfat Amca'yı hatırlattı.
O yıllarda adını bile doğru dürüst telaffuz edemediğimiz Marşal Yolu'nda 0302
Mercedes'le yolculuk ediyoruz.
Marşal Yolu Rıfat Amca'nın dediği gibi dümdüz falan değil, çok küçük tepeler
yarma yapılarak, biraz büyükçe tepelerin çevresi dolanılarak eğri büğrü ve dar bir yol
yapılmış. Kışın kar bastırınca, zaten dar olan bu yollar sanki daha da daralıp
Dumlupınar yakınlarında patikaya dönüşüyor.
İzmir’den otobüse bindiğimizde ortalık günlük güneşlik bir bahar havasındaydı.
Uşak'ı geçince hava birdenbire soğudu. Banaz'ı geçip de Hamam Boğazı'na
vardığımızda ise lapa lapa kar yağıyordu. Otobüsün kaloriferleri yandı, soğuk girmesin
diye pencereler de kapatıldığı için içerisi sigara dumanı ile karışık mazot kokusuyla
doldu. Buna Nohutova Durağı'ndan bindirdikleri keçinin sidik kokusu da karışınca istifra
edenlerin sayısı da artmaya başladı. Hava iyice karardı, yol güçlükle seçiliyor. Ne kadar
gittik nerelere geldik bilmiyoruz. Birden altımızda korkunç bir çatırtı oldu ve
otobüsümüz olduğu yerde kalakaldı. Ne olduğunu bilmiyorduk. Şoförle yardımcısı
fısıldaşıp aşağıya indiler. Az sonra soför geri geldi, direksiyonun başına oturdu.
Bekliyoruz ki soför yolculara bilgi versin. Yok, vermiyor, öylece oturuyor...
Yolcular kendi aralarında sorular sormaya başladı:
"Ne oldu?"
"Neredeyiz?"
"Bir şey mi var?"
"Otobüs muavini nereye gitti?"
Şoför kalkıp bir şeyler söyledi ama gürültüden hiç bir şey anlaşılmadı.
Koltuk arkadaşım:
"Herhalde tekerlekler patladı" dedi.
Bir başkası:
"Egzoz kopmuş" dedi.
Ortalardan bir ses:
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"Krank mili kırılmış, muavin Afyon'a gitmiş yenisini alıp getirecekmiş!" deyince,
Almancı olduğu başındaki tüylü şapkadan apaçık belli olan birisi:
"Yok canım" dedi. "krank mili falan değil, ben Almanya'da otomobil fabrikasında
çalışıyorum. Motorun ıncığından cıncığından anlarım. Krank mili kırılsaydı motor
çalışmazdı. Halbuki motor çalışıyor, olsa olsa eksantirik mili kırılmıştır." Diye bilgiçlik
tasladı aklı sıra.
Tüylü şapkalı işçinin açıklaması otobüs yolcularını tatmin etmiş olmalı ki ses seda
kesildi. Öyle ya, adam Almanya'da çalışıyormuş, hem de bir otomobil fabrikasında...
motorun ıcığını cıcığını ondan iyi mi bileceklerdi?..
Saatler akıp akıp gidiyor, gece yarıyı buldu. Afyon'a gitti denilen muavin hala yok.
Karşıdan bir ışık görsek, hah! İşte muavin geliyor diye ümitleniyoruz. Ama her
defasında ümitlerimiz boşa gidiyor.
Can sıkıntısı arttıkça artıyor. Kar yağışı tipiye döndü. Yolcularda ses seda kesildi.
Çoğu uykuya daldı. Demin "ben motorun ıncığından cıncığından anlarım." Diyen
Almanya'lı otobüsün rafında duran teybini indirdi, siyah deriden yapılmış kılıfından
çıkardı, dizilerinin üstüne koyup düğmesinde bastı. Önce masa sandalye tıkırtısına
benzer sesler, bir çocuk viyaklaması ve ardından acemi bir bağlama eşliğinde o
zamana kadar hiç duymadığım bir türkü yayıldı otobüsün içine:
Ağır taşın solluğu
Çayırların pulluğu
Onbeş kızdan iyidir
Fatma kızın dulluğu
Türküyü okuyan kişi işinin ehline benziyordu. Sesi de oldukça güzeldi. Hoşuma
gitti. Teybin sesini biraz daha açmasını rica ettim, açtı:
Kaya dibi kuz dibi
Sular akar buz gibi
Fatma kız kaçıvermiş
Belli başlı kız gibi
Çaltepenin kayrağı
Fatma çeker bayrağı
Fatma kızın yanağı
Dünkü sütün kaymağı
Leblebi kavut oldu
Bu işler ayıp oldu
Yatsı sonu Fatma kız
Yataktan kayıp oldu
... .. . ... ... ... ... ... ...
Türkü bitince Almanya'lıya teşekkür ettim. Hoşlanıp dinlediğim için sevinmiş,
onun bana teşekkür etmesi gerekirmiş. Türküyü banda kendisi okumuş, az buçuk
bağlama çalmayı da becerirmiş. Kendisi Banaz'ın bir köyündenmiş, beş senedir
Almanya'da bir otomobil fabrikasında çalışıyormuş. Köyünde imamların Ali diye
anılırmış.
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Türkü ilginç gelmişti, böyle bir türküyü ilk defa duyuyordum. Türküyü, türküdeki
Fatma Kızı merak ettim.
"Ali bu Fatma Kız neyin nesi?" dedim.
Anlatmak için sormamı bekliyormuş:
“Abi” dedi, "Bizim Banaz'ın köylerinde kız kaçırma olayları çok olur. Evvelki sene
harman sonu bacımı kaçırdılar. İnsanın dostu var düşmanı var. Köyde bizim sülale ile
Topal Ahmet sülalesi tarla sınırı anlaşmazlığından dolayı ezeli düşmandırlar. Bizim kız
anlaştığı gençle kaçınca Topal Ahmet'in oğlanlar bir türkü yaktırıp, yolda belde bize
duyura duyura çığırıp söylediler. Dilimiz kısa çıkıyor, bir şey diyemedik. Ama Allah
büyük... Aradan çok geçmeden Topal Ahmet'in Fatma'yı da kaçırmasınlar mı?!.. Bunun
üzerine biz de bu türküyü yaktırdık."
"Bu türküleri kim yakıyor?"
"Köyde türkü yakıcı bir aile var abi, işi gücü türkü yakmak. Sen olayını anlat
gerisine karışma, bir hafta sonra türkün hazır."
"Bu işten bir ücret alıyorlar mı bari?"
"Almaz olurlar mı abi, türkü yaktıranın haline vaktine göre iki ölçek arpa veya bir
ölçek buğday alırlar. Nakit para ile de yakarlar ama köy yerinde para ile yaktıran çok
seyrek çıkar."
"Merak ettiğim bir şey daha var Ali, -Fatma Kız kaçıvermiş belli başlı kızdemişsiniz;
Fatma kız dul muydu?"
"Duldu abi. Daha önce Köreşe'nin Haydar'la samanlıkta yakalanmıştı; Köylük
yerde böyle adı çıkmış bir kancık kaçırılmaz. Her şeyden önce delikanlılığa yakışmaz.
Ama Ulupınarlı Süleyman işin altını üstünü bilmeden kaçırdı işte."
"Türkünün bazı yerlerinde de Fatma Kız'ı övüyorsunuz -Fatma Kız'ın yanağı dünkü
sütün kaymağı- ne demek?. Bir insan bu kadar mı güzel olur?
"Güzel demek de laf mı abi, bir içim su gibiydi inan olsun. Bir gözleri var, cam
göbeği. Bir kalçası vardı; Hasip Ağa'nın su değirmenindeki taşlar gibi... Boy bos dersen
ona keza... Ama ne olacak, Topal Ahmet'in kızı işte... İlah olsa ne yazar...
Biz Ali ile muhabbeti koyulaştırmışken yolcular arasında bir kaynaşma oldu,
otobüs muavini Afyon'dan dönmüş. Arızalı parça ne ise onu getirmiş, o karda tipide
şoförle birlikte parçayı yerine taktılar da yeniden hareket ettik.
Almanyalı Ali teybini tekrar kılıfına yerleştirip rafa kaldırdı.
Bense, Afyon'a varıncaya kadar Fatma Kız'ı düşündüm. Rıfat Amca'yı düşündüm,
Rıfat Amcanın sarı kamyonunu düşündüm.
Acaba Fatma Kız kocasıyla mutlu mu?. Acaba Rifat Amca da günün birinde Marşal
Yolu'nda tipiye tutulup yolda kaldı mı?. Sarı kamyonun motorunun ıncığı cıncığı
kırılmadı mı? ...
Kim bilir?
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ANNEMİN FENERİ ve GÖZLER
Dalgalar bizim kumsalda güneşlenen genç kadınına sert davrandı. Kadın, üzerine
sıçrayan köpüklere bakarak, ”Ayyy, bu da ne!”diye söylendi. Elimdeki aile
fotoğraflarına bakarken, sessizce onu da izliyorum. Çeşme’nin nemli sıcağı, bugün
üşütüyor beni. Ortalıkta sahiplerini arayan, pek çok kaybolmuş vicdan görüyorum. Biri
babamın olmalı ama hangisi?
Annemin eski gaz yağı feneri, babamın yazlığının bahçesinde güneşten parlıyor.
Metal başı ve sapının kızgınlığından başı dönmüş, serinlemek ister gibi. Yanında duran
urgan ve balıkçı malzemeleri arasında, deniz feneri olmayı kendisine yakıştıramıyor. O
kadın, şimdi sandalyesine yaslanmış kitap okuyor. Kremlerini Paris’ten mi almış yoksa!
Bugün o, gözlerimden kurtulamayacak. O, hayatı boyunca, benimki kadar gözle
yaşamış olabilir mi? Yoksa gözler, hep güçsüzlere mi işler? Ben bugüne kadar üzerime
sinmiş gözleri temizlemeyi henüz bitiremedim. Onlar, bazen diken oldular ruhumu
acıttılar, bazen de izlendiğimi hatırlatan radar gibiydiler.
İçeriden balkona ulaşan televizyon sesi, kuş seslerini bastırdı: Tok bir ses
“Sırtında bebesiyle, ayağında yırtık potiniyle, orduya silah ve erzak taşıyan kadına, çok
şey borçluyuz” diye söze başladı. Bir süre sonra, ikinci habere geçti: “Sokak ortasında
genç bir kız töre cinayetine kurban gitti.” dedi. İçimdeki karanlıkta hızla bir yıldız kaydı.
Dalgalar gürledi: “Kızlar bunu yapmaz!” diye. Ürktüm. Yine ne yaptım, günah keçisi
ben? Sanki ağabeyimin sesi geldi kulağıma. Eve geç geldiği geçmiş akşamlardan
birindeydik. Ayaklarını koltuğa uzatmış halde “Yemek de ne var?” diye sordu. Dolaptaki
yemekleri beğenmeyeceğini düşünerek, “Bir şey yok Ağabey!” dedim. “Bir bu eksikti!”
dedi ve pizza siparişi verdi. Sanki mutfağın devamlı sorumluları suç işlemişlerdi.
Ailemizin yazlık alarak borçlandığı, annemle dolaptaki yemekleri bitirmekten
gocunmadığımız günler geri çekildi dalgalarla.
Serin bir meltem esintisi geldi. Kuru havayı kovdu. Annemi getirdi uzaklardan.
Huzur ve şefkat değdi yanağıma. Kadife sesiyle “Yoksa senin ateşin mi var!
Üşütmüşsün sen aslında! Hemen portakal suyu sıkayım, arkeolog kızıma. Bir de bol
naneli yayla çorbası yaptım mı bir şeyciğin kalmaz!” dedi. Hemen mutfağa koştu. Oysa
o, kilometrelerce uzaklıktaki köy okulundan gelen, yorgun bir öğretmendi. Tam bu
esnada, müvekkillerinin haklarını çok iyi savunan yakışıklı babam, girdi içeriye.
Bakışları kimseye dokunmadan, salona yöneldi. Acaba duruşmalar nedeniyle salona
girme alışkanlığın mı böyle davranırdı babam? O akşam da aynı şekilde kanepeye
uzandı ve televizyonun düğmesine bastı.
Bir karga, bahçedeki zeytin dalına kondu. Gakladı. “Hey yaşasın Fener!” der gibi.
Ağabeyimin sesini ve salonumuzun kokusunu getirdi bana. Çerez ve kül kokusu
burnumu deldi. Salon darmadağınık görünüyor. Yaptığının yanlış olduğunu ona
söylemeliyim. Çekinerek “Ağabey! İzmarit ve çerezler yine ortalığı kötü kirletmiş!”
diyorum. “İyi ki söyledin, ben de kaç gündür kaldırmıyorsun diye sana kızıyordum!”
diyor. “Kendi sorumluluğunu başkasına yüklemeye hakkın yok ağabey!” diyorum. “Ben
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çalışıyorum ama!”diyor. Bu yanıtı yüreğimde şimşekler çaktırıyor. Bardak taşmış artık;
“Farkında mısın ağabey? Ben de çalışıyorum.” O anın sızısıyla şimdi balkondan hüzünle
göğe bakıyorum. Bereket Tanrıçası Kybele, bulut olmuş gökyüzünde. Sanki içimi
okuyor. Az sonra yağacak gibi bana bakıyor. “Ağabeyini ve benzerlerini o hale kim
getirdi? Alışılagelenin hep doğru olmadığını anlatmaya ve mücadele etmeye üşendiniz
mi yoksa!” diyor.
O kadın kremlerini iyice süründü. Kitabını eline tekrar aldı. Dalgalar yine
köpürüyor. Annemin ellerini görüyorum o köpüklerin içinde. Canım annem, bir tabağı
durularken, taşmasın diye ocaktaki yemeğe koştururdu. Mutfak masasında
öğrencilerinin sınav kâğıtları okunmayı beklerdi. Ağabeyim durmadan gömleğini sorardı
ona. Bulaşığı bırakıp balkona çıkardı. Çamaşırları toplardı ve hızla ütülerdi. Sonrasında
elinde süpürge ile görürdüm onu.
Şimdi çimlerin üzerinde duran bu fener, annemin eski sırdaşı olduğunu ısrarla
hatırlatmak istiyor. Vitrinimizin başköşesini özlediğini söylüyor. Annemin, onun ışığında
çok ders çalıştığını gururla anlatıyor. “Ben aslında ailenin geçmişi kadar eskiyim” diyor.
İlk olarak ninemi anlatıyor. Babası, “Kız kısmını okutup da ne olcak, yavuklusuna
mektup yazcak işte!” diye okula göndermiyor Firaz’ı. Annesiyle özenerek aldığı okul
önlüğünü, umutları ağlayarak başka çocuğa veriyor. On dört yaşına geldiğinde, komşu
oğlu Kadir’in gözü yapışıyor üzerine. Firaz, tarlada kelebeklerle yarıştığı bir gün
kaçırılıyor. Gelinlik tenine battığında ailesinin namusu temizleniyor güya fakat ruhuna
eklenerek yapışan kirler yıkamakla çıkmıyor bir ömür.
Çelimsiz küçük kadın, her sabah, gün ağarmadan kalkıyor. Bu fenerin ışığında,
küçük parmaklarıyla ineklerin iri memelerini tutmaya çalışıyor. Hayvanların boynundaki
çan sesleri yüreğinin duvarlarına çarpıyor. Okullu kızların mutlu yüzlerini düşünüyor.
Süt kovası gözyaşlarıyla doluyor. İşler sıralı onu bekliyor. Tavuklar yemlenecek,
odunlar kırılacak, çamaşır kazanı ve soba yanacak. Ekmek pişecek. Tarlada çapa
yapacak. Evine döndüğünde, bebelerine göz kulak olan, suratsız kaynanasını hoş
edecek. Küçük oğlanları, durmadan şalvarını çekiştirecek. Geceleri, bir akbabanın
gözleri yanında ışıldayacak. Bir sıcak gülüşe hasret, bir ömür bitecek. Kocası Kadir,
köyde berber ama zamanının çoğunu kahvede geçiriyor. Dünya dönerken, Firaz da
dört dönüyor yaşamın çemberinde. Bazen, tüm emeklerinin karşılığını; kocasından
yüzüne yapışan mor gül desenleri olarak alıyor.
Bir gün Firaz, yine tarlada doğuruyor. Kocasına kızı olduğunu zor anlatıyor. Şerife
koyuyor adını. Kızı on beş yaşına gelince: “Bari o okusun! Gurtulsun!” diye şehirdeki
akrabalarının yanına yolluyor.
Fener yutkunarak Firaz’ı en son on yaşımda gördüğümü anımsattı. O, çorbaları
öyle lezzetli yapardı ki, her kaşıklayışta boğazımızdan içeri sevgi akardı! Firaz ninem
hep sofranın gerisinde otururdu. Bizi, yemek yerken keyifle izler, doyduğumuzu
anlayınca karnı doyar, gözlerinde beliren ışıltı ve dudaklarındaki mutlu yayıntı ile
sofrayı kaldırırdı. Elinde kalmış üç beş kuruşu rengi atmış cebinden çıkararak,
avucumuza sıkıştırırdı. Belki de o yaşamın anlamını keşfetmişti! Dünyanın en
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muhteşem duygusu ana olmaktı. Değerdi; yavrularını güleç görmek için çekilen onca
çileye. Yıllar önce dedem karyolasında ölü yatarken, ardından ağlayamayan nasırlı elli
kadın, yine ondan başkası değildi.
Gençlik yılları, hep başkasının yanında geçen Şerife, bir gün, hoş bir adamla
tanıştığında, Tanrı’dan; içinde sığıntı olmayacağı bir ev ve bir ömür gözlerine değecek
ışıltılar diliyor artık. Bu genç, kendisine hayatı paylaşmayı teklif ettiğinde, tüm evrene
karanlıkta parlayan bir yıldız olduğunu haykırıyor. Fenerin fitili sessizce içeri çekiliyor.
Gerisini anlatmakta zorlanacağını biliyorum.
İnce sislerin tel olup ruhumu deldiği o soğuk güne gittim hızla. Öğretmen Şerife,
canım annem, salonunun kanepesinde ilk kez uzanıyordu. Yorgundu. Yüzündeki derin
çizgiler söylüyordu bunu. Dudakları aşağıya sarkıktı. Yaşamı boyunca etrafına hep
sevgi saçan göz bebekleri, kıpırtısız yarım ay olmuşlardı. Mahallenin kadınlarının
duaları havada çarpışırken, araya dedikodular da karışıyordu. Bir hafta önce, bana
odalarında yıllarca neden iki yatak olduğunun sırrını açıklamıştı annem. Konuşurken
sesi titriyordu ve gözleri donuktu. Babamın ona yaptığı son vefasızlığı sindirememişti.
Otuz yıllık hayat arkadaşı, onu boşayıp genç ve zengin müvekkiliyle evlenmek
istiyordu. Geçen yıllar annemi, içi kurtlarca oyulan tahta parçasına çevirmişti. En son,
yüreğindeki umutları ufalanınca, geriye kalan kısımları onu yaşatamadı. Üzeri toprakla
örtüldüğü zaman, benim de annesizliğe gömüldüğümü fark etmedi hiç kimse.
Şimdi lacivert ufukta Cleopatra var. Şaşkın ve kederli, bana bakıyor. İri
gözlerinden akan yaşlar denizi kabartıyor.“Yeter artık, ortadan kalkmalı bencillik!
Sevgi, saygı ve paylaşımın varlığında, kadın ve erkek, birbirinin yüreğinde yücelir;
bunu anlamalı insanlık!” diyor ve kayboluyor. Köpükler geri çekiliyor. Deniz
sakinleşiyor. Akşam güneşi sulara dalıyor. O kadın, kitabını okumayı bitiriyor.
Havlusunu toparlıyor. Az sonra burada olacak. Hiç kuşkusuz babam eşinin gelişine çok
sevinecek.
Elimde bir sürü fotoğraf karesi var; üzerlerinde de pek çok kadın. Kimi ninem gibi
al yazmalı ve şalvarlı, kimi annem gibi etekli gömlekli. Aralarındaki fark, gaz feneri ile
elektrik gibi kalsa da gözlerinden benzer şeyler okunuyor. Her birinin göz bebeğinde;
üst üste tabakalar halinde sıkışmış, pek çok kadından oluşan, tek kadın var. İş kadını,
ev kadını, anne kadın, eş kadın, gelin kadın, özverili kadın, çilekeş kadın, sabırlı kadın
yaşam harcıyla örülü, yükseliyor göğe. Ne çok kadın, bir kadın! Cennet ayaklarının
altına serilmeyi bekliyor. Fakat ne acı ki, çok azının gözbebeği “Ben şanslı ve mutlu bir
kadınım” diyor. Onları ayakta alkışlıyorum, ayrı ayrı.
Annemin amazon kadın olmuş hayali, bahçe kapısından az önce içeri girdi.
Gülümsedi ve göz kırptı bana. Tam elindeki oku, balkona gelen babama hedef
almışken, birden vazgeçti.
“Nasılsın kızım? Ayaklanmışsın, ateşin düştü mü bari? “diyor babam. “Korkarım
daha da çıktı baba!” diye yanıtlıyorum. O, televizyon izlemekten yorulmuş olmalı. Az
önce ortalarda dolaşan babamın vicdanı, sanırım şimdilik sahibini bulmuş görünüyor.
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KAVAKLAR BİRGÜN ISLIK ÇALACAK
Yıllardır deliksiz bir uyku uyuyamıyorum. Uyumaya çalışırken uykumu bölecek
seçeneklerden biri mutlaka atağa kalkacak, gözlerimi tavana, kulaklarımı kapının
kilidini açan anahtarın o ahenkli sesine dikmeme yol açacak. Onun için yıllardır yatak
odasına girip yatağa ohh diye uzanmadım. Gündüzleri oturma odası olarak
kullandığımız oda, geceleri yatak odam oldu. Uzandığım yerden dış kapıyı görebildiğim
iki kişilik koltuk da yatağım...
Hala buram buram sen kokan yastığını, gündüz gelenlerin kokusu sinmesin diye
yıllardır yatak odasındaki gömme dolaba saklıyorum. Her sabah yeniden bez torbaya
onu da plastik başka bir torbaya koyup ağzını sıkı sıkıya bağladıktan sonra...
Bu akşam da her akşam gibi kafamı yastığa koyduğumda kapı açılacak, sen
geleceksin diye bekliyorum. Asansör bizim katta durdu, bu kez de inmedin. Yatsam iyi
olacak. Ellerim ayaklarım soğuyor üşüyorum. Kalkıp dolaptan yün çoraplar, kalın bir de
hırka alıyorum.
Takvimin son yaprağı temmuzun yirmi birini gösteriyor. Saat on ikiyi geçtiğine
göre yirmi ikisi sayılır. Üşünecek hava da değil oysaki ama soğuk ellerimden kollarıma,
ayaklarımdan bacaklarıma doğru hızla yayılıyor. Hırkayı, çorapları giyindikten sonra
yeniden uzanıyorum.

Kavak

ağaçlarının uğultusu başladı bu kez de, kulak

kabartıyorum. Yıllardır onlar da usanmadan aynı sözleri tekrarlıyorlar. Gelmeyecek,
gelmeyecek, gelmeyecek... Kalkıp bütün ışıklan yakıyorum. Salona, mutfağa, odana,
banyoya bakıyorum. Kapının arkasına düzensiz bıraktığın ayakkabıların yok. İçindeki
suyun yarısını içtiğin su bardağı masanın üzerinde değil. Diş fırçan ıslak olması
gerekirken kuru. Ters düz çıkarıp bir kenara fırlattığın pantolonun, içi dışına dönük
birer yumak her biri bir yerde çorapların da yok ortalıkta.
Yatağıma yeniden dönüyorum, uyuyamıyorum. Gözlerim tavanda, yüzlerce kez
koyun sürüsünü sil baştan sayıyorum. Tavanda sıvanın oluşturduğu her kabarcık bir
koyun oluveriyor gözümde. Üzerime düşseler altlarında kalıp ezilmekten korkmuyorum.
Kaldığım ağırlığın altında gelişini duyamam diye endişeleniyorum. Terapistimin tüm
önerilerini uyguluyorum, bildiğim onca duayı okuyorum, uyuyamıyorum. Hava yavaş
yavaş aydınlanıyor, asansörün sesini yeniden duyuyorum. Kapıcı evlere ekmek, gazete
dağıtıyor. Bakkal, süt arabasından aldığı şişeleri içeri taşıyor. Üst komşunun okula
giden oğlunun servis şoförü geç kalmaktan telaşlanmış kornaya basıyor. Alt kattaki
komşunun küçük kızı, kreşe gitmeme savaşımına karşı her sabah olduğu gibi karın
ağrılarıyla avaz avaz bağırıyor. Kapının zili çalıyor, kalbim duracak gibi fırlıyorum.
Kapıcı günlük gazeteleri tutuşturuyor elime. Sayfaları hızla çeviriyorum. Ancak senden
yine haber yok.
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O kadar çok bakıyorum ki sokağa gözlerim yoruluyor. Yalnız gözlerim mi, boynum
da tutuluyor. Ne vardı sanki evin sokağa bakan pencerelerini yere kadar cam
yapsalardı. Boyum da kısaldı galiba, eskiden sokağı görebilmek için boynumu bu kadar
uzatmazdım. Ayakta da durunca bütün gün ayaklarım ağrıyor. Oturduğum koltukta
uyuya kalıyorum. Gündüz gelmez nasıl olsa iştedir, patronundan izin alamaz. Gelse
gelse gece gelir diye gündüzleri daha rahat uyuyorum.
Geç kaldığın geceler anahtarınla açardın kapıyı. Parmaklarının ucuna basar,
sessizce

geçerdin

odana

Ayakkabılarını odanda

çıkarmana

kızardım.

Ceketini

sandalyenin üzerine savurur, kirli gömleğini kapının koluna asardın. Pantolonunun bir
paçası içinde diğeri dışında ayakkabılarının önüne yere bırakırdın. Yatağının üzerine
bıraktığım pijamaları her seferinde görmezden gelir, dolaptan el yordamıyla yenisini
arar, raflarda ne var ne yok karıştırır dökerdin. Sözüm ona beni uyandırmamak için
ışığı yakmazdın. Savurduğun her giysinde bir canlılık, bir sevinç olurdu. Onları
topladıkça bu sevince ben de ortak olurdum. Oysa sözü mü dinlememeni de severdim.
Halının üzerine uzanır, gökyüzünde ayı seyrederdin. Yıldızları sayardın. 'Aya bir
gidebilsem anne' derdin. 'Astronotlar gibi Ay'ın yüzeyine basabilsem...'Sonra korkar
vazgeçerdin. Ay'ın yüzeyindeki şekilleri hayvanlara benzetir onlarla ilgili masallar
üretirdin. Anlattıklarınla beni de korkuturdun. Korktuğumu anlayınca sarılır, 'Korkma
anne ben varım, Seni her şeyden, herkesten korurum.' Derdin. Sözlerinle rahatlardım.
Ay inadına bize bakardı.
“Neden babamla soyadınız aynı değil” diye sordun bir gece. Neden çok az geliyor
eve. Faturalar neden hep senin adına. Onu çok özlediğimizi bilmiyor mu. Ara sıra da
olsa geliyorsa neden boşandınız. Verdiğim cevaplar tatmin etmemişti seni. Daha
geçerli nedenler arıyordun kendince. İflastan dedim, yoksa oturduğumuz evi de
alırlardı elimizden. "Ben bakarım sana" dedin. Bakardın elbette ama ben ona aittim.
Nereye sürüklese giderdim arkasından. Mutluydum onunla, hep küçük şeyler istedim
ondan. istediğim şeyler senin, onun içindi aslında. Ama o büyük oynardı hep,
getirilerini düşünmeden. Bir gün doğruyu bulacağına, bir daha gitmemek üzere
döneceğine inanıyorum. Ayrılığı çok uzattığının farkına varınca daha sık gelir. Elbette
bakardın bana ama onun yeri başka. Gitmesi gerekliydi, gitti. Belki yeni heyecanlar,
yeni işler peşindedir. Bugün olmazsa yarın, öbür gün mutlaka gelir.
Pencerenin önünde yolunu bekliyorum. Ertesi gece ve diğer geceler de
bekleyeceğim. Gözlerime uyku girmiyor nasıl olsa... Beni, anneni unutmadın biliyorum.
Sen büyük duygulara, düşüncelere yakışırsın. Küçük şeylere yenik düşmek yakışmaz
sana. Bir gün yüzün sevinç içinde, gözlerin ışıl ışıl geri döneceksin. Sıcak bir çorba
yapacağım sana. Her zamanki gibi kaşar rendeleyeceğim üzerine. Kaşarlar hemen
erimesin diye ellerini yıkayıp sofraya oturmanı bekleyeceğim. Ekmeği kıtır severdin,
fırınladığım ekmekleri çorbanın yanında vereceğim. Ellerin ayakların üşümüşse
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avuçlarımın arasına alıp ısıtacağım. Söz veriyorum ayakların kokuyor yıkamadan
yaklaşma demeyeceğim. Pijamalarını kendi ellerimle giydireceğim. Yorganın küçük
geleceği için ayakların üşüyecek. Soğuğa aldırmadan sabaha kadar ellerimle ayaklarını
örteceğim.
Çok sıcak bir gecede gelirsen ne yapacağımı şaşıracağım. Sıcak çorba yerine ne
pişireceğim. İstersin diye dolapta dondurman hep hazır. Sık sık kutuların üzerine bakıp
son kullanma tarihi geçenlerin yerine yenilerini koyuyorum. Yarın onlara yeniden
bakacağım.
Sensiz hayata hiç alışamadım oğlum. Çimenlerin üzerine uzattıklarında ben
senden ölüydüm. Sanki hala düşünüyor, hayal kuruyordun. Yüzüme bakacak halleri
kalmamıştı arkadaşlarının. Sabah evden aldıkları gibi bırakacaklardı seni. Öyleydi
sözleri. Artık söyleyecek bir şeyleri yok... Alelacele hazırladığım piknik sepetin öylece
duruyordu. "Mayomu ver belki göle gireriz" dedin. İçim ürperdi, tüylerim diken diken
oldu, dilim tutuldu karşı koyamadım.
Sen büyük hayallere, düşüncelere yakışırsın. Ay'a gidip oradan Dünyayı
seyredecektin. Baraj gölünün sularına yenik düşemezsin. Gözlerini kapatmak, beni
böyle çaresiz bırakmak sana yakışmaz. Pencerenin önünde yolunu bekliyorum. Ertesi
gece, diğer geceler de bekleyeceğim. Bir gün mutlaka geleceksin...
Sıcak yaz gecelerinde kalbim daralıyor, içim sıkılıyor. Ay bana bakıyor
korkuyorum. Kavakların sesi beynimde uğuldamadan gel. Anahtarın var nasıl olsa,
kapıyı kendin aç. Uyuyorsam aldırma. Gel yoksa kavaklar birazdan ıslık çalacak.

Başkanın bilgilendirme toplantılarından bir görüntü
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BAYAN KURDUN KENDİNE AİT DİKİŞ MAKİNASI
Dikiş makinemi tıkırdatıyorum. Uzun süredir kullanılmadığı için biraz sesli
çalışıyor. Oysa son model... Bilgisayarlı değil ama olsun! Yağlanmalı. Aslında tam da
öğrenemedim kullanmayı. Öğrenmek zorunda mıyım? Galiba!
Lise yıllarında pek heveslenmiştim dikiş öğrenmeye. En yakın iki arkadaşım Kız
Meslek Lisesine gidiyorlardı. Sanırım onlara özendim. Birkaç denemeden sonra başarılı
olamayacağımı anlayınca annem, kullanmama izin vermedi bir daha. Çünkü az daha,
kadının makinesini kıracaktım. Doğum hediye si diye aldı eşim bunu da. Aslında annem
dikiş makinesi almak istemişti ben evlenirken... Her genç kızın çeyizinde olmalı
mutlaka, demişti. Ama bana dinletememişti. Aman anne! Üniversite mezunu, çalışan
bir bayanın nesine gerek dikiş makinesi, demiştim ona. Kullanmaya vaktim bile
olmayacak. Gazetecilik, yoğun bir meslek hem sonra... Evi temizlemeye vakit
bulabilsem iyi. Oysa ne güzeldi lise yıllarım... Örgü örmeyi çok severdim mesela...
Kanaviçe de örmeyi bilirdim, dantel de... Ama nefret ederdim dantel örmekten.
Anlamsız gelirdi bana. Hala da öyle... Hoş, kanaviçelerin de anlamını pek sorguladığım
söylenemez ya, neyse! En çok örgü örmek sağaltır beni. Üniversite sınavımın
sonuçlarını beklerken, yaz tatili boyunca, o sıcakta ha bire el işleri yapıp durmuştum.
Vakit geçmek bilmemişti çünkü. İyi ki de öğrendim demiştim bu tip işleri. Öğren de
yapma, derdi komşu teyzeler. Annem öğretmedi bildiklerimi. Annem solaktı çünkü. O
yüzden de babama aldırdığım yün yumakları, tığları şişleri, dantel iplerini hep yanımda
gezdirirdim. Uzak mahallelerdeki akraba kızlarını, ablaları az mı ziyaret etmiştim bu
yüzden?
O

hiç

kanaviçelerim

geçmek
bitti.

bilmeyen
Yaz

geçti.

vakit

geldi

Sonuçlar

sonunda.

açıklandı.

Örgülerim,
Üniversiteyi

dantellerim,
kazanmıştım:

Gazetecilik... Ağladığımı hatırlıyorum. Ben edebiyat öğretmeni olmak istemiştim oysa.
Gariptir ki, bana bu bölümü yazdıran da edebiyat öğretmenimdi gene:. Senin kalemin
güçlüdür, neden gazetecilik yazmıyorsun, diye... Neyime gerekti gazetecilik? Hem de
kız başıma! Bize göre değil demişti, amcamın -eskilerin sıkı solcusu, şimdilerin hidayete
ermiş- öğretmen oğlu! Peki, ne bize göreydi? Öğretmenlik elbet. En iyisi de İngilizce,
Matematik, Resim falan... Niye mi? Ya ders saatleri azdır, ya da dershanede de çalışma
imkanın vardır. Bayan mesleğidir, iyidir, hoştur, salla başını al maaşını, sınıfını
kapatırsın kimse görmez, ister ders anlat ister hikaye...
Dikiş makinemi tıkırdatırken, aklımdan geçenler bunlardı.
Niye mi, dikiş dikmek istedim? Çünkü evdeydim, doğumdan sonra çok kilo
almıştım, dışarı çıkamıyordum, örgü kulunç yapıyordu... Ahşap boyama da kesmiyordu,
kırkyama da... Resim desen, boyalar ve tiner bebeğe zarar verebilirdi. Yağlıboyalarımı
kaldırmamış mıydım o yüzden... Oyalanacak yeni bir şeyler bulmalıydı. Dikiş
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öğrenmeliydim. Yıllar boyu içimde ukde kalan şeydi o, bir de Nobel edebiyat ödülü...
İkincisi biraz uzaktı ama olsun, birini yaparsam, belki diğeri de zamanla gelirdi. Yazık
oldu onca kumaşa ama en azından -kullanma kılavuzundan tabii- makineyi tıkırdatmayı
öğrendim, bir de düz dikişi. Şimdilerde yastıklarımı kendim dikiyorum mesela. Bizim
ufaklığa da bir şort diktim geçenlerde. Eh, fena da olmadı!
Başlarım Ullyses'e, Bozkırkurdu'na, Tutunamayanlar'a... Karın doyurmuyorlar.
lsıtmıyorlar. Yer kaplıyorlar, diyor içimdeki şeytan. Hepsi iyi hoş da, öylece duruyorlar
rafta. Kaynımın yıllar önce dediği bir cümle takılıyor aklıma, gülümsüyorum: "Bu
kitaplara verdiğiniz parayla iyi bir araba alırdınız." O zamanlar arabamız yoktu. Evimiz
var ama. Önemli değil, demiştim o zamanlar. Biz kendimize yatırım yapıyoruz. Gün
gelecek, para kazanacağımız bir yatırım olacak bu. "Belki biraz geç olacak ama olsun.
İyi para kazanacağız. İyi de bir arabamız olacak." demiştim ona. Aradan on yıl bile
geçmedi. İyi bir arabamız var şimdi. Yazmaktan para kazanmaya da başladık yavaş
yavaş. Oğluma da yatırım yapıyorum ben. Hem ona bırakabileceğim iyi bir miras bu
kitaplar. Okusun yeter ki. Okumasa da olur gerçi. Yaşayarak da öğrenebilir birçok şeyi
insan. Ama bedeli biraz daha ağır oluyor galiba. Kitaplardan, filmlerden öğrenince
daha kolay oluyor. Biraz kıyısında duruyorsun hayatın, biraz da teğet geçiyorsun ama
olsun. Çok yaralamıyor insanı. Kullandığım sözcüklerle, hayat arasında mesafe
kurmamam gerektiğini söyledi yaratıcı yazarlık kursu hocam. Bir de kaleminden kan
damlıyor, kan damlıyor da bir kanamıyorsun, kanamıyorsun! Ne demek istedi çok
kavrayamadım doğrusu. Böyle bir dil kullanmak benim için çok doğal bir şeydi oysa.
Başkalarına biraz farklı gelmiş olabilir elbet.
Ne çok şey var değil mi bizi bekleyen yaşam var olduğunca. Belki bir gün,
birdenbire olduğum tüm sıfatlardan, içinde bulunduğum tüm kalıplardan sıyrılmaya
karar veririm. Mesela öğretmen olmaktan sıkılabilirim. Mesela, mesela okumaktan,
mesela donanımlı olmaktan... Her şeyden sıkılabilirim ama her şeyden. O zaman ne mi
yaparım? Yeniden kurarım hayatımı. Bu kadar basit işte! Önce bir stilistlik kursuna
giderim. Merakım var, yeteneğim de... Biraz paslanmış olsam da henüz geç kalmış
sayılmam. Her ay yazdığım kadın dergisini de bırakabilirim. Hem hiçbir şey
vazgeçilmez değil. Sonra kendime ait bir oda oluştururum. Yazmayı hiç bırakmam
ama. Örgü örmeyi, ahşap boyamayı, kırkyama yapmayı, dikiş dikmeyi de. . .
Ufaklık, kreşte. Birkaç saat sonra gelir. Aslında çok rahat bir işim var. Haftada bir
birkaç saatliğine gittiğim bir toplantı ve yılda bir ay yaptığım mizanpajdan oluşan bir
dergide çalışıyorum. Herkes imreniyor. Oysa ben, çok sıkıldım kendimi tekrar
etmekten. Yeni bir iş, yeni bir umut arıyor gözlerim. Son iki buçuk yıldır sürekli
evdeydim. Kızılay'a bile inmemiştim o kreşe başlayana dek. Sonra bir gün, artık
çocuğuma yetmediğimi, ona arkadaş olamadığımı ve onun gerçek arkadaşlara çok
ihtiyacı olduğunu fark ettim. Büyük şehirde, Ankara'nın kışında hep evdeydi. Çok
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sıkılmıştı. Oyun çağı gelmişti. Arkadaş istiyorum, diyordu sürekli. Ben de çok
bunalmıştım. İki-üç gün de olsa kreşe gitmeliydi. İyiki de göndermişim. Çok mutlu
şimdilerde... Ben de. Üç aydır. Özlüyoruz birbirimizi ama olsun!
***
Mutfağa geçtim. Bulaşıklar yığılmış gene. Bir arkadaşımın en büyük hayali: Bir
gün gelecek, hap şeklinde yemekler üretilecek, atacaksın mikrodalgaya ısıtacaksın
olacak bitecek! Benimse ~ayalim, kirlenmeyen tabaklar, çatallar, kaşıklar, bardaklar...
Ama bu mümkün değil. Böyle bir buluş yapıp patentini alsam bile bulaşık makinesi ve
deterjanı üreten büyük firmaların boy hedefi olurum. Muhtemelen de fazla yaşamam
zaten. En iyisi ben yine bulaşık kap kacaklarımı yıkayayım. Biraz biriktirsem de. Ocağa
ıspanak koymuştum. Yakmasam bari hikaye yazayım derken. Mutfakta işler bitmez
ama geçsem salona. Yazsam dikiş makinemi... Bir bardak vişne suyu alsam... Ah! Bu
dişlerim... Ağrıyor çenem gene. Sıkıyormuşum geceleri. Çok sonraları fark ettim.
Plastik bir dişliğim var artık. Bruksizm deniyormuş tıpta buna. Tonlarca yük biniyormuş
çeneye. Dişlere çok zararlıymış. Aslında çok kolay tedavisi: Tak bir dişlik olsun bitsin.
Ama öyle değil! Ağzında yabancı bir maddeyle uyumak o kadar zor ki! Uzun ve
zahmetli yolu da var bu illetten kurtulmanın: Psikoterapi... Her seansı ortalama
seksen-yüz milyon, pardon ytl. Ama vakit ayırmak gerek. Hem kendi kendimi tedavi
edebilirim ben. Neden sıktığımı biliyorum dişlerimi çünkü. Yorgunluktan. Hadi canım
sen de. Kendini kandırma! İçimize attıklarımız, söyleyemediklerimiz, bilinçaltına
ittiklerimiz yüzünden oluyormuş bu öğrendim ben. Eskiden çok nadir olurdu. Bir de
yorulunca en çok. Şimdilerde, doğumdan sonra yani daha çok oluyor. Çünkü
bağırmamak, kızmamak, kırmamak için içime atıp duruyorum. İçime atıyorum.
Sözcükler ancak yazdığım zaman rahatlatıyor sadece beni. O yüzden de yazıp
duruyorum hiç durmadan.
***
Bir hikayem vardı sizinle paylaşabileceğim. Dikiş makinemin tıkırtılarıydı. Gün
ölgündü. Aklımdan geçen, tren düdükleriydi. Kızıl günün, tren düdüğüne söylediği;
tren düdüğünün kızıl güne söylediği hep aynıydı: Bağışlanması zor ne yaptın ki
kendine, dikiş dikmek bile rahatlatmıyor artık!
Hikayemin hamişi: Geride kalan otuz yıla ekleyecek yıllarım olsun. Olsun ki
rahatlamak için vaktim olsun. İyi ki doğdum bugün, bu gece yarısı... İyi ki erguvanlar
var mayısta. Ben her mayıs geldiğinde erguvan olmaktan yorulsam da...
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GÜZELİM
Ne güzel yağıyor yağmur, müzik gibi. Aman Yakışıklı sesini çıkartma da dinle,
yoksa yere düşen damlaların pıtırtısını duyamazsın. Yağmurla toprak fısıldaşıyorlar, biri
gökyüzünün sonsuzluğunu, öbürü yeraltının gizemini anlatıyor. Pencerenin önüne
oturup hem yağmuru seyredelim hem de aşk fısıltılarını dinleyelim. Eskiden daha çok
yağardı mübarek, yaz ayları hariç üç mevsim yağışlı geçerdi. Çocukken kızardım
yağmura oyunumuzu bozuyor diye. Bizim çocukluğumuz sokakta oynamakla geçti,
evler sıkardı bizi. Yağmur başlayınca çil yavrusu gibi kaçışır evlere kapanırdık. Yağmur
dininceye kadar pencerede bekler, bir de tekerleme söylerdim Arap kızı camdan
bakıyorla biten. Arap kızını görmek için bakınır dururdum etrafıma. Meğerse benmişim,
camdan bakıyorum ya. Çocukluk işte, saçlarım sarı olsun isterdim, inadına simsiyahtı.
Şimdi her ay sarının bir başka tonu olsa da ben gene aynıyım, içimin renkleri hiç
değişmedi.
Ah

Yakışıklı

bir

de

konuşsan,

sana

öğretmeye

çalıştıklarımı

söylesen,

arkadaşlığına doyum olmayacak. Hiç olmazsa "güzelim" desen. Ne kadar isterdim
birinin bana "güzelim" demesini. Eve küçücük bir yavru olarak geldiğin günden beri
"güzelim" diye sesleniyorum sana, hem de günde kaç kez, tık yok. Sağır mısın yoksa
aptal mı anlayamadım gitti. Alemin kuşu konuşuyor, sende cikten başka ses yok. Her
şeyin zamanı varmış derler, senin zamanın daha gelmedi mi?
Bak, sokakta kimse kalmadı. Böyle çiseleyen yağmurda el ele tutuşup yürüyen
çiftler görmüyorum çoktandır. Ben olsam yağmur hızlanınca ilk bahçe duvarına
yaslanıp dışarı sarkan ağaç dallarının altına sığınıp sevdiğime yaslanırdım. Ne romantik
olurdu, değil mi? Hiç böyle romantizmler yaşamadım, hayal kutusuna attım hep.
Neyse, güneş bulutların arasından görünmeye başladı. Bir de gökkuşağı çıksa bari,
yağmurun son ezgisi toprağa karışırken. Şeytan kızını evlendirirmiş böyle zamanlarda,
biliyor musun? Şeytan da kızına sevinçle gözyaşını birlikte armağan ediyor herhalde.
Hayatta öyle değil mi? Biri geldi mi hemen arkasından öbürü koşar.
İşte Yakışıklı, işte şurada, gökkuşağını görebiliyor musun? Başka şey dileseymişim
keşke biraz önce. Ne harika renkler, değil mi? Çocukken altından geçen kızsa erkek,
erkekse kız olur derlerdi. İnanırdım da ödüm kopardı erkek olurum diye. Biz büyüklerin
her dediğine inanırdık. Şimdiki çocukları kandırmak zor. Çizgi filmlerle, bilgisayar
oyunlarıyla büyüyorlar. Hayal kurmalarına gerek yok ki, her şeyi görüyorlar. İyi de
hayalleri olmayan bir çocukluk geleceğe neyi taşıyacak?
Seni sıkıyor muyum? Haklısın, dilinden anlayan birini istiyorsun yanına. O zaman
sizin gürültünüzden benim sesim duyulmaz, hiç konuşamam. Bir zamanlar dilimden
anladığını sandığım biri vardı yanımda, yanılmışım. O benim dilimden anlamıyormuş,
benim onun dilinden anlamamı istemiş. Yeni kaymakam olmuştu, nişanlanmıştık. Bir
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gün bana "kaymakam karısı olmak nasıl bir duygu?" diye sormaz mı? Hemen nişan
yüzüğünü çıkarıp avcuna koydum. "İşte böyle bir duygu" dedim. Çok şaşırdı, özür
diledi defalarca ama boşuna. Gelinliğim bile hazırdı, biliyor musun? Evlilik hayallerin
kaymakamlık gururu yüzünden uçup gitti. Daha sonra çıkan taliplerin gözlerine
baktığımda gururlarını hissediyordum. Gurur içtenliğin düşmanı.
Beni anladığın için mi cikliyorsun yoksa ciklemek istediğin için mi? Hadi artık
"güzelim" de. Layık değil miyim bu kelimeye, güzel bulmuyor musun beni? Şaka şaka,
senin güzelinle benim güzelim çok farklı.
Bu gün iyi ki kendime tatil vermişim. Yıllardır durmadan dikiş dikmekten
yoruldum, bir günlük dinlenme hakkım olsun. Aslında gelinlik dikmek çok zevkli.
İncecik vücutları peri kızına çevirmek kolay. Belki de giyemediğim gelinliği başkalarına
giydirmek mutlu etti beni. Bütün gelinler güzeldir, ama kaderleri aynı değil. Kimine
beyaz güvercin kanadı oldu, kimine de kefen. Mutluluk gelinliğin ne kadar güzel olduğu
ve yakıştığıyla orantılı değil. Ne yaşayacağı, başına neler geleceği gelinliğin eteklerine
yazılmıyor. Karşı apartmanın üst katında köpeğiyle yaşayan hanımın gelinliği dillere
destanmış bir zamanlar. Düğünü günlerce konuşulmuş. Onlar kadar birbirlerine
yakışan çift yokmuş. Gerçekten öyle, evinin tüm duvarları büyük boy düğün
fotoğraflarıyla kaplı. Düğünlerinden altı ay sonra uçağı düşmüş kocasının, şehit olmuş.
O tarihten sonra geçen kırk yılı kayıp kadının. Yaşadığı kırk yıldan kırk dakika bile
hatırlamıyor. Hatırladığı sadece birlikte yaşadıkları altı ay ve canlılığını yitirmemiş
anıları. Gördün mü, mutluluk çok başka bir şey. Her şeyin yolunda gidiyor gibi
göründüğü durumlarda, yolunda gitmeyen şeylerden şüphelenmek gerekirmiş. Onun
için ne zaman mutlu olduklarını söyleyen gelinle damat görsem içim cız eder.
Neyse, şeytan kızını evlendirdi, yağmur dindi. Yaz yağmuru dedikleri kadar var.
Gökkuşağı da kayboldu, güneş pırıl pırıl. Sen bana hala "güzelim" dememek için diren
bakalım. Adını biliyorsun ama, "Yakışıklım" deyince tellere yapışıyorsun.
Birazdan yeğenim gelir, belki sinemaya gideriz. Artist olmak isterdim çocukken.
Aynanın önünden ayrılmaz yüzümü şekilden şekile sokardım. Karakter oyuncularının
yüz ifadelerine dikkat ederdim. Artist olamadım ama, düşünceleri yüzlerden okumayı
öğrendim. Giysi diktirmek için gelenlerin, neyi beğeneceklerini onlar anlatmadan ben
söylerdim. İğne deliğinin içinden ne yüzler geçti bir bilsen. Zaman dikiş ipliği gibi bir
ucu düğümlü değil, akıp geçti çabucak, tutamadım avuçlarımın içinde. Şimdi bana
geriye dönme şansı verseler ve hangi yılını tekrar yaşamak istersin deseler, inan
hiçbirini derdim. Geçmişi yerinde bırakmak gerek. Yoksa insan geleceğe ısınamaz. Bir
de bakıyorsun gelecek diye beklediğin çoktan geçmiş zaman olmuş. Sanırım
gelecekten umutlarını yitirenler, geçmişlerine daha çok sarılıyorlar. Umut güzel şey de,
herkesin içinde aynı yerde değil. Bulup çıkarmak kimileri için çok zor. Ben olmazları
ummadım hayattan. Küçük hayaller ve küçük mutluluklarla yetindim. Diktiğim
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gelinliklerle mutlu oldum ve her gelinlikte başka bir peri masalı anlattım. Belki de
benim gelinlerim bu yüzden düğünlerinde çok güzellerdi. Sonrası onlar için yazılmış
senaryoyu nasıl oynayacaklarına bağlı. Acaba o öyküleri yazan sipariş de alır mı
dersin? Ne bakıyorsun? Kendiminkini değiştirmek isteyemez miyim? Olmaz mı? Herkes
rolünü sonuna kadar oynamak zorunda mı? Haklısın! Zaten kimseye sorulmuyor ki
senaryonu beğendin mi diye. Hani akıllar pazara çıkmış da, herkes kendi aklını almış
ya, senaryolar da pazara çıksa eminim gene herkes kendisi için yazılmış olanı alırdı.
Anlaşıldı, sen bana bugün de "güzelim" demeyeceksin. Sana bir "güzelim" bulsak
iyi olacak,
ne dersin?
"Güzelim"
"Güzelim"
"Güzelim"
Ne dedin sen?!

Sayın Süleyman Seba’nın
Seyrek Belediyesi S.E.S.İ.M Dersanesi Futbol okulumuzu ziyareti
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ÇİLEKEŞ HATUN
Hayat ailesi,bir dağın eteğindeki küçük bir köyde yaşıyordu.Köye,anayoldan
ayrılan kenarlarına

kavak ağaçları dizilmiş bir tali yoldan giriliyordu.Bu yolu takip

ettiğin vakit karşılıklı iki kahvenin arasındaki meydandan geçiliyor.Hayat ailesi dört
bireyden oluşuyordu ve köy içerisindeki en fakir aileydiler.Köy halkı onlara sürekli
yardımda bulunurdu.Ailenin reisi Hüseyin Bey de çalışmayı hiç sevmeyen,tembel bir
insandı.Haftanın bir gününü çalışırken,iki günü kahvede oturmakla geçirirdi. Fakat
Hüseyin Bey için bu durum fazla sürmedi.Karısının bir kez daha hamile olduğunu
öğrenmişti. Köy halkı onun çalışmayıp kahvelerde boş vakit geçirdiğini duyunca parayı
da

kesmişti.Bu yüzden de Hüseyin Bey bulduğu her işte çalışmaya başlamıştı.İki

oğlunu da yanında tarlada çalışıyordu. Hüseyin Bey bu çocuğunda erkek olmasını
istiyordu.Derken o erkek çocuk beklerken bir kız çocuğu dünyaya geldi.Ona, onu
doğurtan köyün ebesinin ismi verildi.Küçük Kader büyüdükçe güzelleşiyordu.Ancak
büyüdükçe de babası onun kendisinin üzerinde yük olduğunu düşünüyordu. Annesi
Kader’e küçük yaşta bütün ev ve el işlerini öğretmeye başlamıştı.Annesi komşuya
gittiğinde bütün ev işleri ona kalırdı.Kader daha küçük olmasına rağmen bütün bu
işlerin üstesinde gelebiliyordu.Kader’in güzelliği ve hamaratlığı Hüseyin Bey’in
gözünden kaçmıyordu.Bir gün onun namusunu kirleteceği düşüncesi de kafasından
çıkmıyordu.Hüseyin

Bey,Kader’i

sürekli

diğer

kardeşlerinden

ayırıyor

ve

hor

görüyordu.O nasıl olsa erkek olacak diye ümit ederken,hiç istemediği bir kız çocuğuna
sahip olmuştu.
Hüseyin Bey bir gün kahvede otururken bir adamın konuşmasına kulak
verdi.Adam annesi baktırmak için birini arıyordu.Hüseyin Bey hemen atıldı ve kendi
kızını adama önerdi.Bunun karşılığında adamadan para da alacaktı.Kader’in bu
olanlardan

haberi

yoktu.Olanları

öğrendiğinde

ise

kendini

adamın

bulmuştu.Hüseyin Bey de o alıştığı tembel hayata devam edecekti.Bir

evinde
yandan

oğullarını tarla da çalıştıracak;bir yandan da kızını yolladığı evden para gelecekti. Kader
buraya kısa sürede alışmıştı.Adamın annesi de ona fazla zorluk çıkarmıyordu.Adam
genellikle eve geç saatte geliyordu.Kader o zamana kadar adamın yemeğini hazır
koyup uyumuş oluyordu.O gün Kader,adamın annesini uyutup;kendi yatağını
hazırlamaya başlamıştı.Tam uyuyacaktı ki dışarıda adamın sesini duydu.Bu sefer adam
bir

acayipti.Her

zaman

sessiz

sedasız

evine

gelen

adam

şimdi

hafif

sendeleyerek;şarkılar söyleyerek geliyordu.Kader tehlikeyi sezmişti;hemen tedbir
olarak sehpanın üzerindeki vazoyu eline aldı.Adam sarhoştu ve içeriye girmesi ile
Kader’in üzerine yürümesi bir oldu.Kader hemen elindeki vazoyla adamın kafasına
vurdu.Sert bir darbe olmamasına rağmen adam sarhoş olduğu için yere yığılıverdi.
Kader vakit geçirmeden köyüne geri döndü. Geri döndüğünde neler olduğunu
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öğrenmek isteyen bir babayla karşı karşıyaydı. Kader, babasının konuşması için
yaptıklarına rağmen olanları anlatmadı. Bu olayın daha fazla büyümesini istemedi. Eğer
babasının olanları duyarsa adamı öldüreceğini biliyordu. Kader döndüğünde okula
gitme çağı gelip geçmişti. Ağabeyleri okula giderken babası onu okula göndermiyordu.
Kader de ağabeylerinin kitaplarındaki yazıları okuyamasa da resimlerine bakarak bir
şeyler öğrenmeye çalışırdı.
Kader genç kızlık çağına geldiğinde Hüseyin Bey’in telaşı şimdi daha bir artmıştı.
Hemen onu gönderecek bir yerler aramaya başladı. Aramaları sonuç bulmuştu. Bu
sefer köyden oldukça uzak bir yer bulmuştu. Kader şimdiki işi yaşlı bir adam ve kadına
bakmak olacaktı. Bu evde Kader’in yaşında bir tane daha kız vardı. Kader gerek
terbiyesi, gerekse çalışkanlığı ile aileye kendisini sevdirmişti. Yaşlı adam ve kadın,
Kader’i kendi kızları yerine koyuyorlardı ve hiç ayrımcılık yapmamaya çalışıyorlardı.
Kendi kızlarına ne alıyorlarsa ona da aynı şeyleri alıyorlardı. Kader, arkadaşı Melike
sayesinde azda olsa okumayı ve yazmayı da öğrenmişti. Kader ve Melike her hafta
pazara inerlerdi. Gel zaman, git zaman Kader oradaki insanları da tanımaya başlamıştı.
Biri vardı ki Kader ona aşık olmuştu. Bu adam bir pazarcıydı ve Kader sırf bu adamı
görmek için her hafta pazara gidiyordu. Adam da Kader ve Melike’yi takip edince güzel
bir eve girdiklerini gördü. Bunu gören adam da artık ona açılmaya karar verdi. Adamın
amacı zengin bir aileye girmekti. Kader bir gün Melike olamadan pazara inmişti. O gün
Kader ve Hasan resmen görüşmeye başlamıştı. Kader her gün çarşıya gidiyorum diye
Hasan ile görüşüyordu. Hasan, Kader’i ailesinden isteyecekti. Kader buna çok
sevinmişti ama onların kendi ailesi olmadığı için korkuya kapıldı ve yalan söyledi.
Kader, kendisini onun gibi bir pazarcıya vermeyecekleri gibisinden yalanlar sarf etti.
Adam olayı çakmıştı ve Kader’i kaçırmaya karar verdi.Nasıl olsa bir gün onun,ailesi ile
barışacağını ümit ediyordu.Hasan ve Kader her şeyi planlamıştı.O gece Hasan ve Kader
kaçarak Hasan’ın bir arkadaşının evine yerleştiler. Kader konu sevdiği olunca o çok
sevdiği insanlardan ayrılmak zorunda kalmıştı.Ama onlara küçük bir de veda mektubu
bıraktı.Kader çok mutluydu;hayatının en güzel günlerini geçiriyordu.Derken Hasan
kaleyi içten fethetmek için Kader’in kardeşi sandığı Melike’ye her şeyi anlattı.O zaman
olup

biten

her

şeyi

öğrenmişti.Hasan

gerçekleri

öğrenince

Kader’i

evden

kovmuştu..Kader’e ise yine köyünün yolu görünmüştü.Yalanların üzerine kurulu bu
ilişki bir de çıkar ilişkisine dönünce Kader

büyük bir hayal kırıklığı ile köyünün yolunu

tuttu.Kader bu sefer babasının yaptığı ayrımcılığa isyan edecekti ki öldüğünü
öğrendi.Bunun yanında en büyük abisi köyden zengin bir ailenin kızını kaçırmıştı.Kızın
abisi evden kaçtığı için elindeki bütün toprakları almıştı.Bunun üzerine Kader’in abisi de
adamın ağaçlarına;hayvanlarına zarar vermişti.Bu duruma fazla dayanamayan adam
küçük oğullarından birine Kader’in abisini köy kahvesinde vurdurttu.Neyse ki abisi
ölmemişti ve yaralı olarak kurtulmuştu.Kader dışarıdayken olan bu olayların üzerinden
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bir hayli zaman geçmişti.Bu sırada Kader’e köyden bir talip çıkmıştı.Bu talip abisini
vurdurtan adam.Mustafa Bey idi.Bu adam köyde manav Mustafa diye anılırdı.Bu lakap
ona çiftçi olmasından dolayı verilmişti.Köyün en zenginlerinden biriydi.Kader ailesinin
sefalet içinde olduğunu görünce adamla evlenmeyi istemeye istemeye kabul
etmişti.Mustafa Bey her gün eve içkili geliyor ve Kader’i dövüyordu.Ailedeki bütün
herkes tarlada Mustafa Bey’in tarlasında çalışıyordu.Kader de daha evlenir evlenmez
tarlada çalışmaya başlamıştı.
Aile gittikçe büyüyordu.Kader de üç tane çocuk doğurmuştu.Yaşlanmasına
rağmen sırf çocukları ve gideceği bir yer olmadığı için bu adama devam
ediyordu.Kader’in kızı evlenme yaşına geldiğinde birini sevdi ve kaçmaya karar
verdiler.Kader’in kaderi bu sefer kızının başına gelmişti.O kadar yalvarmasına rağmen
buna karşı çıkamadı.Ertesi sabah kızının evden kaçtığını öğrenen Mustafa Bey kızının
bütün çeyizini bahçeye çıkarıp yaktı.Kader’i de,çocuklarını da kapının önüne koydu.O
günden sonra Kader annesinin evine döndü ve çalışarak ailesini geçindirdi.Derken
sayfalar Ayşe’nin göz yaşlarından ıslanmıştı.Ayşe,nenesi Kader’in komşudan geldiğini
görünce hemen boynuna atıldı ve ağlamaya başladı.Torunu Ayşe defteri iğne iplik
ararken özenle saklanmış sandığın içerisinde bulmuştu.Sanki bu yataklık sandığı
saklamak için kurulmuştu.Ayşe,nenesini şimdi daha çok seviyordu ve bu olay ikisi
arasında bir sır olarak kalacaktı.

Seyrek Belediyesi Çocuk Tiyatrosundan görüntüler
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YORGAN
Güneşin, birkaç saat önce, bulutların toprağa bıraktığı yağmur sularını geri istediği bir
ilkbahar gününün ikindi vakti…toprak damlı evin önünde,ters çevrilmiş boş bir yağ
tenekesinin üzerine serilen yırtık bir minderin üzerine oturarak, iki gün içinde diktiği çaput
yorgandı onu ısıtan. Evinde iki kız çocuğunun eskiyen bütün urbalarını, dilim dilip kesip,
rengarenk bir karışımla nevresim içine sokuşturarak oluşturduğu bu yorgan, on altı yıl
boyunca onun ve kocasının mahremini kapattığı gibi, kış gecelerinin adeta elektrikli
battaniyesi. Şehirli yorganı diye birkaç ay önce kocasının dört köşe bir poşet içinde getirdiği
şeyin yorgan mı, yoksa battaniye mi olduğu onu çıldırtma noktasına getirmiş. O, yorgan
denen bu incecik şeyin her sabah üstlerinden kayıp giden halini gördükçe,kahretmekten
kendini alamıyor.
- Dağın başında bu yorgan adam mı ısıtır? derken, aynı çaput yorganın altında halen
horuldayarak uyuyan kocası, bu kahırdan habersiz. O,kocasının bu kahrı duyması halinde,
suratında şamarın seri inişinden oluşacak bir yaranın onu uzun süre süsleyeceğini biliyor.
O,bu sabah yine onları ısıtmamakta kararlı olan bu yorganı, güçlükle eğilip yerden alırken
horlamanın ahengine dalmış olan kocasının üstüne örtmeyi de ihmal etmiyor.Etmiyor ama
yine de ona ;
Bu yorganın altında geber emi ? diye söylenmekten de geri kalmıyor. Despot
kocanın yıllarca hayatını bilediği bu kadının iki kız çocuğu,erken sayılabilecek yaşlarda onları
terk etmiş Her ikisi de,baba dayağı altında karşılarına çıkan zibidi kılıklı,aynı köyden iki
çocuğa birer yıl arayla kaçıvermiş olmaları, evin yükünün bu kadının sırtına daha da
binmesine sebep olmuş. Toprak damın yuvalanmasından tutun, kıt kanaat sütüyle idare
ettikleri, birkaç ineğin bakımı ve birkaç yıl önce elma fidanı diktikleri,bir-iki dönümlük
bahçenin tanzim ve imarı da bu kadının omuzlarında.Kocaya düşen tek görev, onu
hırpalamak. Ve kahvehane köşelerinde bin bir çeşit küfrün odağına saplanarak adamlığını
ispatlamak. İçmekten, yan gelip yatmaktan devleşmiş vücudu, görenleri kaçırmakta.Bu
adam bu küçücük köyde bile düşman kazanmanın başarısını yakalamış biri. Bahçesinden erik
çalarken suçüstü yakaladığı daha on ikisine basmamış bir komşu çocuğunu kolunu kıracak
derecede döven bu adam için, o çocuğun babası yeminin gölgesinde her karşılaştıklarında;
- Bir gün senin mezarını kazacağım diye onu tehdit etmekte. Ancak o iri cüsseyi fiziki
saldırıda halt etmenin imkansızlığını bilen bu adam, onu devirmenin bir tüfeğin namlusuna
bağlı olduğunu biliyor.
“Bağ belleme” adıyla bilinen, asma kökleri ara boşluklarının bel ile işlenmesi bu gün
yine bu kadına düşmüş olmalı ki; o akşamın erken saatlerinde yatağa serilip kalmıştı.
Kocasının gözünde bir insan olarak hiçbir anlam ifade etmezken o, kocam üşümesin diye
onun üstünü örtme telaşında Kaç kış yanmaktan delik deşik olmuş, odanın ortasında ezik
büzük borularla tutturulmuş sobanın odayı ısıtmadığını fark eden bu kadın,ona birkaç odun
parçası atmak üzere hareketlendiği sırada, kocası onun kalkışını seziyor ve;
- Nereye gidiyorsun bu saatte be karı ? diye sesleniyor. Kadın ;
- Benim adım karı değil, Elif bunu sana kaç kez söyleyeceğim. der demez, o iri
Cüsseli adam yatağından ok gibi fırladı. Kadını saçlarından tutup öyle bir fırlattı ki,
onun çarptığı duvarın çatırdadığı bina dışından bile duyulur olmuştu..
- Senin adını benden iyimi bileceksin manyak karı! derken, öfkesini alamamış, duvarın
dibinde iki büklüm uzanan kadının üzerine yürüyerek,
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- Bu gün fidanlığa ahırdan gübre götürelim Kahvaltıyı orada yaparız. Git çuvallara
gübre doldur. Sonrada eşeği semerle, yoksa bacaklarını kırarım.diyordu.
Fare, nasıl ki, bir kedinin oyuncağı ise, Elif’te bu adamın elinde adeta fare gibiydi. Hani
derler ya, “Dayak Cennetten çıkma” o adam buna sığınmış, onu her gün okşamanın
kendisine verilen bir hak olduğunu kabullenmişti sanki. Elif’in her söylediği bu adamın
gözünde suçtu.Onların evliliği yirmi yıl boyunca dayakların hakim olduğu bir ortamda
geçmiş,dört duvar bazen bu ayıbı kapattığı gibi, bazen de sokaklara kadar taşmıştı.
Yorgunluğunu,öfkesini ve de stresini atmak için,bu kadının bütün uzuvlarını seçmekte hiç bir
sakınca görmeyen bu adamı bu köyde hiç kimse sevmiyordu.Sevmiyordu ama, ona karşı
gelende yoktu..”Bela” diyorlardı ona. Belanın bulunduğu her yerde ısırgan otu gibi bitiveren
bu adamın bu kadına yaptıkları herkesin dilinde hatta kahvehanelerin kuytu köşelerinde bile
konuşulmaktaydı. Bu konuşmaların hepsinde, sadece Elif’e acıma duygusu vardı.Birkaç defa
Elif, yediği dayaktan sonra baba evine dönmüş, ancak bu adam baba evini basarak, onu
saçından tutup sokak ortasında sürükleyerek geri getirmişti. Benim kaderim bu diyen Elif’ o
kadar cılız bir kadındı ki; daha kırk beşinde saçları ağarmış, beli bükülmüş, üstüne giydiği
fistan, fanila ve kazak belki de bit pazarında satılanların yanında çaput gibi duruyordu. Onu
da dilim dilip kesip, çaput yorganın içine dolduracaktı fakat, giyecek başka hiç bir şeyi yoktu
ki. Evlenen iki kızı canlarını bu adamdan zor kurtardıklarına seviniyorlarmış gibi, annelerini
onunla baş başa bırakmış, kapılarını kapatmışlardı.Gerçi bu iki kız kardeşin de koca evinde
pek geçimleri yoktu ama, baba dayağına katlanmaktansa, koca dayağına katlanmayı tercih
etmiş gibiydiler.
Elif, iki büklüm bir şekilde duvarın dibinden kalktı. Ahşap merdivenin korkuluklarına
dayanarak bir alt kattaki ineklerin ve eşeğin bulunduğu bölüme doğru yürüdü.Bir köşeye
atılmış, uçları delik gübre çuvallarını alarak, öbür elindeki kürekle bu çuvalları doldurmaya
çalıştı O kadar yorgundu ki, kürek kaldıracak takati bile yoktu Güç bela kocasına söylene
söylene, bir eşek yükü olacak kadar hayvan gübresini çuvallara doldurup onları bir kenara
çektikten sonra, yıllarca yük taşımaktan sırtları yağırlaşmış olan ihtiyar eşeğe doğru yöneldi.
Yerden semeri kaldırıp onun sırtına koyarken ;
- Hayvan herif, şu sadık eşek kadar bile olamadın. Allah bir gün belanı verir inşallah !
diye mırıldanıyordu.
Biraz sonra, kocası ile birlikte doldurduğu gübre çuvallarını eşeğin sırtına yükleyip, aç
susuz elma fidanı diktikleri bahçeye doğru yola koyulan Elif, başı öne eğik olarak köy
meydanından geçerken, İri cüsseli kocası onun önünde yalpalaya yalpalaya yürüyordu.
Ayakta durmakta bile güçlük çeken bu kadın,henüz on dakika bile yürümemişti ki, mide
bulantısıyla sendeledi. Önde giden kocasına doğru bağırarak ;
- Ya Ari f hele dur biraz midem bulanıyor! dedi.
Arif; bu iri cüsseli adamın adı. Nerdeydi onda Ariflik.O’nun bütün organları, Elifin
organlarına saldıran hücrelerle doluydu sanki. Elif’in midesi bulanmış onun umurunda mı ?
geriye döndü ve ;
- Hadi bir şey olmaz sana, Canımı sıkma,yürü ! diye seslendi.
Elif hem yürüyor hem de, bir elini midesine bastırarak kıvranıyordu. Kusmak istiyordu
ama, midesinde hiçbir şey yoktu ki kussun. Bir ara ayağa kalkıp yürümeye çalıştı.Fakat
yürüyemedi.Bacaklarında bir ıslaklığın varlığını hissetti. Eliyle yokladı. Kandı bu ıslaklığı
veren. Hayatın bütün vahşetini adı Arif olan bu adamın elinden tattığını gözden geçiren
Elif,in gözleri karardı ve olduğu yere yığılıverdi.Çalılıklar arasındaki patika yoldan, gübre
yüklü eşeğin arkasında aslan gururuyla yürümeye devam eden Arif; bir ara geriye döndü ve;
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- Kız Elif nerede kaldın ? diye seslendi. Bu sese cevap alamayınca, telaşa kapılan bu
adam, önündeki eşeğe aldırış bile etmeden geriye döndü. Onu aramaya başladı. Birkaç yüz
metre kadar geri geldiğinde yolun ortasında hareketsiz yatan Elif’i gördü. Yanına yaklaştı ;
Kalk be kadın, numara yapma bana ! diyerek ayağının ucuyla onun böğrüne
dokundu. Ses soluk yoktu Elif’te.Daha da telaşlanan Arif, eğildi, onu sağa sola doğru iteledi.
Ama yinede hareketlilik göremedi. Bu iri cüsseli adam ne yapacağını bilmiyordu şimdi.
Köyden en az iki kilometre kadar uzaktaydılar O gün köyde doktor olabileceğini aklına
getiren bu adam, etrafına şöyle bir bakındı.Kimseyi göremedi.Ne bir araç vardı nede tek bir
insan Çünkü vakit sabahın körüydü.Bir taraftan hiddetleniyor, bir taraftan da;
- Tam hastalanacak zamanı buldun manyak karı ! diye homurdanıyordu.
Arif’in aklına eşek geliverdi birden. Koşarak onu tuttu. Üzerindeki çuvalları yere attı ve
Elif’in yanına getirdi. Yere uzanıp, karga tulumda onu bir hamlede eşeğin semerinin üzerine
uzatıverdi.Eşeği olanca hızıyla süren Arif, Elif’in aşağı sallanan ayaklarından damla damla
kan aktığını görünce durumun ciddiliğini anlamış gibiydi. Nihayet köy meydanına
geldiklerinde onları gören birkaç kişi ;
- Ne oldu ki bu kadına ? derken, içlerinden bazıları da ;
- Ne olacak bela dövmüştür yine. diyorlardı.
Arif;
- Yardım edin karım eşekten düştü. Yaralandı ! diye seslendi.
Bu arada köylülerden biri ;
- Oğlum Hasan, bu gün köyde doktor var. Hemen git onu buraya çağır, çabuk ol biraz
diye emir veriyordu.
Elif, kendinden geçmiş bir halde,yerde uzanmış yatarken, kocası Arif kendi kendine
oflayıp, pufluyor, fakat söyleyecek hiç bir şey bulamıyordu. Aradan on dakika geçmemişti ki,
doktor olduğu anlaşılan biri, hızlı adımlarla Elif’in yanına gelerek eğildi ve onun biraz
morarmış yüzünü sola çevirerek boynundaki damarı buldu. İki parmağını bastırarak nabzını
bir süre yokladı. Sonra göz kapaklarını araladı. Uzun uzun baktı. Ve birkaç fiziki muayeneden
sonra ;
- Başınız sağ olsun. Çok kan kaybetmiş.çocuğu da ölmüş, üstüne hafif bir şey örtün ?
diyiverdi.
Odanın içinde onun üzerine örtecek hafif bir şey aradılar. Köylülerden birinin gözüne,
şehirli yorganı ilişiverdi. Onu katlanmış olarak istif edilen yerden çekip bir hamlede onun
üstüne örtüverdi.
………………………………………….
Dağ başında insanı ısıtmadığını düşünüp, her sabahın erken vaktinde,günün ilk ışıkları
altında sinirlenmeyi kendine bu yorganın sunduğunu düşünen Elif, bir gün onun, cansız
bedenini ve henüz doğmamış çocuğunu ısıtabileceğini hiç düşünmüş müydü? Kocam
üşümesin diye onun üzerine özene bezene örttüğü bu yorganı, ona ölümü tattıran bu iri
cüsseli adamın” eşekten düştü” diyecek kadar yalan söyleyeceğini bilseydi örter miydi hiç?
Yaşamın
ona sunduğu, bu kadar ağır bir diyetin,bu kadar ince bir yorganın altına
sığabileceğini düşünseydi,çaput yorganın bunca ağırlığını on altı yıl boyunca hiç üstünde

taşır mıydı Kim bilir?
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ÇÜRÜK ANA
Aaa! Bunu bir yerlerden tanıyorum diye akılınıza takılıp da bir türlü nerede, ne
zaman tanıdığınızı, tanıştığınızı çıkaramadığınız birileri mutlaka olmuştur.
Sıkı durun! Benim söyleyeceğim kişi öyle yolda giderken, parkta gezinirken
görebileceğiniz ya da bir toplantıda karşılaşacağınız sıradan birisi değil!
Anakara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenen verimliliği ve doğurganlığı
simgeleyen ANA TANRIÇA! Evet binlerce yıldır (İ.Ö.7000–5000) kurulduğu tahtında
bütün ihtişamıyla oturan ana tanrıça! Tarih kitaplarında, dergilerinde bazen de
gazetelerde resmi olan o sevimli tombik kadın.
Anıların rüzgarına kapılıp çocukluğuma doğru yelken açtığım bir gün ana
tanrıçamı yakalayı verdim. Neden bana bu kadar sıcak, yakın sanki tanıdık birisi gibi
geldiğini buluverdim. O çocukluğumuzun heyecan pınarı, neşe kaynağı, mahallemizin
ÇÜRÜK ANNESİ, çürüğün Emine’ den başkası değildi.
Ona niye böyle denildiğini bilmiyorduk. Hiç sorup sorgulamadan bizimde çürük
annemiz oluvermişti. Büyüyüp niçin, neden diyebileceğimiz yaşlardaysa da onlar artık
yoktular. Benzersiz anılarımıza, hayallerimize, umutlarımıza sonsuza dek taht kurdular.
Sonra da onları ne kadar çok sevdiğimizi, önemsediğimizi bile söyleyemeden ansızın
uçup gittiler. Bu gidişin dönüşünün olmayacağını duyuyorduk ama bu kadar uzun
ayrılıklar düşünemiyorduk henüz. Hâlbuki doğanın işleyen yasaları içinde bir taraf
konarken öbür taraf göçüyordu.
Onun her şeyi yuvarlaktı. Yuvarlak, esmer, tombik ama biçimli yüzünde; kimi
ağarmış kirpiklerinin çevrelediği iki küçük yuvarlak kahverengi göz. Küçük bir burun,
küçük bir ağız. Konuşurken bile dişlerini göstermeyen mühürlü dudaklar. Yuvarlak
tombul omuzlarını bile küçük gösteren iri göğüslerin üzerine doğru sarktığı büyük bir
göbek ve bükülüp toplanamayan ancak uzatarak oturabildiği tomruk gibi bacakların
sonunda oyuncak gibi duran minicik ayaklar. Mesleri olmasa belki daha da küçük
görünecekler!
Çürük anne

sağa sola sanki devrilecekmiş gibi eğilerek yürürdü. Belliki minik

ayaklar o koca gövdeyi kalın bacakları taşımakta hayli zorlanıyordu.
Mahallemizin masal, mani, bilmece ustası çürük anne radyoda onbeş günde bir
yayınlanan “binbir gece masalları”nı dinlemek için mutlaka bize gelirdi. O zamanlar
gözüme çok daha büyük görünen oturma odamız kapı arkasına kadar komşularla
dolardı. Sokağa bakan iki pencerenin önündeki, dantelli, nakışlı örtülerin süslediği uzun
sedirde büyükler otururdu; büyükbabam başköşede.
Bütün başlar o sihirli kutuya çevrilir, masalın en heyecanlı yerinde ses gitmesin ya
da radyo parazit yapmasın diye yalvaran gözlerle bakardık. Nereden gelip nereye
gittiğini anlayamadığımız sesler arasında “masalın devamı onbeş gün sonra” denirdi.
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Oysa uzun, soğuk kış gecelerimizin vazgeçilmez masalcısı çürük anne yanı
başımızdaydı. Bizlere usanmadan, yorulmadan, sesine inanışın sesini katarak hiç
duyulmamış mutluluk öyküleri anlatırdı. Samsun’ a gidip dönemeyen kocasına belki de
masal dünyasında kavuşuyordu. Acılarla yoğrulmuş bu yürekten çıkan, sevgi, huzur,
mutluluk, yaşama sevinci dolu öyküler küçük- büyük, kadın- erkek herkesi, hepimizi
sarıyor, sarmalıyordu.beni en çok şaşırtansa bir annenin masalıydı: Dünyada anne
kadar kimse karşılıksız sevemezmiş. Anne herkesin yerine geçebilirmiş ama kimse
annenin yerine geçemezmiş. Bu yüzden bir annenin yüreği büyümüş büyümüş,
sevdikçe büyümüş, büyüdükçe daha çok sevmiş, yüreği tüm vücudunu kaplamış,
kendisi kaybolmuş. Ama tüm insanları içine sığdıran "YÜREK ANA" olmuş...
Taşların fısıldadığı efsaneleri, gizemli zümrüdü anka kuşunu, Kaf dağını, sevdalı
bulutları, en bereketli yağmurları anlatan çürük annenin hayatta kimsesi olmadığı gibi
belirli bir geliri de yoktu. Fakat kendi kendine yetmenin, kimseye muhtaç olmadan
ayakta durabilmenin yolunu bulmuştu.
Çarşamba günleri İskilip’ in pazarıydı. Köylüler binek hayvanlarıyla şehre gelirler,
alışveriş yapıp dönerlerdi. Bu sırada hayvanlarını güvenle emanet edebilecekleri yerler
gerekliydi. İşte çürük annenin şehrin merkezi bir yerinde ama ara sokakta, taş avlulu,
geniş ahırlı evi bu iş için biçilmiş kaftandı. At, eşek, katır sahibi hayvanını getirir,
avluya ya da ahıra bağlar, gönlü rahat çarşıya gider, işini görür gelirdi. Bu birkaç saat
bazen de bir günlük misafirlik için çürük anneye 10- 15 veya 20 kuruş verilirdi. Haftada
bir iki gün yapılan bu gönüllü ev sahipliğinin karşılığında aldığı para akmasa da damlar
misali onun ihtiyaçlarını karşılardı.
Biraz büyüyünce anladık ki masallar hayatın ta kendisi. Kahramanlar kadınları da
aramızdaydı.

Yeter

ki

biz

gönül

gözümüzle

bakmayı,

yüreğimizle

duymayı

başarabilelim.
Mahallemizin akıl hocası, bilge kişisi KADIN ANA’ da, sucu Safiye hanım teyze de,
hamamcı Hatun teyze de, sallilerin Nuriye ve diğerleri tek başına bir orduya bedel
kadınlar.
Kadın Ana’ yı otururken gördüğümü hiç anımsamıyorum. İleri derecedeki nefes
darlığı yüzünde sedirin bir köşesine yüzüstü kapanır, neredeyse 24 saati öyle geçirirdi.
Koynundaki bezden kesesinde daima biraz parası bulunurdu. Şehit kocasından dolayı
aldığı maaş çok ince hesaplarla harcanır, kolay kolay kesenin ağzı açılmazdı.
Savaş yetimi üç çocuğunu büyütmüş, adam etmişti. Şehit kocasının acısını
yüreğine gömmüş, genç yaşta dul kalmayı vatan borcu saymış bu yiğit kadın; önce
damadının ardından kızının ölümleriyle çökmüş. Zaten az konuşan Kadın Ana acılar
yumağına dönmüş daha bir susmuş.Vatan uğruna,bağımsızlık uğruna yaşananları söze
dökmek asla yakışık almazdı.Ne gerekiyorsa o yapılmış, o yaşanmıştı. Kolağası
damattan kalan tarihe tanıklık etmiş bir Osmanlı kılıcı kınının içinde duvarda asılı
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durmaktaydı. Sonsuz, derin, bilge bir sessizlik içinde…
Büyük oğul gurbeti seçmişti. Doğduğu yerde değil doyduğu yerde mekân
tutmuştu. Küçük oğulsa baba ocağını tüttürmekteydi. Annesi, eşi, iki kızı, bir oğlu,
gelini ve torunuyla aynı çatı altında yaşayan büyük bir aile olmuşlardı. Evden hiç
çıkmayan Kadın Ananın ziyaretçisi, akıl danışanı eksik olmazdı.
İsteyen evlere “yivlik suyu” taşıyan Safiye hanım teyzenin o kibar güleç yüzü,
beyaz yazmasından dışarı fırlayan kır saçları, dar ama güçlü omuzları, damarları çıkmış
elleri hala gözlerimin önünde.
Hamamcı Hatun teyze… Gözel Ömerlerin hatun… O her gün aynı saatte kapımızın
önünden göbeğini ite ite yürüyüp geçerken selamını eksik etmezdi. Kadınlar
hamamının kasasında oturduğu için herkesi tanırdı.
Sallilerin Nuriye… En temiz hem de en yumuşak çamaşırı o yıkardı. Başkasının
çamaşırını yıkıyor olmak önemli değildi ama en iyi yıkamak ve aranıyor olmak
önemliydi.
Ve diğerleri… O kadar çoktular… Deniz misali cömert, güneş misali sıcak, toprak
kadar alçak gönüllü…
Yaptıkları işin en iyisini yaptıklarını, neden yaptıklarını biliyorlardı. Hedefleri
belliydi. Kızlarına daha iyi bir gelecek sunmak, ne ezen ne de ezilen olmak!
Biz farkında olmadan nasılda yaşamımızın en önemli parçası oluvermişlerdi.
Onların yaşamı bize rehberdi. “Çalışırsan kazanırsın, seversen sevilirsin”. Bu kadar kısa,
bu kadar derin...

Seyrek Belediyesi Çocuk Tiyatrosundan görüntüler
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ANA YÜREĞİ
Büyük ağaçların bulunduğu yemyeşil bahçede iki katlı, mavi boyalı binanın
önündeki Atatürk büstünün altında “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.”
yazıyordu.
Gülnaz, o çocuk yuvasında yaşayan çocuklardan biriydi. On yaşındaydı, kimsesiz
değildi ama kimsesi varken kimsesiz kalmıştı. Alkolik babası, Gülnaz iki yaşındayken,
annesini dövüp evi yaktıktan sonra, kaçmasına engel olmaya çalışan komşusu Hilmi’yi
de yaralamıştı.
Baba hapiste, anne hastanede olunca küçük kıza Çocuk Esirgeme Kurumu kucak
açmıştı.Yedi yıldır bu çocuk yuvasında yaşıyordu Gülnaz. Annesi Hatice, iyileşip
hastaneden çıktıktan sonra, birkaç kez kızını yuvadan alma girişiminde bulunmuş ama
kısa sürede hapisten çıkan alkolik kocası hep engel olmuştu. Hatice’nin onunla
uğraşacak ne maddi ne manevi gücü vardı. Eskişehir’de bir gecekonduda yaşıyor,
evlere temizliğe giderek başkalarının kirinden ekmek parasını kazanıyordu. Gülnaz bir
yıl Eskişehir Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kaldıktan sonra İzmir’e gönderilmişti.
Eskişehir’de kaldığı bir yıl boyunca, Hatice Hanım her hafta sonu kızını evine götürüp
hasret gideriyordu. Hasretin yolu uzayınca ancak ayda bir defa gidip görebilir olmuştu
nazlı yavrusunu.
Öyle günlerden biriydi yine. Hatice Hanım kızını görmeye gelmişti İzmir’e.
Gülnaz’la bahçedeki banklardan birinde oturmuş konuşuyorlardı. Genç kadın sık sık
kızına sarılıp öperek özlemini gidermeye çalışıyordu. Bakımsız saçlarını bir
başörtüsüyle, eski giysilerini de komşusu Güler Hanım’dan emanet aldığı pardösü ile
saklamıştı. Henüz otuz yaşında bile değildi ama
hayat onu öylesine hırpalamıştı ki, yüzüne bakan en az kırk beş yaşında olduğunu
düşünürdü. Bakışlarındaki özlemle sarıp sarmaladığı yavrusuna, “Gel, seni salıncağa
bindireyim,” dedi.
Küçük kız sevinçle yerinden fırladı. Koştu, salıncağa bindi. Kadın salıncağı
dakikalarca salladı, salladı… Kızını salıncakta sallarken, başkalarının kirini
temizlemekten yorgun düşmüş olan kollarının ve aksayan ayağının ağrısını unutmuştu.
“İçeri girelim, yemek saati başladı. Bak, yemek kokuları gelmeye başladı.”dedi
Gülnaz.
“Buranın yemeğini her zaman yiyorsun yavrum,” dedi genç kadın. “Şu karşıda
pideci var, istersen sana orada pide yedireyim.” Küçük kızın gözleri sevinçle parladı.
“Olur” dedi. “Bazen pide kokusu buraya kadar geliyor, o zaman canım pide yemek
istiyor.”
Koşar adımlarla gittiler pideciye. Küçük kız iştahla karnını doyururken, genç kadın
ona, yıllardır görmemiş gibi özlemle bakıyor gözlerinden yaşlar boşalıyordu. “Sen niye
yemiyorsun anne?” diye sordu Gülnaz. Onun da karnı açtı ama, “Aç değilim yavrum”
dedi. Cebinde yalnız tren biletine yetecek para vardı.Yemek yerse evine dönmesi zor
olacaktı. Soğuk, ıssız evine…
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“Ağlama anne. Yine gelir görürsün beni.”
“Seni bırakıp gitmek öyle zor ki Gülnaz’ım.”
“Keşke anneler de burada kalabilse.”
“Keşke…” diye iç geçirdi genç kadın. “Keşke…”
Pideciden çıktılar, Hatice Hanım önce o büyük bahçeye yöneldi. Ayakları oraya
gitmemek için direniyordu. İçinde fırtınalar koparken karar vermek hiç kolay değildi.
Durdu,
kızına baktı. Soğuktan çatlamış, yorgun elleriyle kızının ipek saçlarını
okşayarak konuştu.
“Şurada, caddenin karşısında çocuk bahçesi var. İstersen biraz da orada oyna.”
Ürkek ve kırılgan bir sesle, “Geç kalırsak kızarlar, dönelim.” dedi Gülnaz. “Ben
yanındayım bir şey olmaz.” dedi annesi. Parka gittiler ama Gülnaz orada salıncağa
binmedi. “Gel anne, şurada oturalım. Sarıl bana, kokunu biriktirmek istiyorum,” diyerek
özlemle sarıldı annesine. Bir süre öylece oturdular. Öpüşüp koklaşarak birbirlerinin
kokusunu içlerine çektiler. İçinden geçenleri bir anda sözcüklere döktü genç kadın.
“Benimle eve gelmek ister misin yavrum?”
“İsterim!.. İsterim anne!..” diye sevinçle haykırdı Gülnaz. “Götürebilir misin?
Paran var mı?”
“Götürürüm yavrum. Param bir kişilik bilete yeter ama seni kucağımda
götürürüm.”
“O zaman gidip Müdür Baba’dan izin alalım.”
“Gerek yok… Ben sonra haber veririm. ”
Kalkıp el ele yürüdüler. Gülnaz sevinçten hoplayıp zıplıyor annesi de sevinçten mi
korkudan mı bilinmez, tir tir titriyordu. Basmane’den trene bindiler. Küçük kız
annesinin kucağına oturdu. Güven içinde başını onun göğsüne yasladı. Biraz uyudu,
biraz camdan dışarıyı seyretti. Öyle huzurlu ve mutluydu ki… Eskişehir’e vardıklarında,
insanın iliklerine işleyen soğuk Gülnaz’ı hiç etkilemiyor gibiydi. Eli annesinin elindeydi
ve annesinin eli sıcacıktı. Gecekonduya girince, evin kokusunu derin derin içine çekti
Gülnaz. Evin soğuk, kekremsi kokusunu… “Ohh… Ne güzel,” dedi. “Evde senin kokun
var anne. Burası anne kokuyor.”
Sobayı yakmaya yeltendi genç kadın. Ne odun vardı, ne kömür. “Odun
kalmamış yavrum. Şu battaniyeye sarın da otur. Üşüyüp hasta olma. Ben şimdi
yakacak bir şeyler bulurum.”
Gündeliğe gittiği evlerden getirdiği gazeteleri yaktı sobada. Soğuk biraz kırıldı
ama yetmezdi.
“Yanıma gel anne, sarıl bana.” Birlikte battaniyenin altına girdiler. Sarılıp
koklaşarak uyudular. Sabah erken uyandı Hatice Hanım. Evde yiyecek hiçbir şey yoktu.
Tüp de bitmişti. Çaresizdi… Kıpırdanıp uyanır gibi olan kızını öptü, üzerini iyice örtüp
sarıp sarmaladı.
“Sen biraz daha uyu yavrum. Ekmek alıp geleceğim.” diyerek evden çıktı. Hatice
nereye gidecekti ki?.. Bakkal Hasan veresiyeyi çoktan kesmişti. Kapının önündeki yırtık

107

terlikleri ayağına geçirdi. Komşu gecekondunun kapısını çaldı. Güler Hanım uykulu
gözlerle açtı kapıyı. “Buyur Hatice?..”
“Güler Abla kusura bakma, sabah sabah sizi rahatsız ettim. Gülnaz’ı yuvadan
aldım, eve getirdim. Benim evde kahvaltılık kalmamış. Yarım ekmekle biraz peynir
isteyecektim. Borç olarak.” Kelimeler boğazına düğümleniyordu. Komşusu Güler
Hanım, “Olmaz öyle şey… diye çıkıştı. “Gülnaz uyanınca al getir buraya. Bak soba
yanıyor, beraber kahvaltı yaparız. Haydi, öyle bakıp durma. Hemen çayı demlerim.
Kahvaltıdan sonra da oturur dertleşiriz. Ben de özledim Gülnaz’ı. Akşam Hilmi
gelmeden gidersiniz evinize.” Sevinçle gidip Gülnaz’ı uyandırdı genç kadın. Birkaç gün
böyle idare ettiler. Gülnaz, Güler Hanım’la kaldı. Annesi gündeliğe gitti. Ancak, Güler’in
huysuz kocası Hilmi durumu fark edince söylenmeye başladı.
“Ne biçim iştir bu yahu? Benim ne zorum var da elin ayyaşının çoluk çocuğunu
besleyeyim. Ne diye alıp getirdi çocuğu. Okulu yok mu bu kızın? Kendi karnını bile
doyuramıyor, bir de çocuğu sıcak yuvasından ediyor. Şikâyet edeceğim. Gelip alsınlar
kızı.”
Güler, kocasının sözünden çıkamazdı. Uygun bir dille Hatice’ye durumu anlatmaya
çalıştı.
“Aslında Hilmi Ağabey haklı. Orada daha iyi bakılıyordu yavrucağım.” dedi Hatice.
“Çocuğu aldım geldim ama iyi mi ettim? Ona sevgimden başka verecek bir şeyim yok…
Sesi de çıkmıyor garibimin. ‘Sen yanımdasın ya o yeter’ diyor. Ne yapayım ben?”
“Alıp getirdiğin gibi geri götüreceksin kızım. Başka çaren yok. Hele bir de sarhoş
kocan duyarsa, yine gelir evi başına yıkar.”
“Onu geri götürecek param yok ki. Gündelikten aldığım parayla tüpü değiştirdim.
Biraz da odun aldım. Ne yapacağımı şaşırdım… Bana bir akıl ver kurban olayım.”
“Yol paranı vereyim desem, ben de o kadar yok. Hilmi kuruşunun hesabını sorar.”
“Ah benim akılsız başım. Be kadın, gittin gördün. Niye alıp getirirsin? Neyine
güvenirsin?”
“Dur!.. Dur!.. Bırak dövünmeyi. Yuvanın telefon numarasını ver bana. Postaneden
arar, durumu anlatırım. Zaten Gülnaz’ı arıyorlardır. Onlar gelip alırlar.”
“Şu bir haftada öyle de alıştım ki varlığına. Şimdi geri göndermek kolay
olmayacak.”
“Biraz hasret çekeceksin. Yine gider görürsün. Senin yanında perişan olacağına,
bırak devletin çatısı altında, karnı tok, sırtı pek yaşasın çocuk. Burada okula da
gidemiyor. Senin benim gibi, yarın koca eline mi baksın? Okusun da ekmeğini eline
alsın.”
Yapılacak başka bir şey yoktu. Kaderine razı olmak zorundaydı Hatice Hanım.
Birkaç gün sonra, üzerinde “SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu”
yazılı bir araba gelip Gülnaz’ı aldı. Hatice Hanım yaşlı gözlerle, araba gözden
kayboluncaya kadar el salladı. Gecekonduya girdi. Temizliğe gitmek üzere hazırlandı.
Bir ay sonra kızını görmeye gidebilmek için çalışmak zorundaydı.
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DÜŞÜNCE YOKUŞUNDAKİ BALKON
Herhangi bir akşam vakti, herhangi bir yokuşun tepesindeki apartmanlardan
birinin bize lazım olmayan bir balkonunda, bir adam, mutlu günlerinin yakın olduğunu
umarak musluktan doldurduğu suyu yudumluyordu. Bir yandan da yalnızlığına meydan
okurcasına sokaktaki insanları uzayan düşünce halatının ucunda bir bir balkonuna
çekiyordu.
Akşamın hafifleten meltemi eşliğinde, aşağılarda bir yerde iyi giyimli kız,
gündelikçi olduğu belli olan kadına ─yarın erken gel, çağrısı yaptığında ─vakte söz
veremem, benimki ne zaman giderse karşılığını alıyordu. Yokuştan yukarı yürüyen yaşlı
adam, koltuğunun altında nafakası, bastonundan güç alarak ayaklarını sürüyerek evine
ulaşmaya çalışıyordu.
İyi giyimli kız, balkondaki masaya oturduğunda hemen sigarasını koyu kiraz
dudaklarına yerleştirdi. Balkondaki adam, çakmağı güç bela yetiştirdi konuğuna.
Centilmen davranmazsa düşüverirdi düşünceden boşluğa. ─Bir kadeh şarap, dedi
olmadığını bile bile. ─Daha erken cevabını verdi iyi giyimli kız.
─Bugün; babamın Hindistan’dan getirttiği, annemin yegane öğrencisi olan pembe
muhabbet kuşunu evimizin penceresinden özgürlüğüne uçurduğum andaki kadar
mutluyum. Her şey yerli yerinde. Haftaya düğünüm var, ben de uçacağım pembe
muhabbet kuşu gibi kendi yurduma. ─Sevincine bakılırsa mutsuzsun galiba baba
evinde. ─Ay hiç olur mu öyle. Benimkisi bir mutluluk diyarından bir başka masal
alemine. ─Desene bu dünya senin. ─Ya ne olacaktı başka?
Balkondaki adam sohbeti devam ettirmek için konu ararken usunda, yaşlı adam
oturuverdi kendini beğenmiş genç kızın yerine. Bir fincan kahve sunabilsem ne iyi
olurdu adamcağıza diye içinden geçirse de yaşlı adamın gözü elindeki bardaktaydı.
Uzattı bardağı yaşlı ve yorgun adama. Soluklanırken ─Şimdiki aklım olsa hem
gençliğimin hem de kötürüm olan karımın kıymetini bilirdim. ─Gençliğine bir şey
diyemem, herkes yaşlanır sonunda, karın için… Yaşlı adam ─Az üzmedim onu incir
çekirdeğini doldurmayacak nice meseleler için.
Boşalan bardağı mutfaktan doldurup geldiğinde, gündelikçi kadın balkonu
temizliyordu. ─Ne işine girer senin elin balkonu dediğinde ─Öyle deme buraya bir
kadın eli değmeli, bugün bir eve gittim, yarın yine gideceğim, o evin hanımı olmaya
sahibi olduğum her şeyi vermeye hazırım, ama ben benden geçtim yavrularımı
kurtarabilsem. Sözlerinin sonunda akan gözyaşlarına kapılarak aşağıya süzüldü.
Çocuklarına verecek bir oyuncağının olmamasına hayıflandı balkondaki adam. Gecenin
ilerlemesiyle serinleşen havadan ürpererek içeri girdi.
Balkondaki adam camın kenarındaki, bir ayağı kırık sandalyesine oturduğunda
genç kız babasıyla konuşuyordu. Babası ─kızım üç günlük aşk için iş mi bırakılır
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dediğinde, ─ne olacakmış diyordu kızı, ben onunla şimdikinden daha güzel bir hayat
süreceğim gelecek uzun yıllarda. Yaşlı adam karısına yaptığı çorbayı, kaşığı, ekmeği
ayrı ayrı getiriyordu. Takatsizliği hepsini bir tepside delikanlı gibi taşımasına engel
oluyordu. Gündelikçi kadın kondusunun bahçesinde beklediği kocasından ─gece vakti
ne işin var sokakta diye bu akşamki sopasını yiyordu. İçeride iki yavru sessiz ağlıyordu.
Yokuşun tepesindeki apartmanlardan birinin bize lazım olmayan bir balkonundaki
yalnız adamın umutları koca dağın tepesindeki sisin ardında kalmışçasına yitiyordu.
Çaresizlerin çaresizlik denizinde boğulmamak için var gücünü harcıyordu.
Titrek yaşlı adam, ─karım artık yolcu. ─O nasıl söz Allah gecinden versin dese de
adamcağız, ─görünen köy kılavuz istemez diyordu. Gündelikçi kadın ─bugün
çocuklarım çok eğleniyor, onlara kibrit oyunu öğrettim, kibrit kutusunu biri atıyor, yatık
gelirse atma sırası öbürüne geçiyor, uzun kenarına dik gelirse aynı kişi atmaya devam
ediyor, böylece eğleniyorlar, beni de aramıyorlar. ─Ya kısa kenarına dik gelirse,
dediğinde balkondaki adam, gündelikçi kadın ─daha onu beceremiyorlar dedi.
Genç kız, ─balayına ormana gittik. Babamın ─ormanda ne işiniz vardı söylenişine,
─kafamızı dinledik dedik. ─Oralarda biraz sindirim sistemim bozuldu, dediğimde
annem ─yediklerinden, biraz da işi bırakıp hareketsiz kaldığındandır dedi. ─Onun
dışında çok mutluyum. Ancak büyük tuvalete giderken acı çekiyorum. Biraz da kan
geliyor. Balkondaki adam ─Bir doktora gitseydiniz. ─Eşim akşama aktardan bir ot ilacı
getirecek

onunla

geçecekmiş,

hem

de

doğal

olduğu

için

bana

bir

zararı

dokunmazmış...
Yaşlı adam ─karımı bugün hastaneye kaldırdık, kalp yetmezliği varmış dedi. ─Acil
şifa temennilerim sizinle dedi balkondaki adam. Gündelikçi kadın ─Dün çocuklarım
kibrit kutusunu kısa kenarına dik getirmişler, ne olacağını bilemediklerinden akşama
kadar beni beklemişler dedi. Balkondaki adamın ─Sen ne söyledin? sorusuna ─ben de
bilmem yeniden başlayın dedim. ─Bir daha dik gelirse. ─Yine yeniden başlarlar.
Yaşlı adam ─karım yoğun bakımdan çıkarıldı. Artık evimize gelmesi yakındır
haberini getirdiğinde onun kadar neşelendi balkondaki adam ─Gözünüz aydın olsun
dedi. Gündelikçi kadın ─Yarına iş bulmalıyım, yoksa zıkkımsız kalan kocam beni
paralar, onunla yeislendi yalnız adam. ─Yoksa dayak kocanın elinin ucunda değil mi?
dedi. Genç kız çok neşeli. ─Eşim beni kıskanıyor, öyleyse çok seviyor, ─nereden
anladınız? ─Eve on yedi yaşındaki yeğenim geldi. Onu gördüğü gibi kapı dışarı etti.
Annemlere kendim gideyim dediğimde yollarda tek başına ne uğraşacaksın akşama
ben seni götürürüm dedi. ─Balkondaki adam doktora gittiniz mi? ─Eşim, senin bana
ait olan yerlerini başkalarına göstermene gönlüm razı değil, ben sana çare bulacağım
dedi. Balkondaki adam onun sevincini anlamadığından ortak olamadı.
─Eşimi hastaneden eve getirirken çok zorlandım, sokaktaki insanlar yardım
etmese mümkünü yok o yokuşu çıkamazdım dedi yaşlı adam. ─İyi insanlar da var
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desenize dedi balkondaki adam. Gündelikçi kadın ─Şükür ki insanlar çalışıyor da
evlerine beni çağırıyorlar, bir bilseler ne büyük sevap işliyorlar...
Genç kadın günden güne zayıflıyordu. Neşeli gözükmeye çalışsa da gözünün feri
sönüyordu. Rengi sararmış takati kesilmişti. ─Kanamam kesileceğine arttı dediğinde
yine ─doktor dedi balkondaki adam ─kocam akşama sülük getirecek ona kanı
emdirince geçecekmiş.
Hava iyiden iyiye bozuldu. Fırtınadan göz gözü görmüyordu. Evinde bayılan genç
kadını komşuları doktora götürürken kocasına ettikleri “beddualar” havalarda
uçuşuyordu. Yaşlı adam nefesi daralan karısının önüne diz çökmüş, elleri yorgun
avuçlarında yaşaması için “dua ediyordu.” Gündelikçi kadın uzak bir semtte
temizlikteydi. Kocası kim bilir nerelerdeydi? Evde kibritle oynayan çocukların çıkardığı
yangın evin her yerini sarmıştı. İtfaiye yangını söndürmeye çalışıyordu. Üzerlerine kilitli
kapıdan çıkamayan çocukların “bağırışları” kesilmişti.
Yokuşun tepesindeki apartmanlardan birinin bize lazım olmayan bir balkonundaki
adam, bir daha balkonuna kimseyi almayacaktı. Yaşamına birilerini sokup sokmamayı
ciddi ciddi düşünüyordu. Genç kıza babasının dediği ancak onun duymazdan geldiği
pembe muhabbet kuşunu azat ettiğinde ─keşke salmasaydın kurda kuşa yem olur o,
insanlardan korkmaz, o yüzdende kaçmayı akıl edemez dediğini duyuyordu. Yaşlı
adama çevresindekiler ─ağır ol da molla desinler dediğinde ─benim hayatıma kimse
karışamaz deyişi hâlâ duvarlarda yankılanıyordu. Gündelikçi kadına ise nasihat eden
yoktu. Onun ne seveni olmuştu ne de şimdi sevdikleri vardı.

Seyrek Belediyesi meslek edindirme ve beceri kursları çalışmaları
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SATRANÇ TAHTASINA DÜŞEN KADIN GÖLGESİ
Hamleyi notasyon kâğıdına yazdıktan sonra saate bastı ve ellerini ensesinde
kenetleyerek geriye doğru yaslandı. İyi bir oyun çıkardığını düşünüyordu. Özellikle son
hamlesi çok yönlü bir analiz ve öngörünün neticesiydi. Aslında bu kadar derin bakış
açısı geliştirebilmiş olmasına şaşırmıştı biraz. “Az kaldı” diye geçirdi içinden. Rakibin
hamlesini yüzündeki gülümsemeyle beklemeye devam etti.
Selin’in hamlesi Uğur’u telaşlandırmıştı. Uğur, hamlenin büyük bir tuzağın ilk
adımı olduğunu hissediyor; ancak tuzağı göremiyordu. Eğer net ve sağlam düşünüşle
desteklenmiş bir karşılık veremezse oyunu kaybedebilirdi. Bütün dikkatini satranç
tahtasına vermeye çalışıyor, oyundan galibiyetle ayrılmanın yollarını arıyordu.
İki gündür devam eden satranç turnuvasının şampiyonu, Selin ve Uğur arasındaki
mücadelenin sona ermesiyle belli olacaktı. Diğer karşılaşmalar bitmişti. Salon
görevlileri

ve

hakemler

masanın

çevresine

toplanmış,

şampiyonluk

maçını

seyrediyordu.
Turnuvaya gösterilen ilgi geçen senelere nazaran hayli artmıştı. Ayrıca bugün bir
ilk yaşanıyordu: Şampiyonluk mücadelesi verenlerden biri kadındı. Daha önceki
turnuvaların hepsinde ilk üç dereceyi erkekler paylaşmıştı.
Uzun süre düşündükten sonra hamlesini yaptı Uğur. Yüz ifadesine dikkat edilirse
tercihinden çok emin değildi. Göz ucuyla rakibine baktı. Selin, tahtaya biraz daha
eğilmiş özellikle rakibin savunma hattına odaklanmıştı. Rakibinin kararlı görünümü
Uğur’un motivasyonunu bozmaya yetti. Zira az önce kestiremediği tuzağa düştüğü
hissine kapılmıştı. Moralini düzeltmek için rakibinin kararlı duruşunun esasında oyunun
bir parçası olduğunu düşünmeye çalıştı.
Selin, Uğur’un mantıklı addettiği hamleleri yapmıyordu. Şu hâlde ya oyunu lehine
sonuçlandıracak bir yol bulmuştu ya da çok cesurca hareket ediyordu. Oyun
kontrolünü sağlayamayan Uğur peyderpey umutsuzluğa kapılmaya başladı. Yalnızca
galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmada beraberlik fırsatlarını değerlendirme gereğini
hissediyordu. İçine düştüğü bu karamsarlık havasında henüz nereden ve nasıl geleceği
belli olmayan bir matı atlatmaya çalışıp üstün gelmeye çalışmaktansa

oyuna

müdahale edip mantıklı açılımı sağlayacak beraberlik yakalamak daha akıllıcaydı.
Şimdilik belirsizliğin ortadan kalkmasını yeterli buluyordu.
36.Kf1
Müsabakada heyecan iyice yükseldi. Masanın etrafındaki kalabalık beyazın
hamlesini tahlilde ikiye bölünmüş görünüyordu. Bir grup hamleyi olumlu bulup hafif
gülümsemeyle Selin’i takdir ederken diğer grup bunun aksi bir fikri haiz olduklarını
farklı yüz ifadeleriyle gösteriyordu.
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Hamle sırası Uğurda idi. Selin, etraftakilerin meraklı bakışları arasında ayağa
kalkıp sağlı sollu masaların arasında birkaç tur attıktan sonra pencerenin yanında
durdu. Turnuvanın yapıldığı bina bütün Aydın’ı görebilen bir tepedeydi. Güneş
ışınlarının altında eşsiz güzelliklere bürünen yüzlerce ev, yer yer beliren ağaçlar,
yollarda ilerleyen araçlar ve karınca gibi görünen insanlar mükemmel bir kompozisyon
meydana getiriyordu. Selin bu kompozisyona yeni satranç şampiyonu olarak katılmak
istiyordu. Geriye dönüp masaya geçti.
Uğur, konumunun kötüleştiğini anlıyordu. Geçen yıl elde ettiği şampiyonluk
unvanını kaybetme korkusu zihninde gerçeklik kisvesine bürünmeye başladı. Oyunu
çevirmek için hemen hemen tüm yolları denemişti. Fakat hiçbiri Selin’in pek düzenli
görünmeyen oyun anlayışı karşısında liyakatla sonuçlanmadı. Evet, rakibinin oyun
anlayışını düzensizlik çizgisine oturtuyordu Uğur. Düzensizlik; ama içinde düzen taşıyan
bir düzensizlik! Oyunu soğutmak amacıyla değişik bir hamle yaptı.
37.Fg3
Beyazın g3 hanesine fili getirmesiyle salondaki herkes ve elbette Uğur adeta
donup kaldı. Zira oyun böylelikle sona eriyordu. Fakat hamlenin bu denli şaşkınlık
yaratması oyunu bitirmesiyle değil oyunu muhteşem bir stratejiyle sona erdirmesiyle
alakalıydı. Kimse bu hamlenin işe yaraması için Selin’in takip ettiği planı çözememişti.
Demek ki o karmaşıklık böyle net bir sonuç getirmişti.
İki oyuncu da ayağa kalkıp birbirlerini tebrik ettikten sonra bahçeye çıktılar. Ödül
törenini bekliyorlardı. Bir süre hiç konuşmadan öylece durdular. Suskunluğu bozan
Uğur oldu:
“Hakikaten mükemmel oyun çıkardın. Özellikle taş fedaların harikaydı. Ben
boşuna taş kaybettiğini düşünüyordum. Oysa kendine sağlam bir yol açmışsın. Çok
sonra fark ettim. Tabi iş işten geçmiş oldu. Şimdi herkes benimle alay edecek. Çünkü
her yerde şampiyon olacağımı iddia etmiştim. Üstelik bir kadına yenilmiş olmam alayı
artıracak.”
“Sen de iyiydin. Sadece biraz daha dikkatli olman gerekiyordu. Bir kadına yenilmiş
olman senin alay konusu edilmene sebep olurken benim bu turnuvayı kazanmam
sanırım kadınların aslında her etkinlikte erkeklerle yarışabileceğine kanıt teşkil
edecektir. Aslında özellikle satranç, kadının zihin yapısına uzak bir spor değil. Taş
fedalarımın yerinde olduğunu söyledin. Mesela kadın neye karşı neyi feda edeceğini
gayet iyi bilir. Daha iyi şeyler için bazen elindekileri çekinmeden verir. Fakat sonunu
mutlaka düşünür. Kendisini ve sevdiklerini bu fedalarda gözetir. Yani körü körüne bir
risk değildir kadının abes görünen birtakım hareketlerinin altında yatan. Sonra kadın
tıpkı benim şahı koruduğum gibi sevdiklerini korur. Onlara zarar gelmemesi için her
türlü fedakârlığı gösterir. Zaten bir annenin evladını gözünden bile sakınması bunun
açık bir göstergesi değil midir? Ve kazanmak için stratejiler geliştirmek sadece
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erkeklere özgü bir etkinlik olmasa gerek. Pekâla biz kadınlar da amaçlarımız,
hedeflerimiz doğrultusunda çıkarımlarda bulunabilir; bizi başarıya götürecek cihetler
keşfedebiliriz. Yani sanıldığı gibi kadınlar düşünme ve yorum üretme kabiliyetlerinden
yoksun değildir asla. Bana tüm bunları kanıtlama fırsatı sunduğun için çok
teşekkürler!”
Uğur, Selin’in söylediklerine verecek karşılık bulamadı. Doğru şeyler söylüyordu.
Daha önce böyle düşünmemişti Uğur. Hatta kadınları düşünce üretme hususunda pek
de yeterli bulmayan kimselerdendi. Oysa şimdi fikri değişmişti. Biraz sonra ödül töreni
için anons yapıldı ve ikili tören için ayrılan alana doğru yürümeye başladı. Uğur’un başı
eğikti, Selin ise gururla kaldırıyordu başını.

Seyrek Belediyesi meslek edindirme ve beceri kursları çalışmaları
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SAÇLARIMI GERİ VER
Genç kız kapıya hızla vuruyordu:
- Açın kapıyı, açın dedim size!
Kapının diğer yanında annesi Hayriye Hanım sakin, ezik, korkan ve yalvaran
sesiyle kızına susmasını söylüyordu:
- Sus kızım! Sinirlendirme babanı. Bak, daha kötü olacak sonra.
- Saçlarımı istiyorum, saçlarımı verin bana!
- Kökü sende ya, yine uzar kızım.
- Kestiklerinizi istiyorum. Onlar benim!
Yüzü öfkeli, şaşkın, bir vahşete tanık olmuş da buna inanamamış gibiydi.
- Örtmeyeceğim işte, örtmeyeceğim başımı! Böyle kel gezeceğim, gene
örtmeyeceğim.
Aynaya baktı. Gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı. İçinden ağlamak geldi.
Bağıra bağıra ağlayıp, kesilen saçlarına ağıt yakmak istedi. Ama öfkesi baskın geldi.
Hıçkırığını içine gömdü, yeniden bağırdı. Kapıya vurdu, tepindi. Babası kızdı o sırada:
- Tepinme kız, rezillik çıkartma!
- Asıl sizin yaptığınız rezillik. Saçlarımı ne hâle getirdiniz. Bunu ne hakla
yaparsınız!
Aynı anda yüreğinden gözlerine gözyaşı aktı. Yüreğine saplanan bıçak, gözyaşı
olup dolmuştu gözlerine. Dayanamadı ağladı o sırada. Bağıra bağıra ağladı. Sesi çok
güçlü çıkıyor, ağlamaktan çok ulumaya benziyordu. Bir yandan aynaya bakıyor,
aynada gördüğü vahşete hâlâ inanamıyor, diğer yandan sesli sesli ağlıyordu.
O ağladıkça annesinin yüreği paramparça oluyor, kızgınlıkla ve suçlayarak eşine
bakıyor, içinden: “Deli adam, ne hâle getirdi kızını!” diyordu. Gerçi alışkındı eşinin bu
despot hâllerine. Kendisi de az çekmemişti gençliğinde. Seyrelmişti ama uzun
zamandır onun bu davranışları. Ama yırtıcı bir hayvanın tamamen yırtıcılığından
kurtulamaması gibi o da çıkartmıştı işte gerçek yüzünü. Bir vahşi, nasıl vahşiliğinden
kurtulabilirdi ki? Ah, zavallı kızı! Ne yapacaktı şimdi? Oysa saçları ne kadar da güzeldi.
Ne kadar gür, ne kadar parlaktı. Dümdüz, her zaman fön çekilmiş gibiydi. Sırtına
dökülüyordu. Herkes hayrandı onun fön çekilmiş gibi duran dümdüz görüntüsüne.
Şimdi ne yapacaktı, nasıl alışacaktı onların yokluğuna? “Kökü sende.” diyordu ama
hemen de çıkmazdı ki bu meretler. En az bir sene gerekirdi uzaması için. Nasıl da derin
kesmişti o güzelim saçları vahşi adam! Bazı yerler daha uzundu ama, çoğu iyice derin
kesilmişti. Öyle kötüydü ki, kel değilse bile kele yakındı. Bu durumda tüm kalanları en
kısasına göre yeniden kesmek gerekiyordu. Kızı susunca bir kuaför alıp eve
getirmeliydi. Eh, sonra da örterdi saçlarını tabii! Ama doğrusu bu ya, çok inat etmişti,
çok ters konuşmuştu kızı da. Biraz da o tahrik etmişti babasını. Adam kaç kere demişti:
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“Ört şu saçlarını, günah, böyle gezilmez.” diye. Dinlememişti ki. Şimdi de inatçılığının
cezasını çekiyordu.
Elindeki dantel örgüyü boş veren bir savurmayla kanepenin az ötesine attı.
Yerinden kalktı, mutfağa gitti. Buzdolabından taze fasulyeleri çıkardı. Sandalyeye
oturup ayıklamaya başladı. Kendi kendini teselli etmeye başladı sonra: “Aman canım,
alışır bir süre sonra nasılsa!”dedi. Kendisi de alışmıştı zamanla, oradan biliyordu. Gerçi
o köylü olduğu için başörtüsüne alışkındı ama, köyde böyle sımsıkı örtmüyordu. Hatta
canı isterse çıkarır, düğünlerde başörtüsünü eline alıp halay bile çekerdi. Türban ise
daha sıkıydı ve dışarıda, erkeklerin önünde açılmıyordu. Ama öyle de olsa pek çok
tanıdığı kendiliğinden örtüyordu saçlarını. Kimsenin baskısı olmadığı hâlde onların
içinden geliyordu örtünmek. Kızı da örtünseydi ne olurdu sanki? Ama çaresiz,
örtünecekti artık; böyle de gezemezdi ya!
Genç kız, uzun süre bağıra bağıra ağladıktan sonra susmuştu. Kapının yanına
çömelmiş, elleriyle yüzünü kapamış, gözyaşlarını içine akıtmaya başlamıştı. Sadece
arada sırada olanlar usuna çarpıyor, o da o zaman buruk bir yenilgiyle, hayır olamaz
dercesine “hiii” diye ağlıyor, sonra yine susuyordu. Gözleri mahzunlaşıyor, dalıyor,
yüzünün fırtınası acıya karışıyordu. Şimdi içindeki azap çok büyüktü. Kendini yenilmiş,
ezik, çaresiz görüyordu. Ah, keşke gerçek olmasaydı yaşadıkları, keşke rüya olsaydı!
Ağlamaktan o kadar yorulmuştu ki, uykusu geldi. Sonra yavaşça kıvrıldı kapı
eşiğine, kalan saçlarını eliyle sevdi ve büzülerek, ana rahmindeki gibi uyudu.
Sesler kesilince Selim Bey dışarı çıktı. O gidince Hayriye Hanım kapının anahtarını
çevirdi, kızına bakmak istedi. Genç kız arkada olduğu için kapıyı fazla açamadı.
Güçlükle içeri girdi. Kızını öyle uyur, masum hâliyle görünce daha bir üzüldü, daha bir
kıyamadı. Küçüklük halini düşünüp buruk bir sevgiyle gülümsedi. Onu kaldırıp yatağa
yatırmak istedi, ama uyandırmaya kıyamadı. Bir battaniye getirdi ve üstünü örttü.
Başının altına yastık koydu.
Bir saat kadar sonra Selim Bey yeniden eve döndü. Üzgün görünüyordu.
Pişmanlık yüzüne damgasını vurmuştu. Öyle de olsa kendini haklı görüyordu ama.
Zorunluluktan böyle davrandığını düşünüyordu sadece. Eşine kızını sordu. O da
uyuduğunu söyledi. Açtı kapıyı, onu eşikte yatar gördü. Öyle mahzun uyuyordu ki,
küçük bir bebek gibiydi. Yüreğine buruk bir sevgi aktı onun da. Okşamak istedi.
Uyandırmaktan korktu, okşayamadı. Kapıyı yavaşça kapayıp çıktı yeniden. Eşine kızar
gibi söylendi:
- Yerde uyumuş. Niye kaldırmadın? Üşüyecek, dedi.
Hayriye Hanım ona suçlayarak baktı. Sert bir ses tonuyla konuştu:
- Kaldırmadım. Çok güzel uyuyordu. Uyusun, rahatlasın biraz.
Adam yanıt vermedi. Hayriye Hanım onun yanıt vermemesinden ve üzgün
görüntüsünden cesaretlenerek intikam almak, geçmişte kendine yapılan haksızlıları da
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şu âna yüklemek için üstüne gitti. Öfkeyle, dişlerinin arasından, onu küçümseyen bir
ses tonuyla konuştu:
- Senin yaptıklarını unutsun uykusunda, dedi.
Selim Bey, eşinin konuşma tarzına kızdı, ama bir şey demeden sustu.
Akşama doğru genç kız uyandı. Uyanır uyanmaz da yaşadıkları aklına geldi.
Olanlara yeniden inanamadı. Sanki yaşadıkları gerçek değilmiş gibi ellerini kafasına
götürdü. Saçlarının yokluğu bir darbe gibi beynine vurdu. Yüreğine kaynar sular
döküldü o anda. Acıyla kıvrandı, içine bıçak saplandı. Ağlamak istedi, ağlayamadı.
Gözlerinde yaş kalmamıştı sanki. Yine de kendini avutmak ister gibi: “Keşke kötü bir
rüya olsaydı.” diye düşündü. Üşüdüğünü ayrımsadı o anda, kaskatı olmuştu. Hafif bir
titremeyle battaniyeyi boynuna kadar çekti, daha sıkı örtündü. Rüyası aklına geldi
sonra. Rüyasında hapishane gibi bir yerdeydi. Başları örtülü, upuzun bol giysili kadınlar
vardı. Ellerinde mum taşıyorlardı. Ha evet, kilisedeydi! Kendisi gibi asi kızları toplamıştı
o kilise. Onları eğitiyor, daha doğrusu yola getiriyordu. Kızlar korkuyla birbirlerine
sokuluyorlardı. Zifiri karanlık bir zindanda, ortaçağdan kalma çapullar içinde birbirlerine
sokuluyordu

kızlar.

Ve

rahibeler

ellerinde

mumlarla

yaklaşıyor,

yaklaşıyor,

yaklaşıyorlardı. Onlar yaklaştıkça da kızların korkuları artıyordu. Sonra bir sarsıntı oldu,
mumlar yere düştü. Yangın çıktı. Herkes kaçıştı. O tek başına bir tünele girdi. Korkuyla
ilerledi. O yürüdükçe duvarlar yıkıldı. Sonra ne oldu? Sonrasını anımsamıyordu. Ama
nedense şimdi kendini dingin ve güçlü hissediyordu.
Doğruldu yerinden duvara yaslandı. Gözlerini süzerek baktı yere doğru. Geçmişi,
Ortaçağdaki Batılı kadınların da benzer acılar çektiğini düşündü. Kendisi bir ortaçağ
zulmüyle karşı karşıyaydı aslında. Zaman akıp giderken buralarda durmuştu. Hatta
hatta geriye dönmüştü. Kendisi, zaman denilen çarkın dişlileriyle un ufak edilmek
istenen bir buğday tanesi gibiydi. Ah, saçları da buğday başaklarına benzerdi onun!
Hele ördüğü zaman, tam da buğday başağı gibi olurdu. Ne güzeldiler. Ah, saçları,
güzel saçları!…
Birden yerinden kalktı. Kararlı bir öfkeyle odanın kapısını açtı. Babasının karşısına
dikildi. Gözleri şimşek gibiydi. Emreden bir ses tonuyla konuştu:
- Saçlarımı istiyorum, saçlarımı verin bana!
Babası onun bu hâline şaşırıp korktu bir an için. Annesi hemen yerinden kalktı.
Kanepenin sandığını açtı. Bir tülbente sardığı saçları verdi aynı korkuyla:
- İşte, dedi. Burada saçların.
Kız aldı saçlarını ve dış kapıya yöneldi. Sonra geri döndü. Gözleri alev alevdi.
Büyük bir kararlılıkla konuştu:
- Saçlarım tutsaklığımın simgesi olmayacak; boşuna kestiniz.
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TUTSAK
Zaman ve yollar... Nasıl akıp gidiyor, içinden geçiyorum sadece ikisinin de farkına
varmadan. Üzerinde yürüdüğüm bu kıraç topraklar beni nereye, kimlere ulaştıracak?
Korkuyorum. Annemi istiyorum ben; sarılmak için sıcacık kollarına, uzanmak için
yumuşacık göğsüne, içimi acıtan duygulardan arınmak için, gülümsemesine...
Gözlerimi kapasam ve bir daha açmasam, bu kabus son bulur mu? Ya içimdeki canlı..?
Ne yapıyordur şimdi, benim gibi kırgın mıdır, yoksa ona karşı duygularımı hissediyor
mudur? Sevecek mi beni? Ben onu, annemin beni sardığı gibi sarabilecek miyim?
Babanı

en

son

gelinlikçi

camekanında

belime

sarılmış,

hayal

kurarken

hatırlıyorum. İnsanlar sevdiklerini en son gördükleri gibi hatırlarlarmış ya... Nasıl bir
şey olduğunu kestiremiyordum, şimdi biliyorum. ‘Sen benim karım olacaksın, saf,
bembeyaz, tertemiz... Yuvamın kadını olacaksın. Babanın beline taktığı kırmızı kuşakla
alacağım seni. Ömrümün sonuna kadar yanımda, benimle olacaksın’ demişti bana...
Kırgınım, kırıldım yüreğim binlerce parçaya ayrıldı. Acıyor tenimin her bir yanı…
Anneannen, ‘Git!’ dedi bana. Yüzünde her zamanki sıcacık gülümsemesi, şefkat
yoktu. ‘Git, uzaklaş buralardan, ne ara ne sor. Ben bileyim ki uzaklarda yaşıyorsun...
Ama burada kalırsan, yanıbaşımda...’ sözlerini tamamlayamadı. “Sevdiğin adamdan
hamile kaldığını, adamın da seni terkettiğini söylersek baban ve abinler seni öldürür,”
diyemedi... Gözyaşları usulca aktı yanaklarından. Ben de ağlamak istedim, ‘Bırakma
beni, uzaklaştırma kendinden!’ diyemedim... ‘Ben senin kızınım, o da senin torunun
olacak, ben sizi, bu toprakları, yaşadığım yeri seviyorum, gitmek istemiyorum.’
diyemedim... Üç burma bileziğini koydu, üç beş eşyamı koyduğum çantamın üzerine.
Konuşmuyordu, sanki konuşursa o da kirlenecekmiş gibi bakıyordu yüzüme.
“Kirletmeyeceğim seni anne, ben de kirlenmedim...” Sevdim ben! Aşık oldum, inandım.
Gitmeliydim, daha fazla söze yer yoktu.
Otobüsler, hep tatili, gezmeleri, eğlenceyi anımsatırdı bana. Başımı dayadığım
cam buz gibi, beni bekleyen yeni şehirleri, insanları düşündürüyor şimdi. Ulaşacağım
insanlar, şehirler benden daha mı temizler? Beni arındırabilecekler mi? Yüreğimdeki
kırgınlığı, burukluğu alabilecekler mi? Özlemlerimi unutturabilecekler mi?
Uyumalıyım, unutmalıyım... Bir süreliğine de olsa kaybolmalıyım... Gitmeliyim
buralardan…
***
Gözlerimi araladığımda İzmir’in geniş ve karanlık yollarındaydık. Bu şehir mi
arındıracak beni? Ya da bu kadar kirliliğin arasında sadece ben mi temiz olacağım?
Otobüsün muavini ‘İzmir’e geldik, bütün yolcularımıza geçmiş olsun’ dedi. Keşke
geçmeseydi zaman bu denli çabuk bitmeseydi, keşke hep yol alsaydık... Ne yapacağım
şimdi, nereye gideceğim? Oturduğum koltuğun altından küçük bavulumu alıp,
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merdivenlerden aşağı indim. Adamın biri bağırıyor, ‘Basmane, Üçyol, Konak,
Üçkuyular... Servislerimiz aşağıda sağ taraftadır.’ Ayaklarım adamın gösterdiği yöne
yöneltiyor beni kendiliğinden. Bilmiyorum ki nereye gideceğim. Bir de bu servis denen
otobüsü deneyelim bakalım, nereye çıkacağız? Kısık bir sesle, ‘Ben merkeze gideceğim’
diyorum. Adam, elinde sigarasıyla, alaycı, küçümseyerek üzerime doğru eğiliyor;
‘Nereye gideceksin bacım?’ diye soruyor. Farketmemeli bilmediğimi, kirli olduğumu, o
yüzden evden uzaklaştırıldığımı... Konak adı kalmış aklımda. ‘Konak’a’ diyorum. ‘Haa,
bak şu ileride beyaz, üzerinde ...... Seyahat yazan minibüs, kalkar birazdan’ diyor.
Uzaklaşıyor benden. Ayaklarım ilerlemiyor, benimle gelmek istemiyorlar sanki,
sürüklüyorum onları. Ölmeden, insanların geçmişleri geçer mi gözlerinin önünden?
Benim geçiyor; daha çok da çocukluğum, saflığım... Ölümden kaçıp, ölüme tutsak
oluyorum.
Tükenmek bilmiyor saatler, geçmek bilmiyor zaman. Işıltılı yollar, kalabalık ama
yalnız insan toplulukları... Servis, içindeki insanları bırakıyor bir meydanda. Burası
Konak mı diye sormuyorum, soramıyorum. İki kişilik bedenim o kadar ağır ki... Yüksek
binalara bakıyorum, boyumu aşan, içlerine girmeye korktuğum yapılara. Yüzlerce,
hepsini okuyamadığım, ne iş yaptıklarını anlayamadığım işyerlerinin tabelaları. Biri
dikkatimi çekiyor, “Kadın Dayanışma Derneği” Birkaç kez tekrarlıyorum adını. Kadın,
kadın olmak. Ne kadar keskin bir çizgiymiş bu kızlıktan kadınlığa adım atmak, sırat
köprüsünü geçmek, ölümle yaşam arasında garip bir yerde yaşamak. Sevdiğim adamın
kadınlığından, dayanışmakta olan kadınların arasına. Bana da yardım edebilirler mi
acaba? Beynime takılan bu düşünce beni o binaya doğru götürüyor. Merdivenleri
tırmanıyorum, en azından bu geceyi geçirebileceğim bir yer buldum umudu biraz da
olsa rahatlatıyor beni. En azından soğuk merdivenleri ağırlayacak beni bu gece.
Öyle de oluyor, ayaklarım karnıma çekili

bir cenin gibi uyuyup kalıyorum

merdivenlerde tüm gece.Gün ışımaya başladı, insanlar yavaş yavaş işyerlerine
geliyorlar. Tuhaf bakışlarla beni süzerek ilerliyorlar ama benim beklediğim kapı hala
kapalı. Neden sonra, öğleye doğru biri gelip, kapıyı açıyor. Atılıyorum kapıya doğru,
kapanmadan içeri girmek üzere. Şaşkın bakıyor yüzüme kadın. Bu bakış beni
korkutuyor, o da benden korkuyor besbelli. Sonra toparlıyor kendini, ‘Gel’ diyor bana.
Birşey sormuyor, üşüdüğümü, korktuğumu, kırıldığımı anladı sanki. Bir çay demliyor ve
veriyor bardağı elime; sımsıcak. Bir ara kayboluyor, geldiğinde elinde sıcak börekler
var. ‘Acıkmışsındır’ diyor, önüme koyduğu börekleri göstererek ‘İzmir boyozu,
meşhurdur...”
Anlatıyorum ama anlatamıyorum, yabancılaşmışım, sanki başka birinden söz
ediyorum, bana uzak. Ailem beni kirlendiğimi düşünerek göndermedi buraya, peşimde
değiller, unuttular beni, yoktum belki, hiç olmadım. Gözyaşlarım süzülüyor işte şimdi.
Ben kirlenmedim, ben hala kuzularımla oynayan, annem için papatya toplayan, yere
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düştüğümde anne diye ağlayarak eve koşan küçük kızım diye bağırıyorum kadına.
Adını sormayı sonradan aklıma getirdiğim Sermin’e... Birilerini arıyor, çağırıyor. Önce
Sevgi adında bir avukat geliyor, sonra Neriman adında bir başka kadın. Şefkatle
karışık, tuhaf ve sorgulayıcı gözlerle bakıyorlar bana. Onlara da anlatmalı mıyım
namussuzluğumu, çirkinliğimi, kirimi? Sermin özetliyor başımdan geçenleri, ekleyecek
birşey yok.
Belki var, gözyaşlarım. Anlatır mı yaşadıklarımın tümünü? Artık gözlerinde
sorgulayan tuhaf bakış yok, sevgi ve şefkat görüyorum onlarda. Ne kadar inanmalıyım
bu bakışlara? En son inandığımda başıma gelenlerden sonra... İnandırıyorlar beni. Bir
şeyler söyleyerek değil, davranışlarıyla. Onlara mahkumum... Hep olduğum gibi...
Yasal haklarımdan bahsediyor Sevgi, yaşamımı bir süre de olsa sürdürebileceğim bir
merkezden... Olur, diyorum, olur. Başka şansım var mı? Birkaç yere daha telefon
ediyorlar, benden bahsediyorlar, onay alıyorlar, kabul gördüm galiba. ‘Ama’ diyor
Sevgi, ‘Seni yarın sabah alabilecekler. Bugün konuğumuz olacaksın.’ ‘Burada bir yere
kıvrılırım ben’ diyorum duyulur duyulmaz bir sesle. ‘Hayır’ diyor Neriman, ‘Hadi bize
gidelim’
Büyük otobüsler, büyük binalar, kalabalık, ışıklar, bu şehir çok büyük, içinde
küçücük kaldım, yitip gittim adeta. Neriman’ın evi güzel, küçücük de bir köpeği var.
“Yarın daha rahat edersin, sonra başka çareler ararız, şimdilik böyle olsun da” diye
teselli veriyor bana.
Televizyonun yanındaki koltuğa ilişiyorum yavaşça, ‘Rahatına bak! Burası senin
evin. Birşeyler hazırlayayım, yiyelim birlikte...” Mutfağa ilerliyor, yığılıp kalıyorum
koltuğun içinde. Beynimde binbir düşünce oynaşıyor, anlatmaya mecalim yok.
Zil çalıyor, kapıyı açınca karşısındakine sarılıyor Neriman. ‘Gel gel, yeni bir
arkadaşım var içeride. Onunla tanış.’ Elinde bir sürü çanta, ‘Merhaba, ben Nisan’ deyip,
elini uzatıyor, elimi uzatıyorum, ‘Ben de Kader’ İnsanlar isimleriyle bu kadar mı
özdeşleşir. Kader işte... Karşımdaki koltuğa yerleşip, Neriman’a bir sürü şey anlatmaya
başlıyor; kızarak, sesini yükselterek, bazen de gülerek... Neriman, hazırladığı masaya
çağırıyor ikimizi de. Nisan, kaş göz işaretleriyle benim kim olduğumu öğrenmeye
çalışıyor. Neriman durumu fark ettiğimi anlayıp, merakımı gidermek için arkadaşını
anlatıyor bana; ‘Nisan, gazeteci. Çok sevdiğim ve güvendiğim bir arkadaşımdır. Uzun
yıllardır tanışırız, çok sık aralıklarla görüşmesek de bilirim ki, ihtiyacım olan her an
yanımda olur. Sanıyorum ben de onun için aynı yerdeyim...’ diyor onun yüzüne
bakıyor. Nisan, onu onaylarcasına gülümsüyor ve bana ‘Hadi sen anlat bakalım,
kimsin..?’ Ağzımı açsam sanki sesim çıkmayacak, cümleleri kuramıyorum, takılıp
kalıyorlar boğazımda. ‘Tamam’ diyor Nisan çantasını karıştırırken, ‘Hadi sizin bir
fotoğrafınızı çekeyim, bugünün anısına’ Neriman yanıma geliyor, gülümsüyor, ben de
gülümsemeye çalışıyorum. Bir ışık patlıyor ve gülerek tekrar masaya oturuyor.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde Nisan, başıma gelenleri, neden burada olduğumu,
sonra neler yapacağımı ayrıntılarıyla öğreniyor.
Yaşamımda ilk defa bu gece şarap içtim, başım dönüyor ve ağrıyor. Ağlıyoruz.
Durduk yere gülüyoruz. Vücudumuz iyice kendini koyverdi, yığılıyoruz koltukların içine.
Sabah kalktığımda Nisan’ı göremedim. Neriman kahvaltı hazırlıyordu. ‘Nisan Hanım işe
erken gitti herhalde’ diyorum. ‘Hayır, gece gazeteden gelip aldılar onu’ diye yanıtlıyor.
Salatalıkları doğramayı sürdürüyor. Belli etmese de aklı bende. Hissedebiliyorum,
bugünü planlıyor.
Kahvaltı yaptıktan sonra, çok da konuşmadan yola çıkıyoruz. Yine büyük
otobüslere binip, yine bir sürü insanın olduğu bir alana geliyoruz. Neriman’ın cep
telefonu çalıyor, arandığından hoşnut değil, telefondaki yüksek sesle konuşuyor,
bağırıyor gibi, azarlıyor sanki. Neriman’ın yüzü allak bullak, ne konuştuğunu
anlamasam da sesini duyabiliyorum, bir kadın sesi. Kolumdan tutup, hızla çekiştiriyor
beni, ‘Yürü, hızlı yürü’ Yüz mimikleri sürekli değişiyor, sanki içinden biriyle konuşuyor
gibi, göz yaşlarını görebiliyorum, inmiyorlar yanaklarından aşağıya, biriktiler gözlerinin
içine. Dernek bürosunun olduğu hana girip, hızlı hızlı çıkıyoruz merdivenleri. İçeriye
girdiğimizde Sevgi ve Sermin selam vermiyorlar. Sevgi sadece elindeki gazeteyi
fırlatıyor masanın üzerine. Resimde iki kişi, gülümsüyorlar, ben ve Neriman... Başlık;
“Kader’in Kaderi” Töre cinayetlerinden söz ediyor. Öldürülen insanların sayıları var,
töreye kurban edilenlerin. Hapse girmiş insanların sayıları...
Bir de ağabeyimin fotoğrafı ve söyledikleri; ‘Bu, namus meselesidir!..’ diyor.
Duyabiliyorum sesini. Görebiliyorum kızgın yüzünü. Annemin yakarışlarını, evdeki
telaşı... Görebiliyorum...
Tükendiğimi hissediyorum, soluk alamıyorum sanki… Artık geçmişim değil,
geleceğim geçiyor gözlerimin önünden; ölümden kaçıp, ölüme tutsak oluyorum...
***
- Seni seviyorum...
- Ben de seni canım oğlum.
- Anneee, hadi bir daha anlatsana Antalya’ya nasıl yerleştiğimizi...
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SEN GÜLÜNCE
Hani otogarda bayan sesinden bir anons verilmişti:
“Saat yirmi otuzda Gaziantep'ten Adana, Konya, Uşak, İzmir yönüne giden
otobüsün sayın yolcuları, aracınızın hareket saati tamam. Aracınızdaki yerlerinizi
almanız rica olunur...”
Son bir kaç yolcu daha otobüsteki yerlerini almıştı. Yardımcı şoför, ön taraftan
arkalara doğru şöyle bir göz gezdirmişti, yolcular tamamdı. Yolculardan kimi tam
tepelerindeki soğutucu

düzeneğiyle

oynuyor,

kimi ellerindeki küçük çantaları

yerleştiriyordu. Dışarıda kendilerini yolcu edecek yakınları olanlar ise gözlerini dışardan
ayıramıyorlardı. Otobüs tam yirmi otuz iki de hareket ettiğinde, yolcu yakınlarının el
sallamaları arasında otogardan çıktı. Ve sen, ilk anonsunu yapmıştın:
"Sayın yolcularımız, cep telefonlarınızı kapalı tuttuğunuz ve ayakkabılarınızı
çıkarmadığınız için teşekkür eder, kaptanımız ve ben hostesiniz Nevin hayırlı
yolculuklar diler. Birazdan çay ve meşrubat servisimiz başlayacaktır."
Doğrusu sen, yani Hostes Nevin, ne kadar güler yüzlü ve sevecendin. Yolculara
kolonya ikram ederken gösterdiğin incelik, yüzündeki hafif tebessüm, sevecenliğini
anlatır gibiydi. Belli ki ışını severek yapıyordun. Daha ön sıralarda kolonya ikram
ediyordun ki, on dört numaralı koltukta oturan yolcu liseden arkadaşın Selime'ydi.
Duralamıştın:
-Sensin ha! Selime sen ha! Demiştin.
Selime'ydim elbette. Nevin! Demiştim heyecan ve özlemle…
Sen işine devam ederken:
-İkramı bitireyim görüşürüz Selime'ciğim, çok zamanımız var daha, demiştin
gülerek.
Büyük bir özenle ikram ediyordun kolonyayı. Ne güzel veriyordun kendini işine.
Küçük çocuğunu okula hazırlayan anne gibi. Ağaçlarına aşı yapan bahçe sahibi gibi.
Daha uzatayım mı? Yalanım var mı öyle değil miydin?
Ne hoş gülüyordun. Sen gülerken bütün otobüs gülüyordu sanki. Yolcular
gülüyor, koltuklar, camlar, valizler gülüyordu. Sen de farkındaydın bunun. Yolcuların
çoğu sana bakıyordu. Belki sana değil, insana yaşama sevinci veren gülümsemene
bakıyordu.
Lisede ne kadar da başarılı bir öğrenciydin. Ne düzgün bir konuşman vardı senin.
Bu nedenle sınıfımızın sözcüsü hep sen olmaz mıydın? Münazaraların, şiir okuma
günlerinin vazgeçilmez ismi sen değil miydin? İnan ki seni hiç kıskanmazdık, sadece
senin gibi biri olmak isterdik. Ne bileyim işte, nedense çok severdik seni bütün sınıf.
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Liseden sonra öğrenimine devam edememiştin. Turizmle ilgili bir okulda okumak
istiyordun. Ama olmadı. Olmadı işte. İşin o tarafını değil konuşmak düşünmek bile
istemiyorsun değil mi? Ben de.
Bir fabrikada işçiydi baban. Bir kumaş fabrikasındaydı değil mi? "Asgari ücretten
biraz fazlaca alıyor" derdin. Bütün arkadaşlar bilirdik öyle varlıklı biri olmadığınızı. Ama
yine de şık ve temiz giyinirdin. Giydiğin her giysiyi kendine ne kadar da yakıştırırdın.
Annen de evde konu komşuya dikiş filan dikerdi. İki odalı bir eviniz, bir de küçük
bahçeniz vardı. Tere, nane, maydanoz yetiştirirdiniz bir köşesinde. Ne güzeldi. Geçinip
gidiyordunuz işte. İki küçük kardeşine ablalık ederdin hep.
Anımsıyor musun, toplayıp götürmüştün bizi bir cumartesi günü evinize. Şu
gelsin, şu gelmesin dememiştin. Sınıftaki bütün kızları çağırmıştın. İki kilim sermiştin
bahçenizdeki elma ağacının dibine. Bir kısır hazırlamıştın bize. Ne kadar da güzel
yapmıştın be Nevin! Nerdeyse parmaklarımızı yiyecektik. Kısırlar şimdi neden o kadar
tatlı değil be Nevin?
O saatte okuldaydın sen. Kardeşlerin de. Annen de teyzenlerde. Baban fabrikada.
Elektrik kontağından mı çıkmıştı yangın. İnsan bir gelecek ki yıllardır oturduğu evi yok
artık. Duvarları var da başka bir şeyi yok. Kapısı yok, penceresi yok, hiçbir eşya yok.
Hiçbir eşyanız kalmamıştı değil mi? Canım şimdi benimki de soru mu yani. Duvarları,
pencereleri bile yanan evde sağlam eşya mı kalırdı. Hepsi yanmıştı. Kim bilir kaç yıl
çalışıp almışlardı o eşyaları annenle baban.. Evi ne zorluklarla yaptırdığınızı sen
anlatırdın.
Teyzenlerde kalmıştınız aylarca. Kaldığınız yer teyzenler de olsa, kendi evin
dışında bir yerlerde uzun süre kalmak zor oluyor değil mi? İnsanın kendi evi bir başka
oluyor değil mi be Nevin! İstediğin zaman girer, istediğin zaman çıkarsın. İster oturur,
ister yatarsın.
İşte tam o sıralar bitirmiştin liseyi. Mezuniyet töreninin vazgeçilmez ismi sendin.
Tam yetki vermişlerdi öğretmenler sana. Her şeyi sen ayarlayacaktın. Sahi onca güveni
nasıl sağlamıştın. Bir başkası değil, illa Nevin. Ne güzel bir mezuniyet günü
hazırlamıştın.
Mezun olur olmaz da bir turizm şirketinde işe girmiştin. Demek ki sen gerçekten
seviyordun turizmi be Nevin! Başka bir işte çalışmayı düşünmemiştin bile değil mi?
Neydi seni böyle turizme bağlayan.
Kendinden önce kardeşlerine üst baş almıştın aldığın ilk ücretinle. Ne güzel ablalık
yapmıştın be Nevin!
Bir yıl filan çalışmıştın o turizm şirketinde. Şirket kapanınca sende burada iş
buldun demek, burada çalışmaya başladın.
-Evet Selime'ciğim, dedi Nevin. O turizm şirketi kapanınca bizim hosteslik günleri
başladı. Ne yaparsın işte. Geceleri uyumamayı göze alırsan oluyor be Selime'ciğim.
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Babamın çalıştığı fabrika kapanınca daha da zorda kaldık. Yeni bir iş bulmak için
günlerce çırpınıp durduk ikimiz birden. Neyse ki ben burada iş buldum. Babam da
pazarcılık yapmaya başladı. Pazar pazar dolaşıp duruyor. Ispanak, marul, tere,
maydanoz... gibi şeyler. Ne yapsın, elde yok, avuçta yok. Ev yok, eşya yok. Yok oğlu
yok. Bir varlıklı gün göremedik ki, nasıl oluyor bizde bilelim.
Bir süre konuşmadan birbirlerine baktılar sadece. Yolculardan birçoğu uyumaya
başlamışlardı bile. Hemen yan koltukta oturan yaşlı bir bayan seslendi: "Bir su alabilir
miyim kızım."
Arkalardan bir ses sanki önce birilerinin su istemesini bekliyordu:" Bir su da
bana."
Nevin, dolaptan iki su alıp getirdi, yolculara verdi. Arkalara doğru baktı. Yolcuların
yarıdan çoğu uyumaya başlamışlardı bile.

Kumaş Boyama çalışmalarından bir görüntü
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SACİDE
Mutfaktaki ocağın cılız alevinde, sağ elindeki küçük kaşığı daldırdığı cezvenin içini ha
bire karıştırırken bir taraftan da dalgın gözlerle kocası ve ağabeyini düşünüyordu: Sinekten
yağ çıkarmak için çırpınan kocasını ve karısının bir dediğini iki etmeyen ağabeyini..
Boşluğa saldı gözlerini usulca. Kaşları alnının orta yerinde çatıldı.
“Beni bu adama sen verdin ağam, nasıl verdiysen de öyle kurtarmalısın”
Kahvenin üstü sararıp koyulaşmaya, kenarları ortaya doğru kabarmaya başladı. İyice
koyulaşması için bir iki saniye daha bekleyerek kaşık kaşık aldığı sarı köpükleri fincanlara
dağıtıp cezveyi yeniden karıştırmaya devam etti.
“Beni ancak sen kurtarırsın ağam!”
Birkaç dakika içinde cezvenin içi kubbe gibi kabarmıştı.Taşmasın diye ateşi söndürüp,
cezvedeki kahveyi fincanlara tek tek doldurarak tepsiye dizdi. Ortasına da bir bardak su
koyup salona doğru yürüdü.
Ağabeyi ve yengesi epeyce uzaktan gelmişlerdi. Çok değil, bir saat kadar kalıp ilçeye,
yengesinin annesine gideceklerdi.
“Hiç olmazsa bir gün de bizde kalsaydınız ağbi.” dedi Sacide.
Ağabeyi :
“Kalamayız Sacide. Kızlar yazlıkta bizi bekliyor. Kayınvalidemde bu gece kalıp, yarın
erkenden yola çıkacağız. Hem buna da şükür; adli tatil olmasa, işlerden başımızı kaldırıp
gelemeyecektik.” diye yanıtladı.
Yengesi saçlarının ateş kırmızısıyla aynı renkteki dudaklarını büzerek konuşmaya
başladı:
“Ağabeyin çok çalışıyor Sacide! Bildiğin gibi değil. Adliyenin bütün dosyaları tek tek
elinden geçiyor. Hakim olmak, hak dağıtmak kolay mı?”
“Haklısın yenge.” dedi Sacide.
O sırada, sokakta oynamakta olan çocukların bağrışmaları duyuldu. Ağabeyi çocuk
seslerine kulağını kabartıp endişeli yüzünü her an sözcüklere dökecekmiş gibi pencereye
doğru bakındı. Sacide pencereden kafasını uzatıp çocuklara ani bir çığlık attı.
“Çekilin oradan, hiç mi araba görmediniz ömrünüzde?”
Araba da arabaydı hani... Çocukların sağına soluna elledikleri kadar vardı. Güneşten
dökülen ışık zerrecikleri kaportasının üstünü tül gibi örtmüş, metalik sarı arabayı som altına
çevirmişti. Sacide kocasının yanına kurulmuş, açık pencereden saçlarını savuruyordu rüzgara
inat. Yoldaki insanların gıptayla bakan gözleri jet gibi uçan arabalarının üstüne çivilenmiş,
çakıldıkları yerden kopamıyorlardı bir türlü.
Ağabeyi ve yengesi telaşlandı birden.
“Çocuklar bir yerini çizmesin sakın.”
Sacide’nin saçlarını savuran rüzgar dindi ansızın, güneş yüzüne yüzüne vurdu. Al al
oldu yanakları. Başını pencereden dışarıya uzatarak sokağın ilerisine bakındı. Çocuklar
çığlıktaki isteğe yanıt vererek oradan uzaklaşmışlar, köşe başındaki koca çınarın gölgesinde
misket oynuyorlardı. Sacide yangın yerine dönen yüzünü içeriye çevirerek endişelenmelerine
gerek olmadığını söyledi. Sonra arka bahçedeki sepetli motor geliverdi gözünün önüne.
Çoluk çocuk doluşup, ailece gittiği gezmeler uçuştu sis perdesinin içinde. Ardından, kocasının
şapkası ve gözlüğü... Yollardaki insanların gözlerindeki gülücükler...
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Ağabeyinin öksürüğüyle sehpalardaki boş fincanları fark etti birden. Fincanları tek tek
toplayıp tepsiyi kavradığı gibi soluğu mutfakta aldı. Elindekileri hışımla tezgahın üstüne
bıraktı. Az önce buzdolabından çıkardığı meyveleri –birkaç şeklini kaybetmiş ezik şeftali,
minik salkımlar halinde; kalın kabuklu, iri çekirdekli dökülgen üzümü; dört ince dilim
pespembe karpuz– tabaklara pay ederken kendi kendine söyleniyordu:
“Kızları yazlıktaymış. Çok kalamazlarmış... Siz orada sefa sürerken ben burada cebinde
akrep sülalesi barındıran kocamın kahrını çekiyorum. Aman elektriği harcamayın, aman suyu
açmayın diye her gün başımda tokmak... Ne gece gezmesi bilir, ne pazar alışverişi, ne
düğün, ne bayram... Sabah akşam önüne bulgur pilavı koy sesi çıkmaz. Sen yiyorsun diye
çocuklar da mı yesin kuru yavan? Televizyonda her şeyi görüyor yavrucaklar. Yok artık!…
Canıma tak etti. Kurban bayramında beni el içine beş yıllık döpiyesimle çıkardı ya, daha artık
katlanamam bu yazıya. Bu kocaya da beni sen verdin ağam! Gül gibi okulumdan çektin aldın
beni. Okuyacaktım... Öğretmen olacaktım. Hocalarım yalvardı sana; gel etme kardeşim,
kızımız çok çalışkan, istikbaline mani olma dediler. Sen ne ettin? Ağam ben evlenmek
istemiyorum dedim de kitaplarımı yırtıp ağzımın ortasına yumruk attın. Dudağım patlamıştı,
kanım da içime akmıştı. Her yetim kalanın ağası böyle yapıyorsa yazık ki ne yazık. Ama yetti
artık. Ne yapıp edip söyleyeceğim sana. Beni bu kocaya nasıl bulaştırdıysan öyle de çek al
elinden.”
Meyveler tabaklara dağıtılmıştı. Yanlarına çatal ve bıçak konulan tabaklar büyükçe bir
tepsiye yerleştirildi. Sacide tepsiyi iki eliyle tutarak yavaş yavaş salona geçti. Yengesiyle
ağabeyi fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Sacide’yi fark ettikleri anda fısıltı bıçak gibi
kesildi.. Sacide meyveleri ikram etti. Yengesi karpuzdan iki çatal alıp yedikten sonra,
vücudunu öne doğru kaldırarak; gelirken molada bir buçuk porsiyon iskender yediğini, bu
yüzden daha fazla bir şey yemek için midesinde yer olmadığını söyledi. Ağabeyi tabağındaki
en düzgün şeftaliyi seçerek kabuklarını soydu, yemeye başladı. Şeftalinin suyu, ellerinden şıp
şıp tabağa damlıyordu. Dudaklarının kenarları yapış yapış olmuştu. Sacide mutfağa bir koşu
gidip biri sabunlu, diğeri kuru iki el bezi getirdi. Ağabeyi ellerini silerken:
“Sacide!Yok muydu daha sertleri bacım?... Bak sen şu işe! Küçücük bir şeftali tek
başına dünyaları batırdı, pantolonuma da sıçramış…” dedi. Dizindeki minik lekeyi silmeye
çalıştı.
Sacide “tam zamanı” diye geçirdi içinden. Beni verdiğin adamın nasıl olduğunu

bilmelisin ağam.
“Ucuz ve iyi şeftali ancak böyle oluyor ağbi” dedi.
Ağabeyi onu duymamazlıktan geldi, bütün hızıyla pantolonundaki lekeyi silmeye devam
etti. Sacide’nin boğazına gizli bir kement geldi, yerleşti, boğazını var gücüyle sıktı. Sacide
aldırış etmemeye çalışarak konuşmasını sürdürdü.
“Ayda en fazla iki kere meyve giriyor eve, onlar da böyle işte!”
Yengesi, “Kocanla mutlu ol da, mal-mülk hepsi yalan.” diyecek oldu.
Sacide:
“Yediğin iki lokma ekmek boğazına dizilirken nasıl mutlu olursun yenge! Eskiciyle
evlensem bundan iyiydi. Adı belli; kocam eskici der, otururdum kapısında. Adam
muhasebeci; desteyle para kaldırıyor muhakkak. On senedir ne doğru düzgün bir gün
gördüm, ne de yüzüm güldü. Kimi geceler sabah dörtlere kadar gelmez. Nereye gider, ne
yer, ne içer bilmem. Soracak olursam da nereme gelirse indirir yumruğu. Geçen bayram iki
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metre kumaş istedim, terzi komşum da herkesten ucuza dikecekti... Nuh dedi, peygamber
demedi. Ne benim üstüme yeniyi layık gördü, ne de oğlumla kızıma... Eskilerle çıktık el
içine.”
Ağabeyi ve yengesinin ağzını bıçak açmıyordu. İkisi de önlerindeki meyve tabaklarına
bakıyorlardı. Derken yengesinin cep telefonu çaldı.
“Görümcemlerdeyiz anne. Merak etme hemen yola çıkıyoruz. Bir saate kadar orada
oluruz.”
Ağabeyi ve yengesi telefon görüşmesinin ardından ayağa fırladılar.
“Bize müsaade Sacide, geç olmadan yola çıkalım.”
Yengesi yolda rahat etsin diye tuvaletin yolunu tuttu. Ağabeyi cebinden usulca çıkardığı
cüzdanından gıcır gıcır bir elli milyonluğu eline alarak Sacide’nin avcuna tutuşturdu.
“Bununla kendine güzel bir elbise alırsın.”
Sacide avucunda para, öylece kaldı. Yengesi rahatlamış bir yüzle yanlarına geldi. Ev
terliklerini çıkarıp, antrede ayakkabılarını giydiler. Dış kapının önüne çıktılar. Yengesi “hadi
kal sağlıcakla” dedi, ağabeyi “bey’ine selam söyle, vaktimiz olsaydı bürosuna uğrardık.
İnşallah bir dahaki sefere… Çocukları da öp benim yerime. Allah’a emanet olun” dedi. Sacide
her ikisinin de ellerini öptü.
“Oğlum dayısının geleceğini duyunca çok sevinmişti. Göremedi yavrucak. Tam da
okuldan gelme vakitleri ama...”
“Göremedim yeğenimi... Selamımı söylersin artık.
Ağabeyi ve yengesi hızlı adımlarla uzaklaşarak otomobile bindiler. Sacide otomobilin
ışıldayan kaportasına sapladığı buğulu gözlerini ön camdan içeriye çevirdi. Yengesi
gülümsedi.
Misafirler el sallayıp uzaklaşmaya başladılar. Sacide, bir eli havada, otomobilin gittiği
yöne doğru bakakaldı.
İki çocuk okuldan çıkmış, kapıdaki anneleri ve uzaklaşmakta olan otomobili fark ederek
koşar adımlarla hemen oracığa gelmişlerdi. Küçük kız heyecanla sordu:
“Anne dayımlar mıydı onlar?”
“Evet kızım.”
“Niye ağlıyorsun ki?...Ha!Anladım.Ağbinden ayrıldığın için, değil mi?”
Sacide hiçbir şey söyleyemedi. Sadece başını öne doğru iki kez hafifçe sallayabildi.
Oğlu hararetle konuşmaya başladı:
“Anne! Ben var ya ben... büyüyünce dayım gibi hakim olacağım. Haksızların canına
okuyacağım. Haklılarınsa hep yanında olacağım.”
Sacide, titrek omuzlarını kaldırıp oğluna gülümsedi, sonra meraklı gözlerini kızına
çevirdi.
“Ya sen kızım?”
“Ben öğretmen olacağım anne! Karanlığa ışık olacağım.”
Sacide’nin göz yaşları iki yanağından koynuna doğru süzüldü. Kollarını iki yana açtı,
çocuklarının omzuna attı. Sımsıkı sarıldı. Sonra içeriye aldı onları. Dış kapıyı kapattı.
“Acıkmışsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım.”
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GÜLLÜ’NÜN DİLEĞİ
Eşimden rica etmiştim. “O tarafa arabayla gidiyorsan, beni de bıraksan…” Cadde
üstünde, çocukken seninle beraber yüzümüzü ekşite ekşite turşu suyu içtiğimiz köşede
iniyorum. Turşucu dükkanının yerinde şimdi koca bir alışveriş merkezi var. Ara
yollardan yavaş adımlarla geçerek geliyorum sokağımıza.

Yeni yapılmış yüksek

apartmanlarla daracık görünüyor birden gözüme ama hala güzel. Kestane ağaçları,
kırmızı, sarı ve yeşilin her tonunu barındıran yapraklarını yavaştan dökmeye başlamış.
Sokağın en alt tarafında yer alan iğde ağaçlarından anılarımı uyandıran o kekremsi
koku geliyor. Sarmaşıklarla kaplı bizim evin önüne gelince duraksıyorum. Bakışlarım
ister istemez tam karşımızda olan sizin apartmanınıza takılıyor…Derin bir nefes alıp
karşı duvara oturuyorum. Eskisi gibi aylak aylak çekirdek çitlemek istiyor canım- baban
elinde uzun saplı süpürgesiyle gelip kızardı. “Başka yer bulamadınız mı, daha yeni
temizlediydim buraları” diye.
Kızakla yokuş aşağı kaydığımız kış günleri… Deli gibi bisiklete binip, eve hiç
girmek istemediğimiz, cır cır böceklerinin sesleriyle dolu o doyumsuz yaz geceleri…
Babandan yalvar yakar kopardığımız izinler… Zaman ne çabuk akıp gitmiş. Oysa biz,
çabucak büyümek isterken, yaşadığımız yerin, birlikte olduğumuz insanların hep aynı
kalacağını sanırdık. Belki de tüm çocukların yanılgısıydı bu…
Senin sevdiğin cinsten tekir bir kedi yemyeşil gözleriyle duvarın öteki ucundan
bana bakıyor. “Pis pis” diye çağırıyorum, tombul patisini öne atıyor, gelecekmiş gibi
yapıp vazgeçiyor nedense. Üstelemiyorum ben de…
***
“ Aferin kızım,” demişti babam.
“Çok teşekkür ediyorum Ali Bey Amca”. Sesin mahcuptu her zamanki gibi .
Hemen öpmüştün elini. Kitapla beraber hediye edilen karne paran da hazırdı.
Üzeri mavi tüllerle kaplı, kabarık elbisenin-biz almıştık - eteklerinden tutup, uçarcasına
gitmiştin annemin yanına.
Beklemediğin iyi olmuştu. Babamın her yıl karnemi incelerkenki ümitsiz surat
ifadesini görmeni istemiyordum.
Sevmiyordum ders çalışmayı, ne yapayım? Ah, sendeki azmin yarısı bende
olsaydı. “Sadece azimli değil, çok zeki ve çalışkan,” demişti bir öğretmenimiz anneme.
O da nasıl gururla anlatmıştı akşam sofrasında.
***
“İlkokula seninle beraber Güllü’yü de kayıt ettireceğim.”Annemin sesi kararlıydı.
Beraberce bodrum katındaki dairenize girdiğimizde, baban telaşla doğrulmuştu
yerinden. Sen dizinde kardeşini sallıyordun.
“Hayrola abla, kızlar mı üzdü seni yoksa?”
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“Yok canım, okulla ilgili konuşacaktım.” Kocaman, parlak siyah gözlerini iyice
açmış annemi izlerken baban sert bir bakış fırlatmıştı sana.
“ Okula yollamak istemediğin nasıl olsa duyulacaktı Halil Efendi, onun için çocuğu
suçlama.”
“Ablacığım, iyi güzel diyorsun da, ben bunun iki abisini de doğru dürüst
okutamadım ki kız olanını okutayım. Sonra biliyorsun, anaları gündeliğe gidince küçük
kardeşine de bu bakar,” derken yutkunuyordu baban.
“Ben her türlü desteği vereceğim, sen hiç merak etme. Güllü’nün de bizi mahcup
etmeyeceğini biliyorum.”
Biz nefes almaktan bile korkarcasına onları dinlerken, birden söze karışmıştın:
“Baba, gazetelerden kese kağıdı yapıyoruz ya, ben o kağıtlardaki yazıları da
okuyabiliyorum,” demiştin büyük bir sır verircesine.
***
“Şimdi matematiğe bakalım. İlk olarak problemi anlat, sonra çözeriz beraber.”
Anlattıklarımı sabırlı bir öğretmen edasıyla dinleyip kağıdın üzerinde kalemini hızla
oynatırdın. Soruyu çözmeye başlamıştın bile. Ben dayanamaz, biraz zaman geçince
kıpırdanırdım tabii.
“Güllü

bırakalım artık, ben biliyorum zaten bunları. Hadi, annemin eski

tuvaletlerini deneyelim.”
“Kızmasın Bahar Teyze.”
“Kızmaz, kızmaz. Hele sana hiçbir şey demez.”
Pekiyi yerine “fevkalade” yazardı karnelerinde. Takdir belgenle beraber elden ele
dolaşır, bir tek ben ve baban konuyu fazla açmazdık. İçim azcık burulur, yine de
başarının sebebi benmişim gibi, gizliden gizliye gurur da duyardım seninle. “İlkokul
bitene kadar” demişti baban-annenin ağzı var, dili yoktu zaten-ortaokul son sınıfa
gelmiştik, bizimkilerin dayatmalarıyla. Artık başka mahalleye taşındığınız için bazı
geceler, küçük kardeşinle beraber bizde kalırdın. “Yeter artık, söndürün ışığı,” derdi
babam. Yorgan altından fenerle kitap okuyup kıkırdardık.
“Güllü hadi, kan kardeşi olalım.” Canımızı acıtarak kestiğimiz parmaklarımızın
kanlarını karıştırmıştık birbirine.
“Güllü hadi, hatıra defteri tutalım.” Hiç itiraz etmez, yapardın dediklerimi. Hemen,
ucunda minik anahtarlı kilitleri olan defterlerden aldırmıştım anneme. Ben daha çok
yazardım, kim bilir belki daha şıpsevdi olduğumdan. Senin okulda uzaktan beğendiğin
izci bir oğlan vardı. Çilli ve kalkık burunlu, sevimli bir çocuktu. İnci gibi yazınla bazen
ondan söz ederdin, bazen de geceleri kalkıp babandan nasıl gizli ders çalıştığını
anlatırdın defterinde. Son yazdıklarını ise hiç unutmadım. Büyük harflerle yazılmıştı.
“En büyük dileğim Fen Lisesini kazanmak.”
***
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En son, eski evimize gelişini hatırlıyorum da…Öğlene doğru kapı çalındığında
annem “bakıver kızım,” demişti. Kapıyı açtığımda kucağındaki çocuktan yüzünü
görememiştim önce. Sonra bir çığlık atmıştım. Üzerinde bayramlık giysilerin vardı.
Siyah, uzun saçlarını arkada sımsıkı bir at kuyruğu yapmıştın. Şaşkın biraz da mahzun
bakışlı-pırıl pırıl giydirmiştin-oğlun nasıl da benziyordu sana.. Hemen sarılmıştık
birbirimize. Öylece kalakalmıştık. Annemle konuşmaya başladığında, ilk kez çocuk
sahibi bir arkadaşım olduğundan mı, üzerine bir ağırlık geldiğinden mi bilemiyorum bir
süre hayretle izlemiştim seni.
Bizimkiler
bakakalacaktım.

“hadi

sofrayı

hazırlayalım”

demese

daha

bir

müddet

öylece

Yemekten sonra oğlunun ağzını özenle silerken, benim bakışlarımı

fark etmiş gibi esmer yüzünü aydınlatan bembeyaz dişlerinle gülümsemiş,
-“Kardeşime de böyle bakardık ya”, demiştin.
-“Kardeşine ve kedilerimize.”
Kedilerimize nasıl baktığımızı anımsayıp gülmüştük. Bizim bebeklerimizdi sanki
onlar. Annem de kıkırdamaya başlamıştı. Rahatlamıştım, yine eskisi gibi beraber
eğlenebiliyorduk ama çok sürmemişti bu.
-“Okul nasıl gidiyor?” diye sormuştun ansızın.
-“Fena değil,” demiştim adeta utanarak. Aynı soruyu sana soramamak benim için
o kadar zor olmuştu ki…
***
Sizin evin bahçesini babana benzeyen bir adam sulamaya başlıyor. O korkunç
günü anımsıyorum tekrar.

Seni ilk kez hıçkıra hıçkıra

ağlarken görmüştüm.

Gözlerinde de belki ilk kez ümitsizliği… Annemler, öğretmenler babanla ne kadar
konuşsa da fayda etmemişti. Kim akıl verdiyse

senin yaşını da büyütmüştü Halil

Efendi.
“Yardım edin bana, tüm hayatımı mahvedecekler,” diye haykırmıştın.
Ağlaman bitecek gibi olduğunda tekrar bana sarılmış, sanki bir bataklığa
batmışçasına ellerime asılmıştın. Ben de boğulacak gibiydim, ama hiçbir şey
yapamamıştım, taşlaşmıştım sanki…
“Gene evlenirim, yeter ki benim okumama izin versinler, söyleyin onlara yoksa
kendimi öldürürüm.” Attığın çığlıklar apartmanı inletmişti. Yine de daha baskın çıkmıştı
babanın ve köyden gelen amcalarının tehdidi.
“İstediğini yapsın ama eve gelip bizim dediklerimizi yapmazsa da anasına ve
kardeşine kötü şeyler olacak.” Delirmiş gibi bağıran o adamlar karşısında sonunda pes
etmiştin, etmiştik… Gözlerin parlaklığını yitirmiş-ömrümde böyle parlak bakışlı başka
kimse görmedim derdi hep annem-dudak kenarların kurumuş bir halde evimizi terk
ederken; “her şey için teşekkür ederim,” diye mırıldanabildiğini duymuştum sadece.
Sen gittikten sonra ben de ağlamıştım uzun, uzun…
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Düğününüz

çarçabuk

köyde

yapılıvermişti.

Annemle

babam

öfkelerinden

gitmediler, beni de yollamadılar. Oysa nasıl da istemiştim yanında olmayı…
***
Çocuğunla

büyük bir sabırla oynamanı, onu ellerinden tutarak yürütmeye

çabalayışını seyrederken artık şaşırmıyor, kardeşinle de saatlerce böyle oynadığını
anımsıyordum.
“O istedi ayrılmayı, ben fazla akıllıymışım, benim gibi bir kadınla durulmazmış.”
Sesinde hafif bir yaralanma mı sezmiştim yoksa bana mı öyle gelmişti bilemiyorum.
“Gene bizim köyden başka bir kızla evlenecek herhalde. Sizleri de hiç
arayamadım, çok kıskançtı, ne bir yere bırakıyor, ne de kimseyle görüştürüyordu. Kitap
okumama bile karşıydı, artık şimdi okuyacağım, babam da ne derse desin.”
Halil Efendi önce kabul etmek istememiş evine. “Yerin kocanın yanı,” demiş
inatla. Bakmış ki damadı hiç oralı değil, kızına ve torununa kendisi kol kanat germiş.
Ara ara gözlerin oğluna bakarak dalıyor, uzaklarda yitik bir şeylerin ardında
kaybolmuş hissi veriyordu bana.
“Babam emekli olduğu için buralarda durmak istemedi, başka bir şehre
yerleşecekmişiz. Kim bilir belki oğlan için ileride dönerim tekrar, o zaman yine
geleceğim, söz,” derken kendi kendine, bizleri görmeden konuşuyordun. Bense başka
birini dinliyor gibiydim. Birbirlerine ilk aşklarını biraz da utanarak anlatan, kilitli hatıra
defterlerine yazılar yazan yeni yetmeler hiç biz olmamıştık sanki.
Annemin onca “aman habersiz bırakma bizi kızım, taşınır taşınmaz ara”
telkinlerine rağmen aramadın, arayamadın belki de.
***
Senin artık eski sen olmadığını, hiçbir zaman olamayacağını da biliyordum ama
yine de bir haber almayı bekledim. Evimizden yıllar önce taşındıktan sonra da
umudumu yitirmedim. Yolda sana benzettiğim insanların arkasından koşturdum, bazen
de böyle iğde kokularıyla anılarımda canlandırdım ama hiç unutmadım…
Akşam olmak üzere, güneş en tatlı kızıl pembesiyle tepelerden inmeye başlıyor.
Sulanan çimlerin taze yeşil kokusu geliyor burnuma.

Bu saatlerde, çiçeklerle dolu

balkonumuzda annemin yaptığı sütlü kakaoları içer, kurabiyelerden yerdik. Gene
otursak, kardeşinle oğlunu da getirsen keşke… Onlara iki küçük kızın dostluklarını,
nasıl kan kardeşi olduklarını anlatsak.

“En çok kitap okumak isterim” dersen onu da

yapsak, tıpkı eski günlerdeki gibi…
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Takı tasarım ve kumaş boyama ürünlerinden bir bölüm
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Şazer DAĞ
1965 Yılında İzmir’de doğdu. Ailenin dördüncü çocuğuyum. Çok mutlu bir çocukluğu ve
yılları oldu.
Cumhuriyet Kız Meslek Lisesini bitirdi. Evli. Bir oğlu var.
15 senedir hiç ara vermeden sivil toplum kuruluşlarında çalışıyor. Bunlardan içinden
Atatürkçü Düşünce Derneği’nde kesintisiz 10 yıldır çalıştığını her yerde onurla öne
çıkarıyor.
Uzun senelerdir özenle ve kendince öykü yazmakta.

İletişim Bilgileri
M. Kemal Cad. 171 Sokak No:15
Kat 8. D.29
Bornova – İzmir
Ev Tel: 0232 373 90 98

Yarışmaya İzmir Bornova‘dan katılıyor
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BİR EKSİKLİK VAR
Kara gözleri nemlenmişti Hatice’nin. Küçük kızı Sümbül üniversiteyi bitirmiş,
doktor olmuştu. Diploma töreninde öyle daldı gitti bir anda uzaklara. Hayatı film şeridi
gibi geçti gözlerinin önünden. Daha dün gibiydi evlendiği. Sokakta evcilik oynayacak
yaşta gerçek bir kadın olmuştu. Bir evi, bir eri olmuştu. Hatice on beş yaşında köydeki
bütün kızların kaderini paylaşmıştı. Onu yirmi yaşında, Kazım adında bir oğlana
vermişlerdir. Hiç sormamıştı ailesi “ister misin?” diye.
Kazım İzmir de bir fabrika da gece bekçiliği işi bulmuştu. Hatice’yi de alıp yanına,
büyük şehire yerleşmişlerdi. Bir oda, bir mutfak, küçük bir banyosu olan ev onlara
cennet gibi gelmişti. Hatice dört duvar arasında çok şeyler yaşadı. Dört çocuk
doğurdu. Onları özenle büyüttü. Haftanın belirli günlerinde evlere temizliğe giderdi aile
bütçesine katkısı olsun diye. Kızlarını büyütürken onlarla yakından ilgilenirdi. Kendisi
çamaşır, bulaşık yıkarken çocuklarda o gün ki ödevlerini ona anlatırlardı. Sözgelimi
yine böyle bir gün Hatice leğenin başında çamaşır yıkarken ortanca kızı Çiğdem ertesi
gün okulda anlatacağı Baş Komutanlık Savaşı’nı sanki tahtada gibi annesine anlattı.
Hatice bir yandan çamaşır çitilerken diğer yandan; “Yaşa Paşam! Yaşa! Saldır gavurun
dölüne!” diyerek heyecanla dinlemişti kızını.
Kendisi İlkokul üçüncü sınıfa kadar okumuştu. İri yarı olduğu için babası; “Göze
batıyor, erkekler bakmasın.”düşüncesi ile onu okula yollamamıştı. Bu yüzden hep
içinde kalmıştı Hatice’nin okuma isteği. Dört kızı ile birlikte oda Kurtuluş Savaşı’nı, Türk
Devrimi’ni, Ağrı Dağı’nı, iki kere ikinin dört ettiğini ve her şeyi öğrendi. Kendini
yetiştirdi.
Kocası Kazım sabahleyin herkes işe giderken yorgun argın işten eve gelir, bir iki
lokma ekmek yer, masanın üzerine üç kuruş para koyar ve uyumaya odasına giderdi.
Kadersiz Hatice her işe kendisi koşardı. Ev, çarşı, pazar işlerini yapmak, çocukların
dersleriyle

ve sorunlarıyla ilgilenmek, birde en önemlisi gündüzleri Kazım’ın

uyuyabilmesi için kızları uslu tutmaya çalışmak onu oldukça yoruyordu. Her Türk kadını
gibi Hatice de ailesi için saçını süpürge etmişti. Bütün bunları yapmasına rağmen bir
gün bile bir karşılık beklememişti.
Bir gün Hatice komşusu Aliye ablayla otururken kocasının iyi bir insan olduğunu
söyledi. Aliye ablası: “Nerde iyi! Dört kız doğurdun da bir kez hastaneye seni görmeye
geldi mi? Hadi sende! “ dedi.
Hatice: “ Aaa öyle deme Aliye abla. Benim efendi iyidir. Fatma’nın kocası Cafer’i
görmüyon mu? İçip içip günde beş kez kadını dövüyor. Benim efendi öyle mi? Evine
bakar, harama uçkur çözmez.. Eh olur o kadar, hastaneye gelmediyse adama bir oğlan
doğurup onu sevindirmediğimdendir.”dedi. Fakat içi öyle demiyordu. Aliye abla laf
etmesin, kocasına laf gelmesin diye söylerdi bunları çünkü nede olsa otuz yıllık
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kocasıydı. Otuz koca sene bir yastığa baş koymuşlardı. Onun da aslında içi kan
ağlıyordu. Bir kez olsun dört doğum sonrası kocasını gülen gözleriyle karşısında
görmeyi çok istemişti. Hatta tüm evlilikleri boyunca ne yaş günlerinde nede
yıldönümlerinde kocası, yanağına bir buse bile kondurmamıştı.

Hatice birdenbire irkildi. Bir el omzundan onu sarsıyor ve yanaklarına öpücükler
konduruyordu. “Hanım hanım uyan! Daldın gene uykuya, bak bizim kız çıktı.
Televizyon onu gösteriyor, diploma alışını gösteriyor.” diye ona sesleniyordu.
O an Hatice uykusundan uyandı. Mutluluktan ağlıyordu. Hatice ağlarken Kazım
ona sıkı sıkı sarılıyordu, sarılırken de kulağına fısıldıyordu. “Çok şükür, çok şükür.
Kızlarımızın hepsi altın bileziklerini kollarına taktılar, çok şükür. Namerde muhtaç
olmayacaklar.” diyordu.
Hatice derin derin düşünmeye başladı. Kocası kızlarını ve kendisini çok seviyordu.
Bunu şimdiye dek bu denli hiç sezinlememişti.
Kazım da sezinletmemişti.
Bu işte bir eksiklik vardı.
Ama nerede…

Kumaş boyama çalışmaları
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Öykü yarışması önseçici kurul çalışmalarından görüntüler
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Şerafettin DEMİRKOL
Uşak 1950 doğumlu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.-Sigortacı
İlk Orta Lise Öğrenimi Uşakta tamamladı.
İzmir İTİA’yı bitirdi (1972)
1966 yılından bu yana Serbest Mali Müşavirlik ve sigortacılık yapmakta
Uşak dışında hiç çalışması yok
Uşak’ı ve İzmir’i çok seviyor.
Uşak Aşevi ve Yardım Vakfı kurucu üyesi
Edebiyata resim ve güzel sanatları, tabiatı doğal yaşamı ve çevreyi dağlarda
dolaşmayı, börtüyü böceği gözlemlemeyi seviyor.
Ufak hikaye denemeleri var. İlk defa bir öykü yarışmasına katılıyor.
İletişim Bilgileri
Dülgeroğlu İşhanı Kat.2
Uşak
Tel
0 276 215 15 15
0 532 281 39 10

Yarışmaya Uşak‘tan katılıyor
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İSİMSİZ KADIN
(Memedellilerin Geni)
Yıl elliyedi ellisekiz.Çocukluğumuzun doruklarındayız.Yollar toprak, ayak yalın ama
mutluyuz. Ebem söylenirdi boyuna ''Ekmek hedirin su bedirin yin yin gudurun''derdi.
Hakikaten biz de yiyip yiyip guduruyorduk.Gudurmamız nedir ki? Okuldan geldikmi
dersimizi yapar doğru sokağa .Sokakta oyun, top, sobe ,uzun eşek, v.s. akşam eve
geliriz toz toprak, kışsa çamur.Yorgunluktan akşam yemek sofrasında ağzımızı zor
bulurduk.Doğru yatağa
Yaz geldimi, giydiğimiz mest lastikin lastiğini atar sanki bir futbol ayakkabısı gibi
hafifleyen ayakkabılarımızla top oynar,3-4 yıldır kışın giydiğimiz mesi bir ayda
eskitirdik. Evin reisi babam idi ama,ev orkestrasının şefi anamdı.Anama mahallede
Memedellilerin Geeni (-MEHMET ALİLERİN GELİNİ) denirdi. Adı Mehmet Ali olan
amcam ailemizin büyüğü idi .Mahallede ailemiz amcamın adı ile anılırdı.Amcamın
Mehmet Ali olan adı Memedeli olarak, gelini sıfatı ise, iki e söylenip uzatılıp ,mahalli
ağız olarak, GEENİ olarak söylenirdi.
Anam okuryazar değildi.Kız değilmi , okuyup da ne olacak diye dedem
okutmamış.Belki o yıllarda köylerde okul yoktu veya varsıl değildiler.Anam hiç
yüksünmezdi halinden,onun için, okur yazar olan ablamın ayrı bir yeri vardı yanında.
Ablam onun harfleri ve rakkamları idi.
O yıllarda çamaşır makinası olmadığından, evin çamaşırı bahçedeki çamaşırlıkta,
çamaşır taşında biterdi.Çamaşır evi her tarafından yel üfüren,,yazın iyi, ama kışın tam
bir işkencehane idi.Çamaşırdan sonra anamın ellerinin morardığını çok görmüştüm.
Çamaşır onbeş günde bir yıkanır. onbeş güne kadar kirliller birikir bir gün
evvelden yarınki çamaşırın yıkama proğramı yapılırdı.Deterjan yok.,çamaşır suyu yok.
Çarşıya gidilip çamaşır kili alınacak, kazanın altına kuru odun taşınacak,çamaşır kazanı
suyla nasıl dolacak,ama nasıl?sokak çeşmesinden su taşınacak. Ablam, annem, abim,
ben, gece oldumuydu elde kovalar, doğru sokak çeşmesine.Çeşme başı gece tenha
olurdu,sıra çabuk gelirdi.Çünkü akşama kadar herkes evinin suyunu taşır, gece pek
gelen olmazdı.Evinde kuyusu olanlar zengin ailelerdi.Onların çeşmeden su taşıma
dertleri olmazdı.Hem kuyu suyunuda içerlerdi de.Kuyular temizdi o yıllar.Kuyusu
olanların kuyusuna yemek sallanırdı sepetlerle.
Çeşmeye üç dört kere dönerdik, ancak dolardı kazanlar.İki kazan kurulurdu
sabahleyin, ikisinin altı da kuru odunlarla yakılırdı.Birinde kirliler iyice kaynatılır,
kaynayan kirli çamaşırlar çıkarılıp çamaşır taşına alınır,orada anamın güçlü kolları ile
kirler ezilip, tahta tokmak ile iyice dövüldükten sonra ikinci kazana atılarak tekrar
kaynatılırdı.
Bütün çamaşırlar anamın kol gücü ve pençelerinden geçerdi. İlk kaynayan
çamaşırlar çok sıcak olduğu için kazanın içinden tahta bir çubukla çıkarılır ve havada
bir iki dakika tutularak ılıması beklenirdi.Anam çamaşırların üzerine kolları ile bir
pehlivan gibi bastırır ve hırsını alamazdı.Ara sıra çamaşıra doğru tükürür gibi bir ses
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çıkararak hamle yapar ve acaip bir ses çıkarırdı.Bu belli ki bir zorlanma sesi idi,
sebebini sorduğumda, çamaşırdaki kirler korksun ve çabuk kirler çıksın diye, derdi.
Çamaşır yıkandıktan sonra ikinci ve en önemlisi,durulama idi.Durulama suyu
yetmeyeceği için çamaşırlar sokak çeşmesine götürülür ve su yalağı tertemiz
yıkandıktan sonra çamaşırlar durulanırdı.O yıllarda mahalle aralarında gezen zabıtalar,
bu durulamalara müsaade etmezlerdi.Onun için, ben köşe başında erketeye
yatar,zabıta gelecek olursa çamaşırlar toplanır, en yakın komşunun evine
saklanırdık.Seyyar satıcı zabıta kovalamacası gibi.
Çamaşırlar kurumaya yüz tutarken, memur olan babamın gömlekleri, çarşıdan
aldığımız kola eritilerek kolaya bastırılırdı.O yıllarda babam, yaka ve kol ağızları kolalı
gömlek giyerdi.Hazır gömlek olmadığı için, babamın gömleklerini prova yaparak çarşı
terzisi dikerdi. Çamaşırlar kuruduktan sonra ise çamaşırlar elden geçer sökükleri
dikilir.Yama yapılacak yerler yamanır ve kömür ütüsü ile güzelce ütülenirdi.
Ertesi gün, evin ekmeği yapılırdı.,İki üç komşu ile anlaşılarak ,mahalle fırını ortak
yakılır ve pişirme maliyeti düşürülmeye çalışılırdı.Yapılan ekmekler temiz bir bez içinde
serin bir yerde saklanır ve onbeş yirmi gün yenirdi.O zaman içinde ekmek hafif
sertleşir ve lezzeti artardı.Bayat ekmek nedir bilmezdik..Pazar günleri çarşı fırınından
ekmek alır ve sadece o gün pazar ekmeği yerdik..Pazar günü yendiğinden mi?yoksa
çarşı pazardan alındığından mı?Adı pazar ekmeği idi.
Her hafta ev süprülür köşe bucak toz alınırdı.Kıştan yaza girerken evde hummalı
bir faaliyet başlar her yer yerinden oynatılır tahtalar fırçalanır ve sarı boya ile
boyanırdı.Kışlıklar dolaplara kaldırılırken,aralarına konan naftalin kokusunun,temizlenen
evdeki ıslak nem kokusu ile karışması ile, evin içini tatlı bir serinlik ve naftalin kokusu
kaplardı.
Somyamız, karyolamız yoktu akşam oldumu,yatak odalarına serilen yer yatağı
uykusu geleni beklerdi.Sabahleyin babam işe biz okula gittikmi ,anam tek başına
yatakları toplardı.Akşam olunca ise yatakları biz yapardık.Yorganın kenarları düz
olmadımı,çarşaf gergin serilmedimi,anamdan fırçayı yerdik.Dağınıklığımız pasaklılığımız
ortaya serilirdi.Anamı kızdırmamak için, ablamla yatak çarşafını iki ucundan gergince
serer ve yatağın altına sıkıştırırdık.
Evimizin yemekleri Optimus marka gaz ocağında pişerdi.Optimus gaz ocağı
anamın herşeyi idi.Gözü gibi bakardı optimusuna .Külle dışını devamlı ovar ve pırıl pırıl
kullanırdı ocağını.Bakımlı bir ocağın çıkardığı tatlı fısıltı ,biraz sonra yemeğin tıkırtısına
karışırdı.Anam çocukluğunda ve gençliğinde, ocak yakarken ıslak odunların çıkardığı
dumandan gözleri çok acıdığı için,optimus ocak onun herşeyiydi.Yedek meme ve gaz
ocağı iğnesi devamlı hazırda idi..Optimusta arızaya müsaade edilmezdi.Yemek
optimusa konduktan sonra, ocağın altı kısılır ve ocağın fazla gaz yakmamasına dikkat
edilirdi.Çünkü öncelik tasarrufta idi.
Öğleden sonra evimizin alt katına, evin bütçesine ek gelir olması için kurulan halı
tezgahına halı dokunmak için.otururlardı.ablamla..Akşama kadar anam ve ablam halı
dokur.Dokunan halı , iki üç ayda biterdi..Halıcıdan bu süre sonunda bayağı iyi bir halı
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dokuma ücretini babam alır,evin bütçesine ne kadar eklerse,artanı ile ablama bir altın
veya bilezik alınırdı.Sadece halı dokuyarak evinin geçindiren aileler de vardı.
Bu ve diğer işler, anam tarafından, günlük rutin olarak hiçbir şikayet ve sızlanma
olmadan yapılırdı.Bir gün olsun '' bıktım bu işlerden ''dediğinin duymadım.Herşey saat
düzeninde yürürdü.Anamın tek kızdığı şey
üstümüzü kirletmemiz,sofrada kırık
dökmemiz, yemeği bitirmeden sofradan kalkmamızdı.Daha sonra dersimizi zamanında
yapmamamız idi.Anam okur yazar değildi ama,dersimizi yapmadığımızı nasıl anlardı
hala şaşarım.
Bu işler orkestrasının şefi anamdı.Evde onun direktifleri geçerli olurdu.,.İkinci
direktör ablamdı.Bu ikilinin yönettiği evimizin yaşam orkestrası hiçbir ses farkı
olmadan devam eder ,sürer giderdi.Çok varsıl değildik ama çok mutluyduk.Elbisemiz
yamalı idi ama ekmeğimiz katıksız değildi.Tatil bilmezdik ama, yazları bahçemizdeki
taşların üzerinde çok güzel ve serin geçirirdik..
Üniversiteyi çalışarak bitirdik..Çalıştıkça elimiz biraz ekmek tuttu.Muhasebeci
idik.Defterini tuttuğumuz beyaz eşya satan mükellefimizden Çamaşır makinası ve
Buzdolabını anama ve babama haber vermeden, ablamla seçtik.Ablamın haberi olmalı
idi. Anam o gün bir komşunun mevlüdüne gidecekti.Geç gelecekti eve..Bir kamyonetle
eve çamaşır makinasını ve dolabı getirdik..
Makine ve dolabı eve kurdurduk.Anam akşam üstü eve geldiğinde buzdolabının
içindeki soğumuş suları ve tel dolaptan aktardığımız yiyecekleri gördü,çok şaşırdı.Daha
sonra çamaşır makinasının yanına gittik.Anama artık çamaşırları elde yıkamayacağını,
sokak çeşmesinde durulama yapmayacağını ve rahat edeceğini söyledik.İşte o an !....
Yıllarca bunca zahmeti çeken, yaptığı bunca işten hiçbir gün ofladığını ve
biryerlerinin ağrıdığını söylemeyen ve yüzünden hiç gülümsemesinin eksik olmadığı, o
orkestra şefi kadın,hiç gözyaşına şahit olmadığım o şef kadın,O Memedellerin Geeni
,sarsıla sarsıla ağlamaya başladı.Bu ağlama mutluluk mu idi? Yoksa yıllarca birikmiş
yorgunluğun,emekleri yanında ona verebildiğimiz
bir su damlası kadar küçük
hediyenin, bardağı taşırmasının bir sonucu mu idi ?Bu bilemediğimiz bir ağlama idi. Bir
yandan dua ediyor ve bir yandan makinayı okşuyordu.Ettiği dualar o kadar içten ve
bonkörce idi ki, hayatında sanki kendisi hiçbir şey yapmamış da, hepsini biz yapmışız
gibi,Allahtan ne varsa bizler için istedi.Ettiği dualardan hiç kendine bir şey kalmadı gibi
bir şey. Hepsini bize istedi..Dualarıyla, ''artık ayağımızı yer,başımızı gün yakmayacaktı''.
Böyle diledi Allahtan biz için.
O akşam gözümü uyku tutmadı.Biz ne yaptık ki yarabbi, yıllarca didinen o kadına,
iki parça Makine aldık.Annemin dualarını sıralamaya çalıştım.Yetmedi gücüm.Ertesi gün
Memedellerin Geeni bir başka güzeldi gözümde.Çamaşır içinde kabarıp pul pul olan
elleri , bir gecede çamaşır yıkamadığı için pamuk gibi olmuştu sanki.Başka türlü okşadı
beni. Çok yumuşaktı elleri. Anamın yüzüne yerleşen mutluluk ise,başarılı geçen bir
konserden sonra orkestra şefinin, seyircilere dönerek, mutlu bir şekilde, ışıltılı bir gözle
gülümsemesi ve eğilmesi gibiydi.Bu güne kadar gördüğüm en mutlu ifade idi bu.
Rahat uyu büyük şef.
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Yarışmaya Ankara Emek‘ten katılıyor
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SANDIK RİTUELLERİ

İçinden yaşanmışlıklar dökülen sandıklara…
“Taşınmaktan nefret ediyorum.” diye düşündü genç kadın. Neyi atıp neyi
atmaması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Daha önce “Taşınırken atarım nasıl
olsa!” dediği her şeyi kutulayıp kaldırmaya başlamıştı. Ümitsizce içini çekti.
“Aşkım, bu dergiler kalacak mı, yoksa atılacak mı?” diye seslendi içeride başka bir
yığınla uğraşan kocasına.
Yıllar önce annemin, attıklarım yüzünden çok üzülerek ağladığını hatırlıyorum.
Başka bir şehre taşınacağımız günün arifesinde; ben sevinç içerisindeyken, oturup
hüngür hüngür ağlamıştı. Neden ağladığını bir türlü anlayamamış, onca abidik gubidiği
ayıkladığım için takdir beklerken, üzüldüğünü görünce çok gücenmiştim. Annem, her
bahar evi dip köşe temizlerken, ayağına dolanan ıvır zıvırları atacağını söyler dururdu
oysa ki… Ben de sırf ona iyilik olsun diye, büyükçe bir un çuvalına kırılmış, eskimiş
eşyalarımızı doldurmuş, eskiciye verivermiştim.
İşten geldiğinde; ilk önce -bir köşede yıllardır durduğu için artık yerde halka
şeklinde iz bırakan- ördekbaşı renkli abajurun salonda olmadığını fark etti annem.
Mermer altlığıyla çok hoşuna giderdi bu abajur. İlk maaşıyla almıştı onu, roman
okurken kullanmak için. Gerçi birkaç sene sonra bozulmuş, tamir ettirse de iflah
olmamıştı. Ne ışığı yanıyordu, ne de dore püskülleri temizlenebiliyordu, üstelik mermer
altlığının da bir kenarı kırılmıştı. Bir köşede durup duran işe yaramaz bir abajur neye
yarardı ki? İlk önce onu koymuştum çuvala…

Elinde evirip çevirdiği tahtadan yapılmış arap bacılara baktı üzgün üzgün. Annesi
bu eve taşındıklarında vermişti hatıra diye…
Kocaman küpeleriyle duvara karşılıklı asılan bu tahta figürler, bir ara gittiği her
evde vardı neredeyse… O gün bunları atmayı unutmuş, annesi de çok sonraları duvara
asmak için aldığı Afrika masklarını görünce “Bizim astıklarımızı beğenmezdin hani?”
diyerek acı acı gülümsemişti. Şimdi kendi duvarında asılı duran bu arap bacılar;
ailesinin tüm tarihine tanıklık etmiş, gördüklerini görmemiş, duyduklarını duymamış,
ser verip sır vermemişlerdi kimselere…

“Yaa! Bu arap bacıları ne yapsam ki? Bir akıl versene…” diye seslendi eşine.
“Atmaya kıyamıyorum, annem hediye etmişti, ama yeni eve de hiç yakışmayacak.
Ne yapayım?”
“Balkona takarız canım, birkaç rüzgar çanıyla karpuz fener de asarız yanına, güzel
olurlar.”
O un çuvalına ne çok eşya doldurmuştu halbuki… ‘Kendi hayatının bir parçası
olmayan nesneleri çabuk eliyor insanlar demek ki!’ sonucuna vardı aniden… Annesinin
o gün niye ağladığını -çok sonraları, iş işten geçtikten sonra tabii ki!- anlamıştı artık…
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Bir gün, annesi komşuda gördüğü karpuz dilimlerine heveslenip örmüştü. “Ne işe
yarayacak bu?” diye sormuştu babası, ama annesi de bilmiyordu ki aslında... En
anlamadıkları cevabı verdi bu yüzden: “Aman canım, süs işte!...” Ateşe benzer bir
kızılla ördü karpuz dilimlerini tek tek, üstlerine siyah iplikle çiğitlerini işledi. Kartondan
kalıplar kesti, dilim dilim

yapıştırdı. “Güzel olmuş.” dedi bitince babası, ne işe

yarayacağını hâlâ anlamamış olsa da…
Toz alırken insanı deli etmeye yarayan saçma sapan ‘şey’lerdi bu süsler kendine
göre. En azından o zamanlar… Kaldırıp kaldırıp atmıştı bir ayağı geçmişte, bir ayağı
bugünde olan nesneleri hayatından. Aralarında bir ilişki olsun, bir bağlantı kurulsun
istememişti. Şimdiyse sandığının yanında oturmuş, tıpkı annesinin geçmişte yaptığı gibi
ümitsizce başını iki yana sallıyordu. Ne yapacağını bilemiyor, hiçbir şeyi atamıyordu.
Korktuğu başına gelmiş, gittikçe annesine mi benzemişti ne?...

Ortalıktaki dağınıklıktan delice bir mutluluk duyan dört yaşındaki oğluna baktı
birden gülümseyerek. “Belki büyüyünce o atar bunları, çöp ev olmaktan kurtarır bizi.”
diye aklından geçirdi gülümseyerek. Sandıktan çıkardığı et bebeği gören oğlu, yanına
doğru koşturdu.
“Anne, bu benim kardeşim olsun mu?” diye sordu ufaklık, bebeğin kırpık tüllerden
gelinliğini çekiştirerek.
“Olsun bakalım.” diye cevaplarken oğlunu, sandıkta oyuncak bebek saklamanın
anlamsızlığını düşündü.
Gözü sandığına takıldı. Masif cevizden yapılmış, oyma sandık annesinindi.
Evlenirken çeyiziyle beraber vermiş ve “İçine ömrün dolsun, kızım…” demişti. Bu
sandık mıydı, o gün oymalarını ‘banal’ bulduğu? İnanamıyordu!... Ne güzel bir işçiliği
vardı üzerindeki tavus kuşlarının ve ne güzeldi kenarındaki uçuk pembe boyalı
karanfil…
Annesi de sandıkta saklardı önemli(!) eşyalarını. Babasına sorsan hepsi çulçaputtu ve annesi, sırf taşınırken kendisine işkence olsun diye, tutuyordu o sandığı…
Her bahar annesi sandığını açar, kendisini yanına oturtur, işli saten bohçalara sardığı
önemli eşyaları gösterirdi lavanta kokuları arasında… Annesinin yıllık ritueliydi bu.
Gurbete giden akrabaların getirdiği -ama kullanılmaya kıyılamadığı için sandık
köşelerinde şekilleri bile bozulmadan bekleyen- kokulu sabunlardan tut, etamin işi
pano, dantel işi yastık kılıflarına kadar her türlü şey vardı o zaman sandığın içinde.
Lavanta keseleri bile özel dikilmişti. “Naftalin sarartır.” derdi annesi, “Kese dikip içine
lavanta koyman gerekir, sakın unutma!”
Nokta. İşte bu kadar kesindi annesi… Kendi inandığından, doğru bildiğinden asla
dönmezdi. Etrafındakiler de, bir süre sonra, o doğrunun bir ucundan tutup yörüngenin
bir

parçası

oluverirlerdi

farkına

varmaksızın.

Benzemezdi

herhalde

ona,

benzememeliydi yani…
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Gözlerini kapayıp, tek katlı eski evlerini hayal etti. Eve dönüşte, sofaya girince
mutlaka gidip duvardaki dereceye bakardı. Nedense evlerin duvarında süslü, büyük
dereceler vardı o zamanlar… Soba iyi mi ısıtıyor, kötü mü ona bakıp anlıyorlardı
herhalde!... Geceleri tıkır tıkır sesiyle uyutmayan, tavuklu ve civcivli bir saatleri vardı
mesela. Çocukken köye gidip de tavukların sürekli yemlendiğini görünce amma da
şaşırmıştı. Açıklı koyulu yeşil yapraklarla çevrili plastik tabakları vardı bir de; gündelik
ama!... Porselen takımlar çok önemliydi o zamanlar, öyle herkese çıkarılmazdı.
Maazallah, kırılıverirlerdi de takım bozulurdu, annesinin deyişiyle. Sehpalarının üstünde
duran renkli cam küplerden yapılmış çakmaklar da vardı. Onlar da önemliydi galiba, bir
kere bile kullanıldıklarını görmemişti.

Gülümsedi birden; eşine söylediği, “O kaşık-çatal takımı misafirler için hayatım,
gündelik değil… Kullanmasana onları, çizilecekler.” lafını hatırlayınca. Ya da yeni
pijamalarını giymesine izin vermeyip, “Bir yere misafirliğe gidince giyersin canım”
demesine ne demeli? Taşınırken zarar gelmesini istemediği şeyleri sandığa
yerleştirmeye başladı tek tek...
Annesinin saklayıp kendisine verdiği zıbınları, ilk kundağı, kesilmiş ilk saçları, ilk
karnesi, dayısının düğününde giydiği gelinliği, fırfırlı elbisesi, et bebeği, tüm
çocukluğu…
Kuruttuğu gelin çiçeği, eşinden aldığı ilk hediyesi, gittikleri sinemaların biletleri,
kitap aralarında kuruttuğu gülleri, mektupları, ona ördüğü eskimiş kaşkolu, tüm genç
kızlığı…
Çok sevdiği eski moda zarflı fincanları, ninesinin verdiği gümüş gülsuyu takımı,
bahçeleri için elleriyle yaptığı rüzgar çanları, arap bacıları, özene bezene evi için aldığı
ıvır zıvırları, süsleri, tüm hayatı…
Sonunda her şey sandıktaki yerini almıştı kıdem sırasına göre… ‘Annem görseydi
gülerdi herhalde!’ diye geçirdi içinden. Kırmızı kurdeleli anahtarıyla kilitledi ceviz
sandığı bir güzel.
Eşi hayretle bakıyordu bu sahneye, “Aman Allah’ım,” dedi. “Yangında ilk
kurtarılacaktır yazan kırmızı etiket de yapıştırdın mı bari!...”
“Gerek yok ki,” diye cevapladı onu. “Her kadın, ana yadigârı sandığının yangında
ilk kurtarılacak eşya olduğunu bilir.”
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AYŞEM
Ufuktan dalga dalga şarap rengi bulutlar vurunca akşama, bir adam iniyordu
üzüm bağlarının arasından kasabaya. Dededen kalmaydı bu bağ, aileden kalma tek
yadigar. Aşıklar diyarı idi kasabanın adı oysa kimsecikler kalmazdı akşamları. Evde dört
çocuk ekmek bekler, bakkalda iyi gitmemiştir işler. Yunan gittikten sonra mahallenin aı
olmuştur Şehitler tepesi. Hacı Mahmut Dede den kalma güzel bir ev. Çok odalı bir sofa,
geniş bir bahçe. Bahçenin ortasında büyük havuz, yanında tekne gibi küçük havuz.
Bahçede erik ağacı boy atmakta, ufukta hava kararmakta. Mehmet Efendi seslenir
Ayşe kadına yemek hazır mı diye, Ayşe kadın duymaz bile yüreği buruk haliyle. Bütün
gün halı tezgahının başında beli bükülmüş, dört çocuk peşinde bir dertli yükmüş. Kız
kardeşi gibi bulamadı bir zengin koca, eremedi rahata. Ayşem bütün gün halı
dokumakta, çocuk bakmakta. Geçen gün gitti kardeşine çocukların karınları doysun
diye, çocukları azarladı kız kardeşi, Ayşe al şu çocukları, çok yediler diye. Ayşe dört
çocukla düştü yola, yolda dayanamadı gözyaşları aktı yere. Küçük oğlan anladı, ana ne
var hasta mısın diye yanına vardı. Ayşe’nin içinde bir lokma sanki, bir türlü yutamıyor,
kardeşinin yaptığını unutamıyor…
Ertesi gün oturdu Ayşem yine halının dibine. Kınalı, narin elleri başladı ilmekleri
elemeye. Kirkiti vurdu motiflerin üzerine, başladı tüm gücüyle nakşetmeye. Tam o
sırada bir müşteri girdi içeriye, bu halı Cuma ya bitecek dedi. Günde beş kuruşa yapar
Ayşem bu işi, akşamları nefes nefese kalır. Ayşecik ne düğün bildi ne mutlu bir yuva.
Bütün ömrünü dokudu bir halıya, yüreğini nakşetti her bir sıraya. Güzel Ayşem, Gün
Ayşem, sen gün yüzü göremezsin Ayşem, çünkü sen şanslı değilsin Ayşem. İldiğin her
bir ilmek, gözlerinden akan kanlı yaş. Halıya verdiğin her nakış, göğsüne esen karakış.
Gözlerin yine doldu, bak akşam da oldu, bakışların uykulu, motiflerin duygulu, vur,
kirkitin inlesin, artık hikayen bilinsin. Halı başında geçen ömrün, destanlar gibi
okunsun gün be gün. Müşteriler bir bir giriyor ama daha çok ilmeğin var. Senin ne işin
var elin işinde, senin ömrün geçecek halının direğinde. Ağlama yana yana, bilsen ne
mutlu sana. Yıllar sonra hikayen herkesçe bilinecek, dilden dile geçecek…
Daha bitmemiştir Ayşe’nin çilesi, budur hikayenin en can alıcı yeri. Birgün
Mehmet Efendi yine dellenir. Ayşe’nin üstüne varır. Alışkındır Ayşem bunlara, birkaç
kaburga ağrır, ekmek sara oralara. Ama o gece yiyince başına odunu, yataktan bir
daha kalkamaz. Üç gün üst üste kusar sonra da yatakta zangır zangır titrer. Demir bir
somyenin üzerinde kıllı battaniyesiyle can verir. Hiç aklı ermemiştir zaten dünya
işlerine, onun ölümü bir sır olur evin içinde. Herkes saklar bunu, yoksa tutulur
karakolun yolu. Belediyeden gelen ekibe kuduz oldu denir, zavallı Ayşe’nin cesedi
kireçli toprağa verilir. İşte dostlar bu çileli Ayşe’nin türküsüdür, dirisi gibi ölüsü bile
saygı görmemiştir. Kadın olmanın ciğeri delen çilesi, bütünüyle Ayşe’nin hikayesi…
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