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

Yarışmaya İzmir’den
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İletişim
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İzmir
Tel: 0542 684 57 76

VAKTİNDE GEL SEVGİLİM

ocukluğumda annem, babam, halam
ve babaannemle birlikte İzmir’de
oturuyorduk.
Pencereden
baktığımızda kocaman bir dağ
görünürdü. Evimizde mutluluk sözleri, kahkahalar
eksik olmazdı. Babaannemin bilgiç tavırları,
annemin neşesi, halamın hayat dolu gülüşleri,
esprileri evimizi diğer evlerden farklı kılardı.
Ben o zamanlar on iki yaşındaydım. Halam
ise yirmi üç yaşındaydı. Nişanlıydı. Nişanlısı
Hakkâri’de askerlik yapıyordu. O gelir gelmez
evleneceklerdi. Nişanlısından gelen mektup
zarflarının üzerinde gönderen yerine Seni
seviyorum, yazısı bulunurdu. O da ona ‘kıvırcığım’
diye yazardı.
Bölgede çatışmalar olduğu için halam
nişanlısını çok merak ediyor ve onun için
endişeleniyordu. Her gün televizyondaki askeri
çatışma haberlerini korkuyla izliyor, ölenlerin
arasında nişanlısının olmaması için dua ediyordu.
Onların çatışmaya gideceklerini öğrendiğinde
sabaha kadar uyumuyordu. Hele bir keresinde
halamın “Ya ona bir şey olursa, ben ne yaparım.
Allah’ım, askerliğini tek bitirsin, isterse kolsuz,
ayaksız gelsin, ben ona bakarım. ” diyerek
ağladığını içim acıyla dolarak hatırlarım. Eniştem de
ona her gün telefon etmeye çalışıyordu ama zor bir
dönemdi tabii.
Kayınvalidesi ise huysuz bir kadındı. Eşi
öldükten sonra oğlunu çok büyük zorluklarla
büyütmüş, bin bir emekle okutmuştu. Belki de bu
yüzden eniştem de ona düşkündü ve onu asla
yalnız bırakmak istemiyordu. Halam, ilk önce
kayınvalidesiyle oturmayı kabul etmişti ama daha
sonra onu tanıdıkça bu düşüncesinden vazgeçmişti.
Kadın despot ve kompleksliydi. Oğluna düşkünlüğü
hastalık derecesindeydi. Onu kimseyle paylaşmak
istemiyordu. Üstelik halama da baskı kuruyor,
giydiklerine karışıyor ve sözlerine hep başka
anlamlar yüklüyordu. Özellikle babaannemle
arasında uyuşmazlık vardı. Babaannem halama bu
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kadınla beraber oturmaması gerektiğini, ısrar ederlerse ayrılmasını söylüyordu.
Ama halam nişanlısını çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirtiyordu.
Nişanlısı bir süre sonra sağ salim askerden döndü. Kayınvalide sorunu
çözümlenmediği halde düğün hazırlıklarına başlandı. Bu sırada iki aile birbirini yedi.
Herkes birbirini incitti. İğneleyici ve aşağılayıcı sözler söylediler. Bu yüzden halamla
nişanlısı sürekli zor durumda kaldılar. Ancak iki kayınvalide arasındaki bu gerginlik
daha sonra onlara da sıçradı. Halam sevinç içinde koşarak gittiği buluşmalardan
artık yüzü asık dönüyordu. Nişanlısı ona, “Beni seviyorsan annemi de kabul edersin.
Ne var, annem de bizimle otursun. ” diyormuş. Halam, “Seni seviyorum ama onunla
anlaşamıyorum. Her şeyime karışıyor, daha da kötü olacak. ” deyince de nişanlısı,
“Sen beni sevmiyorsun, zaten annen de sevmiyor. Ne yaptıysam size yaranamadım.
Beni eziyorsunuz, bizi aşağı görüyorsunuz. ” gibi sözler söylüyormuş.
Evde ise babaannemin ayrıl baskısı artmıştı. Yine böyle buluştukları bir gün
aralarında küçük bir sebepten anlaşmazlık çıkmış. Olay uzadıkça uzamış, sinirler
iyice gerilmiş. Nişanlısı ona “yeter artık, çek git yanımdan, dayanamayacağım!”
demiş. Halam “Beni artık sevmiyor musun?” deyince o da, “Sevmiyorum,
istemiyorum. Çünkü siz bizi hor görüyor, ezmek istiyorsunuz” demiş. Halam, “Ben
seni çok seviyorum, ezmiyorum. ” dediyse de onu inandıramamış. Gözlerindeki kin
ve nefreti görünce de daha fazla ısrar etmemiş. Halam bir ara öylesine kötü olmuş
ki, o an ağzından kan geldiğini sanmış. Nişanlısının bu halini fark edeceğini,
arkasından geleceğini sanmış ama nişanlısı bunu fark etmemiş bile.
Eve geldiğinde ise ağzını kapatan büyük bir peçete vardı. Kusuyordu. Kustuğu
kan değildi. Ama o kan kusar gibi kırılmış, hayal kırıklığına uğramıştı. Sürekli “Ben
onu ezmedim, küçük görmedim, sevdim. ” diyordu.
Bir süre ayrıldıklarını kimseye söyleyemedi. Ona göre nişanlısı söylediği
sözlerden utanacak, bu ayrılığın sonunda her ikisi de hatalarını anlayacak ve
birbirlerine koşacaklardı. Bu aşk çok büyüktü, öyle hemen bir darbede yıkılamazdı.
Onu her geçen gün daha da çok özlüyordu. Hatta bir gün kanaviçe yaparken
anneme, “Biliyor musun, bu iğneyle şu karşı yamaçtaki dağı deldiğimde nişanlıma
kavuşacağımı bilsem, hiç durmaz hemen işe koyulurdum. ” demişti. Geçen zaman
içinde halam kendini iyi tartmış, nişanlısına karşı yapmış olduğu yanlışlarını
abartarak da olsa, “Bende de hata var. Daha düzgün konuşsaydım, o da daha farklı
tepki verirdi. ” der hale gelmişti. Tek istediği nişanlısının ondan özür dilemesi, kırılan
gururunu onarmasıydı.
Aradan sekiz ay geçmişti. Eniştemden hâlâ bir haber yoktu. Sonra bir
komşularından öğrendik ki annesiyle birlikte İzmir’den ayrılmış. Kimse tam olarak
nereye gittiğini bilmiyormuş. Bir daha İzmir’e gelmeyeceklerini söylemişler, o kadar.
Birkaç sene sonra da biz, babamın işi nedeniyle İstanbul’a yerleştik. Buna
halam çok sevindi. Acı hatıraları dolu İzmir’in adını bile duymak istemedi. Hiç
dinlenmeden çalıştı durdu. Aşk hayatına elini atmadı. Eski neşesi, esprili hali
kayboldu gitti. Bazen iki şarkı mırıldanırdı. ‘Eller ayırsa bile biz ayrılamayız’, bir de
‘Vaktinde gel sevgilim, geç kalmış olmayasın. ’ Bu şarkıları öylesine içten, öylesine
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hüzünlü söylerdi ki, gözlerine bakan herkes onun çok mutsuz olduğunu, kırgınlığının
bitmediğini anlardı.
Aradan koskoca on sene geçti. Bir gün, halamla Antalya’ya tatile gidiyorduk.
Çok neşeliydik. Ama yolda kaza geçirdik. Arabamız keskin virajları geçerken karşı
yönden gelen bir otobüsle çarpıştı. Başımı vurup bayılmışım. Gözlerimi tekrar
açtığımda ortalığı kan götürdüğünü gördüm. Çığlık sesleri insanın yüreğini
deliyordu. İlk şoku üzerimden atınca gözlerim halamı aramaya başladı. O anda ona
gömleği kan içinde otuz beş yaşlarında bir adamın sımsıkı sarıldığını, kan içindeki
yüzünü sürekli öptüğünü, kendi kolundaki yaraya aldırmadan ona sürekli “Ne olur
ölme, seni çok seviyorum. Yıllarca izini aradım tam bulmuşken yalvarırım beni
bırakma. ” dediğini fark ettim. Çıldırmış gibi “Yardım edin!” diye bağırıyor, adeta
çırpınıyordu. Halamın gözleri kapalıydı. Kendinde değildi. Ama o “Seni seviyorum,
meleğim benim. ” diyordu.
Başımdaki şiddetli ağrıyla tekrar bayılmışım. Kendime geldiğimde
hastanedeydim. Başım sarılıydı. Bir gün daha iç kanama ihtimaline karşı hastanede
tutulacaktım ama kendimi iyi hissediyordum. Ancak halamın durumunun kötü
olduğunu, yaşamasının zor olduğunu, bilincinin yerinde olmadığını öğrendim. Korku
içinde ikinci kata, yoğun bakıma çıktım. O sırada odanın tam karşısındaki koridorda,
kaza yerinde halama sarılıp ağlayan adamı gördüm. Gözleri şişmişti. Acı içinde
kıvrandığı belliydi. Hiç konuşmuyor, sadece donuk gözlerle bakıyordu. Elinde bir
fotoğraf ve bir de kâğıt vardı. Fotoğrafa doğru bakıp, ‘Sen ölürsen ben de ölürüm,
affet beni’ diyordu. Adamı merak edip yanına yaklaştım. O sırada onun elinden
kâğıt düştü. Ben aldım ve ona uzatacakken gözlerim yazıya ilişti. Bu bir adresti. Ama
olamaz! Bu bizim adresimizdi. Daha da merak edip fotoğrafa baktım. Bir kalp içinde
el ele vermiş iki sevgili ve üzerinde ‘Hep seni seveceğim’ yazısı gördüm. Birden o
kadının halam olduğunu fark ettim. Halamın gözleri gülüyordu. Adama baktım ve
saçlarının kıvırcık olduğunu fark ettim. İçim cız etti.
Doktorlar birkaç dakikalığına yoğun bakıma girebileceğimizi söylediler. Ben
ve o adam içeriye daldık. Adam halamın ellerini tuttu. Yalvaran ses tonuyla onu
bırakmamasını istedi. Ardından bir sürü aşk sözcüğü sıraladı. Halam o an önce elini
kıpırdatarak, sonra da gözlerini yavaş yavaş aralayarak tepki verdi. Bakışları
birbirleriyle karşılaştığında ikisinin de gözleri görülmemiş bir mutlulukla pırıl pırıl
parladı ve gülümsediler. Hayatımda bir daha onlarınki gibi mutlulukla bakan gözleri
hiç görmedim. Yaşayamaz denilen halam sevdiğinin sevgisi sayesinde hayata
tutunmuş, mutluluğu birbirlerinde arayıp bulmuşlardı. Bu sefer nişanlısı vaktinde
gelmişti.
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özlerimi
açtım.
Ablamlar
yataklarında yoktu. Üç kız kardeş
evin girişindeki salonda divanlarda
yatıyorduk.
O
divanlarda,
düşmeden nasıl dönüyorduk bilmiyorum.
Salonun kapısı yarı aralıktı, dışarıdan baharın
gelişini müjdeleyen ot ve çiçek kokuları
geliyordu burnuma. Bir de göğsümde uyuyan
kedim Mercan'ın kuyruğu…Uyurken çıkardığı
sesler o kadar kuvvetliydi ki, nasıl olur da bu
hırıltılarla uyanamadım, şaşırmıştım. Mercan'ı
okşadım, okşamamla uyandı, “miyav” deyip
iyice gerindi ve yüzüme doğru yaklaşıp bana
sırnaşmaya başladı. Başını okşadım, o da her
zaman olduğu gibi benim yüzümü yalamaya
başladı. Her dil darbesinde gıdıklanıyor ve
gülüyordum. Sesleri duyan annem mutfaktan
geldi:
Aaa, bak yine kapıyı açık bırakmışlar,
diyerek ablamlara kızdı. Mercan'ı üstümden
alıp, yere attı. Yataktan kalktığım sırada,
ablamlar bahçede yüzlerini yıkamış, içeri
giriyorlardı. Annem tüm gün ev ve tarla işleriyle
uğraştığı, hayvanlara baktığı için öyle zayıftı ki. .
. Onu hiç oturup, dinlenirken görmüyordum. Bu
durumu bilen ve üzülen Hürriyet ablam,
yorganları toplarken anneme yardım etti.
Büyük ablam Hürriyet, narin, ince yapılı,
uzun siyah saçlıydı. 27 Mayıs'ta doğduğundan,
dedem ona bu ismi vermiş. Liseyi okumak için
akrabalarımızın evinde, başka bir şehirde
kalıyordu. Hafta sonu için eve gelmişti. Ona
hayrandım. Beni sevmesine, uyumadan her
gece önce benimle düşlerini konuşmasına…
Ortanca ablam Zahide, evin asi çocuğuydu;uzun
sapsarı saçları vardı. Beni korur ve kollardı.
Babaannemin adı konduğundan mı ne, onun
gibi becerikliydi ve tüm köy halkı tarafından çok
sevilirdi. Köyde ne kadar hayvan varsa hepsini
tanır ve sokakta bulduğu sahipsiz kedileri,
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köpekleri eve getirirdi. Her seferinde de annem ve babam ona kıyamaz, getirdiği
hayvanlara sahip çıkarlardı. Bense, çok korkak olduğum için bahçeden dışarı
çıkmayan, pek konuşmayan, tek arkadaşları bahçedeki hayvanlar olan, şişman, kısa
saçlı bir çocuktum.
Onlarla birlikte aynı sofrada yemek yemek çok güzeldi. Annem biz seviyoruz
diye, kendi yaptığımız tereyağ yerine, bakkaldan aldığımız margarini ekmeklerimize
sürüp bize verdi. Acele acele kahvaltımızı yaptık. Tarlaya pamuk çapalamaya
gidecektik.
Tarlaya gitmek için kapıdan çıkmıştık ki yine o kötü adam çıktı karşımıza. Bizi
gördüğüne sevinmişti sanki. Traktörün tepesinde yüksek sesle gülmeye başladı.
Annemin arkasına saklanmış ve siyah kıvrağına sımsıkı yapışmıştım. Çünkü bu sarı
suratlı adam, beni kaçıracağını söylüyordu anneme. Bunu söylerken de sürekli
sırıtıyordu. Zahide ablam adama kızdı:
Vermem kardeşimi sana, git, git burdan…deyip bağırıyordu. İkimiz de
ağlamaya başlamıştık. Derken adam traktörden indi ve ablamı yakaladı :
Madem sen kardeşini vermiyorsun, ben de seni kaçırırım, diyordu.
Annem ve ablamsa sanki biz kaçırılalım diye bekliyor, adamla birlikte
halimize gülüyorlardı. Adam ablamın ve benim ağlayışımıza ve çığlıklarımıza kulak
asmadı. Kucağında ablamla traktöre bindi. O zaman anladım, kötü adam ablamı
resmen kaçırıyordu. Korkağın teki olan ben annemin arkasından fırlayıp adamın
bacaklarını çekmeye, vurmaya başladım. Kalbim duracaktı korkudan. . . Tüm köy
bizim çığlıklarımızla inliyordu. Sesleri duyan karşı komşumuz Ömer amca çıktı
evinden ve adamın elinden ablamı aldı. İkimiz birbirimize sarılıp, ”Kardeşimmm”,
”Ablaaaa” diyerek, içimizi çeke çeke ağladık. Kötü adam traktörü çalıştırıp,
kahkahalar atarak gözden kayboldu…
Tarlaya giden o uzun, her iki yanında da kavak ağaçları olan yolu yine
ablamlarla yürüyordum. Yanlarındaydım. Yol boyunca koşarak, sıçrayarak etrafı
seyrediyordum. Kuşlar, susmamacasına ötüyorlardı; hiç bana benzemiyorlardı.
Çünkü ben konuşmayı sevmiyordum, sadece kendi dünyamda konuşuyordum;
gördüğüm her şeye mutluluğumu anlatıyordum. Şu an olduğu gibi… Hava ne
güzeldi, ablamların elleri, annemin yazması, ne güzeldi…
Annem çapa yapmaya başlamadan, evde hazırladığı yiyecek sepetini, dut
ağacının altına, tulumbanın yanına bıraktı. Ben ve Zahide ablam ağacın altında
oturduk, annemlerse çapaya başlamışlardı. Tarlamız uzun inceydi. Annem ve ablam
bizden uzaklaştıkça, içimdeki korku da artıyordu. Ya o kötü adam buraya da gelirse?
Beni ve ablamı kaçırırsa? Ya bir daha onları hiç göremezsem?Bunları düşünerek
ablama iyice sarıldım…
Öğle yaklaşıyordu. Hava da ısınıyordu iyice . Annem ve ablam sıralarını daha
çabuk bitirsin diye, bizde tarlanın diğer başından çapalayarak onları karşılamaya
başladık. Ama onlar hemen yanımıza geliveriyorlardı, ne kadar da hızlı
çapalıyorlardı…
Çapanın sapının ellerimizde su toplattığını, öğlen yemeğini yerken fark ettik.
Canımız acıyordu ama annemiz üzülmesin diye belli etmiyorduk. Annemler dutun
‐ 22 ‐

gölgesine uzandılar, çok yorulmuşlardı. Biz de onların yanına uzandık. Dut ağacının
verdiği serinlik, ablamlar, annem… Ne güzeldi… Rüzgarın yüzümüze değmesi, dut
ağacının rüzgarla oynaşan dallarını yerden izlemek, gökyüzü… İçimdeki huzur ve
mutluluk beni uykuya çoktan teslim etmişti bile.
Düşümde, paramız olmadığı için alamadığımız şemsiye çikolatalardan
yiyorduk. Tadı ne güzeldi;elimde tutup onu çeviriyordum. Bir paraşüt gibi yere
iniyordu yavaş yavaş, sonra tam yere düşecekken yakalıyordum. Yakalayıp afiyetle
yiyordum, yerken de dünyanın en zengin çocuğu oluveriyordum. Ama bir tane
yetmiyordu, durumu anlayan ablam bana bir tane daha veriyordu, demek ki o
benden de zengindi. Çikolatayı havaya fırlattığım an, kulakları sağır eden bir
gürültüyle uyandım.
Annem:
Amanınnn… Gızzz, neydi o öyle, bomba mı atıldı yoksa ? diye ayağa fırladı.
Hepimiz sesin geldiği yere baktık. Çok korkmuştuk. Dumanlar ve alevler
yükseliyordu. Nefesimin yettiği yer kadar uzaklıktaydı eğer bir koşu gitseydim.
Köyden patlamayı duyanlar, traktörlere doluşmuşlardı bile.
Hürriyet ablam bir uçağın düştüğünü söyledi bize. O an, ”Düşen bir uçaksa
pilotu ne olmuştur acaba ?”diye düşünmeye başladım. Bir de Mercan'ı. Canım
dostum ne çok korkmuştur kimbilir, saklanacak bir yer bulabilmiş midir acaba ?
Annem :
‐Ahhh gari ahh, ahh kıyamam ben, yanıyorlar çocuklarım…diye dövünüp
ağlamaya başladı.
Köyün erkekleri sürülmüş tarlaların ortasında traktörleri bırakıp, koşmaya
başladılar. Onların koşuşunu izledikçe içimden “Neden daha hızlı koşamıyorlar “diye
kızıyordum. Ben koşsaydım eğer, şimdiye kadar oraya varmış ve pilotları alevlerden
kurtarmıştım. Traktör bulamayan diğer köylüler de yollara dökülmüş geliyorlardı. Bu
kadar insanı, böyle telaşlı ve üzgün görmemiştim. Hele annemi hiç. O kötü adam
bile, beni kaçıracakken böyle üzülmemişti.
Zahide ablam birden sevinçle bağırmaya başladı. Öyle tuhaf bir sevinç
çığlığıydı ki, ben bile korktum:
_Anne bakın, bakın…
Eliyle gökyüzünü gösteriyordu.
Sanki herkes onun çığlığını duymuş ve aynı anda, parmağıyla işaret ettiği
yere bakıyordu. Kafalar gökyüzüne çevrilmişti. Gökyüzünde iki paraşüt vardı. Tıpkı
benim çikolatalarım gibi yavaşça yere doğru süzülüyorlardı. O üzgün ve telaşlı
kalabalığı, birden büyük bir sevinç ve mutluluk kaplamıştı. Bu sefer gözyaşlarının adı
değişmişti. Hem ağlayıp, hem de birbirlerine sarılıyorlardı. Ablamlarla da biz
birbirimize sarılıp, zıplayarak dönmeye başladık. Tarlalara lunapark kurulmuş,
insanlar dönme dolaplara doluşmuşlardı.
Elimi uzatıp onları yakalamak istedim, tıpkı patlama sesiyle yere
düşürdüğüm şemsiye çikolatalarım gibi. Ama, gelin alayı gibi bir kalabalıkla baş
edemezdim. Hele o kötü adamın traktörünü orada görünce…
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Hürriyet ve Zahide ablamın ellerini sımsıkı tuttum. Onlar da beni “Uççç
uçççç” diyerek kaldırıp koşmaya başladılar. Başımı gökyüzüne çevirdim, ne çok
çikolata vardı…
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ayallerini süsleyen umutları
gerçek olmak üzereydi. Kazı
kazanın ilk iki kutusu elli bin
liraydı. Bir elli bin lira daha
çıkması hayatını kurtaracaktı. Artık el
evlerinde oturmayacaktı. Ev sahiplerinin gönlü
olsun diye, kirayı az arttırsın diye, oğlum
Almanya’dan gelecek, kızım evlenecek gibi
bahanelerle çık demesinler kendinden
memnun olsunlar diye alttan almak zorunda
kalmayacaktı. Başı dik göğsü ilerde bir
komutan edası ile girecekti evine… Kazıyacağı
dört kutudan bir tanesinden daha bir elli bin
lira çıkacaktı, hepsi o.
Benler oluşmaya başlayan sağ elinde
tuttuğu kazı kazanın üçüncü kutucuğunu
kazımaya başladı, ilk rakam beşti, beş. Evet,
canım beş işte.
Üç beş tel kalan kızıl saçlarının
diplerinden başlayan ter damlaları yuvarlak iri
yanaklarından aşağıya doğru süzülüp, kalbi
yerinden
çıkacakmış
gibi
atarken
damarlarındaki kanın isyanı ile dizleri de
titremeye başlayınca kaldırımın kenarına zar
zor oturdu.
Bir yandan derin derin nefes almaya
çalışırken diğer yandan tansiyon hapını
aramaya başladı… “Nerede bu Allahın cezası
hap?” Ne kadar da çok cebi vardı bu ceketin.
Yüzlerce defa söylemişti “Hapın yerini
değiştirme, bulamıyorum hanım” diye…
Nihayet! Hapı dilinin altına yerleştirdiğinde
aklında ölüm, titreyen elindeyse umutları
vardı. Çakır gözlerinin önünde yıldızlar dans
etmez olup vücudu titrememeye başladı. Kazı
kazan bileti elinde amma da kırışmıştı. “Acaba
kırışık bilete para öderler miydi ki? Biletçiye
sorsam mı diye düşündü?” Biletçi demez
miydi, “Ne o amca ikramiye mi çıktı biletine
ver bir bakayım diye?” Nasıl ispat edebilirdi ki
biletin kendisine ait olduğunu? “Onun
‐ 25 ‐

ikramiye çıkması muhtemel biletini, biletçi elinden alırsa, o zaman ne yapabilirdi ki?
En iyisi kazımaya devam etmekti. ” Hele bir çıksın sonrası kolaydı.
Tüm vücudu gene titriyor, kalbi gene çarpıyor gözleri kararıyordu ancak bu
seferki tamamen heyecandandı. Milim milim kazıdığı kazı kazan bileti değil
umutlarıydı. Beşin devamı sıfır, beş ve sıfır oldu elli. Olay basitti şimdi; bir nokta üç
sıfır ve rakamların altında da yazı ile elli bin lira yazdı mıydı, tamamdı işte. O zaman
en büyük gelinine demez miydi “Bak hor gördüğün fakirin de artık bir evi var” diye.
Tamam, canım bu iş bu kadar. Yetmiş yaşında da olsa artık ev sahibi
olabilecekti. Belki de evdeki birkaç parça eşyayı da değiştirebilecekti. Evdeki en yeni
eşya üçüncü çocuğun doğumunda alınan kumandalı televizyondu. Eh o da nereden
bakarsan bak vardı bir yirmi beş yıllık. İşte bu be bir sıfır daha… Ayakları uyuşmaya,
başı kaynamaya başladı. Kaldırımdan kalksa ve yavaş yavaş parka, ağaçların
gölgesine doğru yürüyebilse… Dili damağı da kurumuştu. Her zaman övündüğü ince
narin, kemersiz kibar burnunda gözlüğü bile durmuyordu terden. Kâğıt mendillere
inat, sol arka cebinde taşıdığı eşi kokan ütülü mendilini çıkardı. Dikkatlice açtı –
mendili katlı olarak kullanmayı hiç sevmezdi‐ burnunu gözlerini Atatürk kaşlarını
sildi, başını kuruladı. Gözlüğünün camlarını hohlaya hohlaya bir güzel yağdan kirden
arındırdı. Bir rakam daha kazıdı. “Onca heveslendirdi de! Yapma ne olursun, bunu
bana yapma. Ev sahibi olmaya bu kadar yaklaşmışken. Lütfen Tanrım dünya gözüyle
mutluluğu ben de tadayım artık. ” Bildiği duaları okurken dördüncü kutuyu “Bir
çırpıda, O ne? Yüz bin! Canın çıksın emi! Elli bin lira olsaydın! Alacağım evi
anlatırdım şimdi ukala ortanca damat bozuntusunun yanında. Ve mahalleli nasıl da
seferber olurdu alacağı evi bulmak ve taşınmasına yardımcı olmak için” Oldum olası
yeni evde falan gözü yoktu ki. Üç aylığını çektiği zaman kiraya vereceği parayı “Al
hanım bu da senin. Dilediğin, istediğin ne ise, canın ne istiyorsa al” diyebileceği kira
vermediği bir evdi istediği. Sonra bakkala girse, bir rakı alsa büyük, hadi büyük
olmasa bile ufak ve şalgam suyu –hem de acılı‐ oradan kasaba pirzola alsa ikişerden
dört adet, kaç gram gelirse gelsin. Bir masa kursalar karı koca felekten bir gece
çalsalar mutlu mesut ve sevdikleri bir şarkı doldursa odayı ve dans etseler yıllara
inat, üç ayda bir ve senede dört defa, insan olduklarını yaşadıklarını hissetseler.
Kazınacak iki kutu vardı, bir tanesinden yıllarca hayalini kurduğu bir ev
çıkacaktı, çıkmalıydı, çıkmak zorundaydı. Çatı katı olmuş, giriş katı olmuş, ne fark
eder ki, bir ev işte, kapısını dostlarının mahallelinin çaldığı ama ev sahibinin
çalmadığı, onların olan bir ev. “Seninle senli benli olmadık hiç. Senden bir şey de
istemedim ve karşılığında da sen de bana pek bir şey vermedin. Birbirimizi meşgul
etmeden yaşadık, yıllar boyunca. Kalan iki kutudan birinden elli bin lira çıksa ve ben
de, mutlu bahtiyar bir ihtiyar olsam…” Yıllar yıllar önce terfi etme şansı doğduğunda
ellerini açıp dualar etmişti ama doğru dua edemediği için terfi de edememişti. Böyle
olduğuna inanmıştı yıllardır, inanmaya da devam ediyordu. “Hadi ama benim için
değilse bile namazlar kılıp, hatimler indiren cehenneminden kurtulup cennetine
girebilmek için uğraşan benimle evlendiği için baba mirasından bile mahrum kalan
eşim, ben öldükten sonra üç kuruş emekli aylığı ile el evlerinde, kiralarda rezil
olmasa ne olur sanki? Kutuyu sondan başa doğru mu, hızlı mı, tek tek mi ve önce
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hangi kutuyu kazısam? Kazıma içinde yazı tura atılmaz ki canım. İşte sıfır, bir sıfır
daha şimdi nokta değil bir sıfır daha lazım, “kalksam da şu ağaç altına gitsem hasta
olursam kim bakar ki bize? Kızın düğününde kaptığı hastalık sonucu küçük oğlanın
düğününe bile katılamayan kadın mı bakacak bize! Çarşı pazar faturalar biz açlıktan
ölürüz valla. Şu halime bak ter ceketten bile dışarı çıkmış” Giyecek tek ceketi de
buydu şimdi dostlarının yanına giderken ne giyecekti? “Peki, bilet paraları nasıl
alınıyor acaba? Şimdi bir de Ankara’ya gitme işi çıkarsa! Hayır, evde yalnız
bırakamam, dayanamaz yalnızlığa. Yanına birini bulsam, ama kimi?” “Hadi bir beş
çık ve bitsin her şey! tüh bir sıfır bir de bir, ne etti yüz bin lira, o ha! Bana lazım olan
bir beş rakamıydı, tam ev sahibi olacak iken buralardan da dönülmez ki şimdi.
Tekrar nasıl kira verir, nasıl kira artışı konuşur nasıl vazgeçerim pirzola, rakı, müzik
ve danstan”
“Gidip kaldırımın aynı yerine gidip otursam biraz beklesem ve güneş rahatsız
etse. Kan basınç uygulasa, kalp hızlı ritmini bulsa” Son şans son kutu “Hayır
çıkmazsa şimdi ben nasıl anlatırım iki ekmek parasını kazı kazana verdim diye. Hay
Allah ne yapmalı nasıl etmeli de ev paramı bu biletten almalı acaba? Nasıl uydum
bu şeytana! Nerden uzandı elim, nasıl verdim parayı da aldım kazı kazanı. Parayı
vermemiş olsaydım: “Al kardeşim şu biletini, elli bin lira çıkıyor bak “ der, çeker
giderdim arkama bile bakmadan. Eve ekmek almadan gitmenin tek açıklaması bir ev
parası ile eve dönebilmek. Kalk akılsız adam, Kalk! Kaldırıma git… Otur güneşe. İlk iki
kutuyu, öylesine laf olsun diye hiçbir şey düşünmeden kazımıştım. Tansiyon ve ter
ile sadece kazımıştım. Gene öyle kazımalıyım. Kaldırımın kenarına, güneşe bir elinde
umutları bir elinde evi… “Kahvaltı hazır bey, çayını koyuyorum, soğutma hadi. ”
“Dur hanım, son kutuyu kazıyorum. ” “Uyansana, kalkıp kahvaltıya gelsene bey”
“İşte tamam… Bu kadar, hanım. Merak etme ekmek almadım ama geleceğimizi
kurtardım. ” “Uyan ne olur bey! Bırakma ne olursun!. . . ”
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ava bulutlu, ağır gri bulutlar
şehrin üstüne çökmüş, denizin
mavisi yerini gri ve gri tonlarına
terk
etmiş,
şehir
her
zamankinden boğuk, basıktı. Üç katlı bir bina,
çatı katının balkonundan içeri esen ılık esinti,
saatin tik tak sesi yaşının verdiği tok sesle
birleşiyor, sessizliğin içinde fısıldıyordu.
Derken evin önünden geçen tren vagonlarının
ani sesi fısıltıyı yok etti.
Çok sevdiği evinde, çocukluğunun
geçtiği çatı katındaki balkonda belirdi.
Gözlerinden farksız gökyüzündeki görüntüye,
gözleri buğulu bakıyordu, belli belirsiz…
Kaybolmak istiyordu orada… İçeriden gelen
eskinin nahoş kokusu, dışarıda yeni hayatla
birleştiği yerde yalnızlığını derinden hissettiği
an oluvermişti…
Çocukluğunun geçtiği bu eski eve,
hayattaki tüm sorumluklarını kenarda bırakıp
gelirdi. Annesini, babasını kaybedeli yıllar
olmuştu. Her geldiğinde kütüphanenin tozlu
raflarına dalar, annesinin çok sevdiği
çiçeklerini sulayıp öyle giderdi, kendince rutin
bulduğu hayatına.
Herkesten kaçtığı sığınaktı sanki bu
ev…
Nedenini
bilemediği,
çözemediği
sorunlarla, baş başa kaldığı, boğuştuğu tek
adresti burası. Ona çok şey anlatıyordu bu ev.
Sessiz
film
gibi
geçmişin
sahneleri
canlanıyordu evin her köşesinde. Kafasındaki
soruların
cevaplarını,
mutsuzluğunun
sebeplerini ne geçmişte, ne bugünde, ne de
yarında arar gibiydi. Sonu dehliz sonsuz
boşluğunda yapayalnızdı kendince. . .
Mutluluk bu kadar mı uzaktı, ya da bu
kadar mı cevapsız… Ya çok uzağında, ya çok
yakınında, ya da hiçbir yerde… Mutluluk
neydi? Düşünce denizinde yüzerken, çok
sevdiği karısı, çocukları gözleri önüne geliyor,
hayalinde onlara yaklaştığı anda görüntü
‐ 28 ‐

kayboluyordu. Onlarda alışmışlardı onun bu durumuna, bu eve arada gelip kafasını
dinlemesine ses çıkarmıyorlardı.
Ya yeniden doğmalı, ya da olmak istemediği kişi olmalıydı? Derin
düşüncelerini, çalan kapın zil sesi bozmuştu. Şaşırmıştı, bu eve geldiğinde pek zilini
çalan olmazdı, her geldiğinde eski komşularıyla bir “selam” dışında hiçbir
muhabbeti yoktu. Kapıyı açmakla, açmamak arasında kaldı. Zil ısrarla çalmaya
devam ediyordu. Son kararı kapıyı açmak oldu.
Karşısında yüzünü zar zor çıkardığı, çocukluk arkadaşı, eski komşusunun oğlu
vardı. Gördüğü bu kişi artık yürüyemiyor tekerlekli sandalyeye mahkûm hayatını
devam ettiriyordu. Yanında sağır dilsiz karısı vardı ve ellerinde dumanı tüten bir de
yemek…
sıcak
‐ “ Yılların eskitemediği, çocukluk arkadaşım… Evde olduğunu duydum, seni
görmeden gitmek istemedim. Eşim elleriyle yaptı, afiyet olsun, sağlıcakla kal! ”
Karısına baktı, o da kocasını onaylar gibi sağır ve dilsiz olduğundan el
hareketleriyle kocasını onayladı. Karşılığında verdiği cevap basit bir teşekkürdü
sadece… Kapıyı kapattı. Her ikisinin de gözlerinde gördüğü gülen ışıltılı gözleri
gitmiyordu aklından… Oysaki ikisinin de sahip olamadığı, engelleri vardı; ama aynı
zamanda tüm bunlara rağmen hayata tutunmuş mutlu ifadeleri de…
Balkona attı kendini. Artık yorgun bedeni, beynini taşıyamıyordu. Sonra
balkon camına yansıyan görüntüsüne ilişti gözü. Gözlerini kapattı önce, sonsuz
karanlıktan başka bir şey görmüyordu gözü, sonra kulaklarını kapattı iyice,
etrafındaki sesleri duyamaz oldu, masanın üzerindeki sıcak yemeği bir an
tadamadığını düşündü sonra, bacaklarına ilişti gözü. Bacaklarını hissetmediğini
düşündü ve olduğu yerde düştü…
Onların engelleri vardı, ama hayatta tutunacakları umutları ve sahip
oldukları diğer şeyler vardı. En önemlisi birbirlerine olan destekleri vardı… Önünde
mutlu olmaması için ne bir engel, ne de bir sorun vardı. Dünyanın 7 harikasına
sahipti: Görmek, tatmak, işitmek, yürümek, konuşmak, hissetmek, koklamak.
Mutluluğu, havanın gümüş renginde, denizin ufuk çizgisinde arayan adam
mutluluğun uzaklarda değil, kendinde olduğunu artık anlamıştı. Tüm bu artılarının
yanında, en büyük hazineye “aileye” sahipti.
Ceketini aldığı gibi çıktı evden… Her şeye sahip olan adamın “ desteği” olan
ailesinin yanına koşmaktaydı sıra. Mutluluk, yerini bulmuştu, miskin, sessiz eve
yerleşti…
O günden sonra o eve bir daha hiç kapanmadı. Derin düşünceler, yerini
ailesiyle geçirdiği mutlu dakikalara bıraktı. O ev, arada annesinin çok sevdiği
çiçeklerini sulamak için uğranılan ev olmuştu artık. O ev bir daha hiç bu kadar sessiz
ve miskin olmadı…
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ütün gün ayakta durmaktan
yorgun düşmüştü. Üstüne rahat bir
şeyler geçirip salona geçti.
Kanepeye doğru giderken gözü masanın
üstünde duran albüme ilişti. Albümü alıp
kanepeye uzandı. Fotoğraflara baktıkça
geçmişi yeniden canlanıyordu.
“Bu benim doğduğum gün. Burada
henüz üç yaşımdayım. Bu da okula başladığım
ilk gün. Canım annem, nasıl da mahzun çıkmış
bu resimde.
Sayfaları çevirdikçe başka fotoğraflar
ilişti gözlerine…
“Gülnaz, canım arkadaşım. Şimdi
neredesin kim bilir? Annesini çok küçük yaşta
bir trafik kazasında kaybetmiş, babasıyla
yaşıyordu. O adamı hiç sevememiştim.
Gülnaz'a çok kötü davranıyordu. Ona bir kez
olsun sarılmadı. Zavallı arkadaşım, annesinin
özlemini fotoğraflarına sarılarak gidermeye
çalışırdı. İnsanın sarılacağı biri olmaması ne
kötü…”
Mahzunlaştı bir an, derin derin iç çekti.
Gözleri daldı gitti uzaklara.
“Hoş, ben de babama sarılamazdım.
Sarılmak istediğimde içi sıkılır fenalık gelirdi.
Hem çocuklar öyle herkesin önünde şap şup
öpülmezmiş,
ayıpmış.
Oysa
sevmek
dokunmaktır.
Dokunmadan
sevenleri
anlayamıyorum. ”
Babasının resmini buldu albümden.
“Sevgili babam!” dedi kinayeli. “Çareyi içkide
arardı. İçmek için hep bir nedeni vardı. 'Ne var
canım akşamdan akşama. Alkolik miyim ben?
Bana sarhoş muamelesi yapma lan. ' Alkol
duvarını aşınca da bardaklar kırılır, şişe kafaya
dikilirdi. O son yudum şişede kalmamalıymış.
Erkeğe yakışmazmış. Ardından naralar atılır,
masalar, sandalyeler havada uçuşurdu.
Sonrasında da sızıp kalırdı bir köşeye. Kusmuk
içinde, perişan, acınası… Bu yüzden tüm
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erkeklerden nefret etmiştim. ”
Kapattı albümü. Yerine kaldırırken bir zarf düştü yere. Bu bir fotoğraf
sergisinin broşürüydü. Kapağında; yeni sıvalı bir duvar, kanatları duvara yapışmış
can çekişen bir karasinek ve sineğe bakan bir çocuğun hüzün dolu gözleri vardı.
Heyecanla yerinden fırladı. “Burada olmalı, burada olmalı” Duvardaki düğün
fotoğrafına doğru yürüdü. Çerçeveyi alıp arkasını çevirdi. Aradığı dörde katlanmış,
bir kâğıt peçeteydi. “İşte burada…” Açtı peçeteyi, 'Misim, benimle evlenir misin?'
yazıyordu.
Nasıl da ürkmüştü o satırları okurken… Ya o da babası gibi çıkar da incitirse
onu? Babasının annesine yaşattıklarından sonra, yemin etmişti, hiç evlenmeyecekti.
Bu yüzden bir türlü evet diyemiyordu sevdiği adama.
“O gün dersten kaçıp fuara gittik. Çay bahçesine oturduğumuzda, seni
kırmadan evlilik teklifine, nasıl hayır diyeceğimin planlarını yapıyordum. Bir gece
önce yağmur yağmış, yerde su birikintileri oluşmuştu. Bir ara gözlerin oturduğumuz
masanın hemen yanındaki su birikintisine takıldı. Küçük bir karasinek çırpınıyordu
yerdeki suyun içinde. Yerinden kalktın, dolanmaya başladın. Şaşkın bakışlarla seni
izliyordum. Biraz uzaklaşıp tekrar yanıma döndüğünde küçük bir dal parçası vardı
elinde. Özenle suya daldırıp karasineğe ulaştın.
'Gel, gel hadi' dedin. Olamaz, sinekle konuşuyordun. 'Hadi gel, korkma
kurtulacaksın. Çık bakalım dalın üstüne!' Şaşırmıştım. Gözlerin karasinekle öyle bir
iletişim kurmuştu ki onun da sana baktığını hissedebiliyordum. Sinek sana
güvenmiş, söylediklerini yapmaya karar vermişti ama beceremiyordu. Çok
ıslanmıştı. 'Hadi ama minik şey, nazlanma. ' Minik şey sanki seni anlıyordu. Çıktı
dalın üstüne. Kanatları sırılsıklamdı. Birkaç kez kanat çırptı. 'Dur bakalım ufaklık,
acele etme. Önce biraz kurumalısın. ' dedin. Dinledi karasinek kurtarıcısını. Sonra
güneşte biraz kuruttun onu. 'Hadi, uç bakalım. Artık özgürsün. ' Karasinek, bir kaç
kez kanat çırparak teşekkür etti kurtarıcısına. Önce daireler çizdi, sonra eline kondu.
Kısa bir süre sonra da uçtu gitti. Tanrım bu nasıl bir yürekti! Ben kırk yıl düşünsem
aklıma gelmezdi. Onu kurtardın! Ve karasinek bunu anladı.
'Neden yaptın bunu?' diye sordum sana. Oysa ben, o sineğin ölmesinden
asla rahatsız olmazdım. 'Her canlının yaşama hakkı vardır. ' diye yanıtladın beni.
Dünyada karasineğe bile yaşama şansı veren insanlar hâlâ vardı demek. İşte bu
yüzden, sırf bu yüzden evet dedim sana. ”
Deklanşöre
öylesine
basıveren
bir
arkadaşı,
mutluluklarını
ölümsüzleştirmişti. Elindeki çerçeveye sımsıkı sarıldı.
“Karasinek” dedi “Mutluluğumun anahtarı. ”
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im söylemişti, şimdi tam olarak
anımsayamıyorum ama şöyle bir laf
vardı
"Mezarlıklar,
kendilerini
vazgeçilmez sananlar ile doludur"
diye. O sabah belki de bunu doğrulamak için
gittim oraya. Çok uzunca bir süredir, hemen
hemen tüm yakınlarımızın yattığı şehir
mezarlığına gitmemiştim. Aslında annemin
direktifi olmasaydı uzunca bir süre daha
gideceğim yoktu oraya. Israrla kendisini oraya
götürmemi istemişti. Mezarlık şehrin oldukça
dışındaydı ve buraya son onbeş yılda topu topu
iki kere gelmiştim. Amacım bir gün önceden
küçük bir keşif gezisi yapıp, ertesi gün çuvallama
olasılığımı ortadan kaldırmaktı. Mezarlığın giriş
kapısına kadar gelip oradan iş yerine geçecektim.
Ama öyle olmadı işte işimden bir ses içeri
girmemi söyledi. Mezarlık girişindeki görevli bu
deli gibi sıcak havada buraya ne halt yemeye
geldin der gibi bakıyordu bana. Etrafta kimseler
görünmüyordu ve sırtımdaki ter gömleğime
işlemeye başlamıştı. Mezarların üzerindeki
topraklarda derin çatlaklar oluşmuş ve yüzeyleri
de tamamen kurumuştu. Buradaki mezarlıkta
yedi yakınımız yatıyordu. Dayım, ablam, dedem
ve dörtde çok yakın aile dostumuz. Ölüm
nedenlerinin dördü kanser, ikisi kalp krizi, biri de
trafik kazasıydı. Neyse ki aralarında cinayet
yoktu. Ne bileyim sanki cinayet daha kötü bir
ölüm şekliymiş gibi görünüyor gözüme. Oysa
neden ne olursa olsun, final hep aynıydı. Güneş
ışıkları dev ağaçların arasından salına salına
geliyor ve bana türlü oyunlar oynuyordu. Sanki
ağaçların dışında da gölgeler görüveriyordum.
Belki de artık burada olmayan insanlardan geriye
kalan binlerce anın, duygunun ve gerçekleştirile‐
meyen hayallerin gölgeleriydi bunlar.
Gölgelere aldırış etmeden ilk döneme‐cin
hemen başında bulunan dayımın mezarına
ulaştım. Temmuz sıcağından mezarın üstündeki
çiçekler sararmış ve kupkuru kalmış. Uzun
‐ 32 ‐

süredir ziyaretine gelen ve mezarı sulayan olmamış belli ki. Dayımla ilgili ilk aklıma
gelen düşünce şu oluyor; Dayım, yaşamı boyunca sürekli piyango almıştı. Daha
sonraları da Sayısal Loto'ya merak sarmıştı. Sayısal Loto'nun başlatıldığı 1996
Kasım'ından öldüğü 2003 Eylül'üne kadar da sürekli sayısal loto oynamıştı. Hatta
ölümünden bir hafta önce yeğenime sayısal loto oynamasın söylemiş ve yeğenim de
yanlışlıkla şans topu oynayınca bizim eve telefon etmiş ve kızgınlığını dile getirmişti.
Oysa tüm vücuduna yayılmış kanserli hücreleriyle büyük ikramiye ona çıkmış olsaydı
yine de sevinebilecek miydi? Ya da büyük ikramiye ona çıksaydı dünya seyahati
dışında bir hayali var mıydı? Bunları bilemiyorum ama hiçbir zaman çıkmayacak bir
ikramiyenin hayaliyle geçen bir ömür oldukça trajikti doğrusu. Aslında o, bu
hastalığı hiçbir zaman ciddiye almadı ama yine de son haftalarında kim bilir ne
kadar korkmuştur ve biraz daha yaşayabilmek için nasıl da zorlamıştır yorgun
bedenini. Evine çeşitli bahanelerle çok sık giderdik. En sıkı bahanemiz ise
suyumuzun ve elektriğimizin kesik olması bahanesi idi. Faturalarımızı annem 3 aylık
alıncaya değin ödeyemezdik bu yüzden haftalarca susuz geçirdiğimiz olurdu. Biz de
onları da sıkmamaya dikkat ederek ara sıra soluğu orada alırdık. Ben özellikle
perşembe günlerine denk getirmeye çalışırdım, Cumhuriyet'in kitap ekini daha
rahat aşırabileyim diye. Nasıl olsa o okumazdı ki. Küveti, duş kabini ve termosifonu
sayesinde sürekli gürül gürül sıcak suyu olan bir evde duş almak ne büyük bir keyifti.
Küçük kasetçalarlarında ilk Jan Garbarek albümlerini o duşta dinlemiştim. Evimizde
elektriği kestikleri başka dönemlerde de "Kuzeyde bir yer" adlı diziyi salı günlerini
iple çekerek takip ederdim. Belki de yaşamım boyunca tek takip ettiğim diziydi. Ben
bunları gerçekleştirirken o da yazı odasında köşe yazılarını Remington daktilosu ile
yazmaya çalışır bir yandan da sayfa düzenini son haline getirir ve reklam almak
gerektiğini yoksa gazeteyi çıkarmanın giderek imkansızlaşmaya başladığını anlatır
dururdu. Beşiktaş maçlarını pek takip etmezdi ama kendisine sorarsan çok sıkı bir
Beşiktaş taraftarı olduğunu söylerdi. Onunla ilgili olarak en çok özlediğim bir başka
şey de on yıl önce oturdukları evlerindeki balkon sefalarımızdı. Balkon şemsiyesini
açıp Seylan çayı içer ve kremalı bisküvileri gövdeye indirirdik. Otuz yıl öncesinin
İstanbul'unu, İzmir'ini ve Çanakkale'sini anlatıp dururdu. Sohbeti keyifliydi, iyi bir
anlatıcıydı ve esir muhabbeti yapmazdı. Bazen kısa dörtlükler okurdu, keşke
bazılarını bir yere not edebilseydim. Ara sıra kendi ölümlerimizin nasıl olabileceğini
tahmin etmeye çalışırdık. O kanser ya da trafik kazası derdi, ben her seferinde
değiştirirdim. Bir keresinde bana "Ölümden sonraki yaşama inanıyor musun?" diye
sormuştu ben de "Ölümden öncekine bile pek inanamıyorum" demiştim. Bu
cümlem çok sağlam kurulmuş gibi görünmüştü bana. Ölüm haberini annem
vermişti. Gece iki'de yanıma gelmiş ve "Dayını kaybettik" demişti. İki kelime, hepsi
bu. Evlerine gittik. Ev tıka basa doluydu. Bedenini yere, halıya yatırmışlardı yüzü
çarşafla kapatılmış ve üstüne bıçak koymuşlardı. Çıkış noktasını bilemediğim kör bir
inanç olsa gerek. Tüm cesaretimi toplayıp çarşafı açıp yüzünü görmek istedim.
Yirmi yıl yaşlanmış gibiydi. Babasına ne kadar da benzemişti. Başucundaki
sehpada ölüm raporunu yazan doktorun raporu gözüme ilişti. "Hipotermi
başlamıştı" diye başlayan ya da benzeri bir cümleyle başlayan bir ifade yer alıyordu
‐ 33 ‐

raporda. Belediyenin gönderdiği cenaze aracı geldi ve metabolik faaliyetleri
sonlanan vücudu tabuta yerleştirdiler. Ben de dayımın yan komşusunun aracına
bindim ve cenaze aracını takip etmeye başladık. Saat gecenin dördünü gösteriyor
olmalıydı. Cenaze aracı önümüzde biz arkada, dayımın yıllarca koşuşturduğu
caddelerden ağır ağır geçtik. Yağmur hafiften çiselemeye başlamıştı. Cenaze aracı
ve binmiş olduğum aracın ıslak lastiklerinin sesi duyuluyordu. Tüm şehir uyuyordu.
Sanki fonda Ulis'in Bakışı filmindeki Eleni Karaindrou albümü yankılanıyordu.
O an şunu anımsadım 50'li yıllarda beraber takip ettiğimiz Gırgır dergisinde
adı ve soyadı benimle aynı olan bir kişinin "çiçeği burnundakiler" sayfasında
karikatürü çıkmıştı. Ben "Gırgır'da karikatürüm çıktı gördün mü?" demiştim. Dayım
oldukça sevinmiş ve benimle gurur duymuştu. Oysa benim o dönemde dünyanın 3.
büyük mizah dergisi olan Gırgır'da hiçbir karikatürüm yayınlanmamıştı. İnanın ki
bunu çok isterdim ama olmadı olamadı. Ertesi gün Gazeteciler Cemiyeti'nin
önünden, uzak şehirlerde yaşayan akrabaların gelemediği sade bir cenaze töreniyle
buraya defnedilmişti. Cenaze evinden herkese bir şeyler dağıttılar. Ben de anı
olarak ona ait yeşil bir kemeri almıştım. Oysa seçme şansım olsaydı pantolon
askılarından birini ya da daktilosunu alırdım doğrusu. Onun yaşamı uyduruk bir
mezar taşı ile noktalanacak bir yaşam değil gibiydi. Oysa şimdi burada ayaklarımın
ucunda yatıyor, daha doğrusu ondan arta kalanlar. Böylelikle bizim ortak yaşanmış
tarihimiz de sona eriyor.
Halen inanamıyor insan. Onun olmadığı bir gezegende yaşıyoruz artık. Ne
Asansör'de yemek yemeler, ne Hisarönü'nde kahve içmeler, ne Çipa'da berbat,
tuzlu salçalı, ne kadar aç olsan da tabağının tamamını bitirme olanağının olmadığı
kalın kesilmiş patateslerin zorla yutulduğu ve siyah tekel biralarının tokuşturulduğu
öğlen ziftlenmeleri ne de Kemal Usta'da şaraplı, balıklı gece kahkahaları yok artık. . .
Onunla ilgili bütün anılar hızla kafama üşüşüyor; karmakarışık, hızla, tarih sırasına
girmeden.
İşe gitmeyi hiç canım istemiyor bu gün. İçinde bulunduğum ruh halini en iyi
özetleyecek sözcükler belirsizlik ve çelişki sanırım. Mezarlıktaki yakınlarımın eski
eylerine teker teker gitmek istiyorum.
Onlarla yaşadığım eski anılarımın zihnime üşüşmesini beklemeliyim. işe
gitme, dal, çık sokaklara, amaçsızca yürü sokaklarda ve şu an başkalarının oturduğu
ölmüş yakınlarının, dostlarının evini gözle uzaktan. Belki kendini de görürsün
uzaktan olsa da.
Artık buradan ayrılma vaktinin geldiğini anlıyorum. İnanılmaz susadım ve ter
içindeyim. Yine araca bindiğimde klimayı sonuna kadar açacağım, ter üstümde
kuruyacak ve her zaman olduğu gibi boğazım şişecek. Çıkış kapısına yöneldiğimde
grileşen gökyüzünün Temmuz ayına hiç yakışmayacak şekilde kararmaya başladığını
görüyorum. Önce belli belirsiz bir serpintiden sonra şiddetli bir sağanak başlıyor.
Koşturmaya hiç niyetim yok. Yağmur suyuyla duş alma fikri harika görünüyor.
Sararmış otlarla bezeli mezarlıkların yağmurla birlikte çamurlaşmaya başladığını
görüyorum. Yükseltilmiş, mermerleri olmayan ayak hizasında sadece taşları olan
mezarların üzerlerindeki çamur kitlesi suyun yardımıyla paçalarıma sıçrıyor.
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Gözlüklerim tamamen ıslanıyor. Lenslerimi taksaymışım iyi olurmuş hani. Dayım bir
yerlerden gülümsüyor olmalı yine susuz bırakmadım seni değil mi? diyerek.
Bırakmadın dayı, bırakmadın. İnandığın cennet yok biliyorum. Bu yağmurun
yağması gibi benim için, hissediyorum. Ve zaten o cennet olsaydı da sen de benim
gibi oraya gidemezdin merak etme. . . Bazen insan kendi kendine soruyor doğru
gezegende miyim diye. Kelimeler bile bırakıp gidiyor insanı. Doğru sözcükleri
bulamayacak kadar yorgunum artık. . .
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umral kalın telli saçları, alnını,
ensesini hatta kulaklarını sarıp
sarmalamış. Üzeri belli belirsiz
küçük deliklerle kaplı, yaka kısmı iyice
genişlemiş, kar gibi beyaz tişört, dizlerine
kadar inen, düştü düşecekmiş gibi duran
şortunu
neredeyse
örtüyor.
Ekmek
kuyruğunda sıra bekleyen onca insanın
arasından niçin dikkatimi çektiğini bilmeksizin
onu gözlerimi ayıramadan izliyorum. Elindeki
boş naylon poşetle oynuyor; poşeti şişirip
balon yapıyor ben tam “Patlatacak” diye
düşünürken O poşetin ağzını açıp içindeki
havayı boşaltıyor ve yeniden şişirmeye
başlıyor. Dikkatimi dağıtmaya, çocuğa
bakmamaya çalışıyorum. Olmuyor, bir‐iki
dakika sonra yine onu izlerken buluyorum
kendimi. Sağa sola sallanıyor; bir an onun gibi
sallanmak istiyorum. Hemen önümde sıra
bekleyen orta yaşlı kadının bana “Güzel kızım,
seni
buralarda
ilk
kez
görüyorum,
kimlerdensin?”
demesiyle
toparlanıyor,
“Annemle eski bir komşumuzu ziyarete geldik”
diye cevap veriyorum. Kadın devam ediyor:
“Kimi?”
“Emine Teyzeyi. Şu ilerdeki sarı evde
oturuyor. ”
“Hııı… Tanıyorum. İyidir Emine Abla. ”
“Galiba buraya ekmek belli saatlerde
geliyormuş; biz otururken ‘Gidip ekmek
almam lazım’ deyince, annem beni yolladı. ”
“Bakkalda hep var. ” Kadın derin bir iç
çekiyor. “Bu belediyenin ekmeği. Ucuz diye
böyle bekleşiyoruz işte. ”
Yine gözüm çocuğa takılıyor. Poşetle
oynamayı bırakmış ama sağa sola sallanmaya
devam
ediyor.
Dayanamayıp
kadına
soruyorum.
“Şu çocuk kim?”
“Ahmet’i mi soruyorsun?”
“Şu, kucağında bebek olan kadının
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önünde bekleyen çocuk. ”
“Hııı Ahmet. Aslında annesi açar onların ekmeğini. Yufkaları bitti demek ki…”
Nedensizce açıklama yapma gereği duyuyorum.
“Yerinde duramıyor, çok da sevimli dikkatimi çekti işte. ”
Kadın beklemekten sıkılmış, belli ki zaman geçirme isteğiyle konuşmaya
devam ediyor.
“Babası öleli bir sene oldu. Annesi evlere temizliğe gider. O işteyken Ahmet
de kardeşine bakar. ”
Önce şaşalıyor sonra baştan aşağı süzüyorum çocuğu. Beş‐altı yaşında bir
şey.
“Kardeşine nasıl bakacak ki, daha onun bakıma ihtiyacı var. ” diyorum. Kadın
dudağını büküyor. Gülümsüyor mu, yüzünü mü ekşitiyor anlamıyorum.
“Bakar. Buraların çocukları bakar” diyor.
Önünde beklediğimiz kulübenin yanına beyaz, arkası kapalı bir kamyonet
yaklaşıyor. Sürücüsü sırada bekleyen insanlara aldırmadan, kulübenin olabildiğince
yakınına aracı park ediyor. Kamyonetten çizgili gömleğinin kollarını dirseğine kadar
kıvırmış bıyıklı bir adam iniyor. Kamyonetin arka kapısını açıp elindeki tespihi
bırakmadan kavradığı ekmek kasasıyla kulübeye yöneliyor. Kasayı yere bırakıp
tespihi sol eline alıyor. Cebinden çıkardığı anahtarla kulübenin kapısındaki asma
kilidi açmaya çalışırken bekleyenlere sesleniyor:
“Hadi boş durmayın! Şu kasalara bir el atıverin. ”
Kimisi kızgın, kimisi bıkkın, kimisi yorgun sesler yükseliyor. Ama galiba hepsi
umarsız. Ahmet ekmek kasalarını indiren birkaç delikanlıya yardım etmeye çalışıyor.
Gençlerden biri ona:
“Sen çekil!” diyor.
“…kardeşimi içine oturtup arabacılık oynadığım kasadan… ” dediğini belli
belirsiz duyuyorum.
Sıra yeniden düzeliyor. Herkes çabucak kendi yerini buluyor. Ekmeğini alan
kaçarcasına uzaklaşıyor. Birden sıranın Ahmet’e geldiğini fark ediyorum. Minik
oğlanın gözlerinde herkese yetecek kadar renk ve ışık görür gibi oluyorum. Aldığı iki
ekmeği içine koydukça poşet genişliyor, genişliyor… Neredeyse çocuğun yarısı
kadar, yere değdi değecek. O poşetin tüm dünyayı içine alabileceğini, Ahmet’in de
hiç yorulmadan onu taşıyabileceğini düşünüp gülümsüyorum. Çocuk yanımızdan
geçerken önümdeki kadın ona sesleniyor:
“Ahmet, işten gelince annene söyle bana uğrasın. Çamaşır yıkatmak isteyen
biri var. Akşamları evde yapabileceği iş soruyordu. ”
“Annem evde. Yanına varınca hemen söylerim” diyor. Gitmeye niyetleniyor
ama sanki söylemek istedikleri bitmemiş gibi bir hali var. Kadıncağız da benim gibi
hissetmiş olmalı ki soruyor:
“Neden gitmedi işe? Hasta mı yoksa?”
“Yok” diyor çocuk. Ben dalgalı, kumral saçlarını okşama isteğime hakim
olamayınca başını kaldırıp bana bakarak devam ediyor. “Bugün benim doğum
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günümmüş. Onun için gitmemiş işe. ” Elindeki dünya ağırlığındaki poşeti yukarı
kaldırarak “Bak! Bugün beyaz ekmek de aldık” deyip uzaklaşıyor.
Arkasından onu izliyorum. Önce sağ ayağının üzerinde zıplıyor, sonra sol, yeniden
sağ, sonra tekrar sol… Birden çocuğun bir ayağında terlik, diğerinde ise eski bir
ayakkabı olduğunu fark ediyorum. Ahmet, seke seke kayboluyor gözden.
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rnavut kaldırımlı sokak boyunca sıralı
evlerin ışıkları tek tek sönüp, in cin top
oynamaya başladığında, eski evin
yorgun kapısından içeri bir gölge
süzüldü. Duvar dibinde uyuklayan kedi birden sırtını
kamburlaştırıp kulaklarını dikti. Hırıltılar çıkarıp
bakındı, sonra tekrar eski haline döndü. Dolunay
karanlıkta asılı kandil gibi ışığının değdiği her yere
gümüş zerrecikler atıyordu. Eski evin perdesiz
camları, hanımeli kapı tokmağı, beyaz badanalı
duvarları gümüşlendi. Gecenin karanlığında hiç
olmadıkları kadar muhteşem bir o kadar da
yalnızdılar.
Gölge arka bahçeye giden taş yolun yarısına
gelince durdu. Ani bir hareketle beyaz pelerinini
savurtarak geri dönüp ikinci kat merdivenlerine
yöneldi. Kapının üstündeki camdan giren dolunay
basamakları da gümüşlemişti. Aslında gölgenin
evde dolaşması için ışığa ihtiyacı yoktu, evi
avucunun içi gibi biliyordu. Tuhaf olan şey, hep
gıcırdayan basamaklardan bu gece hiç ses
çıkmayışıydı. Son adımını atıp tırabzana yaslanınca,
sofanın etrafında dizili oda kapılarına baktı. Beş
kapı ve erzak küplerinin konduğu gömme dolap
kapısı. Gün boyu açılır kapanır, kilitlenir, tekrar
açılırdı. Girenler çıkar, çıkanlar girer, bazen de ne
giren olurdu ne de çıkan. Hayat bu, bir evi seslerin
doldurduğu zamanlar da olurdu, sessiz zamanları
da şimdiki gibi. O alışıktı hayatın cilvelerine, ama bir
şeye hiç hazırlamamıştı kendini, hiç.
Dolabın yanındaki sandık odasının yarı açık
kapısından dolunay sofaya kadar serpmişti
gümüşlerini. Kıynaşık kapı daha içeri girerken
gıcırdayarak açılıp kitap dolabının menteşesi kırık
kanadına çarptı. Ses boş evin duvarlarında
yankılandı. Gölge eşikte seslerin kesilmesini
bekledi. Sanki ev her şeyi anlamış ona veda
ediyordu. Odada yıpranmış dantelli örtüsüyle
köşede duran çeyiz sandığından başka eşya yoktu.
Yanına gidip durdu, kapağını kaldırıp içine bakmak
istedi. Sakladığı sırlarını, gözyaşlarını düşündü bir
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an. Bu saatte hangi sır açığa çıkmak isterdi ki, gözyaşları da çoktan buharlaşmıştı.
Kalan neydi peki geriye? Yaşanmışlıklara ne olmuştu? Sandığın aşınmış ahşabıyla
örtüsüne hüzünle baktı ve geldiği gibi çıktı odadan. Kapı kendiliğinden kapandı
arkasından.
Yandaki odanın açık kapısından konsolun üstündeki kenarı altın varaklı
devasa ayna görünüyordu. Tam pencerenin karşısındaydı ve camın dışında ne varsa
aynaya aksederdi. Güneş, bulutlar, yıldızlar ve ay. Odaya girenler her şeyden iki
tane var zannederdi, iki güneş, iki ay, iki gökyüzü. Bazen “ne şanslısın, bizim evden
teki bile görünmüyor” diyenler olurdu. Şaşırırdı bu sözlere, on tane güneşin olsa ne
yazar yüreğin zifiri karanlıksa! Gitti, pencerenin önündeki divana aynanın karşısına
oturdu. Dolunay da geldi, aynaya kuruldu, eskiden olduğu gibi. “Artık teselliye gerek
yok” dedi “Azat ettim seni, git başkalarına görün. ” Aynadaki ilk aksini gördüğü anı
düşündü. Ondört yaşında, telli duvaklı gelindi. Daha doğru dürüst çocukluğunu bile
yaşamadan gelin etmişlerdi. İsteyip istemediğini sormadan, yangından mal
kaçırırcasına. Bütün gece gülen yüze benzettiği aynadaki aya bakmış, göz kırpmış,
onunla oyun oynamıştı. Her şey bir oyundu, evcilik oyunu gibi. Sazlar susacak, o da
evine gidip yatacak, sabah kalktığında gene bebekleriyle oynayacaktı. Olmadı, baba
evine gidemedi bir daha. Bu ev, bu yorgun konak sığınağı oldu tüm yaşamı boyunca.
İçiyle dışarının karanlıklarında otururdu saatlerce bu köşede aynada görünecek
dolunayı bekleyerek. Hiç büyümemek elinde olsaydı da oyun oynasaydı keşke
gülümseyen dolunayla.
İkinci çocuğunu doğurduğunda ondokuz yaşındaydı. Zengin bir ailenin zayıf
bünyeli ve evhamlı çocuğu olarak büyüyen kocası, tedavi için gittiği Avrupa'dan
daha da kötüleşmiş olarak dönmüştü. Günlerinin azaldığını belki de gitmeden önce
hissetmişti. Karısı dillere destan güzelliğiyle tekrar evlenirdi nasıl olsa. Sırf bu
yüzden, yabancı biri gelip mallarını yemesin diye, neyi varsa hepsini satmış, evi de
ipotek etmişti. Çocuklarının geleceği bile o kadar önemli değildi. Nasıl geçinirler, ne
yer, ne içerler? Benden sonrası tufan dercesine arkasında bir tufan bırakıp gitti.
Ama onu asıl üzen, ne iki çocuğuyla çektiği zorluklar, ne evin ipoteğini kaldırmak için
verdiği mücadele, ne yalnız geçen yılları, ne de yaşayamadığı kadınlığıydı. O güne
kadar kaderim deyip sineye çekmiş, gözyaşlarını içine atmıştı. İyi de neden yıllardan
sonra o gün? Kaderin niyeti neydi? Ne yapmak istiyordu? Dalga mı geçiyordu yoksa
onunla? Oh olsun mu diyordu karşısına geçip. “Sana yaşayacak yıllar ve fırsatlar
verdim, elinin tersiyle ittin, al şimdi ödülünü”. Bunu mu demek istiyordu? Keşke
geriye dönebilseydi, keşke o defteri yıllar önce okumuş olsaydı. Hayat keşkeleri hiç
sevmez. Yanlış tercihler yaptığında seni keşkelerle cezalandırır. Sen üzülürken geçip
karşına güler. Ama neyin keşke olacağını yıllarca yaşayıp iş işten geçtikten sonra
anlarsın, ne yazık ki.
Torun torba sahibi olup yaşını başını aldığı günlerden birinde aklına
dolapların içindeki kitapları düzenlemek gelmişti. Düzenlerken de sayfalarını
karıştırmıştı. Siyah deri ciltli defteri önce kitap sanmış, açıp yazıyı tanıyınca da
okumaya başlamıştı. Kocasının günlüğüydü. Avrupa'dan döndükten sonra, çok
merak etmesine rağmen, yaşadıklarını ne sormuş, ne de kocası anlatmıştı. İçindeki
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soru işareti hiç kaybolmamıştı. Okumak için aynanın karşısına oturduğunda sırlı
camı güneşin ışıkları aydınlatıyordu. Okudukça şimdiki zamandan geçmiş zamana
hoyratça ve acımasızca savruluyordu. Kocasının hayali satırların arasında alaycı bir
gülümsemeyle kaybolup tekrar beliriyordu. Nerede ve hangi zamanda olduğunu
unutmuştu. Sözcükler kafasına balyoz gibi iniyor, her şey etrafında dönüyor, o
kaçmak, gitmek, defteri okumadan önceki zamana dönmek istiyordu. Hep hayalinde
sevdiği, saydığı, sadık zannettiği adam olarak kalsaydı. Keşke rüyasında huriler
arasında görünce sinir küpü olarak geçirdiği günlere geri dönebilseydi. Bazen hiçbir
şey bilmemek, bilmekten daha hayırlıydı. Üstelik okuduklarının hesabını soracak
kişinin olmadığı zamanda, bilmek artık neye yarardı üzülmekten başka. Defterin son
sayfasına geldiğinde güneş karşı evin arkasından turuncu ışıklarını gönderiyordu
aynaya. Ama ne ışıkları gördü ne de aynayı. Boş gözlerle hava kararıp ay çıkıncaya
kadar oturmuştu. Neden sonra başını kaldırıp dolunayın artık gülmeyen yüzünü
görünce hıçkıra hıçkıra ağlamıştı hiç ağlamadığı kadar.
Kocası Avrupa'da onu bir doktorun karısıyla aldattığını en ince ayrıntılarını
vererek yazmıştı defterine. Onu asıl yüreğinden vuran “Hiç bu kadar mutlu
olmadım” cümlesiydi. Hiç susmadan beyninin içinde yankılanıp duruyordu. Bir de
üstelik karısını da hatırlamış ki o mutluluğun arasında “Zavallı karıcığım, şimdi ne
yapıyor acaba” diye son bir cümleyi iliştirivermiş. Zavallı karıcığı, defteri okumadan
öncekinden daha zavallı bir halde, dolunaydan gözlerini ayırmadan oturuyordu. İki
gökyüzündeki dolunay o gece hiç gülmedi. Ondan sonraki geceler de.
“Mutluluk dediğin nedir ki, birinin mutluluğu diğerinin üzüntüsü oluyorsa,
mutluyum desen de demesen de ne fark eder?”
Yılların ve hüzünlerin ağırlığıyla kalktı. Aynadaki dolunaya son bir kez bakıp
odadan çıktı. Geldiği gibi sessizce merdivenleri inip kapının aralığından süzülüp gitti.
İki gökyüzünde ay kayboldu.
…
‐‐Dün gece bu evin bütün ışıkları yanıyordu.
‐‐ Mümkün değil, ışıkları söndürüp çıktık kızlarıyla. Sadece yattığı odanın
kapısının üstündeki küçük lambayı yanar bırakmıştık. Vasiyetiymiş, bir süre yansın
demiş.

‐ 41 ‐

NASIR
öydeki kadınlar, tarladan ve evden
arta kalan zamanlarda, Nuriye
Teyzenin evinin önündeki çınar
ağacının altında toplanır ve sohbet ederlerdi. Bu
genellikle akşama doğru olurdu. Yemekler sabah
hazırlandığı için, telaşa kapılmadan konuşurlardı.
Ne de olsa kocaları tüm gün sıcağın altında
bunalmış, köy kahvesinde çay ve sigara içip “Ne
olacak halimiz?” deyip hükümeti çekiştirmekten
hemen eve gelmezdi. Onlar da biraz soluklanmak
için oturup dedikodu yapmışlar çok muydu yani…
Mahallenin çocukları, her bağırışlarında
kadınlardan azar işiteceklerini bildiklerinden
oyunlarını diğer sokakta oynuyorlardı. Oyunları
gece boyunca sürüyordu. Bu yüzden kadınları ve
nerede oynadıklarını dert etmiyorlardı. Zaten
onlara kızmalarına da anlam veremiyorlardı,
sanki onlar hiç çocuk olmamıştı. Çocuk
oynayacaktı, koşacaktı ve gece yarıları isterse
eve dönecekti. Yoksa nasıl büyür de adam
olunurdu?
Bu akşamüstü de yine orada, çınar
ağacının serinliğindeydiler. Nuriye Teyze, evden
getirdiği üzümleri komşularına ikram etti.
Üzümleri koparan eller, hayvanları gütmekten,
tarlada çalışmaktan sertleşmiş ve parmak
uçlarında çatlaklar, nasırlar oluşmuştu. Ama bu,
onların umurunda bile değildi. Ta ki Emine'nin
hemşire olan kızı Esra aralarına katılıncaya
kadar… Emine, kızıyla birlikte şehirden yeni
dönüyordu. Komşularını görünce soluklanmak
için durdular. Nuriye Teyze, oturmaları için
içeriden kilim getirdi. Çınar ağacının verdiği
serinlik herkesin çok hoşuna gitmişti.
Esra, kadınların ellerini görünce, sürüp
kullanmaları için birkaç krem önerdi. Hepsi
gülmeye başladı. Nuriye Teyze: “Aman kızım, iyi
diyorsun da. Hadi aldık, sürdük diyelim… Ee,
bizim eller sürekli kullanılıyor, boş durmuyorlar ki
seninkiler gibi, krem elimizde kalsın, iyileştirsin
nasırları. ”
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“Orası öyle de, bakın kendinize biraz da ama… Bırakmışsınız kendinizi iyice.
Anneme bile kızıyorum bu yüzden. Ona kalsa İzmir'e de koca donla gelecek. ” dedi
Esra. Nuriye teyze “ Ayy Emine, sanki senin kızın köyde büyümedi. ”diye çıkıştı.
“ Eee, öyle olur ya hep çıktıkları yeri beğenmezler. ” dedi Emine. Kadınların
hepsi gülüştü. Esra konuşmaya devam etti.
‐ Aşkolsun anne ya…
‐ Aaa… Rahat bırakın kızı, size de iyilik yaramıyor, dedi Gülsüm. Kızcağız ne
güzel konuştu
‐ Avukat Gülsüm'lüğün tuttu yine gız… diye takıldı Nuriye, komşusuna.
Esra, gülümseyerek karşısındaki kadınların yüzlerine baktı. Ne kadar sıcak ve
içtendiler.
‐ Valla özlemişim hepinizi. Varın siz konuşun, savunmamı yapmayayım,
razıyım.
‐ Eee, o zaman ben aç kalırım, dedi Gülsüm. Kime avukatlık yapacağım, kimi
savunacağım sonra.
‐ Biz sana buluruz be komşu, kocam ne zamandır bozulan çamaşır
makinesini tamir ettirmiyor. Akşama gel de, bir savunma da ona yapıver Nuriye'nin
bu sözünden sonraki gülüşmeleri Esra'nın “Ayy anneeee…” lafı bozdu.
‐ N'oldu kızım? dedi annesi telaşla. Yine bir şey mi unuttun İzmir'de?
‐ Off ya… Çamaşırlar makinede kaldı. Ömer'e de söylemeyi unuttum.
Buruşmuşlardır iyice. Telefon edeyim de eve gelince assın onları. Çantasından
telefonu çıkartıp kocasını aradı. Telefonu kapatırken yüzü asıktı.
‐ Ne oldu? dedi kızının üzüldüğünü gören annesi. Suratın düştü yine.
‐ Bıktım artık ya! Bütün işler benim üzerimde. Beyefendi asamazmış, neden
unutmuşmuşum. Zaten bütün gün işte yoruluyormuş. Sanki ben, bütün gün yan
gelip yatıyorum.
‐ Yatıyon mu gız yoksa? diye gülerek sordu Nuriye teyze.
‐ Hee ya, yatıyor. Hiç yakışığı var mı lafının? Hastaneleri görmüyon mu,
mübarek tüm ülke hasta, diye söze karıştı Gülsüm. Esra'yı savunmaya geçti.
‐ Kocalarımız götürse bizde gitcez de, götüren yok, dedi Nuriye Teyze. Kocan
ascak mı şimdi çamaşırları? Sonra inek gevelemiş gibi olurlar valla. Ütülesen de
fayda etmez gari.
‐ Asar da, bin tane de laf işitirim, dedi Esra. İnanın bütün gün ayaktayım.
Sabah erken uyan, kahvaltıyı hazırla, beyefendinin çayını koy, masayı topla,
ütülediğim gömleği beğenmezse tekrar gömlek ütüle, beyefendiyi uğurla, işe gitmek
için hazırlan, kapıyı, pencereyi kontrol et, durağa yürü, otobüs bekle, otobüste boş
durmak olur mu?
_Aman dur kızım, dur…Bi soluklan. Ne bu ayol?
Esra :
_Duramam Nuriye Teyzem, duramam”
_İyi, durma bakem.
_ Akşama ne pişireceğini düşün, doktorlara hastaların durumunu rapor et,
öğlen arası ödenecek faturalar için bankaya git, sırada bekle, ödemeyi yap, hızlı hızlı
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hastaneye gel, ayaküstü bir şeyler ye, hastaların ilaçlarını ver, akşam nöbete kalacak
arkadaşa, hastalara verilecek ilaçların dozlarını yaz, hasta yakınlarına laf anlat,
ziyaretçileri uyar, iş çıkışı alışveriş yap, eve gel, yemek hazırla, ortalığı topla. Sonra
da işten yorgun geldiğini söyleyen kocana güler yüzle hizmet et.
‐ Güler yüz gösterecek halin mi kalır evladım, dedi Gülsüm . Bu kadar işten
sonra. . .
‐ Şimdi doğru dedin gız Gülsüm. Biz de kendimizi çok çalışır bilirdik, dedi
Nuriye gülerek. Kocan seni Köle İsaura gibi çalıştırıyor valla. Sen köle, kocan da
sahip. . .
‐ Ben size diyordum da inanmıyordunuz, bak duydunuz işte, dedi Emine . Biz
napıyoz ki? Sabah kalk, kahvaltı hazırla, hayvanlara yem ver, sütlerini sağ, çoban
varsa çobana teslim et, tarla işi varsa tarlaya git, mevsimine göre bahçeye sebze dik,
onları topla, çamaşır yıka, yemek yap, sonra da Nuriye'nin kapısında otur, çene çal.
Hepsi birden gülüştüler.
‐ Esra'nın anlattıklarından sonra, ben kendimi kraliçe gibi hissettim valla,
dedi Nuriye Teyze.
‐ Kocalar da kral mübarek, dedi Emine.
Tekrar gülüştüler. Esra'nın keyfi yerine gelmişti. Çamaşırı da kocasını da
unutmuştu.
‐ Hiç bir şey göründüğü kadar kolay değil işte. Ama inanın köyümü, burada
geçirdiğim sakin saatleri, sizleri çok özlüyorum. Bir de annemin yaptığı ev ekmeğini.
Annesi, Esra'nın sözlerini kesip araya girdi.
‐ Bu sefer yapamadım be kızım. Yarın yapıveririm. Akşama bakkal ekmeğini
yicez artık.
‐ Sorun değil annem, dedi Esra. Yaparız yarın, dert ettiğin şeye bak. Haydi
kalkalım, yorgunum çok.
Komşularla vedalaştılar. Evlerinin olduğu sokağa varmadan Gülsüm Teyzenin
sesini duydular:
‐ Esraaaaaa… Esraaaaaa…
Hızlı hızlı gelen Gülsüm Teyzeyi beklediler.
‐ Bir şey mi oldu Gülsüm Teyze? diye merakla sordu Esra.
‐ Yok kızım, hiç bişecik olmadı. Akşama bakkal ekmeği yemen içime sinmedi.
Sabah da kahvaltıda kızartıp yersin diye, ev ekmeği getirdim sana.
‐ Gülsüm Teyzem… Canım benim… Ne kadar düşünceli ve incesin. Çok sağ
olasın.
‐ Ne gerek vardı komşu, dedi Esra'nın annesi. Sabah yapacaktım ben.
‐ Aman bir ekmeğin lafı mı olur komşum, dedi Gülsüm Teyze. Esra kızım her
zaman gelemiyor, gelmişken midesi bayram yapsın. Hem biz onun hakkını bir
ekmekle ödeyemeyiz ki. Ne zaman hastalansak Hızır gibi yetişiyor bize. Esra, Gülsüm
Teyzenin elini tuttu. Çevirip avuçlarının içine baktı. Öpmek için alnına koyduğu bu
nasırlı ellerin, çatlamış parmak uçlarının, koskoca, sıcacık bir hayat olduğunu ve
köyüne her geldiğinde büyük kentte yitirdiği mutluluğu tekrar bulduğunu, bir kez
daha hissetti.
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NE OLACAK ŞİMDİ ?

T

Kadriye COŞAR

1957 Diyarbakır doğumlu.
Mardin Kız Öğretmen okulunu
bitirdi. Emekli.

Yarışmaya Tire’den katılıyor

İletişim
Kurtuluş Mah. Mahmut Aşık
Cad. No:6/9 Tire – İZMİR
Tel: 0232 511 39 14
E‐mail:
kadriyecosar@hotmail. com

arih, 1960’lı yıllar! Yer, Güneydoğu
Anadolu’da Diyarbakır’ın, Merkez
Köylerinden Tavuklu! 1938’de,
Bulgaristan’dan göç eden muhacirlerin yaşadığı
bir göçmen köyü bu! Çevre köylerin çocuklarıyla
birlikte, aynı dershanenin içinde, tek öğretmen
tarafından, eğitim öğretimin sürdürüldüğü bu
süreçte, günün birinde gene son derse
girmişlerdi çocuklar. Hepsi zil çalınca eve
gitmenin sevincini yaşıyordu. Ödevlerini verip,
öğretmenleri kendilerine “Eve gidebilirsiniz“
Dedikten sonra, bu kadar kara kara
düşünecekleri; hiç birinin aklına gelemezdi! O
günden sonra, okullarında yeni bir uygulama
başlayacaktı ve öğretmenleri onlara, bu
gerekçeyle ilgili olarak, bir açıklama yapmıştı o
günkü son derste:
‐ Çocuklar, okullarımızda ABD, yardım
amaçlı, yeni bir uygulama başlatıyor. Bundan
sonra okulumuza gelecek olan süttozlarından
size süt hazırlayıp, içireceğiz. Onun için yarın
herkes okula gelirken, birer bardak getirecek.
Tamam mı? Anlaşıldı mı? Dedi ve çocuklar koro
halinde:
‐ Tamam Öğretmenim! Anlaşıldı…
Dediler ama durum öyle değilmiş ki
sınıftan çıkan öğrenciler birbirlerine:
‐ Bardak ne ki?
Diye sormaya başladı. Bu sorunun
cevabını ise sadece Kamber Ağanın torunu, Şükrü
bilmişti…
‐ Maşrabanın camdan yapılanı, dedi…
‐ Sen nerden biliyorsun onu? dedi
arkadaşları merakla…
‐ Kamber Dedem şehre gidince almış
bana ama anam kullanmama izin vermiyor;
kırarsın diye…
‐ Yalan söylüyorsun; dedi arkadaşları…
‐ İnanmazsanız gelin de göstereyim!
Vallah doğru söylüyorum dedi, Şükrü…
Merak bu ya! Topluca Şükrü’nün peşine
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takıldı, köyün okullu çocukları. Şükrü dış kapıyı açınca, bir sürü çocuğu karşısında
gören Hafize Teyze, şaşırdı:
‐ Hayırdır inşallah! Ne oldu çocuklar? Analarınız merak eder ya sizi! Neden
topluca geldiniz siz, bize? Dedi…
Bu kez de tek yanıt! Şükrü’deydi:
‐ Ana, bunlar bizde bardak olduğuna inanmadılar! Ona bakmaya geldiler.
Göstersene be! Yalan söylemediğimi görsünler! Dedi…
‐ Ya Sübanallah! Ya sabır… Merak edecek başka şey bulamamışlar mı? Ne
taktın peşine de getirdin hepsini eve bunları sen?
‐ Öğretmen bardak istedi, bunlar da bilmiyormuş, bardağın ne olduğunu!
Bizde var dedim, inanmadılar. Ben de gelin bakın dedim! Göstersene ana be…
‐ Balık baştan kokar! Diye boşuna söylememişler! Demek ki! Kim isterse
istesin, göstereyim ama okula götüreceğini sanıyorsan; aldanıyorsun Şükrü! İzin
vermem; dedi Hafize Hanım…
Ve gitti, sakladığı yerden, bardağı aldı, gösterdi köyün okullu çocuklarına
ama ellemelerine izin vermedi tabii ki! Ertesi gün de Şükrü’nün, bu bardağı okula
götürmesine de izin vermedi…
Hürmüz, eve gidince önce anasının, akşam da babasının canını çok sıktı.
Olmayan bir şeyi istemekle kalmayıp, susmak bilmeyen ağlamasıyla…
‐ Bana ne ya! Ben bardak istiyorum! Nerden bulursanız bulun! Öğretmen
istedi ve Kamber Dede, Şükrü’ye bardak almış. Hep beraber evlerine gittik, Hafize
Teyze bize gösterdi; Şükrü’nün bardağını. Maşrapa gibi ama maşrapa değil! Bardak,
bardak işte! Pırıl pırıl parlıyor. Bardağın ne olduğunu da ben mi öğreteceğim size?
Ben, ana baba mıyım? Çocuğum! Naapcam ben şimdi yarın? Bardak getirin dedi
öğretmen! Bizde yok mu diyeyim? Bana ne istiyorum, bulun! Derken, gözyaşları
sicim gibi akıyordu… Babası Aziz Usta:
‐ Tamam! ABD size süt gönderiyorsa; şehre gidince söz! Bardağını da ben
alacağım kızım! Evdeki manda sütünü içmezsin ama okula gelen süttozundan içmek
için; bardağımız yok diye şişirdin kafamızı be! Sus artık, yeter ağlama dese de…
Kırık plak gibi Hürmüz, hep aynı şeyleri söyleyip, ağlamaya devam edince!
Bu kez, Aziz Usta, köyde içki içen arkadaşlarını düşünmeye başladı…
‐ Tamam be kızım sus! Tamam; bu gece ben sana bardak yaparım! dedi…
‐ Beni kandırıyorsun! Susmam için diyorsun değil mi? Peki ben, yarın
naaapcam? Ne götüreceğim okula? deyince, Anası:
‐ Maşrapa götürürsün! Baban, şehre gidince hepimiz için alsın birer bardak.
Bu kadar nefes tüketip de seni susturamadığım bardaktan, ben de isterim artık!
dedi… Aziz Usta:
‐ Bırak zırlamayı da bak çok geç olmadan; önce Salih Agana git, onda yoksa
Veli Agana, onlarda da yoksa Hakkı Aganlara git. Babamın selamı var; sizden bir rakı
şişesi istedi babam de! Sen rakı şişesini getir, ben sana bu gece bardağını yaparım.
Sen, en iyisi bii tane bulsan bile, kırılır mırılır, ötekinden de bii şişe koparmaya bak.
Hadi koş, getir şişeyi, o çok istediğin bardağı yapayım ben sana.
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Deyince babası; hiç inanmasa da Hürmüz, söylenen komşularının, evlerinin
yolunu tutmuştu, koşarken ayakları birbirine dolanıyordu adeta… Hem de tam
tamına; beş tane rakı şişesiyle dönmüştü eve. Babasının dediği gibi yapıp, birinden
aldığı şişeyi, diğer komşu agaya göstermemeye çok özen göstermiş ve başarmıştı!
‐ Al getirdim işte; hadi bardağımı yap da göreyim…
Derken hiç umudu yokmuş ama biraz gazyağı ve birkaç metre kalın pamuk
ipiyle operasyona başlayınca Aziz Usta. Nasıl bardak yapacak bu? diye hane halkı
merakla izlemiş onu…
İpi gazyağının içinde bir süre bekleten Aziz Usta; bu ipi rakı şişesinin
ortasından çevresine sarmış. Gazlı ipin ucunu yakıp, yanmasını beklemiş ve yanma
olayı bitince; ısınan şişeyi bir havluyla tutup, ipe yakın bir yere çekiçle yavaşça,
birkaç kere vurup, şişeyi ikiye ayırmayı başarınca; en az Hürmüz kadar o da
sevinmiş… Hürmüz’se:
‐ Aaa vallahi yaptı! Kamber Dedenin, Şükrü’ye aldığı bardak da aynen
böyleydi kız anne…
Derken; yarın okula götürebileceği bir bardağı olduğu için o kadar çok
sevinmişti ki! Hemen babasının elinden alıp, önce evde su içerek, denemeye
kalkınca. Aziz Usta:
‐ Olmadı ki daha! Dur çekiştirme! Ağzını keser bu ya! Daha çok işi var onun…
Deyip, eline aldığı bir zımparayla, ağız kısmını başladı törpülemeye. Bir
zaman sonra Hürmüz’ün sabrı bitti ama yarın okula götüreceği bir bardağı olduğu
için çok ama çok sevinçliydi artık. Deneyebilmek için dayanamadı, bitmesini
bekleyemedi! Yatağında, yarın okulda, tek bardağı olan, çocuk olmanın hayalini
kurdu. Gerçi, Şükrü’nün bir bardağı vardı ama anası “Okula götüremezsin onu!“
demişti ya…
Arkadaşlarına nasıl yaptıklarını, nasıl anlatacağını düşündükçe de çok
heyecanlandı! Çok ama mutluydu çok. . . O gece sabaha kadar da çok güzel rüyalar
gördü! Ertesi gün sabahleyin okula en erken giden, Hürmüz olmuştu. Köyün okullu
çocukları Hürmüz’ün bardağıyla su içme yarışına girmişti okulda. Hepsinin sırayla
birer kez kullanmasına içi el vermese de izin vermişti Hürmüz. İkinci kez bu
bardaktan su içme hakkını ise sadece üç kız arkadaşı almıştı. Diğer çocuklar için
bardağı ikinci kez kullanabilmesindeki ısrarlar ise hiçbir işe yaramamıştı… Şükrü gün
boyu:
‐ Bende onun essahı var ki! Dedi durdu…
Hürmüz’ün, o gün okulda defalarca anlattıklarından sonra da Aziz Usta,
çocukların bardak yapan Agası oldu; köyde rakı şişeleri de kıymete bindi ama
Hürmüz hiç birisine; “Bende fazladan şişe var! Vereyim sana, demedi!“ Ya kırılırsa,
diye düşündüğü bardak o kadar kalındı ki yıl sonuna kadar kırılmadı oysa…
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MUTLULUĞUN RESMİ

B

Zerrin DEDE

1968 Uşak doğumlu. İlk ve
orta öğrenimini Uşak’ta,
yüksek öğrenimini Konya ve
İzmir’de tamamladı. Yüksek
lisans ve doktorasını
Karadeniz Teknik Üniversitesi
ve Amerika Birleşik Devletleri
Michigan Üniversitesinde
bitirdi.

Yarışmaya İzmir’den
katılmaktadır.

İletişim
Oyak sitesi 2/10 Sokak No: 1
Üçkuyular – İZMİR
Gsm: 0555 285 81 05
E‐posta: zerrind2000@yahoo.
com

ulut güne döner ağacın dalına vurur.
Rüzgar eline değer hafifçe ürpertir.
Her şeyi biliriz başkasının acısı hariç.
Herşey için bir sebep ararız ya sebep olmazsa.
Huzur siyaha, mutluluk maviye döner. Mevsimler
geçer, gider her şey eskir, yıpranır ama
değişmeyen sadece biziz. Eski kalan yüreğimizle.
Ayşe Hanım hastane odasındaki çarşafını
düzeltti. Bugün ziyarete kızı gelecekti. Saatine
baktı. Kaç gün olmuştu buraya yatalı, artık
saymıyordu. Yanındaki kolonya şişesini aldı, her
tarafına süründü. İnsan hastalanmayınca
sağlığının
kıymetini
bilmiyordu,
sadece
yatağından ibaret bu evde yaşamak kolay değildi.
Dışarı çıkmak, gezmek onun için çok uzak
şeylerdi. Ertesi gün ne olacağını bile bilmiyordu.
Doktorlar her gün tetkik yapıyorlardı ama
sonucun ne olacağı belli değildi. Ölen anne ve
babasını düşündü. Onları şimdi daha çok
özlüyordu. Keşke şimdi yanında olsalardı. İnsan
yetmişinde de olsa anne şefkatini arıyordu. Eve
çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu. Çıkınca ilk
yapacağı iş onların mezarını ziyaret olacaktı.
Koridorda bir ayak sesi duydu. Gelen kızıydı.
Onun gelmesine sevindi. Kızı bugün onu
yıkayacaktı.
Günlerdir
yıkanmıyordu.
Malzemeleri çıkardılar. Banyo suyu sıcaktı. Kızı
önce saçlarını şampuanladı. Sonra sırtını sabunla
ovdu. Ayşe Hanım günlerdir yaşamadığı bir
sıcaklığın içindeydi. Tertemiz sabun kokusu her
tarafı sarmıştı. Su damlaları omuzlarından aşağı
dökülüyor, ayak parmaklarında ılık bir masala
dönüşüyordu. Havluyu sırtına aldığında kendini
hafiflemiş hissetti. Hızla giyindi. Saçına havlu
sardı. Kızı onu yatağa yatırdı ve hemen gitti. Ayşe
Hanım kızına çok dua etti. Öyle mutluydu ki
şimdi. Yıkanmış, tertemiz olmuştu. Saçı mis gibi
kokuyordu. Derisi nefes alıyordu artık. Tüm
gözenekleri açılmıştı. Çok mutluydu. Yetmiş yıllık
hayatında böyle mutlu olmamıştı. Günlerdir
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kaşıntı ve koku içinde kıvranıyordu. Rüyasında bile banyo yaptığını görüyordu. İşte
bugün nasip olmuştu. Gözlerinden iki damla yaş aktı. Karşı yatakta yatan hasta
kadın seslendi, ne oldu komşu neyin var? Ayşe Hanım ona dönmeden gözlerini
karşıya dikerek yok bir şey dedi. Sessizce rahat bir uykuya daldı.
Ayşe Hanım mışıl mışıl yatağında uyurken hastanede onun yattığı bölüm
başkanı havuzlu villasından çıkmış, köpeği arkasından havlayarak ona eşlik etmiş,
çocuğunu özel okuluna bırakmış, hastaneye doğru yol alıyordu. Cep telefonu çaldı,
arayan yatırım danışmanı idi, borsada kazandığını haber verdi. Bunun üzerine hava
yolu şirketini arayarak eşine sürpriz olacak hafta sonu Roma gezisini ayarladı. Tam
bu sırada arkadan PATT diye bir ses geldi. Arabayı kenara çekti. Dışarı çıktı. Lastik
patlamıştı.”Allah Kahretsin”dedi. Bütün keyfi gitti. Sigorta şirketini aradı, yol yardımı
istedi. Adamların geç geleceğini öğrenince arabayı orada bırakıp taxiye atladı.
Hışımla bölüme girdiğinde asistanları onu vizit için bekliyordu. Ayşe Hanımın
yatağına geldiklerinde hasta yeni uyanmıştı. Hastaya çok iyi göründüğünü söyledi.
Hayrola dedi, nedir sendeki bu değişiklik?
Yaşlı kadın utangaç bir genç kız edasıyla hafifçe kızararak cevap verdi.
‐Banyo yaptım.
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EY MUTLULUK SEN NESİN?

I

Şerafettin DEMİRKOL
1950 Uşak doğumlu. Evli. 2
çocuklu. İlk, orta, liseyi Uşakta
bitirdi. ‐ İzmir İTİA‐ 1972
mezunu. Çıraklık dahil 1966
yılından bu yana Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
yapıyor. Çeşitli derneklerde
görev alıyor. Uşak'a, Uşak’lıya,
insanlara faydalı olmaya
çalışıyor. Doğa‐insan‐hayvan‐
ağaç‐toprak‐Dünyayı her şeyi
seviyor. İlkokuldan itibaren
yurttaşlık dersinin tekrar
okutulmasını, yerli malının
kullanılmasını istiyor.
"Sokaktaki Öğretmenim"
diyen öğretmenin verdiği
dersleri 60 yaşına yaklaşırken
bile öğrenci titizliğiyle
yapmaya uğraşıyor.
Yarışmaya Uşak'tan katılıyor.
İletişim
İş Adresi : Dülgeroğlu İş Hanı
No:4 Kat:2 UŞAK
İş Tel : 0 276 215 15 15 ‐ 0 276
215 28 61
GSM : 0 532 281 39 10

nmisin?
cinmisin??Tadın
tuzun
nasıldır? şeklin şemalin nasıldır?
Alınır
satılırmısın?kilon
gramın

kaçadır?
Mutluluk için sürüp gidecek bu sorular
demetine cevap verecek bir Allahın kulu varsa bir
adım öne çıksın.
Ama sorulduğunda cevap gayet kısa dır.
Mutluyum veya mutsuzum. Kime? neye göre ?
Bilen yok.
Aslında mutluluk kımıldayan kıpırdayan,
nefes alıp nefes veren, can alıp can veren her
şeyden bir parçadır. Veya zamanında yaşanarak
tadının farkına varılmayan hayatların sonradan
hissedilen ağızda, beyinde kalan tadlarıdır.
Mutluluk insanın kendisidir. İnsandır soru
sorulan. Mutlu musun? Mutlu değil misin diye ?
Mutluluk
insandaki
parçaların
birleşimidir. İnsanın her noktası ayrı ayrı birer
mutluluk parçasıdır. İnsan her noktasından
değişik sinyaller veren ve beyninde toplanan bir
sinyaller demetidir bana göre. İnsanın insanı
sevmesi, insana dokunması, gözgöze gelmesi
aynı gök kubbe altında dünyanın neresinde
olursa olsun aynı evreni insanca, hakça, kavgasız,
kaygısız, paylaşmasıdır mutluluk.
İnsan, bir canlı için, börtü için, böcek için,
ağaç için, insan için yaşarsa mutlu olur, diyorum
ben. Bu duyguları tatmadan, yalnız kendi için
yaşayan mutlu bir insanı kimse düşünemez
Eski bir deyişle ''İnsanın ağısını
(zehirini)insan alır'''onun için el sıkışmalar,
öpüşmeler, el öpmeler, el vermeler vardır.
Selamlar, sabahlar, günaydınlar, başkaları için
çekilen, paylaşılan kaygılar, geçmiş olsunlar,
başın sağolsunlar varsa insanın hayatında
mutluluk vardır.
‐‐Sabahın saat dokuzu. . Ayşe ebem
başladı söylenmeye. '''Öğleye kadar yatanlaaa,
evi damı satanlaaa ''', kalkın gızan öğle oldu.
Güdü dönen der.
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Bakın bi Daşcıların kapının ipi daha takılmadı bişe mişe olmasınlar. Bi gidin
kapılarını taklatın bakam.
Güdü mahallenin sığırı, ineği, sıpasıdır. Mahallenin ortak tuttuğu bir çoban
sabah erken mahallenin davarlarını kıra otlatmaya götürür, akşam üstü de geri
getirirdi. Evin erkeği, kadını, evin davarını erkenden kalkarak mahallenin çobanına
teslim etmek için evden çıkarırdı. Aynen evin okula giden çocuğunu erkenden
hazırlayarak evden çıkardığı gibi. Evde ineği davarı olan ailelerde hayat erken başlar
ve tekrar yatılmaz, evin işlerine erken başlanırdı. , Evin işe gidecek adamının çorbası
pişirilerek, içirilir, kapıdan dualarla, besmelelerle işe gönderilirdi. Ev erkeğinin
çarşıda, işte kahvaltı etmesi adeti yoktu. Çarşıda sabah çorba içen simit yiyen
erkeğin karısı kınanırdı.
Ebem erken kalkar evin önünü sular süpürür, kapı önüne oturup geleni
geçeni seyreder, komşuların kalkmasın beklerdi. Kapının üzerindeki kapı açmaya
yarayan ip gece çekilir, gündüz tekrar takılırdı. Komşular kapı tokmağını bir kere
vurur teklifsizce ipi çeker içeri girerdi. İpi geç takılan komşu merak edilirdi.
Mahalledeki her olumlu ve olumsuz davranışı izler dinler, konu komşuda
olan olumsuzluklarda herkesi paylar, azarlar, herkesin dirlik düzenlik içinde olmasını
isterdi. Düğünde dernekte de ebemi oynatırlar gençlerle aşık atardı.
Çocukluğumuza mahalleli ile güler mahalleli ile ağlardık biz. Mutluğun evlerde
olduğu kadar, mahalllede de olması gerekti. Öyle yaşardı insanlar. Öyle yaşamaya
endekslerlerdi kendilerini. Kimse kendini tek başına düşünemezdi.
Daşcıların kapısını taklattım. Daşcının gelini Ayşe açtı kapıyı. Bir eliylede
yazmasını başına tutturmaya çalışıyordu. Başı açık kapı önüne çıkılmazdı.
‐. Hayrola dedi bi şey mi var?. Ebem onu merak ederken o da kapıya neden
geldiğimi merak etmiş.
‐Ebem yolladı dedim. Kapının ipi takılmamış da bi şey mi var ?diye o yolladı.
‐Yok bi şey dedi. Kapıya çıktı. Ebem kapının önüden merakla bakıyordu.
‐Aşebeee bi şey yok Amet işe gidince acık uzandıydım canım geçmiş. Bi şey
yok.
Ebem rahatlamış bir şekilde.
‐İyi iyi dedi. Merak ettim. Gayınnan (kaynanan)nasıl?
. Sonra da kendi kendine söylendi, yavaşca. .
‐Yeni yetme, bunnardan garı olcek, gocasın geçirince iş yapceğine uzanmış. .
Evi damı sattırcek bunlar. adamlara.
Öğleye doğru evlerin kapıları açılır. Kapı önlerine çıkılır ve günlük işlere
başlanırdı. Ispanağı, fasulyesi olan komşuya götürür, hem imece usulü ayıklanır.
Hem de detleşilirdi. Sıkıntısı olanlar mahallenin yaşlılarına gider, akıl danışılırdı.
Olaylar büyütülmeden yaşlı meclislerinde, evlerde halledilirdi. Kavga eden karı koca
azarlanır, geçinmeleri için tavsiyelerde bulunulurdu.
Evin kadını evinde çalışır, belki bütçeye parasal katkısı olmazdı ama, evin
çamaşırı bulaşığı yemeğinin yapılması, temizliği hep evde olur, dıştan para verilerek
hizmet alınmazdı.“Anasına bak kızını al”denirdi. Başkalarınca, pişirdiği yenilir,
yüdüğü (yıkadığı) giyilir adı çıktı ise kadının, kızı alınırdı. Erkek için ise babasının
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dedesinin asaletine bakılır, soyu kökü araştırılırdı. Zenginlik fakirlik önemli değil,asıl
asalet insanlık aranırdı. En önemlisi çocuğu, anası ebesi dedesi büyütür, çocuk
evinin mahalllenin terbiyesi ile büyür, sorunsuz bir yetişkin olurdu. Komşunun
çocuğu komşuda büyür, mahallenin abisi kollar gözetirdi.
Derslerine çalışmayan çocuk ya tabakhanede ya da kiremithanede
çalışmakla korkutulurdu. Buralarda çalışma koşulları ağır olduğu için, korkarak ders
çalışılır, sınıfını geçen ise daha hafif işte ya terzi çıraklığına, ya da berber çıraklığına
verilirdi. Babası esnaf olanlar kendi dükkanlarında çalışır, hür teşebbüs olsunlar diye
limonata gazoz su sattırılır veya bir kasa limon alınarak dükkanın önünde konularak
çocuğun ticarete alışması sağlanırdı.
Babası memur olan çocuk limon sandığına ortak alınırdı. Memur, oğlunun
harçlığını limona ortak sermaye olarak verir, limon bitince esnaf amcanın
gözetiminde kar hesaplanarak ortaklara paylaştırılır ve paylaşmada birbirine kazık
atmama öğretilirdi. Limonun hasılatı sıra ile cepte durur akşam o günkü hasılat
evdekilere gösterilerek hava yapılırdı. Şimdiki zamanda komşusu için yaşayan,
komşu amcanın, dedenin, mahallenin terbiyesi ile büyüyen kaç çocuk var?.
Sorunsuz bir çocuk veya genç var mı? Sofrada bütün aile bir arada mı?Büyükler
yemeye başlamadan küçükler yemeye başlıyorlar mı?Pişen yemeğin hepsi sofrada
tüketiliyor mu? yoksa yarısı çöpe mi gidiyor?Çocuklar evde mahallede ortak neyi
paylaşıyorlar. ?
Mutluluk nerede şimdi?. Eski mahallenin tozlu sokaklarında mı? Yoksa yeni
apartmanın katlarında mı?Çocuk yetişirken mahallede mi yetişiyor yoksa kendi
odasında bilgisayarın!!!!! önünde yumurta için beslenen tavuk gibi, kulağında cep
telefonu, önünde bilgisayarın çet(chat)sahifesi, tekdüze, sorunlu arkadaşsız,
problemlerle yüklü bir şey olarak mı yetişiyor. Evet şimdi yetişen nesil, kulpunun
neresinden tutulacağı belli olmayan bir şey
Adı belli değil sadece bir şey. Aileler çocuklara bir şey diyemiyorlar artık.
Şimdiki yaşamda her yaşanan karenin sonunda soru işaretleri var ve uzayıp
gidiyor. Eskiden insanlar yan yana yaşamakta idi. Şimdi üst üste apartmanlarda
yaşıyorlar. İnsanlar evden çıkınca birbirini görür selam verirdi. Şimdi asansörde asık
bir suratla sadece “Günaydın” demekle yetiniyorlar. Evde, işte, sokakta mutsuzluk,
İnsanlar sıkıntılı insanlar yavan.
Mutluluk bu iki hayatın neresinde?
Ahmet abi mahallemizin ağır abilerinden yapılı, atletik bir gençti. Babası
Hasan Amca ile esnaflık yapar. Karısı ve bir çocuğu ile mutlu yaşardı. Yani yaşardık.
O da mahallemizin bir parçası idi. Mutlu dediğim bir sorunları yoktu. Hepimizin
hayatı gibi sade çok şeye gereksinim duyulmayan bir hayat. Akşama kadar çalışır,
tezgahın arkasında oturan babası ikindi namazından sonra eve gider. O da akşam
ezanından sonra dükkanı kapatır giderdi evine Konu komşu, akraba dertleri tasaları
yoktu. Mahallemizin derdi yoktu . O sene işler biraz kesat gitti. Paraya sıkıştı biraz.
Esnaf kefalette parası vardı ama daha günü gelmemişti. . Mahallenin zahire tüccarı
Ali amcamız vardı. Zahirecilik yapardı. Herkes sever sayardı. Varsıl bir aile idi. Bağları
vardı. Komşuları toplar bağa götürür, çorbasından etine pilavdan, bamyasından,
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helvasına ziyafet verirdi, Masraftan telaşeden çekinmez elleri ile yapardı helvayı.
Sıcak irmik helvası taze bağ yaprağına sarılarak yenir, etin tuzunun ayarı yaşlıya
baktırılırdı. Akşama kadar bağda eğlenilr, yemekler yenir, herkes sepetine üzümünü
toplar eve dönerdik. Kış gecelerinde evlerine gittiğimizde, kuru üzümün yanında,
ceviz, üzüm pestili, kabuksuz fıstık da verirdi karısı Emine yenge . Sık sık onlara
gitmek için evi sıkıştırırdık. Eli açık bir aile idi.
Babasına biraz para gerektiğini esnaf kefaletteki paranın günü gelmediğini
söyledi. Hasan Amca biraz çekinerek Ali Ağaya gitti. Dertlerini söyledi. Parayı ayın
sonunda iade edebileceklerini söyledi. Ali Ağa kırk yılda bir kapısına gelen
komşusunu geri çevirmedi. Hemen dertlerini çözdü. Ayın yirmisinde . Esnaf
Kefaletten para çıktı. Hasan amca hemen alıp Ali Ağaya götürdü. Ali Ağa parayı geri
çevirdi, acelesi yoktu paranın, konuştukları gibi ayın sonunda getirmelerini o güne
kadar kendi işlerinde kullanmalarını istedi. Almadı. Hasan Amca dualarla teşekkür
etti. Allah sevgiden, itimattan yoksun etmesin kimseyi diye kendince dualar etti.
Ömründeki en büyük mutluluğu o gün yaşadı.
Mutluluk karelerinden sadece iki kare. . Şimdiki hayatımızda var mı bunlar?
Bunlar şimdi yaşayamadığımız ama zamanında yaşayarak o zamanlar tatlı
olduğunun farkına varamadığımız, tadları damağımızda kalmış, şimdi farkına
vardığımız, o zamanları o tatları yaşadığımız için şimdi, hatırlayarak özlediğimiz,
mutlu olduğumuz, geçmiş yaşamımızdaki mutluluk karelerimiz. Hatırlanması bile
birer mutluluk kaynağı. Artık damağımız tam tadını almasa da dişimiz tam kesmese
de . Hayali bile cihan değer. Daha ne kareler var mutlu olmak için geçmişte
yaşanmış. O zamanlar bizim çevremizde belki denize gidilmemiş ama, temmuzda
dağda üşünmüş, tuzlu su içilmemiş ama pınar suyu içilmiş. Otomobile binilmemiş
ama, at arabasına binilmiş. Saman tozunda kaşınılmış, kıl çulda oturulup, közde
mısır pişirilmiş, tarladan karpuz çalınıp evde dayak yenilmiş. Sahibinden helallik
dilemek için taa evine kadar gidilmiş,
Mahallede oyun oynanmış komşuda karın doyurulmuş. Islatılmış ekmeğe
şeker ekilip akşam üstü yenilmiş(Pizza hamburger yerine)Yağmur duasına çıkılıp,
sokakta yemek, pişirilmiş, evden kaşık götürülüp sokakta adak yemeği yenilmiş.
Mahallenin büyüğünden tokat yenilmiş, kulağı çekilmiş, masallar dinlenmiş,
körebeler, uzuneşekler oynanmış. Komşunun ineği koyunu güdülmüş karşılığında
bir bardak süt içilmiş.
Kasap İsmail evinde inek besleyen, bağı olan bir kasap esnafı idi. İneği her
sabah güdüye katılır, akşam güdüden dönerdi Akşam olup güdü döndüğünde
mahallenin çocukları Kasap İsmail’in ineğinin yolunu gözler, önümüze katarak evine
götürürdük. Karısı tatlı dilli geniş gönüllü, sevecen bir kadın olan Emine Yenge sütü
hazır eder, kapıya inek gelince, kaç çocuk varsa birer bardak süt verirdi. Bu her gün
bıkmadan usanmadan sürerdi. Yaz günü sofrada karpuz yenirse kabuğu, ekmek arttı
ise ekmek, başka yemeklere bulaştırılıp kirletilmeden ayrılır Kasap İsmail’in ineğine
götürülürdü. Evlerde beslenen koyun keçi veya tavuk evin sofra artıklarının
değerlendirildiği bölümleri idi.
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İnsanların çok şeye gereksinimi yoktu. Mutluluk her evde her insanda fazlası
ile vardı. Mutlu olmak için asgari şartlar temin edildikten sonra gerisi boştu. Çok
gereksinim, çok dert getirdi hayatlara. Herşeyimiz var ama mutluluğumuz yok artık.
Çölleşen dünya gibi, yanan ormanlar gibi, tükenen su kaynaklarımız gibi,
mutluluğumuz da günden güne azalmakta. Bazılarımızda bitti, insanlar yolda
robotlar gibi yürüyorlar. Duyarsız, umarsız.
Ey mutluluk sen nesin?Çıksam, arasam dağlara,taşlara seni bulabilir miyim. ?
Ey soru sorup duran insanoğlu
Ben senim, sendeyim, ruhundayım, . etrafındayım. Bu sabah kalkarken bak
etrafa, doğan güneşe bak insanlara bak sev onları, ota, çöpe, böceye, börtüye bak
sev. . Kaldır kafanı etrafa bak önüne bakma. İnsanlara bak, göreceksin mutluluğu.
Çok şey isteyip durma yaşamdan. Dünyayı, kendini sev be adam, kendinle, dünyanla
barışık ol. İşte mutluluk bu. Soru sorup durma.
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iz deyin üç bin yıl sonra, ben diyeyim
beş bin yıl önce… Zamanlardan bir
zamandı işte. Yükseklerin yükseği bir
dağın doruğunda geniş mi geniş bir plato vardı.
Platoyu boylu boyunca geçen iki ırmağın beslediği
toprak öylesine cömertti ki en bodur ağaç bile
selviye çeviriyordu kendini. Dizi dizi oturtulmuş tek
kat evcikler ne kuşbakışından ne de profilden
görülemiyordu. Sanki cennet, cehennemin
ebeliğindeki saklambaç oyununu sonsuza dek
sürdürmek istemiş de bir kalemde buraya atmıştı
kendini. Kendiliğinden cennetleşmiş platonun
sakinleri de vardı.
Saat henüz yoktu; zamanın bir anında
öylesine uyanırlardı. Tek tip evlerinden dağılır,
toprakla oynaşır, hayvan kardeşleriyle söyleşirlerdi.
Gözlerini hayata açan her kuzu, her buzağı, her
hayvan ahaliden biriyle kardeşleşirdi. Et yemenin
düşüncesi bile yoktu henüz. Hayvan kardeşler
burada salına salına gezinir, istedikleri köşede
beslenir, beğendikleri bir kuytuda da kestirirlerdi
yayıla yayıla. Sütleri, yünleri de boldu hani. Kimse
kaç tane hayvan kardeşi var bilmezdi. Saymayı da
kendi sayılarını da bilmez, buna gerek duymazlardı.
Bilinen tarihleri, dilden dile anlatılanlardan ibaret
olan ahali isimlerini de var olan bitki ve
meyvelerden alırlardı. İsimleri doğar doğmaz
konmaz, beklenirdi. Toprak bereketini her
doğumda yeni bir ürün vererek sergiler; onun sessiz
sedasız doğurduğu tohumlara verilen isim yeni
doğan çocuğa da geçerdi. Böylelikle platonun en
küçüğünün adı Sarmaşık olmuştu. Sarmaşık, zaman
aktıkça serpilip boy vermiş, toprakla oynaşmaya
başlayacak zamana gelmişti.
Üç yanı kartalların bile erişemeyeceği
keskinlikte uçurumlarla çevrili platonun tek kanadı,
iki ırmağın birleştiği bir yamaçla aşağılara iniyordu.
Gür bitki örtüsü, pınar yatağıyla birlikte yamaç
aşağı devam ediyor; tek bir ayağın dahi değmediği,
devasa bir çit oluşturuyordu.
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Çınar, yaylanın göbeğinde, iki pınarın sesini de duyabildiği serin bir yere
çömelmiş; etrafına topladığı sarmaşık, zencefil, kiraz, badem ve diğer çocuklara
kendi tarihlerini anlatıyordu. Kitapları yoktu, okulları da. Yazı, alın yazılarına
girmemişti daha, anaları da yas(a)lanmamıştı henüz. Hüzün nedir bilinmeyen saklı
cennette kin, öfke, hırs, bedel gibi sözcükler kavramlaşmamış; yalnızca ölüm, doğası
gereği doğallaşmıştı. Koca Çınar’ın anlattıklarına göre o daha fideyken bu kadar
kalabalık değillerdi, bu kadar çeşitli. Kolay gelmemişti bu zenginlik. Bir doğum
sonrasında isim babalığı yapmamıştı toprak, sonra bir daha, bir daha… Bakmışlar ki
isimsiz kalacak çocuklar, sormuşlar toprağa. Toprak demiş ki: “Ben yaparım vazifemi
ama çınarın köküne inemem sonra, zeytinin dalına çıkamam… Bu kadardır suyum,
elimden gelen de bu kadar. ” Anlamışlar derdini. İşte şimdi yamacın hemen
ağzındaki set de o günlerden kalmaymış, baraj böyle icat olmuş. Sonra, suya doyan
toprak, doğumlarla yarışır olmuş. Saklı cennet büyümüş, büyümüş… Evcikler artıkça
artmış, şimdilere gelinmiş. Hava kararmaya yüz tuttuğunda, Çınar bitirir anlatısını.
Sarmaşık beraberindeki kuzu kardeşiyle evine kadar salınır, uyanınca görüşmek
üzere ayrılır iki kardeş.
Saklı cennetin küçük Sarmaşık’ı ertesi zaman uyandığında toprakla oynaşır
bir süre, sonra kuzu kardeşini arar gözleri. Bakar olur bulamaz, sora sora barajın
kıyısına kadar gelir. Küçük dostu oradadır işte, yamaçtan aşağı adımını attı atacak!
Seslenir, çağırır… Nafile. Kuzucuk yamaçtan aşağı inmekte, oda takılır peşine. Az
giderler, uz giderler… Yetişemez kardeşine. Uçsuz bucaksız yamaç neredeyse
bitmekte. Yamaç bitip düzlüğe inildiğinde ancak buluşurlar. Güneş çekilmiş, hava
kararmıştır. “Olsun” der Sarmaşık “Bir kovukta uyuyalım kardeş kardeşe, uyanınca
döneriz evimize. ”
Saklı cennette çınar, ceviz, söğüt, elma… Bir çırpıda doğaçladıkları
“Merak” ile iki kardeşi beklemekteler. Kardeşçikler uyurlarken bereketli yaylanın
ahalisi, uykusuzluk ile birlikte “Sabırsızlığı” keşfeder. Güneş gözlerini ovalamaya
başladığında cennetin sakinleri “Kayıp” sözcüğünü de dağarcıklarına eklerler. Sorup
soruşturur, yamaç aşağı aramaya başlarlar.
Aydınlıkta gözlerini açar iki kardeş. Etrafına bakınan Sarmaşık “Şaşkınlıkla”
tanışır. Tanıdık gelir her şey; evciklerle doludur koca vadi. Fakat toprak, saklı
cennetin aksine, cimri davranmıştır anlaşılan. Kurumuş küçük bir çalıcık ve yaşlı bir
kaktüs dışında tek bir filiz görünmez koca(mış) vadide. Yürürler bir süre.
Karşılaştıkları iki solgun insan, Kaktüs ile Çalı iyice arttırır şaşkınlıklarını. Kaktüs
anlatmaya başlar.
“Zamanında yemyeşildi buralar, biz de kalabalık. Şimdi iki kişi kaldık. Şu
sizin geldiğiniz taraftaki yamaçtan pınar gürlerdi buralara. Toprak doyar, bizi de
doyururdu; başaklar ağaç boyu olur, asmalar kollarını kaldıramazlardı gökyüzüne.
Evlerimiz mutlarca tahılla dolup taşar, mutlar dolusu çilekler, üzümler süslerdi
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dolaplarımızı. Şimdi o eski, güzel anların adını, ‘Mutluluk’ koyduk. Gel zaman git
zaman değişti her şey. Gürleyen pınar sızar oldu; selvilerimiz kurudu, öldü! Sızıntılar
damla oldu sonra; başaklar boyunlarını büktü, fidanlarımız kurudu. Damlalar da
kesildi, kısırlaştı toprak. Hemen arkasından da ayçiçekleri, mısır tarlaları, biz…
Zamanla acıyı öğrendik, ağlamayı da. Zamansız ölenlerin ardından ağlarken yas
tutmayı. Yas tutarken yalvarmayı öğrendik… Şimdi her gündoğumunda, yamacın
eteğinde bir damla su için yakarıyoruz yamaç yukarı!”
Dilini yuttu Sarmaşık, boynunu büktü. Gözlerinden yaşlar süzülüyor,
hücuma geçen kavramlar zihnine üşüşüyordu. Kuzu kardeşini bile beklemeden
hızlıca yamacın yolunu tuttu. O daha yoldayken kurak topraklarda etçillik vasıl oldu
hemencecik. “Bedel ödemeyi” öğrendi böylelikle. Yaşlanıyordu. Döktüğü yaşlarsa
attığı her adımda ırmak yatağını ıslatıyordu. Bilip bilmediği bütün dillerden
kelimeler dökülüyordu zihnine; “Utancı” tattı, yuttu “Vicdanı. ” Irmak yatağında
ilerlerken cani oldu, zebani… “Acıyı” kavrayıp “Hüznü” benimsedi. Âlim oldu,
filozof… Mutluluğa küfür savururken, asiliği öğrenip “İsyanı” içselleştirdi. Yamaç
yokuşunda tırmanırken işin işten geçtiğini anladı; ağladı, ağladı…
Yamacın tam ortasında saklı cennetin sakinleri karşıladı onu. Sarmaşık’ın
bakışlarındaki derin hüzün, gözlerinden gürleyen ıslak damlalar yabancıydı onlara.
Anlayamadılar ama kendilerini de alamadılar; büyülenip düştüler peşine. Sarmaşık
önde ahali arkada vardılar saklı cennete. Barajın duvarını göstererek “Yıkın” dedi.
Ahali emir telakki edip yaptı görevini.
Filozof bilgeliğini sırtına geçiren Sarmaşık, bir ozan edasıyla başladı
anlatmaya. Cennet sobelenmişti, kırılmıştı denge, yitmişti kardeşlik… “Gidin, siz de
anlatın” dedi. “Unutmayın, anlatacağınız en mühim mesele “Mutluluk. ” Ancak
kaybettikten sonra kavrayabildiğimiz mutluluk… Sonsuza dek saklı kalmalı!”
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elevizyonda 70 yaşındaki bir adam
evlenmek istediğini söylüyor, türlü
çeşit banal şakalarla stüdyodaki
seyircileri kahkahalara boğuyordu. Erdem,
gazetesinden başını kaldırdı ve küçümser bir
tarzda ekrana baktı. Kısa süreli bir bakıştan sonra
gazetesine dönmek üzereydi ki karısını fark etti.
Karısının yüzündeki gülümseme ve ancak vahiy
indirilen bir peygamberde rastlayabileceğiniz
tarzdaki huzur dolu yüz ifadesi ilgisini çekti.
Karısına bir soru sordu. Karısı gözünü bir an bile
televizyondan ayırmadan metrodaki rutin
anonslara benzer bir ses tonuyla yanıt verdi.
Erdem, hayat arkadaşı olan insanın kendisinin
iğrendiği bir televizyon programına bu kadar ilgi
göstermesine şaşırmıştı. Daha doğrusu bu kadar
farklı olduğu birisiyle nasıl evlendiğine şaşırmıştı.
Gazetesini bir kenara attı ve balkona çıktı. Bir
sigara yaktı. Yüksek bir binanın üst katında
oturuyordu. Gözleri deniz kenarındaki şehirlerde
yaşamış olanlara özgü bir refleksle umutsuzca
denizi aradı. Oysa görebildiği sadece dumandan
grileşmiş, estetikten yoksun beton yığınlarıydı.
Yaz aylarındaydılar ve hava çok güzeldi. Buna
rağmen etraftaki binaların balkonlarında
kimsecikleri göremedi. Sıkı sıkı kapatılmış
perdelerin ardından belli belirsiz seçilen
televizyonların
ışığıydı
tek
görebildiği.
Sigarasından derin bir nefes çekti ve boğuluyor
gibi hissetti. Fakat bunun sigaradan mı yoksa
denizi görememekten mi olduğunu bir türlü
bilemedi. Nikotin bütün damarlarına yayılırken
mutsuzluğunda nikotinin izinden iliklerine kadar
sirayet ettiğini hissetti. Daha 30’larının ortasında
olmasına rağmen çok yorgundu. Tüm çocukluğu
ve gençliğini İzmir’de geçirmiş biri olarak şimdi
denizden 500 km uzakta bir Anadolu şehrinde
yaşıyordu. Bir bankada sevmediği bir işi vardı ve
karısıyla konuşacak hiçbir şeyleri yoktu. En son
ne zaman mutlu olduğunu hatırlamaya çalıştı.
Yıllar öncesinden, çocukluğundan bölük pörçük
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anılar hafızasının kapısını tıklattı. Evlerinin arka bahçesinde oynadığı oyunlar, açık
hava sinemaları yaz tatillerinin ilk günleri. Sonra üniversite yıllarında gittiği bir parti
ve orada tanıştığı bir kız. Mutlu zamanları onun için yıllar önce yediği, çok hoşuna
giden ama tadının neye benzediğini bir türlü anımsayamadığı egzotik bir meyve gibi
geliyordu. Sigarasını bitirdi ve estetik yoksunu beton yığınını seyretmeye daha fazla
dayanamayarak içeri geçti.
Karısı akşam yemeğini hazırladı. Yemeklerini sessizce yediler. Göz göze
gelmemeye azami ölçüde dikkat ederek Erdem karısının yüzüne, ona fark
ettirmeden kaçamak bakışlar fırlattı. . Hem onun yüzünde hem de kendi içinde sevgi
veya şefkate benzer bir şey aradıysa da kırıntısına bile rastlamadı. Bu durum onu
fevkalade üzse de suçu kimsede aramıyordu. Şu an içine düştüğü büyük bunalımın
tek sorumlusunun kendisi olduğunun farkındaydı. Mutluluğu hak edecek cesareti
gösterememişti. Ne aşk konusunda ne meslek konusunda. Yeliz’i düşünmeye
başladı. Zaten ne zaman buhranları onu esir alsa Yeliz’i düşünerek bir nebze olsun
azaltırdı sıkıntılarını. Onu ilk gördüğü partiyi, kısacık siyah saçlarını, burnundaki
hızmayı, renkli çoraplarını, en çok da herkesi etkileyen, insana yaşama sevinci veren
enerjisini. O gün partiye beraber gittiği tüm arkadaşları gibi Erdem’de Yeliz’e âşık
olmuştu. Birkaç kez görüştüler ve çıkmaya başladılar. Her buluşmalarında Erdem’in
Yeliz’e olan aşkı katlanıyordu. Aynı zamanda korkuları da büyüyordu. Çünkü Yeliz
yaşadığı ânı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan, sınırlara dokunmayı seven,
bağımsızlığına düşkün bir kadındı. Erdem onunla beraberken ayaklarının yerden
kesildiğini ve başka hiçbir kadının ona böyle hissettiremeyeceğini biliyordu. Bununla
beraber hiçbir kadının ona bu kadar acı çektirmesine de imkân yoktu. Yeliz’le ilişki
yerçekimsiz ortamda sertçe zemine fırlatılan bir lastik top gibiydi. Çok kısa sürede
dipten zirveye çıkabiliyor ve aynı sürede tekrar en alta inebiliyordu. Onu çok seviyor
ama başına buyruk bağımsız tavırlarından çok rahatsız oluyordu. Ona asla tam
anlamıyla sahip olamayacağını biliyordu. Kıskançlık Erdem’i içten içe kemiriyordu.
Üstelik her geçen gün Yeliz’e biraz daha bağlanıyor ve bu da acılarını artırmaktan
başka bir işe yaramıyordu. Gittikçe saldırgan ve kontrolcü hale gelen Erdem
sonunda Yeliz’i bıktırdı ve ilişkileri bitti. Aslında Erdem ısrar etse, özür dilese belki
devam edebilirlerdi. Erdem hala onu çok seviyordu ama kendinde o cesareti bir
türlü bulamadı. Tekrar acı çekmekten korktu. Dalgalı bir denizde sörf yapmak ona
göre değildi. Dalgaların üzerinde sörf yapmak o hazzı yaşayabilmek uğruna boğulma
tehlikesini göze alabilmekti mutluluk. Ama o etrafı dalgakıranlarla çevrili durgun bir
suda küçük bir kayıkla gezmeyi tercih etti. Mutluluğu tamamen göz ardı ederek
etrafı dikenli tellerle çevrili güvenli bir alanda hayatından memnun yaşamayı seçti.
Üniversiteyi bitirir bitirmez başka şansları da olduğu halde bir devlet bankasında işe
başladı. Tayini Yozgat’a çıktı. Orada çalışırken küçük şehirlerdeki insanların bekârları
ille de baş göz etme çabalarından nasibini alarak bir ilkokul öğretmeniyle evlendi.
Karısının onu asla Yeliz kadar mutlu edemeyeceğini biliyordu. Ama onun hep
yanında kalacağını ve onu asla çok üzmeyeceğini sanıyordu. Evdeki hesap çarşıya
uymamıştı. Hem işindeki hem evliliğindeki durağanlık onun mutsuzluk ovasının tam
ortasında kamp kurmasını sağlamıştı.
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Yemekten sonra Erdem gazetesine karısı da televizyonuna döndü. Günlük
hayatları en rutin şekliyle devam ederken Erdem’in cep telefonu çaldı. Arayan okul
arkadaşı Fatih’ti. Canı onunla konuşmak istemese de telefonu açtı. Fatih ne kadar
mutlu bir hayatı olduğunu anlatmaya başladı. Erdem konuşmayı kısa kesmeye
çalışıyordu ki Fatih gülerek ‘Yahu geçen hafta Bodrum’da tatildeydik. Kimi
gördüğümü söylesem dünyada inanmazsın. Senin Yeliz’i gördüm. Konuştum. Bir
dalgıç okulunda eğitmenlik yapıyormuş. Hiç değişmemiş hala çok güzel. Seni de
sordu. ’ dedi. Erdem Yeliz’i duyar duymaz kızardı, sesi titremeye başladı. Yine de
heyecanını belli etmemeye çalışarak Fatih’ten onun hala bekâr olduğunu öğrendi.
Erdem artık söylenenleri duymuyordu. Telefonu kapattı. Kız istemeye gidecek olan
genç bir erkek gibi heyecanla odada bir aşağı bir yukarı volta atıyordu. Beyninde
‘Seni de sordu’ cümlesi neon lambası gibi yanıp sönüyordu. İçindeki bu enerji
patlamasına daha fazla dayanamadı. Karısına ‘Ben biraz hava alacağım’ dedi ve
kendini dışarı attı. Nereye gideceğini ne yapacağını bilmeden rüzgârda savrulan bir
yaprak gibi yürüyordu. İçinden koşmak, zıplamak, bağırmak geliyordu. Artık
unutmaya başladığı bir duygu benliğini sarmaya başlamıştı. Aynı babasıyla ilk derbi
maçına gittikleri günkü gibi hissediyordu. Uzun zamandır aşina olmadığı duygular
önce bedeninde ürpermeye sebep olsa da alışması uzun sürmedi. Coşku ve
mutluluğun doru atlarına binmiş dörtnala sokaklarda koşturuyordu. Kendini
tamamen bu atların insafına bırakmış onlar nereye isterse oraya sürükleniyordu.
Beyni ve mantığı artık işlemiyordu. Bu esriklik hali bir müddet devam etti. Bir süre
daha koşar adım yürüdükten sonra hareketleri daha önceden programlanmış gibi
aniden durdu. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyordu. Başını kaldırıp tabelayı
okuduğunda çok şaşırdı. Tabelada ’ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ’ yazıyordu.
Anahtar kelimeyi duymuş hipnotize biri gibi kendine geldi. Korku ve endişe ruhunu
tekrar esir alıyordu. Mantığı yeniden devreye girmiş geri evine, karısına dönmesi
için yalvarıyordu. Güvenli bir hayatı varken sonu belli olmayan maceralara yelken
açmaya hiç gerek yoktu. Fakat Erdem bu defa kararlıydı. Sanki ciğerlerine cesaret
dolacakmış gibi derin bir nefes aldı. En yakın otobüs işletmesine doğru süratle
ilerledi. Kararlı bir ses tonuyla konuştu: ‘En erken Bodrum otobüsüne bir bilet
lütfen’…
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eyecanla çıktığım yolun sonunda,
çalacağım kapıya ulaşıyorum. Yıllar
önce koşarak ikişer üçer atlayıp
çıktığım merdivenleri, tek tek ağır adımlarla
çıkıyorum.
Yedi kat… Asansörsüz yedi kat… Hangi
düşüncesiz müteahhit yaptı bu binayı acaba? Hiç
mi düşünmedi, bu merdivenleri çocuklar, yaşlılar,
hastalar nasıl çıkar diye? Arada bir soluklanıp
tekrar
çıkmaya
başlıyorum,
bitmeyen
basamakları… Üşenmeyip sayıyorum, her katta
döne döne on bir, on bir daha… Yirmi iki
basamakta bir kat yükseliyorum. Yediyle
çarpıyorum, yüz elli dört oluyor. Dört basamak
girişte var, iki de bina kapısının dışında, oldu yüz
altmış. İyi ki bu böyle bir binada yaşamıyorum.
Gelmeyeli kaç yıl oldu? Saymadım.
Saysam ne değişecek ki? Daha az mı
özleyecektim? Bin bir düşünce dolaşıyor
beynimde… Kapı açıldığında neler olacağını az
çok tahmin edebiliyorum. Ağlayacak… Eminim
ağlayacak… Belki gördüklerime dayanamayıp ben
de
başlayacağım.
Güçlü
olmalıyım,
ağlamamalıyım.
Off! Sonunda bitti basamaklar, kapının
önündeyim. Biraz durup soluklanıyorum. İki katta
bir sönen otomata tekrar basıyorum. Küçük sarı
levhada o tanıdık isim yazılı. Aslan başı
görünümlü zile yavaşça basıyorum ama tam aksi,
ses bütün binada yankılanıyor. Ya da bana öyle
geliyor. Yoruldum galiba…
İçeriden gelen ayak sesleri sonunda, kızı
açıyor kapıyı. Biraz durgun, yoksa kırgın mı? Yok
canım kırgın olacak bir şey yok, bana öyle geldi.
Yalnızca üzgün…
“Hoş geldin ablam…” dedi. “Geciktin…
Merak ettik. ”
Sarıldık kapının önünde, sarmaş dolaş
olduk. “Gel… Gel de gör hâlimizi…”
Ayakkabılarımı çıkarıp önüme bıraktığı
terliği giydim. Salona adım atarken ağlayarak
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boynuma sarıldı süt annem. “Kızım… Yavrum… Hoş geldin…”
“Yapma… Ağlama…”
Dayanamam, yanımda ağlayan olunca ben de ağlarım. Bunu biliyor… Off…
Tutamıyorum işte, dökülüyor göz yaşlarım yağmur gibi.
“Yapma…” diyor kızı da “Ağlama anne… Ablamı da üzüyorsun. ”
Tek vücut olduk, duymuyoruz onu… Yılların özlemiyle, bunca yıldır
dokunamadığım narin tenini kokluyorum. Kalp atışlarını duyuyor titrediğini
hissediyorum. Ellerini öpüyorum.
Hiç değişmemiş bulmayı ne kadar çok isterdim. Değişmemiş aslında; sesi,
kokusu, sevgi dolu bakışları hep aynı. Çocukluğumdaki gibi… Yalnızca, yıllar yormuş,
eskitmiş bedenini…
“Nasıl oldu da gelebildin?”
“Geldim işte, boş ver… Sorgulama. ”
“Bak gördün mü başımıza geleni? Ayağı takılıp düştü, bir daha kalkamadı
dağ gibi adam ne hâle geldi?”
Ne diyeceğimi bir bulabilsem… Boğazım düğüm düğüm, sözcükler çıkmıyor.
Ellerimi ellerinden çekip, “Yüzümü yıkayayım. ” diyerek banyoya kaçıyorum.
“Koş temiz havlu ver ablana…” diye sesleniyor kızına.
Oturduğu yerden kalkıp kendi verecek elinden gelse ama hâli yok. Banyodan
çıkınca gelip yanına oturuyorum yine. Sarılıyor tekrar öpüyor, kokluyor. Hâlâ titriyor.
Yoksa… Hayır, hayır… Hasta değil, heyecandan titriyor.
“Sen iyisin değil mi süt annem?”
“Ah yavrum ah! Ne sor ne söyleyeyim. Gördüğün gibi işte. ”
Sarıldı ya, bırakmıyor… Başımı çevirip yüzüne bakıyorum. Yılların izleri
yüzünde çizgi çizgi… Yaşı kaç oldu acaba? Doksanı geçtiğini biliyorum ama ne kadar?
Yine sesleniyor kızına; “Su getir ablana… Bir de tülbent getir, sırtına
koyayım. Terlemiş. ”
Yıllar önce de koşup oynayıp terlediğimde tülbent koyardı sırtıma. Hiç
istemezdim ama onu kırmamak için sesimi çıkarmazdım. Zaman tüneline giriyorum
bir anda, çocukluk yıllarım canlanıyor. İki katlı ahşap, cumbalı evimiz… Alt katta biz
ve süt annemler, üst katta iki kardeş olan komşularımız. Mutfak ortak kullanımda,
tuvalette öyle. Banyo yok o zaman evlerde. Gaz ocağında kazanla su ısıtıp leğende
yıkanırdık. Evimizin karşısındaki küçük tepede koşar oynar büyük beyaz köşkün
bahçesinden erik çalardık.
Başım hâlâ omzunda, kolu da beni sarıp sarmalıyor. Kalp atışlarını
duyuyorum.
Elinde bir bardak su, diğer elinde beyaz, kenarları iğne oyalı bir tülbentle
yanımıza geliyor kızı. Suyu içmemi bekleyip bardağı alıyor mutfağa gidiyor yine. Süt
annem, tülbendi özenle katlayıp sırtıma koyuyor. Tıpkı çocukluğumdaki gibi hiç karşı
çıkmıyorum. “Çabuk hasta olursun sen, dikkât kendine. ” diyerek tekrar sarılıp
öpüyor.
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“Ne iyi ettin gelmekle, çok özlemiştim. Bir bir saydım, ayları günleri dün tam
on beş yıl oldu görüşmeyeli. Bir ayağım çukurda artık, seni bir kere daha görmeden
öte yana gideceğim diye korkuyordum. ”
“Öyle söyleme… Allah gecinden versin. Uzaktayım ama telefondan sesini
duymak bile benim için dünyaya bedel. Senden başka kimim var ki?”
“Ben arayamıyorum, çeviremiyorum numaraları, bak ellerim titriyor artık. ”
“Olsun, üzülme… Ben ararım seni. ”
“Kahve yap bize. ” diye sesleniyor kızına.
Güzel kardeşim, çocukluk arkadaşım… Ne yapacağını şaşırmış hâlde, bir emir
eri gibi annesinin söylediklerini yapıyor. Yatağında hareketsiz yatan, umarsızca yaşlı
gözlerle bize bakan babasına soruyor. “Sen de ister misin?”
Anlıyor mu anlamıyor mu belli değil. Hırıltılı bir sesle, “Su…” diyor. “Su ver
bana. ”
Yatağın başucunda duran sürahiden yarıya kadar doldurduğu bardağı
babasının ağzına yaklaştırıp suyunu içiriyor. Mutfağa gidiyor yine kahve yapmak
için.
Yarım bardak suyu kızının yardımıyla güçlükle içebilen, şimdi
kıpırdayamayan o adam, bir zamanlar yürürken yerleri zangırdatırdı. Yumruğunu
masaya vurup bağırdığında ahşap evin duvarları titrer, hepimiz çil yavrusu gibi
dağılıp gözden kaybolurduk.
Yattığı yerden bana bakıyor, “Bak işte yaşlılık böyle… Ben bu hâle gelecek
adam mıydım?” diyerek ağlamaya başlıyor. Yanına oturup hareket edebilen elini
tutuyorum. Diğer eli yorganın altında, hareketsiz. “Üzülme” diyemiyorum.
“Geçecek… İyileşeceksin…” diyorum ama kendim de inanmıyorum söylediğime.
Kahvelerimiz geliyor, örtülü bir tepsinin içinde. Süt annemin el emeği olduğu
belli tığ işi bembeyaz kolalı dantel örtü. Çeyizime de az emek vermemişti
gençliğinde…
Beni odanın ağır havasından kurtarmak ister gibi gözlerimin içine bakıyor,
sarı saçlı, yeşil gözlü, güzel yüzlü kardeşim. Usulca soruyor. “Sigara içiyor musun
hâlâ?”
“Evet…” diyorum başımı sallayarak.
Annesinin kahvesini veriyor. “Gel, balkona çıkalım o zaman… Kahve
dumansız olmaz. ” diyor.
Peşine takılıp balkona gidiyorum. Kahvelerimizi içerken bir yandan
dertleşiyoruz. İçini döküyor bana, mahzun bakışlı gözlerinden yaşlar dökülüyor.
“Keşke yakınımızda olsan. ” diyor. “Hiç gitmesen…Bir arkadaşa öyle çok
ihtiyacım var ki…”
Otuz sekiz yaşında evlenmiş, üç ay sonra yatağında başka kadınla bulduğu
adamı boşamıştı. Bir daha kimseye inanmamış, baba evinde anacığına can yoldaşı
olmuştu. Yaşı elli beş, onun da bir can yoldaşına ihtiyacı var. Çok isteyen olmuş ama
evliliğe tövbeli.
Balkonun hafif esintisi iyi geliyor ikimize de. Kahvelerimizi içip içeri giriyoruz.
Odaya, süt annemin yanına gidip oturuyorum. “Benden istediğiniz bir şey var mı?”
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“Geldin ya… Başka ne isterim?”
Nasıl söyleyeceğim tekrar gideceğimi? Gelişime bu kadar sevinmişken akşam
uçağa binip geldiğim yere geri döneceğimi.
“Kalamayacağım ki…”
“Olmaz… Gitme… Kal… Ne yapacaksın gidip?”
“Tamam anacığım. Gitmiyorum…”
“Duydun mu Hasan? Gitmiyor… Gitmeyecek…”
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nnemin
telefondaki
sesi
çok
heyecanlıydı. “Bu akşam erken gel!”
dedi bir solukta. “Saçları çok kısaymış”
diye de ekledi, “Gelirken toka getir…”
Anlamıştım, nicedir yolunu gözlediğimiz ufaklık
geliyordu.
Teyzemin emekliliğinden sonra tekrar çocuk
istemesiyle
başlamıştı
her
şey.
Etraflıca
düşündükten sonra “Koruyucu Aile” olmaya karar
vermişlerdi. Hemen işlemlere başlamış, çok
geçmeden de bugün gidip ufaklığı alabileceklerini
öğrenmişlerdi. Adı Ömür'dü, üç yaşındaydı. Biraz
ufak – tefek, suskun ve kocaman hüzünlü gözleri
etrafındakileri kayıtsızca süzen bir çocuktu. Teyzem
ve eniştem biraz heyecan biraz da korkuyla yeni
evine getirmişlerdi onu.
Ofisten biraz erken çıktım. Neredeyse
önüme gelen her tokacıya uğrayıp kısa saç için
uygun modellerden, uzun saçları toplamak için
kullanılabilecek çeşit çeşit tokalar aldım. Ne de olsa
uzayacaktı saçları. Bir ara iyice kendimi kaptırıp
daha yüzünü bile görmediğim Ömür'ün okul
forması giymiş halini düşlediğimi fark ettim. Yüzü
belirsiz ama uzun saçlarına ince eleyip sık
dokuyarak beğendiğim tokaları takmış mavi önlüklü
bir kız canlandı zihnimde. Bu düşünce daha da
keyiflendirdi beni. Zor günler geçirmiş, acı çekmiş
bir çocuğun kalbini kazanacak, büyümesini
seyredecektim. Geç kalmayı istemediğimden yola
çıktım, merak ve heyecan içimi ısıtıyordu.
Kapının önüne geldiğimde içerden hoş bir
uğultu taşıyordu. Zili çaldım, teyzem yüzünde
mutlulukla hüzün arası bir gülümsemeyle açtı
kapıyı. Havada kısacık uçuşan “Hoş geldin!” “Hoş
buldum!” nidalarının ardından Ömür'ü gördüm.
Belki birkaç saniye bile sürmeyen bu anda,
ayakkabılarımı çözmeye uğraştığımdan olsa gerek;
önce küçük, fazla küçük hatta bebeklerinkini
andıran ayaklarını gördüm. Cırt cırtlı ayakkabı tipi
bir terlik giydirmişlerdi ‐ ilk görüşte kendisinin
giyebileceğini düşünemiyor insan‐. İnce bacakları,
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kışın son günlerine uygun olarak kırmızı bir külotlu çorap ve mavi kot elbisesinin
şirinliğinde saklanmıştı. Zayıftı, yuvadan getirdiği terlikleri hariç, üzerindeki her şey
iğreti duruyordu. Elbisesi alınırken bu kadar ufak bir sahibi olacağı hesap
edilmemişti. Olsun, büyüyünce de giyerdi! En fazla iki yaşında olmalıydı. Yüzünün
sarı ‐ siyah renginin içinde kaybolmayan iki kocaman göz; kısa, kıvırcık ve seyrek
saçlarının altından beni seyrediyordu. Anlaşılan içerideki kalabalığa alışmış ve hatta
memnun olmuştu. Gülümsese mi yoksa merakla izlese mi karar veremez bir hali
vardı. Çocuklara has saflıkla çenesini boynuna yapıştırmış, elinde bir oyuncakla,
insanı derinden etkileyen gözleri ve hemen dikkati çeken uzun kirpikleriyle
karşımdaydı. Uzun yıllar çok ağır yükler taşımış birinin yılgınlığını anlatan gözleri
çocukla bir tezat oluşturuyordu. Merak, korku ve inanmak istemediği mutluluk
kokuyordu Ömür.
Nihayet ayakkabılarımı çıkarıp doğruldum. Gülümseyerek ve ilk hoş
karşılaşmanın bana verdiği sıcaklıkla, kollarımı iki yana ama korkutmadan açarak,
“Merhaba, ne kadar tatlısın sen!” deyiverdim. Ömür de hoşuna giden davetimi,
oldukça acemi bir kaç adımla kendini kollarıma bırakarak kabul etti. Kısa boyuna ve
zayıflığına göre büyük bir başı ve yetersiz beslendiğinin kanıtı olduğunu
düşündüğüm büyükçe bir karnı vardı, hafifti… Kucağımda içerdeki salona ilerlerken
gülümsüyorduk birbirimize. Coşkumu ve ilk andan itibaren ona beslediğim sıcaklığı
hissediyordu ama gülümseyen gözlerinin içindeki umutsuz hüznü görebiliyordum.
Birden hiç konuşmadığını fark ettim.
Kucağımda otururken, hemen sormaya başladım: “Ne zaman gelmişti, ne
yapmıştı?”
Gidip almışlardı yuvadan, istemeye istemeye ancak zorunlu olduğunun
bilinciyle karşı koymamıştı. Biraz ağlamış, yeni gördüğü tüm insanlara yüzünde
korkudan çok dehşet ifadesiyle bakmıştı. Bu durum, önceden anlatıldığı ve
hepsinden çok tahmin edildiği için sabırla aşılmıştı. Ben en keyifli olduğu sırada
gelmiştim. Kucağımda uslu uslu oturuyordu. Evet, üç yaşındaydı ama o kadar az
gelişmişti ki. . . Tüm bu ufacıklığına rağmen anlıyordu bizi. Hatta öyle ki ne zaman
durması gerektiğini, ne zaman gülmesi gerektiğini biliyor gibiydi. İçimin sızladığını
duyumsadım. Daha doğrusu "içi sızlamak" deyiminin ne anlama geldiğini tam olarak
kavradım. Ömür konuşabiliyordu ama susmuştu. Hırpalanan bir çiçeğin ruhunu
kaybetmesi gibi küsmüştü. Evet, yüzünden okuduğum fakat anlatamadığım, belki de
konduramadığım his buydu. Bu ufacık bebek hayata küsmüştü işte. Bir an yaşadığı
ve gördüğü her şeyi silmek, ilk anısının bu ev ve bizler olmasını istedim. Hüznü,
korkuyu ve acıyı silecek, her şeye yeniden başlayacaktık.
Düşüncelere daldığım sırada beni izlediğini fark ettim. Küçük bir bedene hapsolmuş,
yaşlı, çok şey görmekten yorgun ama mutlu gözlerinin içine bakarak: "Bak sana ne
getirdim" dedim. Artık ikimiz de bunun rüşvet değil, içten bir hediye olduğunu
biliyorduk. Çantamdan çıkardığım paketteki tüm tokaları gösterdim. İnanmaz
gözlerle önce tokalara sonra da bana baktı. “Hepsi senin” dedim. Dokunmaya
ürküyor gibiydi. Sanki birini alsa eline vuracaklar da bırakmak zorunda kalacaktı.
Ağlamamak, gözyaşlarımı ona göstermemek için dudaklarımı ısırıyordum. Hafif
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bedenini koltuk altlarından tutarak kaldırdım, ne yaptığımı anlamaya çalışıyor, hiç
hareket etmeden izliyordu. Havada sallarken onu güldürmeye çalışıyordum.
Şımarsın, gülsün, konuşsun çocuk gibi davransın… Ama o şaşkın gözlerle izliyordu
sadece. Sıkıca kucakladım, incecik kollarıyla boynuma sarıldı. Usulca kucağımdan
kaldırıp yandaki koltuğa oturttum. Tüm tokaları paketten çıkarıp kucağına koydum.
Gülümsemeye başladı; hepsini tek tek inceliyor, onlara dokundukça gözleri
ışıldıyordu. Birden sesli sesli gülerek küçük kırmızı köpek biçimdeki tokayı gösterdi
bana. Şaşırmıştım, ilk defa böylesine gülüyordu. Saçlarını okşadım, bir bebeğin
saçları gibi ince, yumuşacık ve seyrektiler. Öyle ki yeni doğana dokunurken
hissettiğim zarar verme korkusu beni dikkatli davranmaya zorladı. Tokayı saçlarını
uygun hale getirdikten sonra tutturdum. Gerçekten yakışmıştı. Kucağıma alıp
aynaya götürdüm. Kendini ve tokasını görür görmez kahkahalarla boynuma sarıldı,
“Abba!” diye bağırıyordu. Artık herkes susmuş onu dinliyor, bu ilk güven ve
mutluluk nidasının keyfini çıkarıyordu.
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danın soğukluğu epeyce kırılmış.
Sobanın çıtırtısı, kürdili hicazkar
nameler ve fokurtu… Bu büyülü
karışım sanki üşüyen ne varsa ısıtmak için gelmiş
gibi sımsıcak sarmalıyor dokunduğu her şeyi. Ya
şu ıhlamur kokusuna ne demeli? Nasıl da buram
buram yayılıyor odanın koynuna. Yoğun kokuyu
burnuna uzun uzun çekip oturduğu köşeden
kalkıyor
Müstesna
Hanım,
fokurdayan
çaydanlığın başına gidiyor. Yüzü ışıl ışıl.
Sobanın hava deliğinde pırıldayan alev,
deliğin ucuna dek gelip göz kırpıyor. Pırıltıyı
tutuverip sol göğsündeki cebe koyuyor Müstesna
Hanım. Hemen oracıkta hazır bekleyen ince belli
bardağını alıyor eline. Ihlamurdan birazcık
doldurup rengine bakıyor. Oh! Tam kıvamında…
Bardağını tamamen doldurduktan sonra gelip
yeniden köşesine kuruluyor.
Şeker katsa… katabilse… Nasıl da enfes
olacak ya ıhlamuru! Yasak ama… Üç yıldır böyle…
İlk yudumu alıyor Müstesna Hanım. Göz
kapaklarını düşürüp yutkunuyor. Duyumsadığı
buruk tada rağmen yüzünde tomur tomur güller
açıyor. Bir yudum daha alıyor… bir yudum… bir
yudum daha. Yüzündeki güller boy boy tomurcuk
veriyor. Bir ara tadın hazzına öyle kapılıyor ki,
damaklarını dövüp dudaklarını şapırdatıyor. Yüzü
gül bahçesi.
Derken dışarıda bir cıvıltı. . . Perdeyi
aralayarak başını dışarıya doğru uzatıyor. Eline
doğmuş olan çocuklar apartman gölgelerinde
çocukluklarının tadını çıkarmaya çalışıyorlar.
Ihlamuru ilk yudumlayışındaki buruklukla
gülümsüyor çocuklara. Çocuklar bihaber.
Birbirine yakın yüksek binaların yan yana
dizilişi, gökyüzünün yukarılara saklanmasına
‐ 68 ‐

sebep olmuş. Ağaçlar aralarda bir yerlerde mini minnacık, tek tük. Tıpkı Müstesna
hanımın evi gibi.
Anlayacağınız dört tarafı betonla çevrili penceresinden bakılası, öyle aman
aman bir manzarası yok. Yok ama… Müstesna hanım sanki bir şeyleri seyreder gibi
dalıyor ötelerde bir yerlere.
Mevsimlerden yaz… Güneş, ışıklarını alabildiğince salmış yeryüzüne. Denizse
pırıl pırıl. Çocuklar sahili parsellemiş, harıl harıl kumdan kaleler yapıyorlar. Beri
tarafta küçük bir motorlu denize açılmaya hazırlanıyor. Birkaç dakikada bir
yavaşçacık bir dalga geliyor, çocukların küçümen ayaklarını yalayıp gidiyor. Karşı
tarafta ise bembeyaz bir yelkenli, yelkenini rüzgarla şişirmiş süzüle süzüle açık
denize doğru yol alıyor. Hasır şapkasını başına geçirdiği gibi evinden çıkıyor
Müstesna Hanım, çocukların az ötesindeki şezlonga boylu boyunca uzanıyor.
Güneşle arasında kocaman binalar yok şimdi, gözünün görebildiği her yer pırıl pırıl.
Elini pırıltıya uzatıyor bir kez daha, avucuna alıp sımsıkı kapatıyor. Avucundaki
sıcaklık tüm bedenine yayılıyor. Gevşiyor gevşiyor. Uyuyakalıyor Müstesna Hanım.
Kapı zilinin uzun uzun çalınışıyla gözlerini kocaman açıyor. Yana düşen başını
doğrultup sese kulak kabartıyor. Kulağı dinlemede iken yaşlı ve yorgun belleği
uzaklardan, eski bir görüntüyü getiriyor gözlerinin önüne. Gözleri daha da büyüyor.
“Yoksa… Geldi mi?”
Durup mırıltısındaki gerçeklik payını tartıyor bir süre. Kalbinde minik bir
serçe kanat çırpıyor. Sonra içindeki sesi susturmak istercesine; “Aman be Müstesna
her kapı çalınışında aynı şey. . . . Değildir işte, bak görürsün!” diyor. İçindeki ses “ ya
o ise?” diye karşılık veriyor.
“Ya o ise?” diye aynı soruyla yanıt veriyor Müstesna Hanım. Derin bir “ah”
çekiyor. Gözleri duvardaki fotoğrafa kayıyor. Buğulanıyor.
Kapı bir kez daha çalıyor, bu kez fırlıyor Müstesna hanım. Avucunda tuttuğu
bir tutam pırıltıyı anımsıyor giderken, hemencecik sol göğsündeki minik cebine
koyduktan sonra kapıyı açıyor. Yine Müteahhit Özcan bey. Bıkıp usanmadan nasıl da
geliyor böyle olmadık zamanlarda!
“Hayır! Düşüncemi değiştirmedim” diyor bir kez daha Müstesna hanım.
Özcan bey de “siz kararınızı değiştirinceye dek geleceğim” diyerek pişkin pişkin,
geldiği gibi geri gidiyor.
Kısa bir zamandan beri; eski, bahçeli evleri kocaman binalara dönüştürerek
kenar mahalle görünümlü bu semte kentsel bir yüz çizmekte Özcan bey. Sayesinde
bütün komşular apartman dairelerine terfi ettiler. Fazladan da bir iki daireleri oldu
ki hem eski püskü evlerin kahrını çekmekten kurtuldular, hem de kentli olmanın
ayrıcalığını yaşar oldular. Koskoca mahallede bir Müstesna hanımın evi kaldı bu
moderniteden payını alamayan. Üstelik bu külüstür ev mahzun ve demode
görüntüsüyle estetizmi de yerle bir etmiyor mu? Yıkılıp yeniden yapılmalı. Hem
diğerleri gibi yalnızca daire de vermeyecek Özcan bey, alt kattaki dükkanlardan
birini de verecek Müstesna hanıma. Oysa, bu inatçı, bu aksi, bu nemrut kadın her
defasında geri çeviriyor Özcan beyi.
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Köşesine gelip oturan Müstesna Hanım duvardaki fotoğrafa dalıyor yeniden.
Derin derin iç çekiyor.
Dile kolay; koskoca on altı yıl!. . İçindeki, günden güne artan, tarifsiz kederle
hala bekliyor Müstesna hanım. Bir gün gelecek elbet Berkant’ı. Bir gün dönüp
gelecek.
Büyük olasılıkla sürpriz yapacak anneciğine. Otogardan bir taksiye atlayıp
şoföre “Doğru Çağlayan Mahallesi’ne” diyecek. Mahalleye yaklaştığında bu beton
yığınları onu ürkütecek elbet, olsun! Gözleri, on sekiz yaşına dek yaşamını
sürdürdüğü bu tek katlı, kutu gibi evciklerini arayacaktır elbet. Görebildiği her yere
bakınacak. Görecek ve bulacak sonunda. Çünkü anası gözü gibi bakıyor evlerine.
Yıktırmadı da yaktırmadı da…
Sonra, kapının zili uzun uzun çalacak. Koşup açacak ki Müstesna Hanım ne
görsün! Oğulcuğu bir koca adam olmuş. Sevinçten belki de düşüp bayılacak. En
önemlisi de yıllardır içinde dönenip durduğu o kapkaranlık özlem çukurundan
çıkıverecek bir anda.
Perdenin aralığından yeniden dışarıya bakıyor Müstesna Hanım. Koca
binaların soğuk yüzlerinde gezini‐yor gözleri. Müteahhit Özcan, kapısını ilk kez
çaldığında nasıl da korkmuştu. “Oğlum döndüğünde ya evini bulamazsa” diyerek,
Özcan bey’i azarlar gibi nasıl da terslemişti. Müteahhit Özcan gülmüştü bu cevaba.
“Mahallenin adı da, sokağın adı da değişmeyecek ki. . Kocaman delikanlı
sokağı bulunca annesini de bulamaz mı? “
“Hayır” demişti Müstesna Hanım, “oğlum gelinceye dek vermem evimi!”
Berkant’ı, bin dokuz yüz seksen senesinin karlı bir kış günü sessiz sedasız
çekip gitmişti evden. Bir ay sonra bir mektup gelmişti ta Almanya’lardan. Yalnız… ve
yalnız… birkaç slogan atmak, birkaç pankart asmak ve birkaç duvarı boyamaktan
ibaretmiş tüm eylemi. Ama dönemezmiş.
Aklını kaçıracaktı neredeyse Müstesna Hanım. Biricik oğlu istemediği işlere
bulaşmıştı.
Berkant Eğitim Enstitüsü’nün birinci sınıfında okuyordu o zamanlar. Her gün
haberlerde ortalığın kana bulandığı görüntüleri gördükçe sıkı sıkı tembihliyordu
Müstesna hanım.
“Uyma kimseciklere oğlum, okulundan gayrı başka işlerle ilgilenme!” Oysa
oğlu gizliden gizliye arkadaş‐larıyla bir araya geliyor, ülkeyi içinde bulunduğu
girdaptan kurtarmanın yollarını aradıkları o gizli toplantılara katılıyordu. Tek
istekleri özgürlüktü. Eşitlikti. İnsan haklarıydı. Belki bazıları daha başka şeyler
istiyordu ama en azından Berkant’ın bu kutsal davasından beklediği tek şey bu idi…
Ağabeylerine yardım etmeliydi Berkant… Yanlarında yer almalı, çığlığını
çığlıklarına katmalıydı. Başka bir amaçla asmamıştı o pankartları, duvarlara boşuna
çizmemişti çekiçle orağı. Hepsi…hepsi… daha iyi bir gelecek içindi…
Sonra… bir sabah… kasabanın toprak yollarında o koca paletleri gördü
insanlar. Yol kenarlarında biten otları hoyratça ezişlerini… İsimler kulaktan kulağa
dolaşıyordu. “Filancanın oğlu da içeri alındı. Hem de sorgusuz sualsiz. ” İçeriden
gelen haberler çok kötüydü. Daha dünün bebeleri bugün korkunç tezgahlardan
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geçiyorlardı. . . Elektrik akımı… Soğuk su… Dikenli teller… Daha neler neler…
Postalların kapılarına yaklaştığı bir sabah küçük bir çantaya sığdırabildiği ne varsa
alıp gitti Berkant. Anacığı çok yandı ardından. Kader birliği yapan başka anneler
acısına ortak olmaya çalıştı ama zerre kadar hafiflemedi içindeki sızı.
Aynı sızı şimdi yeniden gölleniyor içinde. Sızlanıyor Müstesna Hanım.
Babasız çocuk büyütmesi de, kasabanın tek ebesi olması da onun suçu değildi elbet.
Kim çağırırsa gece gündüz demeden koşup gidecekti.
Gözlerindeki buğu yağmura dönüşüyor birden. Duvardaki fotoğrafa bir kez
daha bakıp yanaklarını siliyor. Ama silinen damlanın yerine bir başkası iniyor.
Burgacın en dar yerinde şimdi. Dönendikçe döneniyor. Tüm bunların üstüne, Küçük
Berkant yılların ötesinden çıkıp gelmiyor mu? Annesi sürpriz yapmış ona, okul
önlüğü‐nü çıkarmaya fırsat bulamamış mutfak masasında kurabiyesini yiyor. Sütünü
de içiyor uslu uslu. Şimdi de anneciğinin elinden tutmuş, ana‐oğul Salı pazarını
turluyorlar. Berkant’ın eli güneş topu. Pırıltıya uzanıyor Müstesna Hanım, her
zamanki gibi alıp sol cebine koyuyor. Cebinden tüm hücrelerine kor yayılıyor. Şakır
şakır yağmur boşalıyor yanaklarına, yanaklarını sel götürüyor. Oysa dili damağı
kupkuru. İçinde tarifsiz bir yangı. Şekeri… Koma… Ölüm…Ölümden korkulur mu hiç?
Günü gelince herkes ölecek elbet! Ama ya Berkant döndüğünde bulamazsa
anneciğini?
Elleriyle gözlerini ovuşturup yanaklarına dek bastırarak iyice siliyor
Müstesna hanım. Bu işlemi birkaç kez daha yapıyor. Sonra başını yukarıya kaldırıyor
dimdik. Bir süre öylece bekliyor. Gözlerinde iki kırmızı bilye, pırıl pırıl parlıyor.
Oturduğu yerden kalkıp dosdoğru sobanın başına gidiyor Müstesna Hanım. Bir
bardak da‐ha ıhlamur doldurduktan sonra bardaktan yükselen dumanı derin derin
soluyor. Yüzünde az önce solan güller bir türlü açmıyor nedense. Kovmaya çalıştığı
bulutlar da gitmemiş, kirpiklerinde hala asılı. Buğu sökülüp sele dönüşecek yine.
Besbelli… ‐Peki ne değişecek ki?‐Şekeri de yükseldi. Ölmemeli Müstesna Hanım.
Ölmemeli.
Bir koşu gidip ilacını alıyor iki yudum suyla. Köşesine gelip oturuyor.
Duvardaki fotoğrafı seyrediyor bir süre. Oğulcuğunun yüzünden pırıltıcık koparıp sol
cebindekilerin arasına katıyor. Kirpiklerinde inatla asılı duran bulutlara kaşlarını
çatıyor. Ayaklarını uzatıp olduğu yere uzanıyor. Sonra gün boyu sol cebinde
biriktirdiği pırıltıları tutam tutam dışarı çıkarıp bir güzel ufalayarak konfeti dağıtır
gibi üzerine saçıyor. Pırıltı her yanını kaplıyor.
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cıların en dayanılmazını eşinin
vakitsiz ölümüyle yaşamıştı Nusret
Usta. Ecel ansızın yakasına
yapışmıştı genç kadının. En büyüğü sekiz
yaşında, en küçüğü henüz onbeş günlük
kundakta bebek, beş çocuk annesiz kalmıştı!
Sevgiden, anne şefkatinden, bakımdan yoksun
nasıl büyüyecekti bunca çocuk? Dayanılması
zor bir durumdu. Gençliğinde güreş yapması,
Tecde güreş takımının yenilmez bir pehlivanı
olması, cüssesi gibi sağlam bir direnme
gücünün, azminin olması, onun yaşam
mücadelesindeki direncini de artırıyordu ama
geçen her çaresiz gün, için için bir kurt gibi
kemiriyordu koca pehlivanı.
Her gün Tecde’den şehirdeki Sümer
Dokuma Fabrikası’ndaki işine yürüyerek gidip
gelmesi onu yormuyordu ama, bu vakitsiz
ayrılık yaşamını alt üst etmiş, dizlerinin bağı
çözülmüştü. Kundaktaki Murat bebeği,
annesinin ve yengesinin şefkatli ellerine teslim
ederek şehire taşınmıştı. Biraz büyüsün onu da
yanıma alırım diye düşünmüştü.
Dört çocukla kalmıştı yapayalnız. Bu
çocuklara nasıl bakacaktı, kim bir kap yemek
hazırlayacak, bakıp büyütecekti? “En iyisi
tekrar evlen” dedi eş dost, hısım akraba.
Çok geçmeden telli duvaklı bir gelin
geldi 5 çocuklu eve. Çocukları sıraya dizdiler
“Haydi öpün bakalım ablanızın elini. ” diyerek.
Uzatılan kınalı eli öptüler minicik elleriyle
tutarak…
Günler geçiyordu. Annenin yerine
“abla” gelmişti ama, Annenin yerini alamamış,
o boşluğu hiçbir zaman dolduramamıştı.
Çocukların karınları doyuyordu ama, sevgiye
şefkate aç günler gelip geçiyordu. Yıllar
geçtikçe kardeş sayıları da artmaya başladı.
Bir, iki, üç, dört derken beş çocuk daha!
Tek işçi maaşıyla on çocuklu evi
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geçindirmek elbette zordu. Bu kadar boğaz aş ister, üst baş isterdi. Okul masrafları
da cabası. Oturduğu iki katlı kerpiç evin bahçesine ilave kerpiç odalar yaparak kiraya
vermek biraz olsun bütçeye katkı sağlıyordu. Her yıl artan çocuk sayısı gibi oda
sayısı ve kiracı sayısı da artıyordu. Bir avluda beş kiracı. Ev değil sanki bir mahalle
oluşmuştu.
Bir yandan da fabrikanın açtığı “Ustabaşı” sınavlarına kendini hazırlıyordu
Nusret pehlivan. Tüm ümidini bu sınava bağlamıştı. Ustabaşı olunca maaşı artacak,
geçim biraz daha kolaylaşacaktı.
Fabrika, işçilerine bir öğün yemek verirdi. Un helvası çıktığı zaman Nusret
Usta’nın boğazından geçmez, yarım somunun içini boşaltarak helvayla doldurup eve
getirirdi. Azar azar pay eder, çocukların ağzı tatlanırdı.
Nusret Usta’nın spora, güreşe olan tutkusu da devam ediyordu. Kendisi
güreşi bırakmış olsa da, antrenörlüğünü yaptığı “Sümer Spor Güreş Takımı” na yeni
güreşçiler kazandırıyordu. Müesseseler arası güreş yarışmalarında alınan
birinciliklerle, Malatya’nın sesini tüm yurtta duyuruyordu.
Başarıları onu ilin güreş ajanlığına kadar yükseltti. İlçelerde karakucak güreş
müsabakaları düzenleyerek, ile birçok pehlivan kazandırdı. Bu pehlivanlarda ili
başarıyla temsil ettiler. Daha sonra da güreş tutkusunu “Milli Güreş Hakemi” olarak
devam ettirdi.
60’lı yıllarda “Spor Toto” oyunu çok yaygındı. Berber, pastane, büfe gibi
dükkanlar aynı zamanda spor toto bayiliği de yapıyordu. Her bayi, okullardaki yazı
tahtalarına benzeyen kara tahtalar yaptırır, dükkanının dışına herkesin iyi
görebileceği şekilde asardı. Gece de güzel görülebilmesi için renkli lambalarla
aydınlatırdı. O hafta oynanacak onüç maçı tahtaya tebeşirle yazardı. Oynanacak her
maçın karşısında bayiinin o maç hakkındaki tahmini ve sonuç boşluğu bulunurdu.
Cumartesi‐pazar günleri maç saatinde bayiilerin önü kalabalıktan geçilmezdi.
Toto oynayanlar ellerinde kuponlarla maç bitene kadar heyecanla bekleşirdi. O
zamanlar radyo yaygın değildi. Maçlar da şimdiki gibi radyodan naklen
anlatılmıyordu.
Maç oynanırken bayi manyetolu telefonun başından ayrılmazdı. Maçlardaki
skor durumunu ve sonuçları öğrendikçe elinde tebeşir spor toto tahtasına
işaretlemek için dükkandan dışarı her çıkışında, bekleşenler arasında bir merak ve
heyecan dalgası yayılırdı. Sonucu doğru tahmin edenlerin alkışlarla sevinçlerini
gösterdiği de olurdu.
Bir cumartesi günü Nusret Usta da bayii önündeki kalabalığa katılmış,
oynadığı spor toto kuponunu dikkatlice incelemeye başlamıştı. O gün oynanan dört
maçı da doğru tahmin ettiğini görünce içine az da olsa bir umut ışığı doğmuştu.
“Acaba yarın oynanacak dokuz maçı da bilebilir miyim?” sorusu, kafasında devamlı
dolaşıp duruyordu. Evde, fabrikada acabalar hiç onu bırakmadı. Yarını zor etti.
Maç saatinde Hükümet Meydanı’nın karşısındaki pastaneye gitti. Maç
sonuçlarını en çabuk bu bayi öğreniyordu. Totocular toplanmaya başlamıştı. Henüz
sonuçlanan maç yoktu ama devam eden maçların durumu iç açıcıydı. Zaman
ilerledikçe kalabalık artıyor, pastanenin önündeki kaldırım onlara dar geliyordu.
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Maç sonuçları gelmeye başladıkça Nusret Usta’nın heyecanı da kat kat
artıyordu. Her sonuçlanan maç ondaki umut ışığını artırıyordu. Sonuçlanmayan bir
maç kalmıştı. Diğer tüm maçların sonucunu bilmiş olan Nusret Usta dayanamayıp
pastaneye dalmıştı. Pastacı onu tanıyordu.
“Hayrola Nusret Usta, ne bu telaşın?”
“Sonuçlanan tüm maçları bildim. Altınordu‐Vefa maçı kaldı. Bu maçtan
haber yok mu?”
Pastacı da heyecanlanmış, hemen telefona sarılmıştı.
“Aloo, aloo. Alsancak stadı…” telefonu hırsla kapamış;
“Bir türlü bağlantı kuramıyorum Usta. Hele şu masaya otur, bir şeyler iç. Ben
sık sık ararım. ” demişti.
Nusret Usta ikrâm edilen limonatayı yudumlarken gözü kulağı telefon
konuşmasın‐daydı.
“Aloo, aloo”
“Aloo, Alsancak stadı mı? Maç sonucunu öğrenmek istiyorum. Efendiiim, 2‐1
galip mi? Sağol gardaş sağol. ”
Sonucun öğrenildiğini gören Nusret Usta yerinden fırlamıştı.
“Kim galip, Altınordu mu?”
“Evet, evet Altınordu”
“13 tutturdum 13, yaşasıın”
Nusret Usta sanki mutluluktan havalara uçmuştu ama ne kadar para alacağı
belli değildi. Kaç kişinin 13’ü doğru tahmin ettiği, ne kadar para alacağı birgün sonra
belli oluyordu. Her dereceye ne kadar ikramiye verileceğini de yine bayiler toto
tahtasına yazıyordu. Pastacı sevinçle Nusret Usta’yı kucaklayıp:
“Tebrik ederim Usta, inşallah zengin olursun. Şuradan 2‐3 kilo pasta vereyim
de eve götür, çocuklar da sevinsin. ” demişti.
Nusret Usta elini cebine atmış, birkaç demir para parmaklarına değmişti.
Biraz mahcup bir tavırla:
“Yarın alırım, ikramiyeyi alınca. ” demişti. Ancak, pastacı kaşlarını çatmış:
“Öyle şey mi olur, senden şimdi para isteyen mi var? Hele götür bakayım
bunları. ” diyerek, büyükçe bir kutuya kuru pastaları doldurmaya başlamıştı.
Nusret Usta elinde pasta kutusu sevinçle kendini dışarı atmıştı. Antepli
Sokağı’na girdiğinde sokakta oynayan çocukları onu görmüş, oyunlarını bırakıp
etrafını sarmıştı. Hep birlikte eve gidince Nusret Usta pasta kutusunu çocukların
önüne açmıştı.
“Zengin olduk, kutlayalım. Haydi yiyin. ” deyince, cami avlusundaki
güvercinlerin atılan yemlere üşüştükleri gibi, çocuklar da pasta kutusunun başına
üşüşmüşlerdi.
“Durun, bir tabağa koyalım, hepsini bitirmeyin” diyen Abla’yı kimse
duymamıştı bile…
“Bırak yesinler hanım. Spor totoda 13’ü bildim. Nasıl olsa çok paramız
olacak” deyince hanımı da bu sevince katılmıştı.
Nusret Usta o hafta gececiydi. Saat 23’te fabrikada iş başı yapacak, sabah
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7’de eve dönecekti. Tüm geceyi dokuma tezgahlarının başında geçirirken hep yarın
belli olacak ikramiye miktarını düşünmüştü.
“ İki odalı ev bize çok dar geliyor, büyük bir ev mi alsam? Ek bir iş mi
kursam? Yoksa bankaya yatırıp faizini mi alsam?” bu düşüncelerle sabahı zor
etmişti. Uyku da gözlerinden akıyordu. Toto ikramiyesi öğleden sonra belli
oluyordu. Eve varır varmaz “Hanım beni öğlen uyandır”diye tembih ederek yatağına
uzanmıştı.
Bir iki sağa sola dönmüş, bir türlü uykuya dalamamıştı. Gözlerini kapadıkça
tomar tomar paralar gözlerinin önünden talih kuşları gibi uçuşmuştu. Daha fazla
uykusuzluğa dayanamayıp bir süre sonra derin bir uykuya dalmıştı. Gözlerini
açtığında öğlen ezanı okunuyordu. Hemen kalkıp giyinmiş, sabırsızca pastanenin
yolunu tutmuştu.
Pastanenin önüne geldiğinde heyecanla toto tahtasına bakmıştı. İkramiye
miktarını görünce gözlerine inanamamış, bozulan moralle hemen pastaneye
dalmıştı. Nusret Usta’nın içeri girdiğini gören pastacının da morali bozuktu.
“Buyur Nusret Usta, hoşgeldin. Maalesef ikramiye miktarları çok düşük.
Senin şansına olsa gerek, herkes de bu hafta 13 tutturmuş. Onca zamandır bayilik
yapıyorum ilk kez böyle bir şey gördüm. Neyse, sıkma canını. Sağlık olsun. ” diye
teselliye çalışmıştı.
Nusret Usta’nın tüm ümitleri, hayalleri yıkılmıştı. Aldığı toto parasıyla, 3 kilo
pastanın parasını ödedikten sonra elinde birkaç kupon toto oynanabilecek para
kalmıştı.
Dükkandan çıkarken tekrar oynamak için boş toto kuponu almış ancak, tam
adımını kapıdan dışarı atacağı sırada vazgeçip “Emeğimle kazanmalıyım. ” diyerek
kuponu geri bırakmıştı.
Eve doğru yürürken, bir ay sonra gireceği “Ustabaşı” sınavını düşünmeye
başlamıştı. “Mutlaka bu sınavı kazanmalıyım. ” diye ümidini gireceği sınava
bağlamıştı. “El becerim çok iyi. Mülâkat sınavında, tüm parçaları sökülecek dokuma
tezgahını tekrar toparlayabilirim ama öncelikle yazılı sınavı da başarmalıyım. ” diye
kendi kendisini sınava motive etmişti. Ustabaşı olunca maaşı artacaktı…
Günler haftaları kovalıyordu. Nusret Usta birgün elinde yine pasta kutusu
sevinçle eve girdiğinde, kutuyu gören çocukları hemen etrafını sarmıştı. Pasta
kutusunu açıp önlerine koyduğunda yine güvercinler gibi pastaya üşüşmüşlerdi.
Hanımı:
“Hayrola bey, yine mi 13 tutturdun?” diye sorunca, Nusret Usta mutlu bir
şekilde ve gururla:
“Ustabaşı oldum hanım, ustabaşı. ” diyerek eşine sarılmıştı. Bu kez gerçek
mutluluğu yakalamanın sevinciyle havalara uçmuştu.
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BÜYÜK BAHTİYARLIK PROJESİ
“Artık ortaokula giden çocuklar değil,
liseli birer gençsiniz. Sorumluluklarınızın
farkında olun, çok çalışın ve ileride mutlu
olacağınız işi yapın!”
er ne kadar kendimi liseye geçtiğim
için çok farklı hissetmesem de
denen
şeyin
ne
sorumluluk
olduğunu yavaş yavaş anlıyordum.
Ortaokul bitince beklentilerim çok daha
farklıydı aslında. Birden evrim geçireceğimi,
ortaokul ile lise arasında kalan o kısa yaz
döneminde sınırsız uzayacağımı, birden
sakallanacağımı ve etrafımdaki bütün kızları
etkileyecek müthiş bir ses tonumun olacağını
zannediyordum. Ama lisedeki ilk yılımın
ortalarında olmama rağmen hayatımda
değişen tek şey kravatımda yazan okul adıydı.
Sınıfta yaptığımız ölçüsüz hareketlerin ve tarifi
zor gürültünün neticesinde öğretmenimizin
kalkıp bizi azarlaması olağandı. Ancak bağırıp
çağırdıktan ve hala büyüyemediğimizi
söyledikten sonra konuyu nasıl ilerideki
mesleğimize, mutlu olacağımız işi yapmamız
gerektiğine getirdi, anlayamadım. Ama
öğretmenimin aklıma koca bir kurt düşürdüğü
kesindi. Ben ne olacaktım? Ben neyi
seviyordum? Hangi mesleğe sahip olursam
ömrümün geri kalanını mutlu geçirirdim?
Benim gibi biri ne iş yapmalı? Eve dönüş yolu
boyunca bunu düşündüm. Tam apartmana
giriyordum ki, aklıma müthiş bir fikir geldi! Ben
astronot olmalıydım! İnsan için küçük, insanlık
için
büyük
adımlar
atmalı,
adımı
ansiklopedilere yazdırmalı, ansiklopedi diye bir
şey
kalmadığı
gerçeği
göz
önünde
bulundurulursa, hiç olmazsa Google!a adım
yazıldığında milyonlarca sonuç çıkmalıydı! Eve
girer girmez anneme seslendim.
“Anne! Anneeee!”
“Ay çocuğum, noldu niye bağırıyorsun
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Allah aşkına!”
“Anne ben astronot olmaya karar verdim!”
“Ay çocuğum ne o öyle havasız havasız, daralsan bi cam açamazsın…”
Anneme akıl danışmaya değil, fikrimi bildirmeye çalışıyordum aklımca ama
haklıydı, ben gerçekten gelemezdim öyle şeye…
“Anne!”
“Ne yavrum?”
“Tiyatrocu mu olsam… Alkışlar beni hep mutlu etmiştir, sünnet olduğum günü
hatırlasana, millet beni nasıl alkışlamıştı, ben de nasıl mutlu olmuştum…”
“Ayol tiyatrocular aç aç! Adam niye tiyatroya gitsin hem bu devirde, herkes
televizyon karşısında! Hayır, diyorsan ki ben gider dizilerde oynarım, sihirli, büyülü
yapımlarda rol alırım… Sen bilirsin”
Neden böyle yapıyordu, anlamıyordum! Benden ne istiyordu!
Beceremeyeceğimi söylese veya “İzin vermiyorum” dese kavga çıkarır, daha da
motive olurum ama böyle de yapmıyor! Ayrıca fena halde haklı, ki kötü olan da bu!
İyi de ben nasıl ve hangi meslekte mutlu olacağım?
“Aslında radyoculuk da fena meslek değil… Radyocu sıfatı beni mutlu eder…
Evet evet, kesin eder. ”
“Oğlum radyoculukta para mı var! Hadi var diyelim, sen öyle her gün lak lak
konuşabilir misin?”
Konuşamazdım… Henüz karakterim tam oturmadığından olsa gerek,
karakterimin ergenlik sonrası Kadir İnanır’a yakın olacağını düşünüyordum. Ve ben
şu lanet ergenlik döneminin sonrasında kuvvetle muhtemel sesi kalın, az konuşan,
sert bakan, genç kızların sevgilisi, 2. Kadir İnanır olacağımdan, öyle lak lak
konuşamazdım!
Hala köpekten, karanlıktan, yüksekten ve benzeri bir çok şeyden korkuyordum
ama birkaç sene içinde müthiş güvenli ve korkusuz biri olacağımdan, ah ergenlik ah,
gazeteci de olabilirdim. Gözü pek, korkusuz, gördüğünü, düşündüğünü yazan, işini
seven, mutlu ben! Ama şimdi bunu anneme açıklasam, gelecekte sahip olacağım
karakter neticesinde bana uygun olan tek mesleğin gazetecilik olduğunu söylesem,
“Kör kurşunlara gelirsin oğlum, faili meçhullere karışırsın, der, gider kafasını sarar,
“Oğlumun kaderi bu muymuş a dostlar” diye ağlamaya başlar, vazgeçmek en iyisi.
“Anne!”
“Sen odanı topladın mı?”
“Bırak şimdi odayı, ben bilim adamı olmaya karar verdim. Kendini bilime
adamış mutlu bir adam olmak istiyorum!”
“Allah korusun evladım, öyle tüysüz kedi, cezve kadar köpek yaparsın, yazık,
günah… Aman evladım, aman oğlum…”
“Öğretmen?”
“Maaşı az. ”
“Polis?”
“Tehlikeli. ”
“Ziraat mühendisi?”
“Geleceği yok. ”
“İşletmeci?”
“Neyimiz var da neyi işleteceksin!”
“Elektrik mühendisi?”
“Elektrik çarpar. ”
“Avukat?”
“Düşman kazanırsın?”
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“Doktor?”
“Ay o hiç olmaz! O zaman Müberra Teyzen
bizim evden çıkmaz. Yok oram ağrıyor, yok buram ağrıyor der, kendi yetmezmiş
gibi, akrabalarını da getirir, aman musallat etme kimseyi başıma!”
“Ben odamı toplamaya gidiyorum…”
Yok, hiçbir çıkış yolu yok! Mutlu olmak için ne yapmalı? İnsan sevdiği işi
yaparsa bir gün bile çalışmış olmazmış, mutlu olurmuş ama benden ne olur? Peki
ben başka neyi seviyorum… Ya da neyi severim? En azından sevebilirim!
“Reklamcı?”
“Tanıttığın ürünü alabilen var, alamayan var…”
“Günah diyeceksin yani…”
“E, günah, canı çeker zavallının…”
Tek yolum kalmıştı, ev erkeği olmak. Hem düşününce, kendimi en çok evde
yatarken mutlu hissettiğime göre…
“Ah oğlum, bu devirde çalışmayana kız mı verirler…”
“Vermezler. ”
Vermezler. Yalnız bir adam olarak da mutlu olamayacağıma göre… En iyisi hep
lisede kalmak! Sınıfta kalsam mutlu olur muyum ki? Ya babam bacaklarımı kırarsa!
Denemeye değer… Büyük Bahtiyarlık Projesi’nin ilk adımı, “Ders çalışmayı bırak!”
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BABA İLE KIZININ SIRRI
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Ahçesindeki ağacın dallarına konan
serçelerin şarkılarıyla gözlerini açtı.
Güneş henüz doğmuş; ışınlarını
perdenin
aralığından,
camdan
içeri
gönderiyordu.
Sabah
uykusunun
verdiği
mahmurlukla gözlerini ovuşturdu, kısa bir
gerinmeden sonra kendine geldi. Hoplayarak
yatağından atladı; perdeleri açarak güneşi, mavi
gökyüzünü ve karşısında dümdüz uzanan ovayı,
ağaçları, ovanın sonundaki dağları selamladı.
Aşağıdan, kahvaltıyı hazırlayan annesinin
çıkardığı kaşık, tabak sesleri geliyordu. Elini,
yüzünü yıkadıktan sonra merdivenlerden inerek
kahvaltıyı hazırlayan annesine ve koltuğunda
gazete okuyan babasına “Günaydın!” dedi.
Onlardan da aynı karşılığı alınca yardım etmek
için annesinin yanına gitti. Salonun balkonunun
bahçeye açılan kapısından geçerek, bahçeye
kahvaltı masasını kurdular. Masayı dallarında
kırmızı kırmızı, iri şeftalileri olan; fakat kendisi
çok da büyük olmayan şeftali ağacının yanına,
gölgesinden yararlanacak şekilde kurmuşlardı.
Bahçede
başka,
dalları
birbirine
bağlanarak bir araya getirilmiş pembe, beyaz
zakkum çiçekleri vardı. Pembe güller, kırmızı
güller ve başka rengârenk bahçe çiçekleriyle renk
cümbüşü oluşturuyorlardı. Arılar hangi çiçeğe
şaşırmış
gibi
etraflarında
konacaklarını
uçuşuyorlar, sonunda bir çiçekte karar
kılıyorlardı. Meyvesini erken vermiş ve verdiği
meyveleri toplanmış başka bir tür şeftali ile kayısı
ağacı, henüz çok genç bir ceviz ağacı ve ürünleri
sonbaharda toplanacak olan zeytin ağacı
üstlerinde uçuşan serçelere ev sahipliği
yapıyordu.
Çimlerin ortasında yapılan keyifli
kahvaltıya serçeler şarkılarıyla eşlik ediyordu.
Baba, anne ve kızları Zülal sıcak bir yaz gününün
sabahı yapılan kahvaltının lezzetini arttıran‐
ağaçlar, çiçekler, çimler arasında adeta
mutluluğun tablosunu oluşturuyorlardı.
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Tam karşılarında bulunan yazlık evdeki komşuları da balkonlarında kahvaltı
yapıyorlardı. Birbirlerine “Günaydın!” diyerek kısa bir sohbet ettikten sonra
kahvaltılarına devam ettiler. Bulundukları tatil köyünün ortasındaki havuzdan müzik
sesleri ve havuzda yüzenlerin çığlıkları geliyordu. Yapılan kahvaltıdan sonra Zülal
annesiyle birlikte kahvaltı masasını topladı. Sonra havuza girmek için hazırlandı.
Havuza geldiğinde nişanlısının da orada olduğunu gördü ve hemen yanına gitti. Her
gün bu saatlerde aynı yerde buluşuyorlardı. Nişanlısı da ailesiyle aynı tatil köyünde
kalıyordu. O yüzden birbirlerini her gün görebiliyorlardı. Birlikte havuza giriyorlar,
istedikleri zaman da birlikte yakında olan denize gidiyorlardı.
Ancak o gün denize gitmeyeceklerdi. Çünkü Zülal’in amcasının kızı yanlarına
gelecekti. Zülal’in amcasının kızı ailesiyle tatil köyünün dışında kalıyordu. Evleri yine
denize yakındı; ama tatil köyünden epey uzaktaydı. Kardeşi, babasının otomobiliyle
onu getirdi, bıraktı ve kendisi geri döndü.
Amcakızı kumral, hafif şişman, konuşmayı çok seven biriydi. Sesi çok gür
çıktığı için yanındakilere pek fırsat vermez konuştukça konuşurdu. Hatta bu
konuşmalar saatlerce sürebilirdi. İki küçük çocuğu vardı. Onları da yanında
getirmişti. Tatil köyüne girdiklerinde doğruca eve geldiler. Burada Zülal’in anne,
babasıyla yani kendi yenge ve amcasıyla görüştükten sonra onlardan Zülal’in havuz
başında olduğunu öğrendiler. Havuza girmek için hazırlıklarını yaptılar ve doğruca
Zülal’in ve nişanlısının yanına gittiler.
Zülal amcakızına göre daha farklı yapıdaydı. Saçları biraz daha koyu renkli,
beyaz tenli, giyimine çok dikkat eden biriydi. Amcakızı kadar çok konuşmaz, yapılan
her espriye gülmezdi.
Sessiz sakin olan havuz başı, amcakızı ve çocuklarının gelmesiyle
hareketlendi. Çocuklar havuza atlamak için sabırsızdılar. Kollukları takılan çocuklar
hemen havuza atladılar. Amcakızının gür sesi havuzun her yanından
duyulabiliyordu. Gerek Zülal ve nişanlısıyla sohbeti gerek havuzdaki çocuklarına
seslenmesi sırasında sesi havuzun her yanına yayılıyordu. Öğle sıcağı ortalığı yakınca
üçü de havuza girmeye karar verdi. Havuza atlayıp çocuklarla birlikte yüzüp, oyunlar
oynadılar.
Akşam olunca hep birlikte Zülallerin evine geldiler. Hepsi de acıkmışlardı.
Duşlarını aldıktan sonra Zülal’in annesinin yaptığı leziz yemekleri yediler. Yemekten
sonra çay içmek için balkona geçtiler. Zülal’in annesi ile babası akşama komşularına
geleceklerine dair söz vermişlerdi. Onlar oraya gidince nişanlısı ve amcakızının
çocukları içeri girdiler. Çünkü televizyonda güzel bir film başlamıştı. Onlar içeride
film seyrederken Zülal’le amcakızı balkonda sohbete daldı. Amcakızı anlattıkça
anlatıyor, Zülal de geri durmayıp fırsat buldukça konuşuyordu. Böylece saat
ilerlemişti. Anne ile baba komşudan gelmişlerdi. Amcakızı ve çocuklarını evine
bırakmak gerekiyordu. Zülal babasına:
— Baba ben bırakabilir miyim? dedi.
Zülal daha önceden çok kez arabayı kullanmıştı. Babası ona bu konuda
güveniyordu. Ama yine de yanında birileri olmadan arabayı vermezdi. Yanında
nişanlısı ve amcakızı olduğu için arabanın anahtarını verdi.
‐ 80 ‐

Zülal ve nişanlısı amcakızını evine bırakıp “İyi geceler!” dedikten sonra
dönüş yoluna koyuldular. Zülal nişanlısının araba kullanmada pek iyi olmadığını
biliyordu. Ehliyeti vardı ama pek pratiği yoktu. Pratiğini arttırması için Zülal ona
dönerek:
— İstersen buradan sonrasında sen kullan, dedi.
Nişanlısı bu teklife ‘hayır’ demedi. Direksiyonun başına geçti. Uzun zamandır
araba kullanmadığı için vitesleri bile şaşırmıştı. Neyse ki yol boyunca düzgün bir
biçimde, yavaş yavaş gelmişler; tatil köyünün içine girmişlerdi. Otoparkta arabaların
park yerlerini birbirinden ayıran demir direkler vardı. Herkesin, sadece üstü kapalı
olan garajı belliydi. Nişanlısı kendi garajının mavi arabanın yanı olduğunu biliyordu.
Mavi arabayı görünce park etmek için döndü. Ancak dönmesiyle arka kapıyı garajın
demirine çarpması bir oldu. Arka kapı çökmüş, arka ve ön kapının altındaki çıta
düşmüştü. Arka kapı ve demir direk birbirine yapışıp kalmıştı. Arabayı daha fazla
zarar vermeden kurtarmak için nişanlısı Zülal’e:
— Direksiyona sen geç arabayı kurtar, dedi.
Kendisi dışarı çıktı, arka kapıyı daha fazla çökertmeden nasıl çıkacağını
Zülal’e tarif etmeye çalıştı. Bir iki manevra ile Zülal arabayı kurtardı.
Zülal’in babası arabasını çok sever ve ona iyi bakardı. Bir yerine en ufak bir
şey olsa canı sıkılırdı. O şekilde bırakmaz hemen tamir ettirirdi. Düzenli biri olduğu
için eksik bir şey hep kafasına takılırdı.
Zülal ve nişanlısı ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Nişanlısı:
—Çıta kırıldığı için servisine götürmemiz gerekecek. Buralarda acaba bu
arabaların servisi var mıdır?
—Amcam bilir servis olup olmadığını.
—O halde amcana telefon edip soralım. Babana hiç söylemeden tamir
ettirelim.
Zülal:
—Peki, bir telefon edeyim, dedi.
Amcası telefonda, buralarda servis olmadığını, servisin çok uzakta olduğunu
ve mutlaka bu olayı babasına anlatması gerektiğini söyledi. Bu arada Zülal amcasına
arabayı kendisinin çarptığını söylemişti. Çünkü babasına da böyle söylemeyi
düşünüyordu. Nedenine gelince, babası kızını çok severdi; ona kızmazdı. Sadece
birkaç nasihat verirdi. Böylece nişanlısını da korumuş olacaktı. Aslında babası
nişanlısına da kızmazdı. Ama yine de onun herhangi bir laf işitmesini istemiyordu.
Çünkü bu olay nişanlısını gerçekten üzmüştü. Kendi arabası olsaydı bu kadar
üzülmezdi.
Nişanlısı ilk önce, Zülal’in böyle bir fedakârlık yapmasını istemedi. Ama Zülal
onu ikna etti. Yine de nişanlısı, arabayı kendisi yaptırmak istiyordu. Ne
yapacaklarına karar vermek için tatil köyünün bahçesinde yolu uzatarak
yürümüşlerdi. Sonunda Zülallerin evine geldiler. Yarın görüşmek üzere vedalaştılar
ve nişanlısı kendi evlerine doğru yola koyuldu.
Zülal eve geldiğinde söz verdiği gibi olan biteni babasına anlattı. Arabayı
kendisinin çarptığını söyledi. Tahmin ettiği gibi babası ona kızmadı. Biraz suratı
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asıldı o kadar. Kızını yanına çağırdı ve onu yanaklarından öptü. Böylesi fedakâr bir
kızı olduğu için onunla gurur duyuyordu. Babası için çok sevdiği arabasının zarar
görmesi, kızının bu erdeminin yanında hiçbir şeydi. Çok mutlu olduğu gözlerinden
belli oluyordu. Onun gibi bir kızı olduğu için mutluydu. Kızının yanaklarından bir
daha öperek:
—Üst katın balkonundan, arabayı nişanlının çarptığını gördüm. Ama bu
aramızda sır olarak kalsın tamam mı? Dedi.
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KÜFECİ ÇOCUK

ocuk, sırtındaki boş küfesi olduğu
halde yanıma usulca yaklaştığında
ona başımla istemem işaretini
yaptım; o anda pazarcıyla konuşmam bitmiş,
parasını ödemiş, aldığım birkaç torba sebzeyi
yere, ayaklarımın dibine koyuyordum. Bunlar
olurken, çocuk daha da yaklaştı, ince ve cılız
bir sesle sordu,
— Taşıyayım mı abla?
Bunu söylerken, hafifçe omzuma
dokundu; onun ısrarına sinirlendim, yüzüne
bakıp, biraz tersçe cevap verdim.
— İstemem dedim ya!
Gözlerinde umut söndü. Sırtındaki
omuz askıları kirli ve soluktu, on dört ‐ on beş
yaşlarında olmalıydı; o mu çok zayıftı, küfe mi
çok büyüktü önce anlayamadım; sonra sonra
düşünüyorum da, bir anlık bakışımla, bu kadar
ayrıntıyı nasıl da görmüştüm. Cevabım,
gözlerindeki umudu söndürmüştü. Ona niye
baktım? Elbette üç torba için küfemi
taşıtacaktım. Çocuk yenik, çocuk neşesiz ve
bıkkın, yanımdan ayrıldı.
Pazarcıdan paramın üstünü ve
ayaklarımın dibine bıraktığım torbalarımı eğilip
yerden aldım. Hava çok güzeldi, açık ve
güneşliydi, laf olsun diye pazara gelecek ne
vardı sanki? Ağır ağır yürümeye başladım, içim
sıkılıyordu,
pazarcılar
sanki
beynimde
bağırıyorlardı. Çocuk ince uzun, sarı benizli ve
yorgundu, yine de bana sorarken gözleri umut
doluydu; usulcacık çekingen dokunuşu,
“Taşıyayım mı abla” deyişi, “Yok istemem”
deyince çöken sıska omuzları, yere inen göz
kapakları…
Sokağın başına kadar yürümüşüm; sahi
ben niye pazara gelmiştim? Sözde, önce
tülbentçilere gidecektim, şu çok ilerideki
tezgâhlara, iki tane oyalı, dallı güllü yazma
almak için. Yazlıktaki evimizin, duvar nişlerine
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yayıp, Avanos’tan aldığım toprak testi ve kandillerin, daha da güzel durmaları için.
İki oyalı yazma! Benim bildiğim, pazardan sebze ve meyveler, en son alınır ama ben
bunu hep yapıyorum; baştan alınacak hafif şeyler dururken, gidip hemen sebzelere
dadanıyorum, sanki kaçacaklar!
Durgunlaşmış, düşünceli bir halde yürürken sıkıntıyla ve merakla etrafıma
bakınıyordum. İçimden de kendi kendime konuşuyordum; Acaba küfeci çocuğa
rastlar mıyım? Eğer rastlarsam kesin kararlıyım, üç torba da olsa o kocaman küfenin
içine atacağım; bana mı kaldı, çocuk gözlerdeki umudu söndürmek!
Böyle kendi kendime kızıp, içim ezik yürürken, onu gördüm; sebze
tezgâhlarının arkasındaki akasya ağacının dibine, kaldırım kenarına oturmuş, boş
küfesini de yanına bırakmıştı; diğer yanında ise, kendisinden birkaç yaş büyükçe bir
delikanlı oturuyordu ve birbirlerine çok benzedikleri için, onları görür görmez
kardeş olduklarını anlamıştım. İkisi de, oturdukları kaldırımda, yere yaydıkları bir
gazete parçasının üzerindeki domates ve ekmekten oluşan yemeklerini yiyorlardı.
Küfeci çocuk, ağabeyi olduğunu tahmin ettiğim gencin, bir eline ekmek parçasını,
diğer eline de domatesi tutturdu; biraz daha dikkatli baktığımda, gencin kör
olduğunu gördüm ve bunu anlar anlamaz göğsüm sıkıştı, adeta nefesim daraldı.
Aceleyle çantamdan su şişesini çıkarıp dibinde kalan birkaç yudum suyu içtim.
Tekrar onlara baktığımda, küfeci çocuğun yerinde olmadığını gördüm, etrafta da
görünmüyordu. Kör olan gencin yanına gidip, artık boşalmış olan avucuna yüklüce
bir para bıraktım; önce biraz ürktü ama onunla biraz konuşup sohbet edince
rahatladı; hatta gördüğüm kadarıyla yüzüne bayağı bir mutluluk tebessümü oturdu.
Ben ondan uzaklaşırken, onun arkamdan ettiği dualarını duyuyordum. Yine dalgın,
bezgin ve amaçsız, pazar sokağının sonuna doğru yürürken onu, “Küfeci çocuğu”
gördüm; yanındaki genç kadın, elindeki karnabaharı, tepeleme dolu olan küfenin,
en üstüne oturttu; çocuk, hem kendi dengesini, hem de yükünün dengesini
ayarlayarak doğruldu. Dizleri bükük, sırtı öne doğru eğik yürüyordu; yine de,
yüzünde az önce de ağabeyinde gördüğüm gibi mutluluk tebessümü vardı. Mutlu
olabilmek için ne kadar çok şeye sahipken, çoğu kez nasıl da sahip olduklarımızın
farkına bile varmayız!
Çocuk, sanki son yükünü de almıştı ve küfenin askıları, sıska omuzlarına
gömülmüştü. Genç kadın, hala tezgâhlara bakarak, çocuğun önü sıra yürüyordu, hiç
acelesi yoktu.
Çocuk yanımdan geçti, ona baktım, gözlerinde umut vardı…
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elken dolmayı, fırıldak dönmeyi
diler. Deniz köpürmek, bulutlar
gezmek ister. Değirmen, polen,
bayrak; hepsi onu bekler. . . Rüzgâr
esmezse neyler?
Güçlü
bir
yağmurun
tentelere
çarpışının sesi değildi duyduğu; yüzlerce kişi
onu alkışlıyordu. Annesinin yüzüne ne de
yakışıyordu gurur. Ellerini havaya kaldırıp halkı
selamladı. Çotanaktan bir çelenk geçirildi
boynuna. Sahilden Giresun Adası'na en hızlı
yüzen kişiydi o artık. Gazeteciler, fotoğrafını
çekebilmek için birbirleriyle yarışıyordu.
"Gözlerini açsana Rüzgâr, fotoğraf çekiyoruz, "
dedi bir ses: "Hadi oğlum! Yine hayale mi
daldın sen?"
Geceden sarılıp sabah kızartılmış sigara
böreği, ısırılmış domates, acılığı hep tartışma
konusu olmuş biber, termos, ıslak havlu, kum,
plaj çantası, bir kenarı kopmak üzere olan
terlik, deniz yatağı, ya da kafasının üzerindeki
büyük
şemsiyeden
farklı
durmuyordu
fotoğrafta; koyulduğu yerdeydi. Saçlarının
biçimine ‐şapkasına‐ ve atletinin rengine
bakarak ayırt edilebilirdi belki günler. Annesi
âdet dönemindeyse Rüzgâr'ın saçları genelde
dağınık olurdu. Babası sabah gülerek kalktıysa
denize giderken başına bir şapka geçirilirdi.
Eniştesi, Alman yengesi ve onların reklâm
yıldızı çocukları da o günkü fotoğrafta
olacaksa, hem annesi hem de Rüzgâr
kırmızılara bürünürdü. O gün de başlangıcı
itibariyle diğerlerinden farklı durmuyordu
aslında. Yine annesi ve akrabaları onu bir
şemsiyenin
altında
bırakmış
denizde
yüzüyorlardı. Açıkta kalan yarısı yenmiş
yemeklere konan sinekler arada Rüzgâr'ın
burnunu da ziyaret ediyor, zavallı çocuk
kafasını sallasa da onlardan kurtulamıyordu.
Koca bir at sineği konak olarak burnunu
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bellediği sırada bir el suratında patladı. "Tuh! Öldü. Yaşasaydı kanadına ip bağlayıp
uçururduk, " dedi çocuk eline yapışan sineği temizlerken. Rüzgâr şaşkın şaşkın
çocuğa bakıyordu. Bu beklenmedik yakınlaşma onu şaşırtmıştı; kimse onunla
konuşmazdı ki. . . Bu sarı saçlı, şişko ve çilli çocuk gelip burnuna konan sineği
öldürmüştü bir de. "Burnumda kan var mı?" diyebildi sadece. "Yok, " dedi çocuk
gülümseyerek :"Benim adım Mert. Sen hiç gülmez misin?"
Yazın son demleriydi. İskelede balık tutma yarışması düzenleniyordu. Rüzgâr
denize baktı; ışıl ışıldı. Oltasını savurup beklemeye başladı. Bekledi, bekledi. . .
Etrafındakiler kovalarca balık yakalamış Rüzgâr'ın oltasına ise tek bir tanesi bile
takılmamıştı. Hep sıkıldığında yaptığı gibi alt dudağını öne alıp saçına doğru üfledi.
Mert'e dönüp "Hadi gidelim artık, " dedi. Birden azgın bir köpeğin hırsızın
paçasından çektiği gibi çekti bir şey oltasını. Heyecanla, "Düşeceğim şimdi, bu da ne
böyle?" dedi Mert'e dönerek. Mert, "Çok büyükmüş, " dedi. Balık o kadar güçlüydü
ki oltayı bırakmamakta direnen Rüzgâr'ı denize düşürdü. Bu bir yunustu! Kendini
hayvanın sevimliliğine kaptıran Rüzgâr, sonunda oltayı bırakıp onunla beraber
yüzmeye başladı. "Çok büyükmüş Osman Amca, nerede vurdun bunu?" dedi Mert:
"Baksana Rüzgâr, Osman Amcam kocaman bir kefal vurmuş zıpkınıyla. " Rüzgâr'ın
yanındaki yunus yok oldu o an, deniz de. . . Kirpiklerini birbirinden ayırdığında,
göğsü salonlarındaki halıyı andıran bir adamın elinde sallandırdığı koca balıkla
karşılaştı. Anlamsızca balığa bakıp "Yunus değilmiş, " dedi. Mert, onun yine hayal
kurduğunu anlayıp sordu: "Sen niye hiç denize girmiyorsun?" Rüzgâr öfkeyle
arkadaşının yüzüne bakıp "Tekerlekli sandalyeyle yüzülmediğinden, " dedikten
sonra yüzünü döktü. Mert, "Annenler seni yüzdürebilir. Hem ben de yardım ederim,
" dedi. Rüzgâr bir kez daha hiddetlendi: "Bir keresinde annem ve teyzem beni
kollarımdan sürükleyerek suya sokmaya çalıştılar ama herkes bana bakıp alay etti.
Bir daha da denemediler. Zaten. . . " "Ben seninle alay etmem. İstersen seni sırtıma
bile alabilirim. Çok mutlu olacaksın değil mi yüzersen?" diye lafını kesti Mert.
Rüzgâr, Mert'in söylediklerini duymamışçasına devam etti: "Zaten kollarımı bile
hareket ettiremiyorum. Nasıl yüzebilirim ki?" "Ama en büyük hayalin bu, değil mi?
Hep burada oturmuş bir gün yüzebilmenin hayalini kuruyorsun, " dedi Mert. Rüzgâr
cevap vermedi.
Akşam eve gittiğinde Mert'in söyledikleri aklından çıkmıyordu. Hep
tekerlekli sandalyede yaşayacaktı o; boynundan aşağısı felçli. . . Peki ya tek hayalini
nasıl gerçekleştirecekti? Annesi onu yatağına yatırırken "Anne ben hiç iyi
olamayacağım, değil mi?" diye sordu. Kadının, çocuğu zorla kaldıran sıska kolları
titredi, ne diyeceğini bilemedi. Rüzgâr'ı yatağına yatırıp üzerini örterken "Allah'tan
ümit kesilmez yavrum, " diyebildi ve çocuğun alnına içten bir öpücük kondurdu.
Odadan çıkarken "Anne ben yüzmek istiyorum, " dedi çocuk. Kadın durdu,
yürümeye devam etti. . .
Ertesi gün havanın çok güzel olmasına karşın Rüzgârlar denize gitmedi.
Annesi çocuğuna çektirdiği ızdırabı sonunda anlamış olacak ki artık denize gitmeme
kararı aldı. Rüzgâr, annesindeki garipliği fark edip sordu: "Anne denize gitmiyor
muyuz bugün? Hazırlık yapmamışsın. . . " Kadın, "Yok artık deniz. Deniz de neymiş!
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Pis hem buraların denizi, hastalık kaparız sonra. " diye cümleleri ardı ardına sıraladı.
"Ama Mert beni bekler. . . " dedi Rüzgâr. Kadın, "Ararız annesini onlar bize gelir
bugün, " diye karşılık verdi. Rüzgâr "Hadi hemen arayalım anne!" diye atılınca kadın
telefona sarıldı. Mertleri evden çıkarken yakaladılar. Birkaç saat sonra Mert,
Rüzgâr'ın yanındaydı.
"Mert, hadi annemden izin alıp dışarı çıkalım. "
"Bilmem, izin verirler mi?"
"Merdivenlerden inmemize yardım eder annem. Parka gidiyoruz dersek
sorun çıkmaz"
"Peki, ama nereye gideceğiz?"
"Mutlu olmaya. . . "
İzni koparan çocuklar, soluğu deniz kenarında aldı.
"Şimdi ne yapacağız?"
"Şu insanlardan biraz uzaklaşalım. "
"Tamam, ama kumda bunu sürmek çok zor. Sırtıma alsam seni?"
"Alabilir misin?"
"Senden bir buçuk yaş büyüğüm, şişmanım da. . . Babamla sürekli bilek
güreşi yaptığımızdan kaslarım da çok gelişti. . . "
"Hadi o zaman. Önümde ters eğilip kollarımdan tutup sırtına çek beni.
Ağır gelirsem bırak ama hemen. " "Gelmezsin. "
Mert, Rüzgâr'ı sürükleyerek de olsa sahilin ıssız kesimine götürmeyi başardı.
Biraz soluklandıktan sonra, Rüzgâr "Hadi şimdi beni denize sok!" dedi. Deniz
oldukça dalgalıydı ve etrafta kimseler yoktu. Mert, "Burası biraz tehlikeli. Başka
yerden girsek?" dediyse de Rüzgâr kararlıydı: "Ya şimdi, ya hiç!"
Mert, sırtında Rüzgâr'la denize doğru ilerledi. "Deniz soğuk mu?" diye sordu
Rüzgâr. Mert, "Soğuk değil ama dalgalı. Buradan sonra derinleşiyor; daha fazla
ilerlemeyelim, " dediğinde henüz beline kadar suya girmişti. Rüzgâr, "Kafamı suya
sokmalısın, böyle hiçbir şey anlayamıyorum, " dedi. O sırada güçlü bir dalga Mert'e
dengesini kaybettirdi. Ayağının altındaki kumla beraber Rüzgâr da ellerinden kaydı.
"Rüzgâr, " diye bakınacak oldu ki bir dalga tekrar alaşağı etti çocuğu. Mert doğrulur
doğrulmaz, yuttuğu sulara aldırmadan Rüzgâr'ı aramaya başladı. Suyun üzerinde
yoktu. Daldı; deniz çok bulanık olduğu için orada da bir şey göremedi. Mert
çaresizce ağlamaya başladığı sırada ileride Rüzgâr göründü; gülümseyip tekrar suya
gömüldü.
Rüzgâr esti. . .
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rtık yalnız yaşıyordu. Çoluk çocuk
evlenmiş, eşi de zamansız ayrılmıştı
aralarından. Emekli olmuş bir resim
öğretmeniydi. Gündüzleri boş durmazdı. Yağlı
boya tablolar yapardı. Akşam olunca
yalnızlığını televizyonla paylaşırdı. Oturma
odasında, üzerinde çiçek desenli örtüsü olan,
emektar divanına uzandı. Kumandayı da eline
alıp kanallar arasında şöyle bir gezinmeye
başladı. Kanalın birinde tam kendine göre bir
program bulup orada kaldı. Program kışın
çekilmişti. Birbirinden güzel kar manzaraları
karşısında mest olmuş, seyre koyulmuştu.
Neye bakacağını şaşırmıştı. Karlar
altındaki çamların görüntüsü… Küçük, şirin mi
şirin yayla evleri… Çağlayanlar… Hepsi
birbirinden şahaneydi.
Fotoğraf sanatçılarından bir grup,
fotoğraf çekmek amacıyla yayla turuna
katılmışlardı. Karşılaştıkları eşsiz manzara
onları
şaşkına
çevirmişti.
Nereyi
resimleyeceklerini bilemiyorlardı. İçlerinden
biri, elinde objektifi ile birlikte karların üzerine
yüzü koyun uzanmıştı. Gülin öğretmen
merakla ekrana doğru eğildi. “Ne yapıyor bu“
diye söylendi kendi kendine. Ancak yakın
çekime geçilince gördü ki, yere yatan
fotoğrafçı karın üzerine –hoh‐luyor. Önce bir
anlam veremedi, dikkatlice baktığında ne
olduğunu anladı. Tekrar uzandı divana. Yorgun
bedenini daha dinlendirememişti. Ama ruhen
harika bir an yaşıyordu.
Karın altından mor renkli bir kardelen
çiçeği, bir an önce kendini göstermek
istercesine başını çıkarmış “Buradayım,
buradayım, hadi benim resmimi çek hadi”
diyordu, sanki. . .
Gözlerinin içine bakan bu çiçeğin
resmini çekmek için iyi bir kare oluşturmak
istiyordu fotoğrafçı. Bu nedenle yere uzanmış,
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kardelenin etrafındaki karları sıcak nefesiyle eritip, onu iyice ortaya çıkarıyordu.
İstediği sonuca ulaşınca büyük bir zevkle bastı deklanşörüne.
Ekranda görüntü donduğunda Gülin öğretmen gözlerini ayıramadı
televizyondan. Bu sabırsız, doğaya meydan okurcasına karların altından bir inci gibi
kendini gösteren kardeleni, sanat eserine dönüştürmüştü fotoğrafçı.
İzlediği görüntüler, Gülin öğretmende öyle bir çağrışım yaptı ki kendisi de
şaşırdı aklına gelenlere. Divanın üzerinde yarı uyur, yarı uyanık çooook eskilere
daldı gitti!
Beş kardeşin en küçüğüydü. Esmer, uzun siyah saçlı, kahverengi gözlü, ince,
narin yapılı bir çocuktu. Sessiz sakin oluşu da tipiyle tam uyuşuyordu. Hatta ona bir
de isim takmışlardı. “MİNİK” Herkes onu “minik” diye çağırıyordu. Oysa asıl adı
Gülin’di. Kendini bildiği yaşlara geldiğinde öğrenmişti adını kimin koyduğunu.
Tabii ki babası… Yalnızca bir iki yıl gördüğü babası! Onu kaybettiğinde beş
yaşındaydı henüz. Hayal meyal hatırladığı babasını sevgiyle anıyordu adının her
söylenişinde…
Yeni alınan siyah önlüğünü giymiş, beyaz, kolalı yakalığını takmış
bekliyordu…
Neyi mi? Annesinin saçlarını örüp yine kolalanmış beyaz kurdelesini
takmasını. O da bitti… Hazırdı işte… Defteri, kalemi, içinde Alfabesi olan çantası
elinde, çekingen adımlarla düşmüştü okul yoluna; kalbi küt küt ata ata…. .
Ömrü boyunca, tadını hiç unutmadığı o ilk yılın nasıl geçtiğini o da
anlayamamıştı. Hemen bitivermişti. Oysa daha doyamamıştı, öğretmenine,
arkadaşlarına, koridorları simit kokulu okuluna….
Yıllar çabuk geçti. Gülin ilkokul beşinci sınıfın ikinci dönemini okuyordu.
Başarılı, düzenli ve terbiyeli bir öğrenciydi. Öğretmeni daima onun başarısını örnek
gösterir gururlanırdı.
Yıl sonunun yaklaştığı günlerden bir gün ;
‐ Yarın anneni okula bekliyorum Gülin’ciğim, dedi Öğretmeni.
Sessiz ve çekingen yapısı hiç değişmeyen Gülin, merak etti ama soramadı
nedenini. Annesi onun gibi meraklanmamıştı. Çünkü kızının hakkında o güne kadar
olumsuz bir şey duymamıştı. Özellikle, başarısıyla hep gururlanmıştı. Çektiği
sıkıntılara değerdi duyduğu övgü dolu sözler. Eşinden kalan maaşı yetiştiremediği
için annesi gelmişti yanlarına. Onlara destek olmak amacıyla. Anneannesi, annesi,
ablaları ve abisiyle tam yedi kişilerdi.
Ertesi gün, öğretmenle görüşüp eve dönen annesini biraz durgun görmüştü
Gülin. Hep memnun dönerdi ama! Hayırdır inşallah!
Öğretmen, Gülin’in çok başarılı bir öğrenci olduğunu, açılmış olan Meslek
okulları sınavlarına girmesi gerektiğini, mutlaka okutulmasını söylemişti. Sadece
söylemekle kalmayıp özellikle rica etmişti.
Eeee? Güzeldi işte. Neden mutlu değildi annesi?
Sebebini öğrenince kendisi daha kötü olmuştu. Çünkü anneannesi onu daha
fazla okutamayacağını söylemişti. Eyvah! Üzüntüsünden ne yapacağını bilememişti.
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Annesi bir çıkar yol ararken çıkmıştı karşılarına o MELEK. Hâli vakti yerinde
olan bir akrabaları Gülin’in tüm okul masraflarını üstlenmiş, ne gerekiyorsa
yapmaya söz vermişti. Gülin’i o okutacaktı. Gülin ve annesi için, bundan daha büyük
mutluluk olabilir miydi?
Şimdiki adıyla o, bir KARDELEN’di. Evet… O zaman bir isim konmamıştı ama
aynen izlediği programdaki gibi olmuştu her şey. Onu okutmayı üstlenen büyük kişi,
o fotoğrafçı gibi Gülin’in önünü açmış, ondan bir eser yaratmıştı.
Çok iyi öğrenim hayatından sonra Resim Öğretmeni olan Gülin, şimdiki
adıyla yeni KARDELEN’ler yetiştirmişti otuz beş yıllık çalışma hayatında….
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yşen'i tam kapıda yakalamalıydım;
evine girmeden, yoksa bir anlamı
olmazdı.
Viladam
kapının
arkasında hazır ve nazır beni
bekliyor. Karşı daireden gelen anahtarın
şakırtılarını duyduğumda, viledamı kaptığım
gibi hemen kendimi kapının önüne attım.
‐ Ne haber komşum, alışverişten mi
geliyorsun?
Ellerindeki poşetlerle nereden gelebilir
ki tabii alışverişten geliyor ve ben bunu bal gibi
biliyorum; dün söylemişti ve dört gözle onun
alışverişten gelmesini bekliyorum ve meraktan
çatlıyorum; neler aldı acaba?
‐ Evet canım, malum tatil hazırlığı. . .
Sorma Mine, öldüm yorgunluktan valla!
‐ Haydi gel, sana bir yorgunluk kahvesi
yapayım.
‐Yok, sıcaktan bunaldım, bir an önce
kendimi içeri atıp duş almak; serinlemek sonra
da bacaklarımı uzatıp oturmak istiyorum. Hem
senin de işin var baksana, paspas yapıyorsun.
‐ Bitti, bitti, benim işim bitti, burayı da
sildim mi tamam. Gel, gel, şöyle bol
köpüklüsünden. Sonra falına da bakarım.
Fala dayanamaz biliyorum.
‐Eh iyi madem, şu elimdekileri
bırakayım da geleyim!
Sakın!. . Ben burada meraktan
ölüyorum, gözlerim yolda kaldı seni beklerken.
Poşetlerin içinde neler var, neler aldın,
hepsine tek tek bakmak istiyorum.
‐Eve girdin mi çıkamazsın, hadi gel…
Aman, nihayet kandırabildim. Bilmiyor
ki ben poşettekileri görmezsem gözlerime
uyku girmez. Yo yo! Ben o meraklı
komşulardan değilim. Ne zaman geldi‐ne
zaman gitti, kim geldi‐kim gitti diye gözlemem
komşumu, ya da dayayıp kulağımı duvara,
neler konuşuyorlar; kavga mı ediyorlar,
sevişiyorlar mı diye dinlemem. Ben sadece. . .
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‐Şu tabureyi yanaştırayım da ayaklarını uzat; dinlen. Ben de bu arada
kahveleri yapayım.
İtiraz etmesine izin vermeden, ayaklarını taburenin üzerine yerleştirdim,
vantilatörü karşısına getirip çalıştırdım, bir koşu mutfağa gidip kahveleri pişirip
geldim.
‐ İstediğin gibi olmuş mu kahve? Eee! Anlat bakalım çarşı nasıldı?
‐ Ellerine sağlık Mineciğim, tam istediğim gibi; az şekerli bol köpüklü. Çarşı
mı? Aman nasıl olsun, bildiğin gibi işte.
Bilmiyorum, o yüzden merak ediyorum ya! Benim herif; al şu parayı da
gönlünce harca diye hiç çarşıya göndermedi ki! Ben de özeniyorum, ben de
istiyorum ama! Ne o, kıskanıyormuş, yalnız dışarı salamazmış, dünyanın bin bir türlü
hali varmış, hem para mı varmış, mış da mış. Var biliyorum. Biriktiriyor, sakladığı
banka hesap cüzdanını buldum, pinti şey. Aklı sıra beni kandıracak.
‐ Sıcağa kalmayayım diye erken çıktım ama nafile, yine öğleni buldum.
Listedekileri almakla kalınmıyor ki şekerim, onu görüyorsun, bunu görüyorsun,
indirimdi derken kendimden geçmişim. Paralar suyunu çekti, kredi kartının limiti de
doldu, eh mecburen döndüm. Ne yalan söyleyeyim aklım da kaldı hani, öyle güzel
şeyler var ki vitrinlerde. Akşam Barış'tan duyacağım çeneye bak şimdi, valla çok
kızacak. Alışveriş sapığı diyor bana. Haklı, ama ne yapayım şekerim, dayanamıyorum
işte, çok seviyorum.
Öyle güzel anlatıyor ki ağzım açık dinliyorum Ayşen'i. Hatta bir ara elimi
çeneme götürüp ağzımın suyu aktı mı diye kontrol etmek ihtiyacı bile hissettim.
Haydi artık, şu poşettekilere bakalıımmm. . .
‐Biz geçen yıl Barış hastalandı diye gidememiştik de çok üzülmüştüm. Bu yıl
erkenden yaptık rezervasyonumuzu, hem erken yaptırınca ücretleri daha uygun
oluyor, aklında olsun. . Eee! Siz tatilde nereye gidiyorsunuz?
‐ Bu yıl memlekete gidiyoruz.
‐ Geçen yıl da memlekete gitmiştiniz değil mi?
‐ Annem biraz rahatsız, işler birikmiş ona yardım etmem gerekiyor.
Yalan; turp gibi… Evet geçen yıl da gitmiştik, ondan önceki yıl da. Biz zaten
her yıl memlekete gideriz. Doğru, anneme de yardım ediyorum elbet, ama asıl
kışlıkları hazırlamaya gidiyorum. Domatesler sıkılacak, salça yapılacak; biberler‐
patlıcanlar kurutulacak; makarna kesilecek, tarhana yapılacak, bahçeden topladığım
sebzelerden konserve, meyvelerden reçel. . . Boğazına taş kakılası herif öyle istiyor
çünkü. Adım gibi eminim, annemleri ne kadar söğüşleyeceğinin planını yapıyor; ne
koparsa kâr, eğer öyle değilse bana da Mine demesinler, ben malımı bilmez miyim,
ne hindir o. . . Ya bir kere de, “Haydi hanım tatile gidelim. ” demedi. Bir kerecik ya!
Bir gün olsun ya!
Hayatımda hiç tatile çıkmadım, hiç denize; havuza girmedim. Bizim oralarda
deniz yok ki. . . Memur adam gezdirir seni demişti annemler, nerdeee. . . Şimdi bu
sıcak havada kendini şöyle foşşş diye bırakacaksın serin sulara, yüzeceksin,
yüzeceksin. . . Ama ben yüzme bilmem ki. Aman, herkes anasının karnında mı
öğreniyor, bende öğrenirim elbet. . .
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‐ Haydi şekerim, şu falıma bak da gideyim, evde beni bekleyen bir sürü iş
var.
Yok, sen sahiden beni çatlatacaksın Ayşen, üç kuruşluk keyfimin de içine
edeceksin.
‐ Bakarım, bakarım, hele önce senin aldıklarına bakalım.
Halının tam ortasına getirdim poşetleri, ben de yanlarına oturdum. Kendimi
bir an bohçacı kadınlara benzettim.
‐ Hanım, hanım, bakasın cicilerime… Çok ucuza vereceğim… Yok mu ihtiyacın
gız?
‐ İlahi Mineciğim, çocuk gibisin valla!
Evet, çocuklar gibi şenim, ne yapayım çok hoşuma gidiyor poşetleri açmak.
Tişörtler, tişörtler; şortlar, güneş yağları, ilaçlar. Bir parfüm, bir ruj (Bronz tene iyi
gidiyormuş bu renk), parmak arası terlik, hem kocasına hem kendine; şık bir elbise.
Ooo! Dantelli iç çamaşırı; küçücük, pembe. Kocası için bir kitap ve fotoğraf
makinesi. Tanrım!. . Bu çok güzel, (Geçen yıllardan üç tane varmış; ama çok sevmiş
dayanamamış, bunu da almış. ) Baksana sevilmeyecek gibi mi. Siyah; üzerine tığla
örülmüş beyaz papatyalar dikmişler. Çok şirin bir bikini buuu.
‐ Ay, çok geç kaldım! Hadi falıma bak da kaçayım artık.
Aklım bikinide kalmıştı. Ben hiç böyle bir şey giyemeyecektim, canım gitti.
Fala nasıl baktığımı bilmiyorum, neler söylediğimi de. . .
‐ Ağzına sağlık şekerim, kahve için teşekkürler. Sana kolay gelsin, bana da iyi
eğlenceler.
‐ İyi eğlenceler Ayşenciğim, iyi eğlenceler. Benim için de eğlen.
Poşetleri yüklenip kapıya kadar geçirdim onu. Tam çıkıyordu ki. . .
‐ Şeyy!. . Ayşenciğim bikinini çok sevdim, bıraksan da akşama benimkine
göstersem, bu yaz tatile gidemeyeceğiz ama, indirimdeyken alayım, seneye hazır
olur diyorum. Ne dersin?
‐Tabi şekerim, al göster. Sabah erkenden getir ama; bavulumu
hazırlayacağım, akşama serinlikle yola çıkalım diyor Barış.
Yalan. . . Hiç gösterir miyim benim öküze, o ne anlar; dayağı yediğimle
kalırım. Hemen yatak odasına geçip soyundum, bikiniyi giydim. Aynada kendime
bakıyorum da, çok yakıştı bee! Mankenler halt etmiş yanımda. Yalnız üstü biraz
küçük geldi, göğüslerim dışarı taşıyor, Ayşen'in göğüsleri benimkilerden küçük tabii;
ama olsun yine de çok yakıştı.
Salona geçtim, ortadaki sehpayı yana çektim; sanki havuza atlar gibi halının
üzerine bıraktım kendimi. Foşşş! Yüzüyorum, evet yüzüyorum. . . Gözlerimi
kapadım; kollarımı bacaklarımı çırpıyorum. Halının üzerinde; bir o yana‐ bir bu yana;
bir o yana‐ bir bu yana. Yüzüyorum. . . Tanrım çok mutluyum, çok mutluyum.
Kollarım, dizlerim kızardı; acıyor. Umurumda değil.
Beyaz papatyalı, siyah bikini üzerimde; yüzüyoruuuuum.
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laç kokan, kirli, basık bir bina. . . Yıkık,
yorgun, acılı hasta iniltileri. . . Ve bu
tabloyu tamamlayan soğuk, sarı
duvarlar. . . Bir hastane odasında, ölümle burun
burunayım. İyisi, kötüsü, doğrusu, yanlışı ve
bütün yalınlığı ile hayatım gözlerimin önünde.
Yalnız kendim olduğum ve kendimle yüzleştiğim
bir süreç içerisindeyim.
Acılarımı,
korkularımı,
hasretlerimi,
arzularımı, yirmi beş yıllık hayatım boyunca beni
ben yapan bütün duygularımı süzgeçten
geçiriyorum. Geriye umutlarım kalıyor.
Umut etmek istiyorum. Yeniden sevmeyi,
özlemeyi, gülmeyi, yaşamı bütün varlığımla
hissetmeyi umut etmek. . .
Ve yaşamak istiyorum. Çünkü sevginin bu
mucizevî güzelliğini gördüm. Onca itilmişlikten
sonra da olsa, sevilmek mutluluğuna eriştim.
Çevremdeki bütün insanların gözlerinde
aynı duygu parıldıyor: Onlar, beni seviyorlar.
Hastalığım yüzünden acı çekiyor, iyileşmem için
çırpınıyorlar. Bu garip sevgi yoğunluğu ölesiye
mutlu ediyor beni, hatta şımartıyor. Bazen sırf
ilgi
çekmek
uğruna,
yemek
yemiyor,
konuşmuyorum. Hatta bazen, bana bu mutluluğu
yaşattığı için, çocukluğumdan beri günbegün
büyüyüp, böylesine tehlikeli bir hal alan,
boynumdaki kitleye minnet duyuyor, hastalığımı
seviyorum.
Bugüne dek ebeveyn olma bilincine
erişememiş annem ve babam, beni evde küçük,
sevimsiz bir gölge gibi görüp, neredeyse varlığımı
bile unutan teyzem, şimdi ne kadar yakınlar. . .
Demek ki, insanlar ancak yitirdiklerinde
anlıyorlar ellerindekinin kıymetini. Demek ki,
sevgiyi açığa çıkarabilmek için acı da olsa ara sıra
böyle şoklar yaşanması gerekiyor.
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Akşam olunca, herkes, birer ikişer dağılıyor. Teyzem, ne kadar yalvarsalar
da, refakatçilik görevini başka hiç kimseye bırakmıyor. Bir arada olmamıza rağmen,
birbirimizden uzak geçirdiğimiz yılların intikamını alıyor.
Okul dönüşü temiz ve düzenli bir ev, bir kap sıcak yemek bulamadığım için
sekiz yaşında evimi terk etmiş, elimde kendimden büyük bir valizle anneannemin
evine sığınmıştım. Bütün derdim ödevlerimi yapabilmek, gerektiği gibi çalışarak
kendime güvenli bir gelecek hazırlayabilmekti. Annesi ve babası tarafından destek
görmeyen, sahipsiz çocuklar, toplumun bütün kesimlerinde dışlanıyor.
Anneannemin evinde de istenmeyen biri oldum hep. İtilip kakılan, tartaklanan bir
baş belası. . .
Teyzem suçluluk duyuyor. Gözleri bu yüzden hep üzerimde. . . Her saniye
korkunç bir şekilde değişiyor renkleri. Bazen kırmızıya dönüyor çakmak çakmak;
acılar içerisinde kıvranıyor. Bazen maviye çalıyor; içimi ısıtıyor bakışları. Bazen ıslak
kum rengi. . . Yaşamdan koptuğunu, gizemli bir yolculuğa çıktığını hissediyorum o
an. Sonra yeşil hareler beliriyor etrafında. Bu rengi sevmiyorum. Bana ölümü
hatırlatıyor. Yeşil kıyafetli doktorlarla, hemşirelerle dolu kâbuslar görüyorum.
Kim bilir ne kadar zorlanarak, yüzüne iki beden büyük bir tebessüm
yerleştiriyor teyzem. Beni, iç dünyamdan uzaklaştırmaya çalışıyor.
“Niye böyle somurtup duruyorsun? Her şey geçecek. Burada yaşadıkların
yalnızca bir anı olarak kalacak içinde. Hatta bu kadar endişelendiğin için, kendine
kızacaksın bile. . . ”
“Ah teyzeciğim! Söylediklerine, sen inanıyor musun? Geçireceğim ameliyatın
ne derece tehlikeli olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Neden birbirimizi
kandırmaya çalışıyoruz?”
Sözcüklerim, tıpkı gözyaşlarım gibi, yüreğime akıyor. O, hiçbir zaman
gerçeklerle yüzleşebilecek kadar güçlü biri olmadı.
Bir hıçkırık sesi yükseliyor. Bu ağlayan kadın, kocasını hayatının merkezine
oturtmuş, dünyayı ondan ibaret sanan zavallı annem mi? Yanındaki adam, biz beş
kuruşun hesabını yaparken bütün parasını kadınlara yediren babam mı? Ne çok
kavga eder, birbirlerini ne çok yıpratırlardı. Hala öyle midir acaba? Babamın
yokluğunda eve bütün komşuları doldurur, bıkmadan, usanmadan dantel örerdi
annem. Bu şekilde deşarj olurdu belki. Peki ya biz? Neden hep biz yokmuşuz gibi
davrandılar? Neden bizi koruyan, toparlayan bir baba ocağı, sevip okşayan bir ana
kucağı olmadı hiç?
“Anne, söylesene! Çocukluğumu geri getirebilir misin ağlayarak? Acıyla
şekillenen kişiliğimi oluşturabilir misin yeniden? İncinmemek için etrafıma ördüğüm
kabuktan kurtarabilir misin beni? Bana gözyaşı değil, sevgi borcunuz var. ”
Elinde iğneyle bir hemşire beliriyor kapıda. İşte o müthiş an geldi. Teyzemin
gözleri yine birer kor parçasına dönüşüyor. Herkes endişeyle bakıp kalıyor
ardımdan. Hemşirenin kolunda ameliyathaneye gidiyorum. Aslında yolculuğum
bilinmeyene. . . Gösterdikleri yere yatıyorum. Tepemdeki ışık gözümü alıyor. Aman
Allah'ım, bu gerçek mi? Yoksa yine o yeşil kâbuslardan birini mi görüyorum?
Kulaklarım uğulduyor; başım zonkluyor. . .
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“Ey sevgili ölüm!
Hazırım yüzleşmeye.
Kazanırsam,
Dünyama sevgi getir.
Kaybedersem,
Beni buradan al götür.
Sevgisiz bir yaşam istemiyorum. ”
Etrafımda, çok net göremediğim insanlar var. Sesler ve koşuşmalar
duyuyorum. Avucumda, teyzemin elini hissediyorum. Sonra karşımda hayal meyal
yüzünü. . . Sızlanıyorum:
“Başım korkunç ağrıyor teyze. . . ”
Hayır, artık naz yapmıyorum. Daha fazla üzülmesine gönlüm razı olmuyor.
Onu seviyorum. Annemi, babamı ve diğerlerini de. . . Yaşıyorum ya, hala yanımdalar
ya. . . Bundan daha büyük mutluluk olur mu?
Teyzemin sesini duyuyorum:
“Ameliyatın başarılı geçmiş. Kurtuldun artık!”
Derin bir nefes alıp, mutluluğu çekiyorum içime. Dilime bir türkü dolanıyor:
Bir mucizedir yaşam
Hıçkırık kadar gerçek
Gözyaşı gibi duru
Mutluluksa bir kuştur
Dere tepe dinlemez
Sevgiden geçer yolu
Ve gitgide uzaklaşan kanat sesleri duyuyorum.
“Bu, ölüm meleği olmalı. ” diyorum önce. Sonra kendi kendime gülüyorum.
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anı sıkılıyordu, hem de çok! Son
günlerde hep içinden taşan bir sıkıntı
vardı. . . Ne yapsa ne etse sıkıntı onu
terk etmiyor, alışılmış gündelik işler
de onu iyiden iyiye daraltıyordu. Sanki
vazgeçmişti her şeyden ve tadını yitirmişti
yaşam. . .
Bulaşıkları niye yıkayacaktı? Yemeği kim
ya da kimler için yapacaktı? Evi niye
temizleyecekti? Sanki her eylemin içi boşalmıştı.
Yorgun bedeni en çok da umuda gereksinim
duyuyor, onu besleyecek bir yaşam damarı
arıyor, zaman ise bir türlü geçmek bilmiyordu. . .
Saatin akrep ve yelkovanı kibarlıkla birbirlerine
yol vermekten hiçbiri öne geçmiyor, vakit de bir
türlü ilerlemiyordu sanki. Neyse ki bir arkadaşı
akıl vermişti de hayatına renk katan şu sabah
turlarına başlamıştı. Belediye en hayırlı
hizmetlerinden birini yapmış, 60 yaş ve üstüne
kart vererek bu yaşlı insanlara otobüse ücretsiz
binme hakkını sağlamıştı. . . Nedense bir başka
seviyordu bu otobüs yolculuklarını. . . Böylelikle
her sabah başka başka duraklara sürüp gidiyordu
onun bu şehir içi gezisi. . .
‐Nesrin Teyzeee! Otobüs geldi, çabuk ol,
kaçıracaksın bak bu turu!
Bahçeli evinin açık kapısından bağıran
Minik Can'ın seslenişiyle toparlandı. Her sabah
otobüsün son durağa geldiğini haber vermeyi iş
edinen bu sevimli çocuğa arada sırada çikolata
alıyor; bu çabası, ilgisi nedeniyle onu mutlu
etmeye çalışıyordu. Zaten kahvaltısını da
yapmıştı. O gün yıllardır hep nice heyecanlarla
giydiği ‐yıpranmış olsa da‐ yakasındaki Atatürk
rozetli o aynı baharlık takım elbisesini üstüne
geçirmiş, saçlarını özenle taramış, içinde
yolculuklara duyduğu binbir özlem, evinden
telaşla çıkmıştı. İyi ki evi son durağa çok yakındı.
Her sabah aynı saatlerde en uzak noktaya çalışan
belediye otobüsüne biniyor, arka taraflarda cam
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kenarına oturuyor ve bir anlamda yaşamın içinde yaşamları seyrediyordu.
O sabah da otobüs, ana duraktan başka zamanlara doğru hareket etti her
sabahki gibi. Yollar boyunca evler, insanlar, ağaçlar akıp gidiyordu gözlerinin
önünden. . . Giderek uzaklaştı bulunduğu ortamdan, yanında yöresinde kimse yoktu
artık!
"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar / Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
/ Annesinin bir tanesini hor görmesinler / Uçan da kuşlara malum olsun / Ben
annemi özledim / Hem annemi hem babamı kardeşlerimi özledim. "
Defalarca yineleniyor, kulaklarında uzayıp gidiyordu insanın içine işleyen bu
türkü. . . Sevgi, özlem, hasret başka hiçbir seste böylesine derin dile gelemezdi.
Gözyaşlarını içine akıta akıta yüreğinin tüm titreşimlerini katarak nasıl da yanık
yanık söylüyordu türküyü 14 yaşlarındaki bu esmer çocuk. . . Yanlarına gidecekleri
bir yakınları olmadığı için yaz tatilini de burada geçiren bir grup kimsesiz çocuk,
görevli yurt öğretmenleri, yolun henüz başında olan gencecik iki öğretmen ve bir
bayram sabahı. . . Artvin Yetiştirme Yurdu'nun yatakhanesinde hem sohbet ediyor
hem de saz eşliğinde ara ara türküler söylüyorlardı hep birlikte. . . Çoruh nehri gür
gür akıyordu yalnızlıklara. . . Çaresizliğin yarattığı bir kabulleniş vardı çocukların
bakışlarında. Bayramdı ve daha önceden birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar
sıcak, sımsıcak bir zaman paylaşıyorlardı şimdi içtenlikle.
Türküyü tamamlayan idris, bakışlarında bin bir anlam sordu, gencecik
öğretmene:
‐Şu yeryüzünde kaç çocuğun anası‐babası yoktur acaba öğretmenim?
İçi iyice burkulmuştu öğretmenin, boğazına bir şeyler düğümlendi. . . Mesleği
boyunca yanıtlaması çok zor bu sorulardan kim bilir kaç kez duyacağını düşünerek:
‐Sana tam bir sayı veremem ama çoktur İdris'im çoktur. Fakat unutma ki
öğretmenler de ana‐baba yarısıdır. Şimdi gel bakayım, bir ana‐oğul gibi sarmaşalım
şu bayram sabahı ve diyelim ki, iyi ki beraberiz şimdi. . .
O sihirli anlarda, yudum yudum paylaştıkları bambaşka bir mutluluktu. .
Hani yola çıkılırken hep "iyi yolculuklar!" denir ya öylesine alışılmış, öylesine
kanıksanmış! Onları da öyle uğurlamışlardı işte: "Haydi size iyi yolculuklar!" Oysa bu
farklı bir yolculuktu, çünkü genç öğretmenler için mesleğe yaşama ve de başka
yaşamlara atılan ilk adımdı bu. Zorlu bir yolculuk olacaktı besbelli. Ceplerinde beş
kuruş paraları yoktu; ama yüreklerinde sınırsız bir sevinç, heyecan vardı.
Bakışlarında kaygı‐merak, ellerinde iki valiz ve bir koliye doldurulmuş ders kitapları. .
. Evet bu yolculuk başka bir yolculuktu, onlar tek yürek olmuş, el ele vermişlerdi,
kafalarında da ideal Atatürk Türkiye'si. . .
15‐20 gündür konuktular bu yurtta; çünkü atamalarının olmasını beklerken
kaldıkları otelden paraları bittiği için ayrılmak zorunda kalmışlar ve Milli Eğitim
Müdürünün ilgisi sayesinde de burada barınmaya başlamışlardı. Fakat yurtta
kalırken yine de yiyecek‐içecek için paraya gereksinimleri vardı ve hiç paraları
kalmamıştı. Düğünde takılan bileziklerini çarşıda bir kuyumcuya bozdurmak
istediklerinde kuyumcu:
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‐ Bu ne demektir da! Siz bize, bizim çocuklarımıza hizmete taa buralara
gelmişsiniz, olur mi da hiç öyle bir şey! Bizim öğretmene saygımız sonsuzdur. O
bileziği öğretmen kızım hemen koluna taksin; işte size bir miktar para, ödünç
veriyorum. Haa, maaşınızı alınca gelir ödersiniz da!
Her ikisinin de gözleri dolmuş, söyleyecek bir söz bulamamış, teşekkür
ederek çıkmışlardı dışarı. Seçtikleri mesleğin yüceliği, hiç ummadıkları bir zamanda
bir kere daha sarıp sarmalamıştı onları. O gün nasıl da gönenmiş, nasıl da mutlu
olmuşlardı. . .
Belediye otobüsü sarsıla sarsıla ilerlerken yaşlı kadın yüzünde onurlu bir
ifadeyle çevresine baktı. Anımsadıkları ona güç katmış, mutlu etmişti. Otobüste her
türden insan vardı; güzeli, çirkini, efendisi, kabası, yaşlısı, genci, varsılı, yoksulu. . .
İnsanlar itiş kakış otobüse biniyor, sonra da boş bir yer bulmak için saldırgan tavırlar
içinde atmaca gibi etrafa bakıyorlardı. Uygarlık istediği kadar ilerlemiş olsun, bazı
insanlar ilkel benliklerinden bir türlü kurtulamıyorlardı.
‐Kardeşim gitsene az öteye. Babanın malı mı sandın mekanı?
‐Ne diyon sen be! Başlatma şimdi babandan!.
‐Şişt! Hoop ağır ol! Ayıp oluyor kardeşim. Ortalık karıştırmayın, herkesin işi
gücü var, zaten canımız burnumuzda. . .
Başını dışarı doğru çevirdi, güneş sayesinde belediye otobüsünün camına
yansıyan görüntüsü bir an için o kadar yabancı gelmişti ki ona. . . Camdan bir
başkası mı bakıyordu ona? Bu kırışıklar içindeki yüz, bembeyaz saçlar ona ait değildi
sanki. Ne çabuk geçmişti yıllar. . .
Günler günleri kovalarken, sabahları zeytin‐ekmekten, akşamları da
çoğunlukla makarna ve kuru soğandan oluşan öğünler arasında büyük bir merakla
atanma haberini bekliyorlardı. . . Yeni evliydiler ve yaşama dair her şey yeniydi onlar
için. Yurtta geçirdikleri zamanlarda ilk deneyimlerini buradaki çocuklarla yaşıyor,
doğal bir ortamda genel kültür anlamında onlara bilgiler aktarıyor, şiirler‐öyküler
okuyor, güzel bir paylaşım yaşıyorlardı.
‐Sen neden öğretmen oldun öğretmenim?
‐Bu öykü hakkaten de olmuş mudur ?
‐Şimdi ben de şiir yazarsam, şair olurum değil mi öğretmenim?
Ne güzel bir duyguydu öğretmenlik ve öğrettikçe çoğalmak, ne büyük
mutluluktu!
‐Teyze sen nerde inecen.
Yanında oturan yeni yetme bir kız dönmüş, hayretle ona bakıyordu.
‐Niye sordun ki kızım?
‐Hiiç! Hani durakları takip etmiyon, nereye geldiğimizi görmüyon da ondan
dediydim.
Gülümsedi ve;
‐Son durakta ineceğim kızım, sağol ilgilendiğin için.
Yine başını çevirdi, uzaklara çok uzaklara bakmaya başladı.
Gecenin bir yarısı uyandı, elinin üstünde bir kaşıntı. Sonra omzunda da
başladı kaşıntı. Kaşıdı, kaşıdı, kaşıdı. Parmak araları nasıl da tatlı tatlı kaşınıyordu!
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Fakat garip bir durum vardı, sonu gelmiyordu bu kaşıntının. Kocasına döndü, o da
kıpırdanıyor, hafiften kaşınıyordu. . . Galiba sivrisineklerin saldırısına uğramışlardı,
hemen kalkıp ışığı yaktı. Bütün duvarlara dikkatle baktılar, beyaz kireç vurulmuş
duvarlarda sivrisinek olabilecek tek bir canlı bile gözükmüyordu.
İkisi de karşılıklı oturmuş durmaksızın kaşınıyorlardı artık! Yurttaki bazı
çocukların da böyle tatlı tatlı kaşındığını fark etmişler fakat kimseye herhangi bir şey
konduramamışlardı. Ama şu an, kocaman gerçek karşılarındaydı, yok hayır bu
gerçek, karşılarında değil artık bedenlerindeydi. . . Kabul etmek istemeseler de
anladılar ki her ikisi de uyuz olmuştu. Vatan, Millet, Sakarya derken uyuz da
olmuşlardı işte. . . Bir kaşındılar bir güldüler, bir kaşındılar bir güldüler, nasıl da
mutluydular. . . İlk görev yeri Hopa'da ev bulamayınca bir atmaca damını temizleyip
boyayarak oraya yerleşmeleri, eşyasız bir evde soğuktan titreyerek ders
hazırlamaları, ancak aralık ayında maaş alınca sobayı getirdikleri paket kağıtlarını
tutuşturup ısınmaları, etek ve pantolonlarını yatak altına koyarak düzleştirmeleri,
yokluklara‐çaresizliklere karşın iki yıl boyunca canla başla çalışmaları. . . Sevmenin‐
sevilmenin, saymanın‐sayılmanın o doyumsuz tadına varmaları. . . Sonra başka
şehirler, başka öğrenciler, başka yaşamlar, başka mücadeleler ve başka başka
yolculuklar. . . Yollar, yıllarla da uzadı gitti hep . . . Ne güzel, ne anlamlıydı her şey!
Mutluluk kaynağı tümceler vardı belleğinden hiç çıkmayan. "Ögretmenim iyi ki sizi
tanımışım, iyi ki sizin öğrenciniz olmuşum. " "Öğretmenim ben de öğretmen oldum
sizin gibi. . . " "Bu sihirli kalemi bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim, bir gün
benim çok başarılı olduğumu göreceksiniz. " Bir sürü anılar kazınmıştı belleğine,
renk renk anılar. . . Her biri içine işlemişti, asla unutamazdı. . . Hele çocuğu
ameliyattayken en çaresiz olduğu bir anda, gözyaşları içinde ağlıyorken subay
giysileri içinde hastane koridorlarında karşılaştığı eski bir öğrencisinin "Siz üzülmeyin
öğretmenim, ben sizin ağlamanıza, çaresizliğinize dayanamam!" deyip de kendisi de
kaza geçirmesine karşın habersiz gidip kan verişiydi onu sınırsız mutlu eden. . .
Güçsüzlüğünde kocaman bir güç olmuştu öğrencileri ona. Ne çok hayatlara girmiş,
ne çok insanın yol ayrımında belirleyici olmuştu. Pek çok yüzde yüzü; pek çok sözde
sözü kalmıştı.
Otobüs ani bir fren yapınca etrafına baktı, aynı bencillikler, aynı umarsız
bakışlar, aynı söylenmeler. Bir an için, yaşamın hem cesur hem ürkek, hem umutlu
hem umutsuz, hem kalabalık hem yalnız yolun başında ilk adımlarını atarken
yanında çok sevdiği kocasıyla görmüştü kendini. 600 numaralı belediye otobüsünün
derileri yıpranmış bu koltuğunda kim bilir kaç duraktır dalıp gitmişti geçmişin
sayfalarına. İşte bu yüzden çok seviyordu bu sabah turlarını. . . Anılarından damla
damla mutluluk yudumlamıştı. Neler neler yaşanmıştı yıllar içinde! Şimdilerdeyse
yalnızdı, kocasını kaybetmiş, çocukları da evlenip yurt dışına gitmişlerdi. Onlar artık
kendisinden çok uzaktaydılar. . . Tek göz odadan oluşan bahçeli küçük evinde tek
başına yaşıyordu. Artık işe yaramaz hissediyordu kendini. Sanki bir anda yaşam sona
ermiş, amaçlarıyla birlikte sevinçleri de bitmişti. Oysa yolculuklar hep vardı;
duraklar uzayıp gidiyor, kalabalıklar yine hep itiş kakış inip biniyordu otobüse. . .
‐Öğretmenim. .
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‐Pardon siz Nesrin Öğretmen değil misiniz?
‐Benim, evet, benim.
‐Beni hatırladınız mı? Ben Özlem Yılmaz, orta okuldayken Türkçe
derslerimize girmiştiniz, inanamıyorum Tanrım! Sizi gördüğüme nasıl sevindim
anlatamam. Biliyor musunuz, ben doktor oldum öğretmenim. Siz, her zaman
önümü aydınlattınız, sizi hiç unutmadım. . Okumam konusunda ailemi ikna
etmeseydiniz, ben bugünlere ulaşamazdım. Ne olur bundan böyle hep görüşelim
benim canım öğretmenim!
‐Sağol kızım, canım yavrum. . .
‐Sizi hiç unutmadım, Yıllarca size ulaşmak için çabaladım ama, ulaşamadım.
Sizi ne çok seviyorum bir bilseniz öğretmenim!
Bu belediye otobüsüne binerken nasıl umutsuz, nasıl yalnız ve nasıl bıkkındı.
. . Öylesine tükenmiş hissediyorken kendini. . . Şimdiyse birden sihirli bir değnek
dokunmuş ve mutluluk çiçekleri filizlenmişti içinde. Sevgiler çoğalmış, güç olmuştu
yüreğine. . . Sıkı, sımsıkı sarıldı öğrencisine, katıla katıla ağlamaya başladı. . .
Mutluluk gözyaşı olmuş, akıp gidiyordu. . .
Yaşam, en çok mutluluk durakları anımsanan farklı bir yolculuktu işte!. .
Ve gökkuşağı renklerince güzeldi mutluluk!. .
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ok heyecanlıydı bu kez doğrusu. Ne
yaparsa annesini mutlu edebilirdi
acaba? Annesinin bu özel gününde,
nasıl bir hediye alsaydı da onu tam
anlamıyla mutlu etseydi?
Annesi,
neredeyse
her
seferinde
aldıklarına bir bahane bulup pek de mutlu
olmadığını hissettirmişti ona. Hep de yarım
kalmıştı onu sevindirme serüveni. Zor
beğenenlerdendi annesi işte. Eline her ay belirli
miktarda para geçen bordro mahkûmu bir
mühendisti Hilâl. Belki de annesi onun çok
kazandığını düşünüyordu. Kim bilir? ‐ Mühendisti
ya…‐
Bu anneler gününde, annesini mutlu
etmeye kararlıydı. Aslında, onun büyüdüğü
yıllarda “Anneler Günü” diye bir olgu yoktu. Ne
anneler ne çocuklar alışıktı bu güne. Olsun!. .
Güzel bir düşünceydi “Anneler Günü”, acılı bir
hikâyeden çıkmış olsa da…
O da bir anneydi. Bir yaşındaki kızını çok
seviyordu. Doğmasını ne çok istemişti!. . Onu
uzaklara göndermeyi, ondan ayrılmayı hiçbir şey
uğruna göze almazdı Hilâl. Çünkü o, aileden
uzakta yaşamanın nelere mal olduğunu biliyordu.
Onları her gördüğünde, her birlikte olduğunda,
onlardan ayrıldığı yaşlarda hissederdi kendisini.
İçindeki küçük kız hiç büyümemiş gibi olurdu
nedense…
Neyse… Heyecanlıydı işte… Annesini
şaşırtacak, onun için çok güzel, çok sevimli
olduğunu düşündüğü bir şey yapacaktı.
Deneyecekti. Tasarladığı şey şimdilerde pek
modaydı. Tahta mandaldan yapılmış duvar
süsleri, sandalyeler, koltuklar, nihaleler… Daha
neler, neler…
Gitti, vitrinde gördüklerinden birini örnek
olarak seçip aldı. Ne gerekliydi başka?
Tahta mandal, tutkal, Pinotex koruyucu
boya, hediye paketi ıvır zıvırı…
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Mutluydu…İçi malzeme dolu torbayı sallaya sallaya ‐ hani köpekler
mutluyken kuyruğunu sallar ya…İşte onun gibi. ‐ eve geldi. İşleri vardı. Kızının
bezleri kaynatılacaktı. Durulanıp asılacaktı. Henüz buzdolabı alamamışlardı. Yemek
yapmalı, bakkaldan yoğurt süt falan almalıydı. Omuzlarındaki ağır yük, her zaman
olduğu gibi orada duruyordu. Yine de mutluydu. Sevdiği bir eşi, bir işi ve sağlıklı bir
çocuğu vardı. Artık ailesine de yakındı.
“Daha n'olsun?” diyordu kendi kendine.
Kızını uyuttu Hilâl. Yorgundu. Eşi henüz gelmemişti. Özel sektörde ‐ herkes
bilir‐ saat kavramı yoktur. Yalnızdı yani… Tek başına dense daha doğru olacaktı.
Çünkü yapacağı hediyenin malzeme torbası oracıkta onunlaydı. Annesi mutlu etme
hayâli ve olasılığı onunlaydı.
”Çalış Hilâl… Hafta sonuna bitmiş olmalı. ” diye geçirdi içinden.
Torbada ne varsa yere boşalttı. Mandalları bir bir ikiye ayırdı. Örnek koltuğu
eline aldı
“Seni ben de yapabilirim, ” diyerek gülümsedi. Çalışırken, yaşamdaki tüm
maddesel alışverişleri unutmuştu.
Bir başka dünyada, başka bir yoğunluktaydı. Kendi elleriyle üretme, sevdiği
birine sunma sevinci geldi oturdu yanı başına.
Pazar günü…
Büyük gün…
Neden?
Çünkü annesi çok önemsiyor…
Hilâl, yaptığı mandaldan koltuğa son bir kez baktı. Çok güzel olmuştu. İçini
kaplayan garip mutluluk, bir an “Annem beğenecek mi?” endişesiyle yer değiştirdi.
Hemen sıyrıldı bu kötü düşünceden. Güzel bir hediye paketi yaptı. Kızını hazırladı.
Eşi işe gitmişti. ‐ Patron pazar mazar dinlemiyordu. ‐
Kapının ziline dokundu. Çekiniyor, korkuyordu şimdi. Ya düşündükleri
gerçekleşmezse? Annesi açtı kapıyı. Belli ki onları bekliyordu. Giyinmiş, süslenmişti
bu özel gün için.
O böyleydi. Severdi giyinip süslenmeyi, bakımlı olmayı. Hem çok da iyi
becerirdi. Geldikleri ilçede onu parmakla gösterirlerdi. Asil duruşlu, güzel bir
kadındı. Dünya onun çevresinde dönsün isterdi. O da çok acılar çekmişti. Buna
karşın, her koşulda yaşama sarılışı görülmeye değerdi.
“Girin, girin…” dedi gülümseyerek.
Torununu kucağına almadı ama başını okşadı. Babası, ortanca kardeşi de
salondaydılar.
Hoş beş edildi, bir şeyler yendi içildi. Sonunda, sıra anneler günü hediyesini
vermeye geldi.
En can alıcı andı bu an Hilâl için. Rengârenk rafyalarla süsleyip hazırladığı
paketi,
“Anneler günün kutlu olsun anneciğim. ” diyerek annesine uzattı. Elini öptü.
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Annesi, “ bu küçük paketten değerli bir şey çıkacak” bakışıyla aldı paketi
kızının elinden. Özenle rafyaları çözmeye başladı. “Hadi aç artık anne” diyordu
heyecanla içinden Hilâl.
“Eminim çok beğeneceksin!. . ”
Annesi, süslü kâğıdı da bantlarından kurtardı, kibarca ve yavaşça açtı.
Açmasıyla, elinde mandaldan koltukla kalakaldı. Verdiği tepki, insanı, baştan ayağa
donduran bir hayâl kırıklığı tepkisiydi. Evet!. . Hayâl kırıklığı!. . Bunu anlamamak için
çok aptal olmak gerekirdi. Hilâl, şu an yirmi altı yaşında bir mühendis değil, eş değil,
anne değildi. O yalnızca annesinden uzak yaşamış, ona, mandaldan bir koltukla
ulaşmaya çalışan küçük bir kız çocuğuydu.
Annesinden beklediği şey, “Aman benim güzel kızım… Kendi elleriyle neler
yapmış benim için. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evin en güzel yerine koyacağım
bunu. ” falan gibi bir şeydi. Zaman durmuştu sanki. Kendi çocuksu mutluluğuyla,
annesinin büyük hayâl kırıklığı göz göze gelip kafa kafaya çarpışmıştı. Aralarında
sessiz bir fırtına kopmuştu adetâ.
“Anneler Günü için bunu mu aldın bana?” dedi küçümser bir kırgınlıkla
annesi.
“Hayır anne almadım. Ben yaptım. ”
“Ben yaptım” sihirli cümlesi annesini mutlu edecekti. Bundan emindi. Evet!.
. Mutlaka kızını anlayacak, onaylayacaktı.
Orta sehpaya koydu annesi mandaldan koltuğu. Soğuktu. Buz gibi… Kalktı,
hiçbir şey söylemeden mutfağa geçti. Babası ve kardeşi çoktan arka odaya
gitmişlerdi. Annesinin gidişini izlerken, onunla mutluluk anlayışlarının hiç
benzeşmiyor olduğunu düşünerek üzüldü.
O koltuğu yaparken, her anında annesini mutlu edeceğini düşünmüştü oysa.
Bunu bilmiyordu annesi. Kızının örselenmiş, öksüz duyguları olduğunu, uzaklıktan
kurtulup yakınlaşmak istediğini bilmiyordu. Kızının, o basit mandaldan koltuğu bir
sevilme dileği olarak sunduğunu da bilmiyordu. Kızı hakkında hiçbir şey bilmiyordu
annesi.
Neden böyle bir şey yapmak gelmişti içinden sanki? Dürtüleriyle değil aklıyla
hareket etmeliydi. Kapitalist dünya görüşünün sevgiyi ifade ölçütlerini paraya,
markaya ve benzerlerine dönüştürdüğünü, çoğu insanın bundan etkilendiğini ‐ ki
buna annesi de dahildi ‐ nasıl hesaba katmamıştı ki!. . Olacak şey miydi yani?
Anneler günü hediyesi olarak mandaldan bir koltuk! Annesi, onun yaratmaktan,
yaptığını paylaşmaktan hoşlandığını da bilmiyordu ki!
Hem bilse ne olacaktı?
Kendini sorgulaya hırpalaya eve döndü küçük kızıyla Hilâl.
“Anneler, çocuklarını canları pahasına doğurur büyütür. Öyle bir bağ vardır
ki aralarında, araya giren dağlar, ovalar ve zaman bu sıcak bağı soğutamaz,
çözemez, yok edemez. Yok etmemeli!. . Öyle olmamalı. ” dedi durdu kendine.
“Hayır, 'Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur. ' Bu bizim için de geçerli.
Atalar boşuna söylememiş. ” diye düşündü bütün gece. İçinde acıyan şeyin onmaz
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bir yara olduğunu anlamıştı Hilâl. Zordu boşlukları doldurmak. Annenin, babanın,
kardeşin boşluğunu…
Tek başına olmuyordu üstelik.
Ertesi sabah, kızını annesine bırakırken göz ucuyla, 'koltuk yerinde mi?' diye
bakmaktan alıkoyamadı kendini. Koltuk yoktu. Akşam kızını alırken, biraz da oturdu
annesiyle. Pek konuşmadılar. Baktı, mandaldan koltuk, salonun görünmeyen bir
yerine sokulmuş, orada duruyor. Gözleri doldu. Ağlamanın hiç gereği yoktu. Koltuğu
aldı, kızını aldı, eve gittiler.
Hafta sonu, elinde şık bir paketle annesine uğradı Hilâl. Paketten hâki yeşil
üzerine koyu bordo lâleli ipek bir fulâr çıktı.
Annesinin yüzü gülüyordu.
Mutluydu.
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MEYVE SUYU
ir
cumartesi
sabahı
güneş
olabildiğince
tüm
cömertliğini
sunarak çevreyi ısıtıyor. Ben aceleyle
hazırlanmış, Çorum’da görev yapan erkek
kardeşime misafirliğe gitmek için diğer
kardeşimin beni arabasıyla almasını bekliyorum.
Bir kaç kez aradım; cevap yok. Sonunda, O beni
aradı. Yarım saat içinde geleceğini söyledi ama
ben dışarı çıkmış bulundum. Tekrar içeri girmek
istemedim. Apartmanın önündeki asfalt yola
bakan eskimiş, yer yer aşınmış sandalye banka
oturmak için ilerledim. Oturduğum bankta bir
süre yoldan geçen arabalara, yeni kapılarını
açmakta olan süpermarkete baktım. İnsanlar
cumartesinin rehavetini yaşadığı için dışarısı çok
da kalabalık değil. Beklemekten sıkılmaya
başlayınca çantamdan hiç eksik etmediğim
romanı çıkarıp okumaya başladım. Güneş
yakıcılığını artırınca ağaç gölgesinde kalmış başka
bir banka geçtim. Ben bu sandalye değişikliği ile
meşgulken, zayıfça bir kadın bana gülümseyerek
yaklaştı ve yanımdaki sandalyeye oturdu.
Yanındaki kız çocuğuyla ilgilenmeye başladı.
Muhtemelen 8 yaşlarındaki kız çocuğu down
sendromluydu. Masum saf gülüşünün insanın
içine işleyen bir tarafı vardı. Annede de
konuşmaya başladıkça doğal bir saflığın varlığını
algıladım.
— “Bu apartmanda mı oturuyorsunuz” diye
sordu.
__ “ Evet! Bir yıl oldu” diye cevap verdim”. ya
siz?”
__ “Ben de beş numaradayım “dedi.
Kayınvalidemle ve görümcemle oturuyorum.
Görümcem boşandı, bizle oturuyor dedikten
sonra dönüp kızının kıyafetini düzeltti ve bana
tekrar dönerek tüm gülümsemesiyle
__ “Ben buna çok iyi bakıyorum. Öğretmenleri
beni takdir ediyor, iyi bakıyorsun diye. ”
Bunun üzerine kızı da geniş gülümsemesiyle
onaylarcasına bana baktı.
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__ “Üzerindeki kıyafeti yeni aldım. Güzel mi? “diye sordu.
__ “Güzel güzel” diye onayladım. Kahverengi, üzeri işli bir penye altında da basma
bir pantolon. Kadına baktım; krem rengi bol gelen bir bluz ve aynı tonda bir etek.
Öyle zayıf ki üzerinden düşecek sanki.
__ “Apartmanda herkes yardım eder” dedi. Kendisine yapılan yardımları yadsır gibi
gayet doğal bir ifadeyle. Bu kadını daha önce iş dönüşleri bankta kızına okumayı
büyük bir sevgiyle öğretirken görmüştüm. Aynı saatte ve hep aynı bankta.
__ “Bazen yatalak anneme bakmak için gidiyorum” dedi.
__ “Bakacak kimsesi yok mu? ” dedim
__ “Ağabeyimle yengem var ama hafta sonları gene de yardıma gidiyorum” dedi.
Yaptığı işten büyük bir zevkle bahsetmesi ilgimi çekti. İnsanın yüreğine acıma
duygusuna yer bırakmayan, doğal bir vericilik hissiyatını ortaya çıkaran bir duruşu
var kadının. Sahip olduğu tek çocuğunun down sendromlu olmasından da şikayetçi
değil. Tek kaygısı sağlıklı kalabilmek kızı için.
__ “Beyim bana iyi bakar, beni sever. Bazen bana nar suyu, meyve suyu getirir işten
gelirken. Çok zayıfım ya ondan, biraz kilo alayım diye”
__ “Ya öyle mi! “diye şaşkınlığımı dile getirirken, eşimin bana onca yaptığı
kompliman ve hediyelerine nasıl da kayıtsız bir kabulleniş gösterdiğimi hatırlayıp,
onca şeye rağmen hep bir memnuniyetsiz ifadeyle gösterdiğim tepkiyle bu kadının
kendisine getirilen bir meyve suyuyla mutlu oluşu garip bir tezat oluşturdu bende.
Konuşmanın ilerleyen kısımlarında eşinin sara hastası olduğunu da öğreniyorum.
Hem benimle konuşuyor hem de kızına sevgiyle üstünü başını düzelmekle meşgul
oluyor.
__ “Okul servisini bekliyoruz . ”dedi. Okulda bazen arkadaşları gözleme yiyor, canı
çekiyor bunun da “diye ilave etti.
__ “Ebbek diye onu gösteriyor. “ Param olunca bazen alıyorum dedi. Sağ olsun
görümcem de çalışıyor ya, O da veriyor.
Birden karşımızdaki markete girmekte olan şişmanca bir bayana el sallıyor. Kek
alması için işaret ediyor.
Hayallah! Tanıyorum el salladığı kişiyi; amcamın sekreteri Sema bu. Demek
görümcesi bizim Sema diyorum. Aklımdan bu aileye arada bir yardım etmek
duygusu uyanıyor içimde. Kadının sahip olamadığı onca şeye rağmen mutluluğu
içime dokunuyor açıkçası. Telim çalıyor bu düşüncelerle doluyken. Kardeşim gelmiş,
karşıda son model Mercedes arabasıyla beni bekliyor. İçimdeki tezat duygularla o
küçük dünyasında mutlu olmayı başaran bu kadına veda ediyor ve mercedesin arka
konforlu koltuğuna ilişirken bunca sahip olduğumuz şeylere rağmen mutlu olmayı
bu kadın kadar başaramamış olmak beni düşüncelere sevk ediyor. En azından her
gün down sendromlu bir çocuğunun, saralı bir kocanın, yatalak bir annenin ve
parasız bir hayatın içindeki bu kadın; kocasının kendisine getirdiği bir meyve suyuyla
sevildiğini gururla söylemesi bana büyük bir hayat dersi veriyor. Onları gözden
kaybedene kadar arabanın camından bakıyorum. Kız ve anne bana el sallıyorlar
büyük bir tebessümle. Ben de el sallıyorum şaşkın ve buruk…. .
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nsan uzun süre işsiz kalıp “Ne iş
olsa yaparım abi!” kıvamına
gelince iş zorlu da olsa değerli
oluyor. Muhasebecinin yanında ayak işleri,
sanırım işlerin en yorucusu idi. Akşam eve
gelince, Amerikan kovboyları gibi ayakları
yüksekçe bir yere koymadan dinlenmek
olanaklı değildi. Benim on oniki dakikalık
militanlık deneyimim de muhasebeci Emin
ağabeyin yanında çalıştığım o bir haftalık
döneme rastlar. O gün defterdarlık, adliye, ilçe
ve anakent belediyeleri, Bağ‐Kur, SSK derken
yaklaşık otuz devlet dairesine yüz kadar evrak
yetiştirmem gerekiyordu. Mesainin bitimine
on beş dakika kala sigorta dışındaki tüm evrakı
dağıttım. Elimde yalnızca aylık, dört aylık
bildirgeler kaldı. Bunlar en önemlileri ama yeri
ters yönde diye en sona bıraktım. Son günü de
olsa, beş dakikalık iş nasılsa ulaştırırım
düşüncesindeyim.
Öyle
bir
olasılık
yok
ama
yetiştiremezsem sigorta müşteriyi, müşteri
patron Emin ağabeyi, o da beni bir güzel
haşlar, hatta oyar. Evet evet oyar, bundan
adım gibi, hatta patronumun adı gibi eminim.
Elimdeki son kâğıtlarla sigortaya
yöneldiğimde, içime “Korktuğum başıma mı
geliyor” kuşkusu düşmeye başladı. Tam
geçeceğim yolun üstünde bir kalabalık.
Sanırım bir sendikal eylem ; topluca
oturuyorlar. Biri konuşuyor, ötekiler tık
çıkarmadan dinliyor. Ama benim de tam
eylemin yapıldığı yoldan karşıya geçmem
gerek. Durumun ivediliği malum. Beni
korkutan da ; eylemcilerin geçit vermez
duruşu. Sanki bana karşı sessiz sessiz
“Oydurucaz oydurucaz !” sloganı atıyorlar.
Kalabalığın sol tarafı ana yol, taşıt
trafiğinden geçilmez. Ardı deniz. Sağ yandan
dolaşsam sigortaya yirmi dakikada ulaşamam.
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Bu durumda açık açık ve sıradan oyulacağız.
…
Topluluğun sağından geçmeyi denedim. Oturanlar ellerinin dışıyla git git
ettiler. Sol yana yöneldim, orada da aynısı. Dakikalar hızla geçiyor. Topluluğun en
sakin yeri ortası. En iyisi yarıp geçmek. Daldım oturanların arasına. Tam ortaya
geldim, ne olduysa orada oldu. Sanki ben içimden “Eylemci kardeşler zaman
daralıyor. Başka geçecek yer yok. Ne olur, şuradan geçeyim de şu son günlü
bildirgeleri vereyim; yoksa halim duman” dememişim de “Hayde bre yoldaşlar, bir
halay çekelim. Yer gök inlesin. Emperyalizmin yerli işbirlikçisi patron dinlesin”
demişim gibi hurra ayaklanıverdiler. Kendimi bir anda halayın içinde buldum.
Dakikalar azalıyor. Tehlike çanları çalıyor, ben halay çekiyorum. Sağımdaki
de solumdaki de kollarımdan omzumdan mıh gibi kavramışlar. Kurtulma olanağım
yok. Yekinip kurtulmaya çalışıyorum; onu da “Bu ne miskinlik, haydi kıpırdayın
biraz” anlayıp daha da hızlanıyorlar. Arada ayaklarım yerden kesilip havada bir kaç
tur attığım oluyor. Bir yandan da kurtuluş çaresi düşünüyorum.
…
Çaresiz “Arkadaşlar, benim işim acele. Mesai saati dolmak üzere; bırakın da
işi yetiştireyim” diye yüksek sesle bağırmaya başlıyorum. Tam mesai saati derken,
bir anda ötekiler de ayağa fırladı. Aralarından biri elini havaya kaldırdı
‐ Mesai saatleri uygar ülkeler düzeyine indirilsin. Angaryaya soooon!
Arkadan hepsi birlikte :
‐ Vur vur inlesin, kalleş patron dinlesin !
Ne yapsam işe yaramıyor. İşten atılırım diye bağıracak oldum. Topluluk
“Keyfi işten çıkarmalara son” diye gürledi. Daha da galeyana getirmiş oldum.
Zaman da geçiyor. Ne etmeli ? Polis kalabalık hareketlenince kordonu
daraltmıştı. Bari bir imdat çığlığı atayım, dedim. Ama ne çare, halaycılar devam,
oturanlar yine ayakta. Hep birlikte bağırıyorlar:
‐ İmdaaaattt ! Emeğimiz gaspediliyor.
…
Hiç bir şey işe yaramıyor. Ben çare çare diye sağıma soluma bakınırken, biri
de gelip ayağıma basmaz mı? Acıyla “Ciiyaaakk” diye bir ses çıkardım ki; yer gök
inledi. Topluluk da slogan atmak için fırsat kolluyor. Yine oturanlardan biri ayağa
kalktı.
‐ Katil oligarşi. İşkenceye son! Ardından yine “Vur vur İnlesin!”.
Artık son umudum polisler. Halay döndükçe gözlerinin içine içine bakıyorum.
Ne çare, sanki onlara da “Memur kardeşler kurtarın. Mesai saati bitti bitiyor.
Bildirgeleri ulaştıramazsam patron beni önce oyar, sonra işten atar” der gibi
bakmamışım da “Eeeyy polis kardeşler, güvenlik emekçisi yoldaşlar; eylemci
kardeşlerine destek ver. Katil oligarşiye, satılmış patrona hizmet etme” demişim
gibi, avuçlarını patlatırcasına beni alkışlıyorlar.
Halayın biteceği yok. Aklıma başka çözüm yolu da gelmiyor. Artık mesai
saatinde sigortaya ulaşamayacağım. Müşterinin ağır para cezalarını yemesinden
sonra olacakları düşünmek bile istemiyorum.
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…
Bazı beklenmedik olaylar olur ya, ben çaresizlik içinde dönerken, bir şangırtı
duyuldu. Eylemcilerden bir kısmı sırtlarını kocaman bir vitrin camına dayamışlar,
ağırlığa dayanamayan cam büyük bir şangırtıyla kırıldı. Ardından bir karışıklık,
arkadaşların elleri yüzleri cam kırıklarından kan içinde. O karışıklıkta polis
eylemcileri dağıtmaya çalışıyor. Ben birkaç cop darbesiyle kurtulup son dakikada
bildirgeleri yerine ulaştırdım.
İşyerine vardım; Emin abi hasretle yolumu gözlüyormuş.
‐ Ne oldu ? dedi.
Bu kadar işi bitiremeyeceğimi, olumsuz yanıt vereceğimi düşünmüş olmalı ;
her işi tastamam bitirdiğimi söyleyince bir büyük aferin çekti.
Önceki elemanı da çok beceriksizmiş; sorumsuzmuş. Bu işin yarısını bile
bitirip gelemezmiş. Gösterilere, eylemlere de çok düşkünmüş. Ha bir de halaya
meraklıymış. Halay çeken bir topluluk görmesin, bitene kadar oradan ayrılamazmış.
Aramızda kalsın, komünist miymiş neymiş ? Neyse ki, ben iyi çıkmışım.
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llerimle diktiğim çiçeklerin yarısını
kurumuş bulmak üzdü beni. Ayakta
kalanlar da hafifçe bükmüş
boyunlarını, bundan sonra olacaklar için
umutsuz, bulanık bir renge dönerek, solgun
bekliyorlar…
…Yaşamak denilen oyun, aklımı
sıçratmaya, ansızın bir kıpırdanışla geçmişten
çıkarttığı eski yaraları tenime değdirip
sızlatmaya bayılıyor…
Küçük toprak tepelerin üzerine boylu
boyunca yatıp, annem için rüzgâra
sesleniyorum. Babamın kolunda, bir şey olacak
endişesi ile sıktığım dişlerimin arasındaki bir
sözcük gibi, narin bedenini titreterek
uzaklaşıyor…
Bazen
küçük
evimizde
onları
birbirlerine
fısıldarken
duyardım.
Ne
konuşurlardı? Yatak odalarının kapısı aralık,
hiçbir odada gece lambası yok, ama bütün
duvarlarda sokak lambasının aydınlık gölgesi
var; ışıklı bir tül, gelip geçen arabaların önü
sıra ayakuçlarımıza, burnumuza dokunup
kaçıyor… Fısıltılar perdelerdeki geniş yapraklı
sarı yeşil desenlere konuyor. Sıcak, sıkmayan
bir orman sarıyor ruhumu; adını bilmediğim
bir şey usulca giriyor koynuma, ben usulca
camlara düşen sihirli ormanın kollarına
bırakıyorum kendimi…
Sabah
kahvaltılarında
ellerine
bakardım annemin. . . Duru, beyaz, narin
parmaklar sofra örtüsünün dallı güllü
yeşilliklerine karışır, hareketlendikçe küçük
kırlangıçlara dönerek, örtünün üzerindeki
sarmaşıklara kanat çırpar, oradan da bir oyun
bahçesinin ahşap çitlerine konarlardı…
Artık sabahları kahvaltı yapmıyorum.
İnsan bedenleri, araba motorları, klakson,
siren sesleri arasında aklını yitirmiş bir
kırlangıç, ikincil bir ses bulma aşkıyla beton
duvarlara çarpıyor bedenini; iştahım kaçıyor. .
‐ 111 ‐

.
‐ Böyle konuşmaya başladı mı rengin atıyor.
‐ Ölmüş çiçeklere mi dönüyorum?
‐ … Susuz çiçeklere…
‐ Sen hep pembesin; bu güzel…
‐ Sen hep hüzünlüsün; bu acı…
‐ Dikkatli oluşunu seviyorum. Birdenbire sözcükler ama etkileyici.
‐ Hiçbir şey birden bire olmaz, yanılıyorsun…
Onunla bir kır kahvesinde oturuyoruz. Neden böyle dedim? Şehrin
ortasında, asfaltın kıyısında, hengâmenin yanı başında bir nefes odası hâlbuki
burası… Sağımızda solumuzda sahteci bir yeşillik… Başımızı kaldırıp ötelere bakmaya
cesaret edemiyoruz. Çiçeklerin sonu gibi geliyor bize hayat… Işıltının, rayihanın
bitimde yok olan şeyler var; bunlar bizi korkutuyor…
Bir apartman dairesinde yaşıyorum… Nesrin üç beş kez uğradı evime.
Konuştuk. Ona eski mahallenin zengin kedisi Lore’yi anlattım. ‘Neden Lore?’ diye
sordu… Zengin duruyordu, dedim. Üstelik kimse itiraz etmemişti. Lore onun doğal
adıydı. Kimseden bir şey istemez, kimse de ondan bir şeyini esirgemezdi. Hem bu
kadar parlak sık dokunmuş, şişkince tüylü gösterişli bir kürk onun gibi zengin bir
kedide olabilirdi yalnız…
Bazen kalabalık otobüs duraklarında dikilirken sağıma soluma bakıyorum.
Peşime, cılız da olsa, kürkleri dökülmüş, gururu silik; bir lokma için yapmayacağı şey
olmayan bir kedi takılmış olabilir mi diye. Etrafımızda kimse yok. Peşimizde,
yanımızda, aklımızda…
‐ En büyük sokak kedisi sensin. Kalın kürklü, arsız ve umarsız…
Kediler umarsız değildir. Kaygılı ve tedirgindirler…
Nemli zeminin üzerinde yatarken, belli belirsiz toprak ve küf kokusu
alıyordum. Ellerim arkadan bağlı, gözlerimde kirli bir örtü, ağzımda dün geceki
şenlikten kalan eski bir kan kokusu vardı… Korkuyordum, ama henüz ölmemiştim.
Nefes almıyordum ama belli belirsiz inip kalkıyordu göğüs kafesim. Yarı ıslak zemin
üzerinde, saçlarıma dolan küf ve toprak kokusu içinde, ellerim, gözlerim bağlı,
tortop yatarken, geleceğin dünyasına atılmış bir tohum gibi içten içe
kıpırdanıyordum. Sonra sorular başlıyordu. Yanıtı olmayan, ardı arkası gelmeyen
sorular… ‐Karanlık ve tedirginlik içinde zaten bağlı olan gözlerimi neden
kapatıyorum? Bu belli belirsiz fısıltılar nereden geliyor? Kim konuşuyor? Bu sesleri
çıkartan kim? Yoksa hiç büyümedim mi? Az sonra ışıltılı bir orman gelip koynuma mı
girecek; az sonra bitecek mi her şey?. . ‐ Ürküyordum, açtım, ıslaktım, yaralı ve
yorgundum, ama birisi ellerimi çözse, gözlerimi açsa; bedenimi ıslak, toprak ve küf
kokusundan ayırsa, aç bir kedi gibi atılıp, beni azat edenin ağzını gözünü
tırmalayıverecektim…
‐ Eski eve gideceğin zaman haber ver. Ne zaman gitsen bulanık
dönüyorsun…
Ama dönüyorum artık; en azından dönüyorum… Eskilerle alıp veremediğim
bir şey yok. Anı seviyorum şimdi. Zamanı; geçip gideni, eskiyip değişeni. . .
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Yıpranmış sararmış fotoğraflarda soluyan hayat, bir zamanlar olup bitenleri
anlatıyor. Bir yaz sokağının eski tadı bulaşıyor dudaklarıma. Lezzeti unutulmuş
baygın meyve kokularına dönüyorum yeniden… Bir sepet dolusu elma ile uyuya
kalınan çatı katı aralığından, dolgun lezzetli cevizlerle yuvarlanıyorum; bu güzel…
‐ Artık sıçrayarak uyanmıyorsun.
‐ …Uyumadığımdan olabilir mi?
Ayaklarımdan tutup sürüklüyorlar. Ayaklarımdan tutup sarkıtıyorlar tepe
üzeri. Ayaklarım, gökyüzü oluyor, saçlarım, toprak… Ayaklarımda yıldızlar
görüyorum. İnip kalkıyor yıldızların üzerine sopalar; ayaklarımı bizar görüyorum…
Elektrik saçlarımı gevşetiyor. Her bir telimde ayrı bir şehir aydınlanıyor. Kırılan
dişlerimle şarkılar söylüyorum karanlıklara…
Geceleri uyumayan kulaklarım vardı… Gözlerim kapalı, sırtım döşeğe
emanet; biri bitip biri başlıyordu rüyaların… Bütün köşeleri, bütün sokakları, bütün
caddeleri dinliyordu kulaklarım. Ağırlaşan bir motor, hızlanan birkaç adım,
sinirlenen bir grup insan… Kimi kapıları kırıyor, kimi duvarları yıkıyor, kimi silahların
kurma kolunu çekip bırakıyordu… Ben yataklara sığamıyordum. Çarşaflara,
uykulara, sonsuz ve özgür rüyalara… Bir el çekip alıyordu beni dönme dolaptan. Bir
el tutuyordu kanatlarımı, engin maviliklerde uçarken. Okyanuslarda boğuluyordum,
dağlara seriliyordu leşim; bir balık iskeleti gibi kuruyup kalıyordum yüksek dallarda…
‐ Uyuyamıyor musun gerçekten?
‐ Şaka yaptım. . . Rahatım artık. Ne motor sesi duyuyorum, ne insan. . .
Zaman her şeyi sağaltıyor.
Annem olsaydı, evlen, derdi. Kaçırma şu kızı…
Nesrin gözlerimin içine bakıyor. Küçük kır kahvesi, içimizi serinleten bir soluk
veriyor. Sağımızda solumuzda salınan küçük saksı çiçekleri parlaklaşıyor. Annemin
evindeki çiçekleri düşünmüyorum artık. Hayatında gözden çıkardıkları olmalı diye
düşünüyorum. Zaman belleğini tazeliyor. Yeni ve unutulmaz anlar için, yer açıyor.
‐ Düğüne gidelim mi seninle?
‐ Düğün?. . Hiçbir düğüne davetli değiliz ki…
‐ Ama bunu sadece biz biliyoruz… Eğer kendimizi ele vermezsek…
‐ Sen, tam bir çılgınsın…
Suların akıp geçtiği yerler iz bırakır. . . Dikkatli bakarsanız, size, nerede bir
şeyin yeşillenebileceği ile ilgili ipuçları verir izler; hayatımız gibi…
Ona korkularımdan, hüzünlerimden, kibirlerimden ve susuzluklarımdan söz
etmeyi seviyorum. Durup durup gülümsüyoruz nedensiz. . . Acıların, yanlış ve
zamansız sandığımız kederlerin varlığına inanıyoruz birlikte. . . Birbirimizi bırakırken,
dönüp bakmıyoruz geriye. . . Rüzgâra uladığımız fısıltılar, konuşurken yüzümüze
çarpıyor… Unutulacak şeyler için sık tekrarlanan ayinlere uğramıyor yolumuz…
Annemin ellerinde gezinen kırlangıçlar onunla her yanımızda… Acılar gibi
hücrelerimizi dolaşıyor bir karşı koyuş…
Adına mutluluk dediğimiz şey kendisiyle aldatıyor bizi… Aklımızı kuşanan
arayışlar, serinletiyor… Sürekli aralanan kapılar; açılan, kapanan perdeler
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hatırlatıyor… Bir daha göremeyeceğimiz rüyalar için öylesine arzuluyuz… Dokunmak
istiyoruz… Dokunmak, mutluluktur diyoruz…
‐ Düğün derken, ciddi miydin?
‐ Bunu bana değil düğünü yapana sormalıydın…
Garson kaçıyor bizden köşe bucak; çiçekler yakınlaşıyor. Kimsesiz, yapayalnız
olmanın, insanı hüzünlendiren o tuhaf keyfi hesap pusulası olup konuyor masaya.
Hesabı bırakıp kalkıyoruz. Kim bilir belki yarın, belki de az sonra yeniden döneceğiz
buraya. Aklımızın ortak düşü, giderken yeniden çağrılmak hevesi oluyor bir daha…
Belli belirsiz seslere, fısıltılara kulak kabartıyoruz… ‘Bu şehir bana mı seslendi? Seni
mi çağırıyor şu kedi? Bu damla bizim için mi düştü bulutlardan; şu her yanı tutan
fısıltı bizi mi anlatıyor bilmeyenlere?. .
Gerilerden hafif bir rüzgâr esiyor. Sanki onunla birlikte sevdiğimiz bir şarkıyı
duymuşuz gibi gözlerimiz nedensizce gökyüzüne dönüyor. Bulutların arasında,
yıldızlara koşan küçük çocukların heyecanlı adımları ışıldıyor…
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DELİ DELİDEN HOŞLANIR
eftali ağaçları arasındaki küçük
kasabamızın kurşuni kubbeleriyle
yakudi kiremitlerine daha gün
batmadan yüksek dağların gölgesi
düşerdi. Güneşin gün boyu soldurduğu
sokaklarda öğle uykularından, limonata
satıcıları, pamuk helvacılar ve zerzevatçıların
birbirini
bastıran
çığırtkan
sesleriyle
uyanırdım.
Chevrolet
marka
kanatlı
otomobillerin dolandığı Atatürk Caddesi’nde
hafta sonları davullu zurnalı düğün konvoyları
birbirini takip ederdi. Yüksek topuklu
ayakkabılarla kaldırımlarda yürüyen şık
bayanların, mini etekli kızların parfüm
kokuları; manavdaki şeftali, kavun, çilek
aromalarıyla kavuşur ve bahçelerdeki iğde,
yasemin, hanımeli rayihaları hafif rüzgârlarda
havayı doldururdu.
Çarşı Camisi’nin karşısındaki saatçinin
hemen yanındaki plakçıya ablamla birlikte
Ajda Pekkan’ın kırkbeşliklerini satın almak için
giderdik. Her seferinde plakların tozunu
almakla meşgul olan Üç Necati, bizi plağın
parasını ödedikten sonra bile üç dakika
bekletirdi. Ablam “Ne garip bir adam!” diye,
her seferinde söylese de; sivri burnunun
üzerindeki yuvarlak gözlükleriyle, şaşırdığında
büyüyen iri mavi gözleriyle ve kocaman
kulaklarıyla ilgimi çekerdi. Üç sayısına karşı
takıntısı vardı. Dükkânı ya üç gün kapalı ya üç
gün açıktı ve her zaman üç müşterisi
bulunurdu. Cimriydi, biraz bencildi, üç kişiden
fazlasına çay söylemezdi. Ablama göre uçuktu,
kaçıktı, çok acayip biriydi; bana göreyse
ağzında buruk bir tat bırakan kızılcık reçeliydi.
Ne yalan söyleyeyim; dükkânının önünde onu
üç saat beklerken bile, dünyanın en mutlu
kimsesiydim.
Plakçıdan dönerken Deli Naciye akşam
turuna çıkmış olurdu. Renkli tentelerin
gölgelediği mağazaların, süslü camekânlarının
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önünde, elinde bir kapı kulbuyla dolanırken rastlardım ona. Onu görenler kapı
koluyla “mutlu insanların kapılarını açtığını” bilirdi. Herkes takılırdı ona, hatta dalga
geçerdi. Oysa Deli Naciye kasabadaki mutlu evleri özenle seçerdi. Aslında uzak
sayılmazdı bize, bizim mahallede yaşardı. Akşamüzerleri mahallemiz Deli Naciye
hayranlarıyla dolup taşardı. Önceleri pek sevmezdim onu, pek önemsemezdim. Ne
zaman evinin önünden geçsem Vita tenekelerindeki ortancalarla sardunyaları; çay
kutularındaki reyhanlarla fesleğenleri sularken görürdüm onu. Büyük atkestanesi
ağacının gölgelediği tek katlı evinin önünde gün boyu sahipsiz kedileri ve köpekleri
doyururdu. Kedilerinin kuyruğunu çeksem, onları kucağıma almaya kalksam ve
köpeklerini taşlasam karşımda hep onu bulurdum. Sanki kedi ve köpeklerinin
dokunulmazlığı vardı. Mahallemizde Hayvan Hakları Koruma Derneği’nin tek
temsilcisiydi. Evinin önündeki çiçeklere bakılırsa, kasabamızın peyzaj mimarı,
botanikçisiydi.
Zayıftı, rüzgârda yıkılacak kadar güçsüzdü bedeni. Sürekli bağırmaktan
kırışmış solgun yüzünde yaz günlerinde güneş lekeleri oluşurdu. Mahalle parkında
ara sıra Üç Necati’yle buluşurdu. Havadan sudan değil; ekonomiden, politikadan,
konuşurdu. Üç Necati’nin elinde her zaman üç gazete, üç ekmek ve üç kese kâğıdı
meyve olurdu. Üç Necati gittiğinde gazeteleri bizimkine kalırdı. Üç Necati bir daha
mahallemizde üç ay, üç hafta, üç gün görünmezdi. Çok özel davetler olmazsa da
gelmezdi. Haklarında ileri geri çok dedikodu olsa da, Deli Naciye’yle bağlantısı
kimselerce bilinmezdi.
Evinin yan tarafındaki küçük dükkânda genellikle sucuklu tost yapardı.
Annem beni onun dükkânından hep uzak tutardı: “Evi çok pismiş, hasta olurmuşum,
hatta boğazıma kedi köpek tüyü kaçar ölürmüşüm. ” Mahallemizdeki parka yeni
gelenler bu durumu bilmezlerdi, onun elinden afiyetle yerlerdi tostla ayranı.
Annemin sözünü dinlerdim; bu dükkândan hiç tost yemezdim. Hayvanlı
bisküvilerden, leblebi tozlarından, horoz şekerinden almak dışında gelmezdim. O
eski pikabında gün boyu aranjmanlar dinlerdik. ; Bach, Mozart, Beethoven ve
Vivaldi çalarken, her akşam Viyana’da gibiydik.
Sünnet düğünümde bana kocaman bir tren getirmişti. İşte o an Naciye Abla
gözüme girmişti. Başındaki kırmızı şapkasıyla, basma elbisesiyle, bacak bacak
üstünde oturuşuyla diğer kadınlardan farklı değildi. Anımsıyorum, sünnet gezimizde
diğer arabalarda yer kalmayınca, bizim arabaya binmişti. Ablam, o gün, ona karşı
tepkili, biraz öfkeliydi. Ama ben çok sevinçli ve mutluydum. Mahallemizin en çılgın,
en asil, en marjinal kişisi bizim arabadaydı. Arabamızın deri koltuklarını sigarayla
yaktığında anlamıştım; farklı güzergâhlardan geçerken bile babamla arasının
olmadığını. Ama babam o gün ona hiç ses çıkarmamıştı. Ne de olsa beyefendiydi,
düğün sahibiydi.
Deli deliden hoşlanırdı, imam ölüden. Onun da hayran oldukları kimseler
vardı. Bankacı Süleyman Efendi, Eczacı Mehmet Bey, Doktor Erol ile Avukat
Mehmet Emin Bey… Mahallemizden takım elbiseli, kravatlı, rugan ayakkabılı kim
geçse, elindeki çevirmeli telefonla konuşmaya başlar, insanları savcıya, hâkime,
polise, hükümete şikâyet ederdi. Konuşması halkın konuşmasına benzemezdi.
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Konuşmasını mahalleden geçene göre ayarlar, kelimelerini özenle seçer, nazik ve
kibar bir tutum takınır, oldukça diplomatik konuşurdu. Her seferinde Avrupa
başkentlerinde önemli bir iş görüşmesi ya da bir toplantısı olurdu. İlk uçağa atladığı
gibi soluğu, ya Londra’da ya Paris’te alırdı. Konuşmasına göre başındaki şapkayı
ayarlardı. Genellikle fötr ve melon şapkayı tercih ederdi. Evinin önündeki masada
her akşam diplomatik ve avam bir konuğu vardı. Kahveler içilirken, radyoda ajanslar
dikkatle dinlenirdi. Tartışma uzun sürer hemen bitmezdi, yüksek sesle kahkahalar
çabuk bitmezdi. Naciye Abla’m optimistti, evrenseldi, insan sevgisiyle doluydu. Her
akşam dokuz sütuna manşet, mahalle kahvesindeki erkeklere konuydu.
Annem ve ablam onu fazla önemsemezdi. Annem görmezden gelirdi:
“Delidir ne yapsa yeridir. ”derdi. Babam dikkate almazdı, fazla kafasına takmazdı. Ta
ki kırmızı chevroletinin parlak lastiklerine köpekleri çiş yapana kadar. Hatırlıyorum
babam çok kızmıştı. O an anladım Üçüncü Dünya Savaşı yeni başlamıştı. Derken
Naciye Abla’m bir kükredi. Mahalleliden şikâyeti gün boyunca bitmedi. Sözlerinden
anladım Kıbrıs Savaşı’ndan çok sonra, yurtta ihtilal, dünyada petrol krizi varmış.
Biliyordum bizim kasaba ona dardı. Ankara’ya telefonda neler neler anlattı.
Anadolu’nun bu küçük kasabasının artık kara olmayacaktı bahtı. Kültür bakanından
sonra TRT’yi de aramış. Yeni öğrendim: Ajda Pekkan Eurovision’a “Petrol”le
katılacakmış. Daha fazla duyamadım ne söylediğini, derken akşam olmuştu. Ezan
okunduktan sonra nihayet susmuştu. Gün içi içindekileri kusmuştu. Ertesi gün
babamı Belediye Başkanı Abdurrahman Bey’e şikâyet etmişti. Encümenle babamın
arası iyiydi, facia atlatmıştık. Olay bastırılırken, ülkenin başına aniden Kenan Evren
Paşa geçmişti.Çocukluğumda Naciye Abla’mın diplomatik konuşmaları biraz ağır
gelse de, ancak üniversiteyi bitirdiğimde anlamıştım ne demek istediğini. Biraz
aristokrat, biraz bilimsel, biraz entellektüel di. Elinden siyah beyaz gazeteler,
enflasyon gibi hiç düşmezdi. Mahalleli erkânına göre tımarhanelikti, zır deliydi.
Bence o çok zeki, çok akıl almaz biriydi.
Yıllar geçtikçe hükümetler değişti, siyaset değişti, mahallemiz çok değişti.
Yüksek apartmanlar yapıldı, büyük marketler açıldı. Tanrı’ma bin kere şükürler
olsun, okulu bittikten üç yıl sonra benzinlikte işe başladım. Evlendim, iki çocuğum
oldu. Ama Naciye Abla’m hep aynı kaldı. Belediye görevlileri her seferinde kedileri
köpekleri için onunla tartışsalar da, galip gelen oydu. Evini yıkamadı kimse, arsasına
çok katlı apartmanlar yapılamadı. Zafer hep onundu, küçük dükkânı hala satılamadı.
Ülkede mazot bitti, benzin bitti, yağ bitti ama Naciye Abla’mın Ankara’da tanıdıkları
hiç bitmedi. En son motosiklet kazasında bacağım kırılınca bana kiraz getirmişti.
Tazeydi kirazları bahçesinden benim için özenle toplamıştı. En güzel ortancalardan,
sardunyalardan dermek için çiçek saksılarını yoklamıştı. Deli deliden hoşlanırdı,
hoşlanmıştım ondan. Farklılık olsun diye mi bilmem, o akşam saçlarını kızıla
boyamıştı. Başındaki çiçekli melon şapkayla, üzerindeki döpiyesle yine çok asildi.
Belli ki Ankara’dan yeni gelmişti. Gelir gelmez ayağının tozuyla, soluğu bizim evde
almıştı. Elindeki kapı kolu zamanla eskise de, bizim evin kilidini açmıştı. Seni
sevmemekle tüm mahalleli, tüm kasaba, tüm insanlık sınıfta kalmıştı.
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ıkacakmışım. Satılacakmış kirada
kaldığım ev. Yaklaşık üç yılımı
paylaştığım bu duvarlara, bu lila
renkli duvarlara baktım durdum bir süre.
Ağladığıma şahit duvarlar, kederime kıvancıma
ortak olan duvarlar. Oğlumun keçeli kalemle
renkten renge soktuğu duvarlar. Barış tadında
sohbetlere nail olan duvarlar. İki tane çivi izi
kalacak yüzünde bu duvarların. Birisi elleri
hamur kokulu, yüreği hasret, yüzü güneş
yanığı annemin resmini astığım çerçeveden
arta kalan iz. Birisi oğlumla eşimle, bize
baktığımız biz. Çıkacakmışız. Çıkalım. Zaten bu
apartman hiç hoşuma gitmiyordu ki. Bıkmıştık
Dudu Teyzenin, “Merdivenlere sigara izmariti
atmayın!” “Aman yavaş inin inerken!” “Aman
suyu
balkon
yıkarken
sıçratmayın
pencereme!” demesinden. Zaten bacam da
çekmiyordu. Sıdıka Teyzeye her sokağa
çıkışımda beyanat vermekten, nereye
gideceğimi söylemekten, akşam bizlere gelen
misafirlerin kim olduğunu anlatmaktan, uzun
boylu olanın mı ablam, kadife şalvarlı olanın
mı halam olduğunu söylemekten yorulmuştum
artık. Aslına ermeden bırakmıyordu kadın.
Kapımın örtüldüğünü nasıl da duyuyor, dışarı
çıktığımı nasıl da hissediyor, kaşla göz arasında
pencereye çıkıp bana sorularıyla nasıl pusu
kuruyordu anlamıyordum doğrusu.
Şehrin bir yamacında bir başka
mahalleye konuyorum. İki katlı müstakil bir
eve dünyamı getirmiştim. Bak yüreğim bu
odada şiirler yazacaksın. Bak yüreğim bu
odada yanacaksın özlemler içinde. Bu odada
uyuyacak bu odada uyanacaksın. Menekşe
saksıları şu pencerenin pervazına. Şu beton
direği sarmaşık dalları sarmalı. Bu duvara vur
bir çivi. Annemin gözleri gözlerime değmeli.
Balkona eski bir kilim atmalı, konu komşuyu
bu balkonda ikrama boğmalı. Dostlarımız
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olmalı. Çayımız muhabbetlere kaynamalı. Oğluma bir bisiklet almalı. Nasıl olsa
sokak kapımız ana caddeye bakmıyor. Bu küçük sokaktan araba bile geçmiyor.
Karışmalı oğlum bu mahallenin çocuklarının arasına. Sesini duymak ve sesini
seçmek istiyorum onlarca çocuk arasından. Bahçeme biber fideleri, domates fideleri
ekerken göz göze geldik. Komşu hoş geldin, diyerek seslendi bana. İki bahçeyi ayıran
bir kat tuğladan örme duvarın öte yamacından geliyordu bu ses. Kalın mercekli
gözlükleri vardı. Zayıftı. Mahcup bir ifadesi vardı. Gülümsedim. Dedim, hoş bulduk.
Adım falanca dedim, memnun oldum. Evet, balkonumda çay içip sohbet
edebileceğim ve komşum diyebileceğim bir kişiyi bulmuştum bile. O duvarın öte
yamacında ben duvarın beri yamacında konuştuk ayaküstü birkaç dakika. İşe
gidiyormuş, kısa kestik sohbeti. Eski bir mobileti sürükleyerek çalıştırdı. Tekleyerek
çalışan mobilet olanca kuru gürültüsü ile aldı götürdü komşumu. Bir iki akşama
kalmaz hoş geldin ziyaretine gelirler ümidindeydim. Bir kat üzerimde oturan ve yeni
ev sahibim olan yaşlı amcanın “yeğen efendi” demesiyle kaldırdım üst kata başımı.
Sakın dedi. Sakın. Uzak dur. Sana yaramaz. Bize yaramaz, buraya yaramaz onlar.
Süreceğiz zaten. Mahalleli birlik olduk imza topladık gidecekler buradan. Onlardan
uzak dur ve sakın benim evimin bahçesine alma onları diyerek kaldırdı işaret
parmağını keskin bir kılıç gibi. Cevap vermekte zorlandım. Amca hayırdır dedim.
Dedi amcam hayırsız onlar. Dua ve iyi dileklerle bezeli cümleler beklediğim
dudaklar, bana o ailenin iyi bir aile olmadığını, o evde türlü ahlâksızlığın yapıldığını
söylüyordu. Söylemek ne kelime beynime çivi gibi çakılıyordu. Adamın ağzından
karşı komşuyla ilgili zerre kadar iyi bir cümle düşmüyordu. Yüreğime müdahale
ediyor, bana düşünme payı, tanıma payı bırakmıyordu. Karar kesindi. Kalem çoktan
kırılmıştı. Ama içimdeki çocuk var ya, bu duruma çok kırılmıştı. Sarmaşık dallarıyla
saracağım, hüsnüyusuf çiçekleri ile boğacağım ve kadife çiçekleri ile gelinlik kıza
benzeteceğim bahçe duvarlarına dikenli tel atılmıştı bu sözlerle. Yüreğime takılmıştı
bu tellerin dikeni. Kanadım. İçimdeki şaire inanmak ve yüreğimdeki çocuğa
tutunmaktı inadım. Bırak yüreğimi amca. . Bu yürek alışkın değil kilitli kalmaya. Bu
yürek bilmez selâmsız geçmeyi. Bu yürek bilmez kini nefreti. Evet, fark ettim.
Mahallede bir cephe vardı. Cephenin bir yamacında tanıştığım o adam, eşi ve dört
yaşındaki oğlu. Cephenin öte yakasında ise mahalleden oluşan koca bir ordu.
Orduyu da bizim ev sahibimiz komuta ediyordu. Ben hangi cepheye koşayım.
Ortada kalayım da iki ateş arasında mı kalayım. Yoksa gidip iki cephe arasında
arabulucu mu olayım. Bilemedim. Sustum. Gözlerinde nefreti gördüğüm o an
korktum amca dediğim ev sahibimden. Nefret yakışmıyordu gözlere. Nefret
yakışmıyordu çiçeklerin yetiştiği bu bahçeye. Sabahın sekizinde işe giderken
karşılaştım yine komşu olmama izin verilmeyen komşumla. Komşu günaydın, dedi.
Sanki üst katta bir çift göz beni izliyordu ve sanki o bir çift gözün sağındaki solundaki
kulaklar beni duyuyordu. Günaydın, diyebildim sadece. Günaydın. Sanki
kaçarcasına, sanki uçarcasına aracıma binip uzaklaştım evimin önünden. Gözlerimi
neden kaçırmıştım, neden korkmuştum böylesi, yüreğimdeki bu kuru korku neydi.
Yüreğim neden korkuyordu. Selâm vermenin ve selâm almanın ne büyük erdem
olduğunu yüreğim bal gibi de biliyordu. O zaman neden böylesi sesim yarım ve kısık
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çıkıyordu. Neden komşunun ellerini ellerimin arasına alıp dost kıvamında
sıkamamıştım. Neden ben, ben olamamıştım. Neden günaydını günaydın tadında
diyemiyordum. Bendeki beni göremiyordum.
İş çıkışı eve geldiğimde oğlum yeni bir arkadaş edinmişti. Evet, o karşı
komşunun oğlu Samet’i. Bahçemizde seslerini duyuyordum. Çocuklara bakmak için
tam yönelmiştim ki ev sahibimizin hışımla bahçeye daldığını ve Samet’i kolundan
tutup sürüklediğini, sakın bir daha bu bahçeye girme, diye bağırdığını duydum.
Hareketsiz kaldım. Çocuk korkudan put kesilmiş, oğlum ise olduğu yerde
bakakalmıştı. İtekleyerek çıkardı Samet’i dışarı. Duvardan göremedim düşüp
düşmediğini. Ama yüreğimden bir parça düştü sanki. Güneş karardı. Ay o gece
düşmedi bahçeme. Çiçeklerimden utandım. Kayısı ağaçlarından utandım. Bir şeyler
yapmalıydım. Bu kördüğümü bir yerden çözmeli, bu kısır döngüye hayır
demeliydim. Samet’in günahı var mıydı? Samet’in suçu neydi. Amca ne yapıyorsun
sen diyemediğim için, Samet’in kolunu mengene gibi sıkarak bahçeden dışarı
çıkarmaya çalışan ev sahibime neden karşı çıkmamıştım. Bu bendeki ben değildim.
Barışa, sevdaya ve aşka tutkun gönlüm nasıl elveriyordu buna. Neden? Samet’i
görmek istemedim o an. Gözlerindeki ifadeye dayanamazdım zira. İtilmenin,
kovulmanın ve kapı dışarı edilmenin gözlerinde nasıl şekil alacağını görmek
istemedim. Ne düşünüyordu acaba. Kolu acıyor muydu? Yüreği peki. Başımı
avuçlarımın arasına alarak oturdum yayları kaba etime değen kanepeme. Nerdesin
dedim kendi kendime. Hangi dünyadasın? Bu dünya senin mi? Bu dünyaya mı aitsin
sen? Çık dışarı ve tut ellerinden, bahçeden Samet’in kırılmış gururunu ve
parçalanmış oyunlarını topla. Tut ellerinden adı insan sevdası olan sanatla. Tut
ellerinden ev sahibine inatla. Kalktım. Kapıya yöneldim. Samet’e dizlerimde
dermanı, yüreğimdeki fermanı kaybedinceye kadar yol aldım. Bahçe kapısında
kaldım. Barışı mı öğretmeye mi çalışıyordu bu çocuklar bize. Karşı karşıya bakan
balkonlardan el sallıyorlar birbirlerine. Oysa biz göz göze geldiğimizde kaçırıyorduk
bakışlarımızı. Kimden korkuyordum, hesap vermeye çalışıyordum kendime. Ev
sahibimden mi? Bin bir zorlukla bulduğum ve kirasını hesaplı gördüğüm, garajı ve
bahçesi olan bu evden çıkarılmaktan mı korkuyordum acaba? Acaba bu adamın
sözünü tutmadığım ve karşı komşuyla muhatap olduğum an beni evinden mi
çıkaracaktı? Bir daha mı ev arayacaktım? Bir daha mı nakliye parası ödeyecek, bir
daha mı o yükü sırtımdan geçirecektim? Yoksa konu komşu bize de mi sırt
dönecekti? Koca sokakta bizi de mi tecrit edeceklerdi? Yoksa yolumu mu
şaşıracaktım? Hesap veriyordum kendime? Yürekli ol diyordum kendime?
Adam, adam gibi adamdı. Sanırım mahalleli ve ev sahibimiz tarafından
zehirlendiğimizi kendi cephelerine çekildiğimizi anlayınca o da selâm vermekten,
tebessüm etmekten çekinmeye başladı. Yine de karşılaşmalarımızda benden bir
merhaba bekler ve merhaba diyecek gibi tavrı vardı. Merhaba denilmeyen, selâm
verilmeyen, tebessüm gösterilmeyen dünya bana dardı. O sabah o cesareti nerde
buldum bilmem ki. Yunus ne zaman geldi de kulağıma fısıldadı. Mevlana mı geçti
sokağımdan bilemiyorum. Ve duvarın öte yakasından açılan kapı. Komşunun kapısı.
Gözlerine baksam mı acaba? Acaba gülümsesem mi? Ya yukarı kattan ev sahibim
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beni izliyorsa? Ya komşular? Bu ben miyim? Bu bacaklarımı felç eden şey ne? Bu
dudaklarımı lâl eden ne? Neden ellerim uzanmıyor? Bu bendeki ben ben değilim.
Silkiniyorum. Sokağa bakan bahçe kapısına yöneliyorum. Tam kapıda karşılaşıyoruz.
Göz göze geldiğimiz an dudaklarım gülümseme kıvamına geliyor. Sesim net ve gür,
sesim içten ve dostane. Sesim Karamanoğlu Mehmet Beyin Türk Dil Fermanı kadar
destane. Dudaklarımdan dökülen bir çift söz: “Merhaba komşum nasılsın?” Bir
fincan mutluluğunuz var mı? Şaşırıp kalıyor genç adam. Yüzüme bakıyor ne demek
istiyor diyerek. Aklından geçiriyor belki “maraz bu adam maraz. ” Gel diyorum
komşum, yürüyelim biraz.
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onbahar geldi hiç haber vermeden
bu sabah. Hiç böyle yapmazdı
oysaki. Ne bir haber ne bir iz,
aniden çıkıverdi işte. Uğradı önce bir süre,
gidecek gibi oldu sanki. Aşağıdaki sevimsiz
bakışlardan bir tebessüm bekledi öylece. Hiç
gülmedi aşağıdakiler ona bu sabah, hatta ne
zaman göz göze gelecek olsalar sonbaharla
deli divane kaçırdılar gözlerini sözleşmişçesine.
Hiç kimse bakmıyor hiç kimse konuşmuyordu
onunla bu sabah. Kızmış mıdır acaba sonbahar
köylülere, onların gözlerini yere damıtma
inatlarına. Hiç sevinmediniz mi geldiğime der
gibiydi sanki, öylece kırgındı. Bir sonbahar
şaşkınlığıyla baktı aşağıya. Buraya gelene dek
yolda selam etmişti herkes ona, komşu köyler,
komşu insanlar, komşu canlar. Hepsi
sonbaharın içinde açan bir ilkbaharın
yüzleriydi sanki. Müjde verme hevesiydi bütün
yolculuğu. Oysa bu köyde bir cenaze töreni
sancısıydı adeta gördükleri… Evet evet.
Aşağıda bir cenaze olmalıydı. İnsanları bu denli
hüzünlendiren
ancak
ölüm
olabilirdi.
Bilinmeyen bir yas tutuluyordu da haberi mi
yoktu. Ama değildi işte… Bir ölüm sessizliği
değildi bu. İnsanların bu soğukluğu ne bir
ölümün ne bir savaşın ne de bir başka
felaketin eseriydi. Bir şeyler vardı herkesi
hüzünlendiren. Sonbahar alışık değildi böyle
karşılanmaya. Müjde hevesi ağzında öylece
kalakalmıştı. Yaklaşmak, konuşmak istedi
insanlarla. Önce kadınların yanında aldı soluğu
sonbahar. Yüreğinde hiç ateş olmayan, güler
yüzlü kadınların yanında. . . Yanlarına gelişini
görmezden
geldi
kadınlar.
Nefesi
enselerindeydi sonbaharın. Bir şeyler işitmek
ve öylece gitmek istiyordu. Tandır ekmeği
yapmak için toplaşan köylü kadınların hiç biri
değdiremedi gözlerini onun gözlerine. Öylece
görmezden geldiler onu. Sonbahar kadınların
yanından uzaklaştı usulca. Köy kahvesine
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erkeklerin bulunduğu yere gitti. Köyün yaşlıları sırtlarını sonbahara çevirmiş, soğuk
bir ifadeyle nargilelerini içiyorlardı. Bir süs eşyası gibi oradaydı sanki. Hiç ama hiç
kimse bakmıyor konuşmuyor geldiğine sevinmiyordu sanki. Oysa bilmezdi burada
insanlar sonbaharı hiç sevmezdi. Bilse hiç gelir miydi buraya. Bir göz göze geliş aradı
insanlardan yine de. Kahvedeki tüm erkekler ellerindeki nargileleri ve oyun
kâğıtlarını bir an için bırakıp ayaklandı. Sonbahar bir an için heyecanlandı. İnsanların
kendisini fark ettiğini ve ona bir şeyler söyleyeceğini düşündü. İnsanlardan birkaçı
yanı başlarına kadar gelmiş olan sonbahara umursamaz bir tavırla baktı. Ama asıl
bakmak ve görmek istedikleri o değildi. Hepsinin gözü bir an yükseğe, en yükseğe
takılı kaldı.
Güneş o an en tepedeydi. Son görev günüydü bu köyde. Beklenmedik bir
şekilde kaybolmaya başladı. “Uzun bir süre ben hiç yokum” dercesine el sallıyordu
bu yere. İnsanlara yaşama sevinci aşılayan siyahı hep beyaz gösteren hayatı bir
nebze olsun yaşanılası kılan bütün değerlerin tanrısıydı sanki güneş bu köyün
insanları için. Yürekleri karanlığa hapsolmuş gibiydiler sanki. Hepsi yavaşça yerlerine
oturdu. Çoğu, önlerindeki anlamsız boşluklara doğru bakıp öylece düşüncelere
dalmıştı. Güneşin yokluğu henüz ilk dakikalardan belliydi. Kim bilir köye bir daha ne
zaman uğrayacaktı? Ya hiç gelmezse bir daha? Ya bir daha hiç uğramazsa, ya
unutursa bu yalnız diyarı? Işıksız kalmaktan korkuyordu köylüler. Güneşsiz
yapamazlardı biliyorlardı. Bir gidenin kolay kolay geri dönmemesine alışkındılar
belki ama bu yokluk acıtıyordu yine de içlerini. Köylüler sonbaharın hala orada
olduğunu unutmuştu bir an. Oysa sonbahar uzaktan seyrediyordu bu hazin
vedalaşmayı. Bu kez insanlarla göz göze gelmeyi kendisi istemiyordu. Keşke hiç
kimse görmese, kimse fark etmese geldiğini ve usulca uzaklaşsaydı oracıktan. Öyle
de yapmak istedi bir an. Yapamadı önce. Duraksadı bir an. Öyle kolay değildi hemen
çekip gitmek. Bekledi bir süre. Bu köyde istenmeyeceğinden emin olup yavaşça
uzaklaştı oracıktan. Bir çocuk çığlığı durdurmaya çalıştı onu bir an. Ama kulaklarını
bu köye kapatmıştı bir kere. Hiç bir ses duymadan uzaklaşmak istiyordu.
Çocuklar aşağıda onun gidişi karşısında endişe ettiler. Onu durdurmak
istedilerse de nafileydi. Ne bir şey görüyor ne de duyuyordu. “Deniz feneri… Evet
evet deniz feneri…” diye çıkıştı çocuklardan biri. Arkadaşları yadırgadı bu anlamsız
sözcükleri. “Deniz fenerinin yanına gitmeliyiz, sonbahar sever deniz fenerini, ona
selam vermeden gitmez buralardan” dedi. Bütün çocuklar denize yakın bu köyün
her daim parıldayan tek deniz fenerinin yanında aldılar soluğu. Sonbahar henüz
gelmemişti oraya. Onun köyden gitmeden oraya uğrayacağından emin bir ifadeyle
bekledi çocuklar bir süre. Sonbaharın gölgesi oradaydı kısa bir süre sonra. Çocuklar
aynı anda kendisine el sallayıp onu durdurmak onunla konuşmak istiyorlardı.
Giderken bir selamı eksik görmediği can yoldaşı deniz fenerinin yanında ona
seslenen çocukları fark etti sonbahar. Hızla yanlarına yanaştı. O gün o köyde ilk kez
birilerinin gözünün içine korkmadan baktığını ve güldüğünü görmek mutlu etti onu.
Gitme diye yalvarıyordu hepsi. Sonbahar birden yaklaştı çocuklara. O çocuklara
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yaklaştıkça soğuyordu hava. Bir süre sonra çocukların beklediği şey olmuştu. Karlar
yağmaya başlıyor kısa sürede köyü beyaz bir örtüyle kaplıyordu. Karlar yağdıkça
çocuklar daha da çocuklaşıyor karın ve sonbaharın tadını çıkarıyorlardı. Sonbaharın
artık geri dönüşü imkânsızdı. Karlar yağmıştı ve o bu köye “hoş gelmeye” başlamıştı
bile.
Her mevsim bir başka mutluluktu buranın çocukları için. Onlar ilkbaharın
uçurtmalarını da seviyordu sonbaharın karlarını da. Öylece sımsıkı tuttular bu soğuk
mevsimi yüreğinden. Sonbahar birden vazgeçmişti uzaklaşmaktan. O da kalmak
istiyordu artık bu köyde. Bir avuç çocuk onun da yüreğini ısıtmaya yeten bir deniz
feneriydi sanki o an… Öylesine ışıl ışıl ve öylesine sıcaktı… Dokundu…
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yaz sünnet olmuş, tanıdıklarımın
dediği gibi erkekliğe ilk adımımı
atmıştım. Değişimim gözümden
kaçmıyordu. Suratımda ve vücudumda belirgin
değişikliler meydana geliyordu. Yüzümde
kocaman ve bazen acı veren sivilceler
çıkıyor;sesim gittikçe kalınlaşıyordu. Yaşıtlarım
gibi ergenlik çağımı geçiriyordum. Başta
yüzümde sivilceler çıkması gibi küçük
problemlerle karşı karşıyaydım. Ancak buna
geceleri gördüğüm kabuslarda eklenince işler
daha da zorlaşmıştı.
O gece ne olduğuna bir türlü karar
veremediğim o soyut rüyalardan terler
içerisinde uyandım. Tekrar uyumaya çalıştımsa
da başaramadım. Sanki bu kabus gözümü
kapattığım anda bir korku filmi gibi başlıyordu.
Kalktım ve bilgisayarın başına oturdum.
Terden ıslanmış tişörtten dolayı hafiften
üşümüştüm. Kapının arkasında asılı olan
ceketimi alıp oyun oynamaya başladım.
Aslında oynadığım oyun gördüğüm rüyadan
bin kat daha korkutucuydu. Ama bu oyunu
oynamak bana zevk veriyordu. Zamanın nasıl
geçtiğini anlayamamıştım. Gözümden uyku
akmasına rağmen bir türlü uyuyamamıştım.
Babam işe gitmek ve bizi uyandırmak için
kalkmış ve benim uyanık olduğumu görmüştü.
Alay etmelerinden çekindiğimden babama
doğruyu
söyleyememiştim.
Babam,
bilgisayarın ve farenin sesine aldırmaksızın
uyumaya devam eden kız kardeşimi uyandırdı.
Giyindikten sonra kardeşimle beraber okulun
yolunu tuttuk. Bu kabuslardan karanlığa karşı
korku duymaya da başlamıştım. Çünkü bana
anlatılan masallarda karanlık hep hüznün
hatta kaybolmuşluğun simgesiydi. O yüzden
şimdi aydınlık benim için sanki bir kurtuluş
olmuştu. Ama bu durum uzun sürmüyor; göz
açıp kapamadan akşam oluveriyordu. Uyku
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zamanı geldiğinde ise ayaklarım sanki geri geri gidiyormuşçasına yatağıma girdim.
Penceremin dışından beni aydınlatacak bir ışık beklerken, karanlık giriverdi
koynuma. Karanlığın o derin sessizliği içerisinde gözlerimi kapıyor ama olmuyor,
uyuyamıyorum. Anlam veremediğim bir şeyler sanki beni uyutmak istemiyorlar.
Baktım yine uyuyamayacağım kardeşime seslendim. Ranzanın alt katında yatan
kardeşimden cevap alınca hemen yanına indim ve bir hayli sohbet ettik. Neyse ki
bugünü de atlatmış geç de olsa uyuyakalmıştım. Uyku ihtiyacımı ancak iki, üç gün
uykusuz kalırsam giderebiliyordum.
O gün okul dönüşü bitkin bir şekilde akşama kadar aralıksız uyumuştum. Ev
halkı uyuyunca ben televizyon izledikten sonra uyumaya çalıştım ama uyuyamadım.
Bir ışık görmek için koşarcasına balkona çıktım. Çünkü ışık benim kurtarıcımdı. Beni
karanlık ve o kabuslardan kurtaran hep yıldızlar, ay ışığı ve sokak lambalarıydı.
Geceleri yaşadığım bu yalnızlıklara sitem ederek boş sokaklara ve benim gibi bu
saatte ayakta olan apartmanlardaki daireleri sayıyordum. Artık vakti gelmiştir deyip
yatağımın yolunu tuttum. Bir an uykuya daldığımı sandım ancak aynı kabusla
uyandım. Ailemden çekinmemeye karar verdim. Annemlerin kapısını çalıp isteksizce
odaya girdim. Onlar da söyleyeceklerimi dinlemek için yerlerinden doğruldular. O
an için kafamda planladığım birçok şeyi söyleyemedim. Ağzımdan sadece
korkuyorum lafı çıkmış ve ağlamaya başlamıştım. Annem hemen yorganını açıp beni
yanına yatırdı. Göz kapaklarım birbirine yakalaşırken annemin babama, beni
doktora götüreceğini söylediğini duymuş ve uyumuştum. Annemin dediğine göre
sabaha kadar sıçramış ve sayıklamıştım.
Aynı gün annem ile hastaneye gittik. Doktor hiçbir şeyim olmadığını, buluğ
çağda böyle kabusların sık sık görüldüğünü söyledi. Babam da İngilizce karşılığı mavi
olan kelimeyle okunuşu aynı olduğu için buluğ kelimesiyle alay ediyordu. Bir yandan
da babamın da tavsiyeleri olmuştu. O yaz gittiğim Kuran kursunda öğrendiğim
duaları okursam hiçbir şey olmayacağını söylemişti. Denemekten zarar gelmez
dedim ve o gece yatmadan önce besmele çekip bildiğim bütün duaları okudum.
Uyumaya çalışınca işe yaramadığını fark ettim. Kulağım çınlıyor, sanki kafamda
yüzlerce kişi farklı şeyler söylüyormuş gibiydi. Oda da zifiri karanlık hakimdi.
Panjurların kapalı olması buna etkendi. Ranzanın üst katından indim ve gözlerimi
karanlığın içinde fal taşı gibi açarak yürümeye başladım. Ellerimle yolumu bulmaya
çalışıyordum. Bir an görülmeyeni görmek böyle olmalı diye düşünmüştüm. Ne kadar
bakarsam bakayım karanlık yani yokluktan başka bir şey göremiyordum.
Annemlerin odasının kapısını buldum ve içeriye girdim. Annem yine beni itirazsız
kabul etmişti. Çok geçmeden uyuyakaldım. Sanki yanımda biri olunca kabuslar beni
rahatsız edemiyorlardı. Sabah karşı herkesten önce kalkıp balkondaki yerimi
almıştım. Bir yandan temiz havayı içime çekerken, bir yandan da güneşin ufukta
karanlığa inat nasıl doğduğunu izliyordum.
O ışığın teslim olduğu gecelerden sonra bir sabah arkadaşımla
apartmanımızın önünde oturuyorduk. Aramızda sohbet ediyor, şakalaşıyorduk ki bir
ses duyduk. Etrafa bakındık ama kimse yoktu. Aldırış etmedik ve tekrar sohbete
koyulduk. Beni gözüm ise karşıdaki apartmanın üçüncü katında kalmıştı. O an tam
‐ 126 ‐

oradan iki kişi yine bağırdı ve içeriye kaçtılar. Biz de hemen o apartmanın kapısına
gittik. Kapıda bir kız bekliyordu. Biz tam içeri girdik, asansörden bir kız daha çıktı.
Birbirlerine ve bize bakıp gülmeye başladılar. Ne olduğunu anlayamama rağmen,
balkondan bağıranlar bunlar olmalı diye düşünmüştüm. Tam soracaktım ki kızlar
bizle tanışmak istediklerini söylediler. Bizde bu teklifi geri çevirmedik ve tanıştık. O
andan sonra da sevgili olmuştuk. Ben mutluluktan havalara uçuyordum. Her gün
görüşüyorduk. Neredeyse onu görmenin umuduyla yaşar hale gelmiştim.
Geceleri yine uyuyamıyordum. Ama bu sefer sebebi aşık olmamdı. O, zifiri
karanlıklarımı aydınlatıyor ve bir türlü uyumama izin vermiyordu. Mutluluktan
gerekli, gereksiz güldüğüm oluyordu. Balkona çıktığımda yıldızlarda onu
görüyordum. Keşke bir yıldız kaysa da onunla hiç ayrılmamayı dilesem diyorum.
Gündüzleri onunla, geceleri ise hayaliyle yaşıyorum. Karanlığa daldıkça hüzünbaz
mutluluklar tadıyorum. Ne büyük mutluluk hele ki o karanlıklarda kaybolmak…
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iliyordum bunu hak ettiğimi ama,
bunu bilmek yetmiyordu ispat
etmeliydim. Ve parasız yatılı
sınavını mutlaka, kazanmalıydım. Size kendimi
tanıtmadım benim adım, Mehmet Kavak, on
beş yaşımdayım. Kavak ailesinin üç oğlundan
ikincisiyim.
Birçokları için belki bu bir anlam ifade
etmez ama, benim gibi, imkânları çok kısıtlı bir
ailenin çocuğu iseniz o zaman durum farklı.
Tıpkı şimdi benim durumumda olduğu gibi
ailemin maddi imkânsızlığı parasız yatılı
sınavını, daha anlamlı kılıyor. Çünkü başka
olanak da gözükmüyor benim için. Liseyi ancak
bu yolla okuyabileceğim. Zaten ilk ve orta
okulu da, devlet parasız yatılı olarak bitirdim.
Anlayacağınız, bu benim için olmazsa olmazı
hayatımın, ne yapayım okumayı, okulu da, çok
seviyorum. Hem ülkem, hem ailem için,
sonuçta kendim için okumalıyım. Bu benim
gibi, yirmi haneli bir köyde yaşayan biri olarak,
tek umut.
Bir anlamda da, yeni ufuklara koşuş
anlamı da, taşıyor. Girdiğim sınav ve onun
gelebilecek mutlu sonucu. Bunları düşünüp
hayal ederken, hep ter içinde kalıyorum.
‐ Hadi Mehmet, yemek hazır çabuk ol,
sofraya gel.
Babamın bu seslenişi ile, kendime
geldim. Nedense böyle dalıp dalıp gidiyorum.
Zaten ailemin maddi imkânsızlıklarının dışında,
annemin, kardeşimin doğumundan sonra uzun
süren hastalığı ile, mücadele edişimiz ve bir
sonuca varamamış olmamız. Bu arada
annemin, yatalak olarak yatağa bağımlı
kalması bizi bitirmişti. Hem manevi, hem
maddi, zor yıllar geçirmiştik. Tüm aile olarak.
Bu arada komşularımızın küçük kardeşim için
yardımlarını da, babam, durup durup anlatır
ve
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‐ Sen sen ol, yapılan bir iyiliği, yardımı, hayatın boyunca sakın unutup,
nankörlük etmeyesin. Der hep bana.
Gözüm şimdi postacının yolunda. Bugün yarın gelmeli sınav sonuçları, işte
böyle, birkaç gün daha geçti. Haftada ancak iki defa köyümüze gelebilen postacı,
köyün tek yüksek yeri sayılan, “rüzgârın sesi“ tepesinin yamacından gözükmüştü.
Bizim evimiz ise o tepenin hizasındaki en son evdi. Bazıları evimize köyde “çatısı
akan ev “ diye ad bile takmışlardı.
Postacıyı gördüğümde, evimizin bahçesinde, iyice elek gibi olmuş ceketimin
içinde her zamanki gibi yatılı okul düşleri içinde idim. Gelebilecek iyi bir haber beni
ve ailemi çok mutlu edebilecekti biliyorum. Ah, bir de annemin şu hastalığı da
olmasaydı, onu çok sevdiğim halde, yine çok sevdiğim okul konusunda kendisiyle
konuşamıyordum, canım anneciğim canıyla uğraşmaktaydı. Babam akan çatının
yapılmamasından kendini sorumlu tutuyor ve hep:
‐ Bu kış sonu, annenin hastalığı benim yüzümden, daha da arttı.
Diyerek, söyleyip duruyordu. Oysaki ne suçu vardı babamın. O yıl ekinler
tarlada kurumuştu. Bu haberleri, okul kantininde televizyondan görmüştüm. Sınav
sonucu iyi gelirse beni ve ailemi çok mutlu edecek dedim ama, annemin durumu
ortada. İşte, keşke tedavi imkânı olsa, ama yok.
‐2‐
Kardeşim ise, o daha altı yaşında. İşi gücü oyun oynamak, hakkı da yok değil,
daha çok küçük kardeşim. Ağabeyim Kemal, o ise, asker ama, az zamanı kaldı,
seksen dört gün sonra bitiyor bu özlemimiz. Canım ağabeyim, seni ne kadar çok
özledim. Bir bilsen gözümde nasıl tütüyorsun. Çünkü onu askere de yolcu
edememiştim. O sıralar okuldaydım. Gelmeme de olanak yoktu. Umarım bu mutlu
anı hepimiz görürüz.
Bu haber önce beni ve sevgili babamı mutlu edecek, daha sonra da terhis
olup eve gelecek olan ağabeyimi mutlu edecekti. Hep bu hayaller ile, geçiyordu
gecem ve gündüzüm. Yirmi haneli olan köyümüzde hiç yaşıtımın olmaması beni
daha da yalnız yapmıştı. Bu konular beynimin içinde gezinirken postacı bizim
kapının önünde belirmişti bile, hiç farkına bile varamadım. Postacının ;
‐ Mehmet Kavak, mektubun var.
Sözüyle kendime geldim. Titreyen ellerimle sanki, ben ve rüzgâr aynı anda
uzandık mektuba, postacının ;
‐ Mehmet imzala şurayı bakalım.
Sözüyle ikinci defa, kendime gelişimdi bu ama, ben rüzgârdan daha evvel
davranmış olacağım ki, mektup ellerimdeydi. Bir nefeste açıp, bir nefeste okumak
sanıyorum böyle bir şey olmalı. Evet kazanmıştım sınavı, çıldıracak gibiydim,
mutluydum, sevinçliydim. Bir koşuda, tarladaki babamın yanındaydım. Beni görünce
ter kan içindeki başını kaldırdı.
‐ Mehmet ne var elinde, neden ? Ellerini arkana kavuşturdun.
diyerek bana seslendiğini hatırlıyorum.
‐ Baba, kazanmışım parasız yatılı sınavını kazanmışım baba.
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dediğimi hatırlıyorum. Gözümdeki birkaç damla yaşla birlikte. Babamın,
bana sarılıp, ağlayışını hatırlıyorum hıçkırıklarla. Bu an sanırım hafızamdan yıllarca
hiç çıkmayacak.
‐ Mehmet, canım oğlum, sanıyorum, bir baba için, en mutlu an ve en büyük
mutluluk bu babamın, gözündeki yaşlarla beraber dudaklarından dökülenlerdi
bunlar. Bir çığlık atmak istedim. O an ama, atamadım olmadı işte.
Evde yatağında hasta yatan canım annem geldi aklıma, hemen bahçeden
içeri girdim, ayağımdaki lastik ayakkabıları çıkarıp doğruca annemin odasına girdim.
Dolabın üstüne duran sürahinin yanına bıraktım bana gelen mektubu. Ve annemin
ayak ucuna doğru oturdum. Annemin gözleri tavanda bir noktaya kitlenmişti sanki.
Ellerini tuttum, sıkıca öptüm öptüm.
Geldiğimin farkında bile olmadı olamadı annem. Evimizin iki odasından biri
olan bu odaya yatırmıştı annemi babam, çünkü, burası en aydınlık odamız ve
bahçeyi gören tek odaydı. Küçük kardeşim uyuyordu, annemin yatağının
karşısındaki sedirin üstünde içeriden bir örtü getirip üşümesin diye üstünü örttüm.
Ağabeyim geldiğinde onu göremeyeceğim bu mutluluk dolu haberi ben vermek
isterdim ağabeyime.
‐3‐
Bunu artık babam yapacak çünkü, o geldiğinde benim okulda olmam
gerekecek, yirmi haneli köyümüzde, Muhtarın traktörü dışında hiç motorlu bir araç
yok, onu da, parayla ve sırayla ihtiyacı olanlara tarlalarını sürmeleri için kiraya
veriyor. O zaman, bu araba sesi neyin nesiydi tam da, bizim kapının önünden
geliyordu sesi, hemen dışarıya fırladım.
Arabadan inen, sanıyorum bir subay olmalıydı. Yanında iki de asker vardı.
Askerlerin ellerinde de silahları, onlar bahçenin dışında dururken subay bizim evin
bahçesine girmişti bile, onları gören babam koşarak yandaki tarladan bahçeye
gelmişti. Subayın yüzü, sanki yanmış gibi kıpkırmızıydı, neden bahçe çitinin orada
duran askerler hep yere bakıyorlardı. Anlayamadım. Subay :
‐ Kemal Kavak‘ın babası sen misin ?
diye seslendi, Yüzbaşı olduğunu sonradan babamdan öğrendiğim subay,
Böyle seslenmişti babama, sadece başını salladı babam subaya doğru, Kemal Kavak,
terhisine seksen dört gün kalan benim asker ağabeyimin adıydı. Subay babamın
koluna girdi ve bahçemizin derinliklerine doğru ikisi beraber ağır adımlarla
ilerlediler, konuştuklarını duyamıyordum ama ikisini de, görüyordum. Subay,
babama bir şeyler söylüyordu. Babam, bana doğru döndüğünde, onunda yüzü tıpkı
subayınki gibi yanmıştı al al, yok hayır hayır, kıpkırmızı idi.
Babam birden bana doğru yöneldi ve yanıma gelip sıkıca sarıldı. Şimdiye
kadar hiç böyle sıkı sıkı sarılmamıştı babam bana ve subaya dönerek kısık bir sesle ;
‐ Vatan sağ olsun !
dediğini hayal meyal hatırlıyorum.
O zaman anladım içimize bir ateş düştüğünü “ Allah’ım ne gündü bu? “ bir
yanda en mutlu günümüz sayılacak benim parasız yatılı sınavını kazandığımı
öğrendiğim o an ve şimdi ; “yıldızlar düşüyor başımıza, bulutlar sanki başımızda
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ağlıyor, gökyüzü bir anda karardı, o da ağlıyor sanki “ “ Allah’ım nasıl bir gündü “ bu
böyle!
‐ Benim ve ailemin en mutlu günü olacaktı.
Ne oldu? Ne yapacağız şimdi. Ne yapacağız…. . Bu acıya nasıl dayanılır.
Bilmiyorum ki,
‐ Yalvarıyorum sana. Allah’ım.
Liseyi bitirip eve dönüş yolunda, uykuya daldığım otobüs koltuğunda, askeri
okul imtihanına girerken görmüştüm kendimi, evet şimdi sırada, askeri okul
imtihanı olmalıydı. Bir yanda babamın, bir yanda benim, bizim acımız böyle
hafiflerdi, sonsuz acımız böylece azalırdı. Ben okuldayken rahmetli olmuş annem,
söylememişti babam bana. Hiçbir şey söylemedim bu yüzden babama, canım
annemin herhalde kurtuluşu oldu bu. Allah rahmet eylesin ona.
Gözlerimin ufkunda yanıyor annem ve gözlerimin ufkunda kanıyor
ağabeyim. Bilmiyorum, belki de, hayat dedikleri bu olmalı. Yaşadıklarınız olmalı.
‐ Ne dersiniz ?
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ÜNZÜLE

enimki ihanet nedeniyle kaçış.
Yıllarca süren beraberliğin, acı tatlı
bir yığın anının ve kurtulamam sandığım
alışkanlıklarımın üstüne kalın çarpı çekip
buraya
sığınma.
Amacım
yalnızlıktan
koygun
korkmadan
içinde
daldığım
mutsuzluktan kurtulmak, yaramı beremi
otayıp yaşamımı bir biçim temize çekmek.
Yakın çevremi 1985 sonrası göçte
Bulgaristan'dan gelip buraya yerleşmişler
oluşturuyor. Bunlar da kendilerine özgü
yaşamları olan kıt gelirli, sıcakkanlı, meraklı ve
çalışkanlar. Bu ilginç insanlarla tencere kapak
olup birbirimize yakıştık. Onlar göçkün ben
kaçkın. . .
Sığınağım dediğim ev, tıpkı benim gibi
dökülüyor. Sevdiğimden olsa püskülüğü
yakıştıramasam da eskiliği kabul. Nazile
Hanımsa, ilk tanıdığım yardımcım ve alıştığım.
Eli uz kocasıyla benim kâşaneyi adam etmeğe
uğraşıyorlar. Birinin elinde süpürge, diğerinde
harç kovası.
İkinci, tanıdığım aynı sokak iki ev
altımda oturan, bisikletten bozma el
arabasıyla evlere tüp, damacana su getiren
Tarık Akan. Adını ilk duyduğumda şaşırdım. İlk
ayak eşmek eşelemek ve özellerine girmek
istemedim ama ancak bir hafta dayandım.
Duyduklarıma şaşırdığımdan fazla espri
an1ayışlarına, yakıştırmalarına hayret ettim.
Meğer bu uzun sucu, sarı saçlı yeşil gözlü Emel
Sayın'la evliymiş. Karşımda Turgut Özallar,
çaprazımda
Tecavüzcü
Coşkun
konuşlanmakta. Anladığım kadar burada kimse
kendi değil. Oh, bura tam benim gibi kafama
göre bir yer.
Ünlülerin(!) konuşlandığı bu sokağın
tek telefonu bende. Hastalık ölüm gibi zorunlu
neden olmasa hiçbiri bu konuda kapımı
çalmıyor. Çalanlara açmamak olmaz. Çoğuyla
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tanışmamız diyemem de iki satır konuşmamız bu yolla. Bu uğurda gidecek paraysa
derdim olamaz.
Aylardan mayıs, günlerden cuma, saat on gibi. Benim viranede bir telaş.
Yürekli yardımcım, evde fare görmekle kalmayıp kuyruk ölçüsüne kadar boyutlarını
verdi. Ne yani bu evde fare olmayacak da zümrüt‐ü‐Anka mı yaşayacaktı?
Yardımcıma "Nazile Hanım" demem sırf onun isteğinden ve taşıdığı iş ahlakı,
işçi‐işveren ilişkisinden. Benden en az on yaş küçük. Gel gelelim koruyucu ablalığı ilk
günden üstlendiği gibi fare olayında başıma ana kesildi. Sanki fare bir anda evrim
geçirip yedi başlı canavara dönüşecek ve beni. . . Kahramanca önüme geçti. İlk defa
gerçeği gördü. "Saklan arkama ablacazım. Şimdi ben o meretini ağzına ortasına s. . .
"dedi. Kendisiyle ‐yatmalar dışında‐ geldiğim günden beri beraberiz. Kaba sözünü
duyup çirkin davranışını görmediğimden küfrünü yadırgadım. Nasıl kabalaşmasın,
hanımın baktığı evde fare çıkıyor. Bu meslek onurunu zedeliyor. Kocası ve
çocuklarından oluşan kırış timini kurması olayı izleyen ilk on dakika içinde.
Gözü kızmış kadın, evde eşya namına ne varsa çırparak odanın ortasına
yığdı. Oldu mu salonun ortasında kocaman allı yeşilli kümbet. En üstüne de gömme
dolaptan yatak ve yorganları indirip attı. Beni de sedirin üzerine koyduğu
sandalyeye tünetip elime verdiği çomakla bunların başına bekçi bıraktı. Konum
gereği gözcülüğün yanında savaşın bütün sahnelerini buradan rahatça
izleyebileceğim. Giriştikleri oyun vari tiyatrolarında gönüllü figuranlık yaptığıma
inanamıyorum.
Sıcak savaş için planlar önceden hazırmış. Emir komuta zinciri tıkır tıkır.
Çocukların ellerinde saplı sapsız süpürge faraş. Kocasında harç karılmış kova. Kırış
ekibi Nazile Paşa'dan sözlü emir bekliyor. Tam bu sırada çalınan kapıyı açma görevi
bana düştü. Gelen Tarık Akan’dı. Bana bakarak eliyle telefon işareti yaptı. Demek
olay konuşamayacağı kadar önemli. Yalnız gelmek için tam gününü seçmişti.
Olanları yadırgamadığı gibi: "Bu ne hal? Bu ortalığın hali nedir?" diye merak edip
sormadı. Ben de ona "Hayır mı, şer mi" demedim. Garibim çevirmeyi de bilmiyor.
Hadi onu da yaptık. Hat açılınca telefonu alıp kümbetin tepesine tırmandı. Ben de
nöbet yerime. O tepeden bu tepeye konuşma başlayıncaya kadar kaçamak
bakışıyoruz.
"Ünzile kızçazım, aloyu sen de. Ben buban Salim Solak. Barmeycem büyük
ayıplık olur. "
Girizgâha gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Aslında incelik gösterip
sandalyeden inip gitmek gerekir de Nazile Paşa'nın savunma ve saldırı planını
bozmak istemiyorum. "Kızım" dediğine göre kalmamada bence sakınca yok.
"Tamam, aloyu dedin. Ünzile, Tansu Çiller'den telefon ederim. Kulacıklarını
aç, iyi dinle. "
Bu kısa konuşmada ‐buradaki‐ adımı öğreniyorum. Hiç çekinmeden
söylediğine göre bu ad konulmakla kalmayıp çoktan yerleşmiş. Sarışın, röfleli
saçlarım kısa, boyum belki tavırlarım. Gülsem mi, kızsam mı o noktada kararsızım.
"Ünzile beni duyesin diğil mi? Buban pazar günü horoz kescek. Bu koca
horoz yalnız yinmez. Uşakları, kocanı, kayın ananı, kayın bubanı, topla gel. "
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Konuştugu kızı da olsa çekiniyor. Döneyim derken durumu bozuluyor. Tepeyi
kaplamış ipek yorgandan aşağıya. . . Tekrar tepeye tırmanmak yerine boylu buyunca
kümbete abanıyor. Yeni durumu daha komik. Yalnız yinelenen kızın adı, bende o
günlerde Şebnem Ferah'tan duyduğum Aysel Gürel Onno Tunç Ortaklığı iç acıtan
ruh yaralayıcı bir şarkıyı çağrıştırıyor. İlk dinlediğimde tüylerim ürpermiş, boğazıma
dağ oturtmuş gibi yutkunamamıştım.
"Ünzile insan dölü. On kardeş beşi olu Büyüdükçe un ufak. Ve gelir de
görücü. . . "Ünzile, doğan ve ölen kardeşler arasında nasıl niye evlendirildiğini
bilemeyen, soruları cevapsız, birkaç koyun başlık olarak alınıp kocaya verilen. Tek
dünyası köy. Başkalarının kararlarıyla yaşamak zorunda. Dayak uslusu çocuk
kadınların ortak adı olduğu kararına varıp cehaleti büyüklüğüne sinirlenmiştim.
Nazım Hikmet'in "soframızda yeri öküzümüzden sonra gelen" kadın tarifinin bir
başka dilden kalemden yorumu. "Korkar durur gitmez, köyün en son çitine. İnanır o
sınırda dünyanın bittiğine. . . "iki Ünzile'yi birleştirip şarkı öyküsüne yerleştiriyorum.
Öte yandan kesilecek horoza çağrı. . .
"Ünzile, kızcazım, kaynın Üsnü ve ayilesine, gorümcen Azizelere tarafımdan
mahsus selamlarımı söyle. Bubam bu pazar günü horoz kesecek de. Amucan
Mıstalara, halacığın Ziynep karısına da seslen. O müberek Berra Hanımla çok gezen
arkadaşım Havon Sevim'i unutmayasın. . . "
Tamam, yanında pilavı, önünde çorbası ve eklemeleri olacaktı ama bunca
insan o tek horozla nasıl doyar? Öte yanda kafam bunca akraba hısım kalabalığın
içinde yaşamak zorunda olan, onlara hizmetle babası tarafından görevlendirilmiş,
hassas saz benizli üfürsen uçacak zayıflıkta olması gereken asıl Ünzile'ye takılı.
Empati yapıp adına enikonu kaygılanıyorum.
Doymaları derdimken "nasıl gelecekler, " diye aldı mı beni bir kaygı. Yalnız
kim gelirse gelsin benim kapımın önünden geçmek zorunda. Saat sekiz buçuk.
Sabah sessizliğini sokağa giren minibüsün tattirileri yırtıyor. Pikniğe gidenlerin
coşkusu içinde kapı pencerede salkım saçak olmuş insanlar. Kendimi dışarı
atıyorum. Vallahi onlara benziyorum.
Duran minibüsten irili Ufaklı, gençli yaşlı, kadınlı erkekli bir alay insan sokağa
dökülüyor. Bu kocası, bunlar uşakları. Kaynatası, görümcesi halası. . . Bu da Avon
Sevim. İnenler arasında benim öyküme oturttuğum tek Ünzile yok. Çağrıya uyup
hepsi gelmişler de gelini evde bırakmışlar? Buna hayıflanırken direksiyondakinin bir
hanım olduğunu fark ediyorum. O da son yolcuyu indirdikten sonra minibüsü getirip
penceremin altına park ediyor: "Yok, canım daha neler? Nerede o on ikisinde ana
olmuş bir gül gibi al ve narin bir su gibi saydam ve sakin taze söğüt. Nerede bu. . .
Kendine o biçim güvenli, bastığı yerde ot bitmeyecek bu. Sarılmalarına adını
seslenmelerine bakınca vallahi de o. Billahi de o. . . "
Oh be! Bu var ya bu değil kocasını iteleyip yirmi kişilik minibüs kullanmak,
koskoca transatlantiği tek eliyle fırıldak yapar. Kendini başlık olarak üç beş koyuna
endeksletmek, erkekten dayak yiyip pusmak, on sekizinde yaşlanmak. Hele de
dünyasını köy çitiyle sınırlandırmak. . .
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Bir kadının daha kendini kurtarmasını gözlerimle görmekten sevinçten delisi
oldum. Ünzile'nin beni yalancı çıkarmasına hiç ama hiç üzülmedim.
NOT: Nazile, sıçan savaşında başarılı olamadı. Şimdi kendi istekleri
doğrultusunda deliksiz deşiksiz ev arıyor. Ölüm timini izci grubuna çevirmekte
sakınca görmedi. Gönlüne göre bulursa aynı gün taşıyacak. Bence sakınca yok. Belki
yeni yerde Selvi Boylum Al Yazmalım yaşamı süren Kadir İnanır’la Türkan Şoray
vardır. Koyulttuğum saçlarımla bana da Binazir Butto derler.
En güzeli bu basit olay bana aldatılma korkumu, yaşam yorgunluğumu
kendimi iğretilikten kurtarıp yabancılığımı köksüzlüğümü unutturdu. Yeniden
yaşama sarılma umudunu aşıladı. Artık içimde bir şeylere geç kalmış olma
umutsuzluğuyla, bir daha yakalanamaz, ele geçmezliğin o pişmanlık duygusu yok.
Yeni düşüncemse çok net: Yaşam eğer onu yaşamayı biliyorsan her yerde güzel.
Mutlu olmaksa koşullandırmadığın süreçte avuç içi kadar özüne yakın. Mutluluksa;
bizi zorlayan kadere karşı kazanılmış bir zafer. . . Artık ben bunu kazanmış birisiyim.
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ence dünyanın en güzel yeri deniz
kıyıları, en güzel anı da gün batımı
anıdır. Huzuru bulurum deniz
kıyılarında; dinginliği, telâşsız bir neşeyi ve
ferahlığı… Yudum yudum içerim tüm
güzellikleri, nefes nefes koklarım dünyayı.
Saniyelerin değerini bilirim; her anın, her her
kokunun, her rengin, her sesin tadını çıkarırım.
Küçük Prens gibi koşarım gün batımını
izlemeye. Her gün, her gün izlesem doymam.
Hani Nazım demiş ya Abidin Dino’ya,
“Abidin, sen mutluluğun resmini yapabilir
misin?” diye; ben olsam işte bu deniz kıyısında
gün batımı anını yaparım. Çünkü dünya
burada “Hayat güzeldir. ” diye haykırıyor. Ben
her dalganın sesinde işte bu sesi, hayat
güzeldir sesini işitirim. Ve dünyanın inadına
hayran kalırım. Küçük bir topraktan bile
fışkıran bitkiye, denizdeki balığa, havadaki
kuşa, güneşin her gün yeniden doğmasına ve
batarken sergilediği o eşsiz görüntüye,
yıldızlara, aya, dağlara, nehirlere… ne varsa
hayran kalırım. Bence dünyadan hayat
fışkırıyor ve her canlı öyle güzel doğuyor ki,
inadına hayatın güzelliğini haykırıyor. Her yeni
doğan bebek, temizliğiyle dünyayı kirlilikten
arındırıyor ve masumiyeti, saflığı yeniden
dolaşıma sokup onun yok olmamasını sağlıyor.
Tüm kirliliğe, tüm çirkinliğe, açlığa, sefalete,
yolsuzluğa, dolandırıcılığa… inat, dünya
güzellikleri haykırıyor bıkıp usanmadan. Her
gün batımında işte bunun için böyle bir
seremoni yaşanıyor. Her dalganın haykırışı işte
bunu dillendiriyor. “Bugün de çok kötü şeyler
yaşandı, ama umut bitmez, çare tükenmez;
hayat güzeldir, duyun ve görün!” diyor sanki
dünya. Ve sarılalım diye hayata, güneş kızıl bir
selâm gönderiyor her akşamüstü bizlere.
“Hoşça kalın” deyişi bizi hayata çağırıyor.
“Abla, bir mendil alır mısın? Hadi
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abla, bugün kimse almadı. ”
Başımı kaldırıp bana seslenen çocuğa bakıyorum. Çocuğun gözleri sönmüş
volkanlar gibi. Yüzünden bezginlik akıyor. Birden şaşırıyorum ve düşüncelerimden
sıyrılıp silkeleniyorum. Çocuğun gözleri ruhuma çarpıyor ve içimdeki mutluluğu,
huzuru parça parça edip kanatıyor. Bir utanca boğuluyorum. Kızarıyorum. O,
yeniden yalvarıyor.
“Hadi abla, bugün kimse almadı. Babam çok hasta. . . ”
İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyormuşum gibi şaşkın bakıyorum hâlâ. O,
mendili uzatıyor. Az önceki düşüncelerimi doğrulamasını istercesine içimden ona
“Hayat güzel mi, mutlu musun?” diye sormak geçiyor. Sonra saçmaladığımı fark
edip, nasıl olup da böyle bir şey düşündüğüm için kendime şaşıyor, hatta kızıyorum.
Yine de gülümseyip ona,
“Merhaba” diyorum. “Sen ne güzel bir kızsın. ”
O, satışını yapma derdinde.
“Bir mendil” diyor ilgisizce.
Doğru olup olmadığından emin olmadan, belki de vicdanımı rahatlatmak için
çantamı açıp para çıkarıyor ve mendil alıyorum. O yanımda hiç durmadan gidiyor.
Arkasından sızıyla bakıyorum. Sonra kendi kendimi sorguluyorum. “Hani burada
hayat güzeldi, mutluluk hâkimdi, hayat müjde gibi yaşanıyordu?” diyorum. “Bak, o
mutluluğun içine sızı karıştı!”
Sağ tarafıma bakıyorum. Orada sarmaş dolaş iki âşık görüyorum. Öyle
mutlular ki, adeta sarhoş gibiler. Bu biraz içimi ferahlatıyor. Az önceki düşüncelerim
doğrulanmış gibi rahatlıyorum. Denize iyice sokulup bir kayaya oturuyorum.
Ayakkabılarımı çıkarıp suya değdiriyorum. Suyun soğukluğu içimi tatlı bir ürpertiyle
dolduruyor, gülümsüyorum. Karşıya, ufka bakıyorum. Güneş iyice alçaldı, sarı bir
top gibi şu anda. Çok açık sarı renkli, beyaza yakın bir top, ama çevresi sarı ve biraz
da pembe. Ve hızla batıyor.
Birden arkamdan neşeli çocuk sesleri duyuyorum. Dönüp bakıyorum. Bir
aile. Ah, birbirlerine su atıyorlar! Ne güzel. İçimden onlara karışıp su atmak geçiyor.
Aynı anda iki büklüm bir ihtiyarı plastik şişeleri toplarken görüyorum. Yine sevincim
gölgeleniyor ve gülümsemem yarım kalıyor.
Ve bir seyyar satıcının el radyosundan haberleri duyuyorum. Kulak kesilip
dinliyorum.
“Dünya ekonomik krize doğru gidiyor. Buğday, mısır ve pirinç gibi temel
ürünlerin fiyatları son altı ay içinde yüzde elli arttı. Dünyanın her yerinde depolar
tarihin en düşük seviyesine indi. Batı Afrika’dan Asya’nın güneyine kadar birçok
yerde yiyecek için çatışmalar çıkıyor. Ve savaş… “
İçim acıyla burkuluyor.
Dünyada binlerce kişinin aç olduğunu bilmek ne acı! Binlerce çocuğun okula
gidemediğini bilmek; binlerce kadının ve çocuğun dayak yediğini, tecavüze
uğradığını; pek çok insanın bomba sesleri, çığlıkları, sıçramış kan görüntüleri
arasında yaşamak zorunda olduğunu; nehirlerin, göllerin kuruduğunu, denizlerin
kirlendiğini; pek çok insanın temiz su bile bulamadığını ve daha nice olumsuzluğun
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yaşandığını bilmek acı, çok, çok acı… Ama asıl acı olan bence tüm bunlara “Dur!”
demek için hiçbir şey yapmamaktır. Kendini çaresiz ve güçsüz hissetmek ve dahası
umursamamaktır.
Hüzünlenip denize dönüyorum. İçimdeki kırılganlığı onarmak için suya
bakıyorum. Ah, ne garip! Hâlâ denizin güzelliğini görebiliyorum. Hâlâ içimi
mutlulukla titretebiliyor deniz. Öyle güzel ki şu anda… İpek bir kumaş gibi; nazlı nazlı
salınıyor ve sanki bir ırmak gibi soldan sağa doğru sessizce akıyor. Birden resmi
parçalanmış gibi duyumsuyorum o anda. Deniz, güneş, dağlar, ağaçlar sanki bir
resim; arkamdaki insanlar başka bir resim. Önümdeki resim bile bana o kadar mutlu
görünmüyor nedense.
Hayat gerçekten garip! Bireysel mutluluklar ve toplumsal mutluluklar iç
içe olsa da kişiyi en çok özel mutluluklar ya da mutsuzluklar etkiliyor. Ben şu anda
bireysel olarak mutlu olduğum için böyleyim. Mutsuz olsaydım belki de bu güzelliği
yeterince göremeyecektim. Ama yine de eğer içimde binlerce, yüz binlerce insanla
kucaklaşmanın, onların dertlerine ortak olmanın, çözüm aramanın sevinci ve huzuru
olmasa sanırım yine yeterince mutlu olamam.
Gözlerimi kapatıp geçmişi düşünüyorum. Evet, benim de kötü günlerim
oldu. Az kalsın ailem dağılacaktı. İşsizlik, yoksulluk gördüm , muhtaç kaldım. Muhtaç
kalmak öyle ağır bir duygu ki… Sürekli hüzünlü gölgeler içinde yaşıyordum. En
güneşli yerlerde bile karanlıklar içindeydim. Eşimle tartışıyorduk. Birbirimizi kırıyor
ve anlamıyorduk. Kim ne derse desin bence mutluluğun parayla da ilgisi var. Aç,
açıkta birinin mutlu olduğunu düşünmek safdillik olur. Evet, çok paraya değil, ama
yeterli paraya…
Neyse ki geçti gitti o günler. Şimdi her şey çok güzel… Şimdi her yanım
ışıklı, mutluyum. Hatta belki de bu yüzden hayatın tadını alıyor ve değerini
biliyorum. O günlerin acısını çektiğim için böyle mutluyum. Ama mutluluk denizime
o mendil satan çocukların gözleri, o ihtiyarın çöp toplayan elleri, aç bir insanın
nefesi, dayak yiyen bir kadının çığlığı ve bombaların korkunç patlama sesleri
yansıyınca içim sızır. O sızıdır mutluluğumu eksilten ve beni insan yapan, bilirim. O
olmasa mutlu da olamam. Öyleyse dünyanın hayat güzeldir diye haykıran resmine
gülen gözleri, mutlu gülücükleri eklemeli. Saf bakışları, masumiyeti koymalı. Ve o
mazlum gözler zaferle güldüğünde, güneşin kızıllığı o gözlerde parladığında,
yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca göz “Zafer!” diye
haykırdığında o resim tamamlanacak bence. Bence tek tek mutlular yetmez
gerçekten mutlu olmak için, mutlu anlar da. Hep birlikte mutlu olmalı hayatı
doyasıya yaşamak için. Mutluluğun resmi ancak o zaman tamamlanacak.
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zun uğraşlar, bekleyişlerden sonra
Sırrı Dayının‐Kezban Teyzenin oğlu
oldu. “Ben size olacak demiştim,
oldu işte! Galip geldi. Galip galip”, dedi.
Sonra günler geldi geçti, hıdrellezde
doğan oğlan yeni yılda nüfus kütüğüne
yazdırıldı.
Yeni yılın ilk haftasında doğum tarihi
01. 01. 19. . diye geçti. Sırrı Dayı nüfus
memurunu tanıyordu. Ara sıra, yıldan yıla bir
sepet üzüm vermişliği de olurdu. Anlattı, dedi
ki:
‐Oğlum oldu Galip. Galip geldi, Galip.
Nüfus memuru sonunu dinlemedi bile:
‐Öyleyse yeni yılın ilk gününü yazalım,
dedi.
Nüfus cüzdanını yazdı verdi. Sırrı Dayı
nüfus cüzdanını aldı, eliyle nüfus cüzdanını
okşadı, sonra ceketinin iç cebine koydu. Nüfus
memuruna sağol dedi. Çarşıya çıktı. Karısına
basma entarilik kumaş aldı. Oğluna yeni bir
emzik, lokum aldı. Eve şeker, yağ, pirinç almayı
ihmal etmedi. Galip için bisküvi almak aklına
geldi, onu da aldı. İlçede işini bitirdi. Handan
eşeğini çıkardı, düştü köyün yoluna. Yol her
zaman olduğu gibi dört saat sürdü. Köyde
“Galip yazıldı” dedi. Karısına nüfus cüzdanını
gösterdi. Kezban Hanım çok sevindi “Oğlum
Galibim” dedi. Bağrına bastı. Kezban okuma
yazma bilmediğinden sadece küçük deftercik
gibi olan kağıda baktı. Sonra nüfus kağıdını
sandığa koydu. Hediye basma kumaşa sevindi.
Çocuğa renkli güzel emziği verdi, “Galip’im
Galip’im benim” diyerek lokumdan yedirdi.
Çocuk emziğin ipinden tuttu sonra ağzına
soktu, başladı emmeye.
Sırrı Dayı ve karısı Kezban çok
mutluydular. Gece gündüz çalışıyorlar, bağ‐
bahçe tarla işleri onların zamanını alıp
götürüyordu.
Galip
büyüyor,
yollarda
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bahçelerde koşuyordu.
Sırrı Dayı köyde sevilen birisiydi bir gün aklına muhtar olmayı koydu. Sonra
köyüne muhtar oldu. O yıl köye öğretmen geldi. İlk gece muhtarın evinde misafir
oldu. Galip öğretmene hoş geldin dedi elini öptü. Öğretmen “büyümüş muhtar bu”
dedi.
‐Adın ne senin?
‐Galip, amca, dedi.
‐Ooo güzel. Neyin galibi muhtar bu, dedi.
‐Uzun hikaye öğretmen bey, bu benim Galip’im.
‐Güzel muhtar, güzel. Galibi de kayıt yaparız okula, dedi.
Sohbet ettiler, çay kahve içtiler üzüm elma yediler. Okulun açılışından,
ihtiyaçlardan konuştular. Muhtar “hele bi okul açılsın her şeyin çaresini buluruz”
dedi.
Öğretmen sabah okula gitti. O yıl ilk defa köyde okul açılıyordu. Öğretmen
köy korucusuna bilgi verdi: Köy korucusu tellal bağırdı “yedi yaş ve üzerindeki
çocuklarınızı okula getirin, kayıt olacaklar” diye üç kez bağırarak köy meydanında
sesledi. Arkasından da “duyan duymayana söylesin” dedi.
Çocuğunu yanına alan veli okula geldi. Öğretmen tek tek çocuklara baktı,
nüfus cüzdanlarını inceledi, kimisi büyüktü ama nüfus cüzdanı yoktu. Onları anne ve
babalarına sordu 10, 11, 8, 12 yaşında dediler. Ne dedilerse yazdı. Onlara en kısa
zamanda çocukların nüfus cüzdanlarını çıkartmalarını uyardı. Yol gösterdi. Köylüler
öğretmenin güler yüzünden hoşnut oldular.
Sonra öğrendiler ki öğretmenin soyadı da “Güler”di. “Bak şu Allah’ın işine ne
güzel yakışmış” diyenler oldu. Muhtar ortalık bir ara tenhalaşınca:
‐Eee öğretmen şu benim Galip'i de yazacak mısın? dedi.
‐Ne demek tabi yazacağız. Nüfus cüzdanı vardı değil mi Muhtar? dedi.
‐Var var, olmaz olur mu. Yılbaşı doğumlu, gerçi hıdrellezde doğdu ama, o
zaman yazıldı. Al işte bak.
Öğretmen aldı nüfus cüzdanına baktı, okudu, tekrar tekrar okudu.
Muhtar:
‐Tamam değil mi, öğretmen bey? dedi.
‐Tamam tamam, muhtar bey. Yalnız küçük bir sorun var.
‐Hayrola öğretmen bey, ne sorunu? Kaydolmayacak mı?
‐Hayır kaydolcakda, Galip değil Garip diye yazacağız.
‐Ne diyon sen öğretmen bey, ne Garip’i? Benim Oğlum bugüne bugün Galip
Galip, dedi.
‐Ama nüfus cüzdanı ana‐baba‐hane her şeyi tamam da adının karşısında
Garip yazıyor.
‐Garip mi dedin?
‐Evet Garip, Garip yazacağız. Soyadı Acar değil mi?
‐Bak o doğru işte.
‐Yani Garip Acar yazıyorum.
‐Yaz öğretmen bey yaz da Galip yaz.
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‐Muhtar Garip yazmak zorundayız.
‐Peki peki, ben buna gene Galip oğlum desem olmaz mı?
‐Olur olur. Sen istediğini de ama ben buraya Garip Acar yazıyorum.
‐Vay vay vay, oldu benim Galip okulda Garip ha!
‐Üzülme muhtar bir yanlışlık olmuş. Herhalde memur “L” yerine “R” yazmış.
‐Nasıl yani?
‐Bak Ga‐l‐ip, bak bu da Ga‐r‐ip. İşte daktiloda „L“ yerine „R“ tuşuna basmış
ondan.
‐Öğretmen bey ben söylemiştim, Oğlum oldu, Galip oldu Galip diye.
‐Söylemişsindir, söylemişsindir olmuş bir dalgınlık.
‐Peki benim okuldaki Garip böyle okuyabilir mi?
‐Niye okumasın muhtar, sen gene ona Galip diyebilirsin, sen bilirsin.
‐Bir şey daha sorcam, öğretmen bey. Bu Garip okuyup nüfus memuru
olabilir mi?
‐Olur olur. Ne isterse onu olur. Yeter ki sen okut. O da çalışsın. Cin gibi
maşallah.
Muhtar yolda oğluna:
‐Benim Galip’im sen yine Galipsin merak etme oku, dedi.
Yıllar sonra Garip nüfus memuru olmak istemedi öğretmen olmak istedi. Ve
oldu da: Belki azıcık yanlışları düzeltirim diye, Galipler Garip olmasın diye. Bu işe en
çok annesi babası sevindi “bizim Galip öğretmen oldu, Garip‐Galip oldu” dediler.
Mutluluktan uçuyor uçuyorlardı. Artık Garip Galip oldu. Bundan sonra
Galipler‐Garip olmayacaktı.
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NEREDESİN MUTLULUK !
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üneş, her zaman olduğu gibi
dağların arkasına çekilip kasabaya
yavaş yavaş elveda derken gökyüzü
bu ayrılığın hüznünü büyüleyici bir kızıllığa
bürünerek anlatırdı denize! O ana kadar
coşkuyla oynaşan, köpük köpük dalgalarla raks
eden deniz, gökyüzünün hüznüne ortak
olurcasına birdenbire durgunlaşır, ağırbaşlı bir
edayla gökyüzüne bakardı.
Martılar, kanat çırpışlarına son verir,
yolculuğa çıkan güneşi uğurlarcasına kıyıda
dizilir, başlarını ufuk çizgisine çevirir, öylece
beklerlerdi.
Gün batımının hazzını yaşamak ve
kasabaya gelen konuklara yaşatmak adına
koyun tek kahvehanesinde toplanırdı kasaba
halkı her akşamüstü, ortalık dinginleşir, gözler
gökyüzüne çevrilir, içecekler yudumlanır adeta
bir doğa şöleni gerçekleşirdi. Bu görüntüye
herkes kendince bir anlam yüklerdi
Masada oturan yaşlı adam, eşine
dönerek usulca ” İyi ki gelmişiz, ne harikulade
bir manzara ! Doğanın göz kırpışlarını
yakalamaktır
mutluluk”
dedi.
Eşi
gülümseyerek ” Çok nazlandın ama gidelim
dediğimde” diye sitem etti.
Yan masada birasını yudumlayan
adam, “İşim gereği pek çok koy gezdim ; ama
şu görüntü muhteşem! Ardından masadaki
genç hanımlardan biri “Aslında bu kasabada
pek çok güzellik bir arada, bence en çekici, en
büyüleyici olanı bu . . Genç hanım devam etti,
“Mavi yolculuk nasıl gidiyor?” Adam, “Bu sene
tatsız, ortağımla tekneyi baştan aşağı yeniledik
; ama geçmiş yıllardaki gibi talep yok.
Genç hanım, sorgulamayı sürdürdü, ”
Nasıl alışabildin mi yeni hayatına, yalnızlığa ?
Adam, ” Yalnızlık zor, Allah’tan elim işe
yatkın, her işimi kendim görebiliyorum o
konuda zorlanmıyorum. Benim için yeni bir
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yaşam, alışmaya çalışıyorum. Önceleri yalan gibi geldi, dile kolay yirmi yıl süren
birliktelik, ardından bir celsede elveda !. . . İnanır mısınız ancak mahkemeden çıkıp
birbirimize iyi dileklerde bulunurken ayrılığın gerçekliğini kavradım. O zaman değişik
bir duygu çöreklendi yüreğime, anlat deseler anlatamam; ama yaşadım hem de çok
yoğun . . . !
Genç hanım, “Haklısın ağabeyciğim, kolay değil ! Bunca yıl, boyunuzca iki
çocuk…!Her şeyin hayırlısı ne denir ki!”
Adam, “ Çocuklar olgunlukla karşıladılar, hiç problem olmadı, yaşlarının
büyük olması avantaj.
Bir müddet burada dinleneceğim; belki onlar da bir iki haftalığına yanıma
gelirler.
Adam, çalan cep telefonuyla konuşmasını sürdürdü. “İyiyim kızım, İstanbul
‘dan konuklarla koyda oturuyoruz, Tamam canım kızım, siz de kendinize iyi bakın,
öpüyorum. ” Telefonu kapattıktan sonra devam etti. “Yirmi yılın en güzel iki
meyvesi ! En büyük tesellim, en büyük mutluluğum onlar !
Yirmi yıllık geçmişimi tarttığımda iki çocuğumdan başka kazancım yokmuş
gibi geliyor, iki pırlanta, daha ne isterim ki Allah’tan!
Arkalardan bir çocuk sesi: “Anneanne güneş nereye gidiyor?
Halanların ülkesini aydınlatmaya çocuğum
Bana ne bana ne gitmesin. . !
Aaaa! Olur mu? Gitmezse yarın yine gelemez ki! Bir karanlık, bir aydınlık
düzen böyle; gel bak seyredelim ne güzel!
İskele tarafından 13 ‐14 yaşlarında bir kız çocuğu koşarak ve gülümseyerek
bu yana geliyor, arkalarda oturan annesine sesleniyor “ Anne. . ağabeyim bütün
mısırları satmış, çok yorulmuş eve gitti; bu parayı verdi; annem yapsın alışverişi
dedi” “Aferin benim oğluşuma, bugün temizlik parasını alamadım, kös kös
düşünürken ne yapacağım diye! Hızır gibi yetişti vallahi, çayımızı içtik, biraz
soluklandık, hadi kızım gidelim! Alışverişimizi yapalım! Tenceremizi kaynatalım!
Aman aman her taraflarım tutulmuş !…
Genç hanım, gülümseyerek başını arkaya çevirip önce küçük çocuğa sonra
anne kıza baktı, dönüp
“İşte ağabeyciğim hayat ! Eksiler artılar, gidişler gelişler, ayrılıklar
kavuşmalar, kayıplar kazançlar, umutlar umutsuzluklar, önemli olan bu kısır
döngüde olumsuzluklara direnebilmek, güzelliklerin tadına varmak !”
Az ilerde boş masaya oturmakta olan üç kişilik aileden genç kız, suratlı ve
gergin bir şekilde sandalyeye çöküverdi, anne usulca yanına oturdu, baba ayakta
durmuş, kızına sert bir tavırla, oldukça yüksek sesle çıkışıyordu. “Sen biliyor musun
buraları bilmeyen, görmeyen, göremeyen binlerce senin yaşında genç kız var, bunu
düşünsen yeter ; ama yok burayı beğenmedim, denizi taşlı, çok sakin, sıkıldım,
gidelim diye tutturuyorsun, biz nerede hata yaptık seni yetiştirirken bilmiyorum, bu
yaptığın düpedüz şımarıklık! Seni mutlu etmek adına geldik, herkes gibi sen de
çevrene iyi gözlerle bakmasını bil, güzelliklerin tadına var ve Tanrı’ya şükret. . Böyle
içini karanlık tuttuğun sürece mutlu, huzurlu olamazsın kızım! Sana sunulanla
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yetinmeyi öğrenmelisin. İsteğin gerçekleşmeyince küsüp sırt çevirmek, yanlış bir
davranış!”
Ardından anne konuşmayı sürdürdü “ Yavrum, daha yaşın arkadaşlarınla ayrı
tatil yapmak için uygun değil, zamanı gelince onu da yaparsın elbet. Şimdi sana
sunulan bu olanaklardan yararlanmaya bak, iyimser ol ki bizim gördüğümüz
güzellikleri yakalayarak mutlu olasın. Mutluluk içimizde! İş onu bulup çıkarmakta,
hadi benim güzel kızım, rahatla biraz! Senin yüzün gülerse bizim de güler.
Babası al, getir dondurmalarımızı da içimiz serinlesin, ağzımız tatlansın!
Bakın gökyüzü pembeden mora dönüşüyor ne kadar ilginç, hadi şu manzaranın
tadını çıkaralım! “
Baba, ağır adımlarla kahvehaneye yönelirken genç kız, başını kaldırıp
gökyüzüne bakıyor, denizden esen rüzgarla saçları uçuşuyor, bir kedi yavrusu
ayaklarının dibinde yüzüne bakıp usulca miyavlıyor, saksılardaki rengarenk
sardunyalar, denizin kokusunu soluyor, bir balıkçı motoru, suları yara yara kıyıdan
uzaklaşıyor.
Ve koyda Dalida’nın sesi yankılanıyor “I found my love in portofino…. . ”
Neredesin, kiminlesin mutluluk?
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HALİLİBRAM

alilibram normal değildi.
Salak veya aptal hiç değildi.
Bazen deliliğe vururdu. Ama deli
de değildi. Sadece garipti.
2000 yılında 70 yaşına yakın öldü.
Mahallemiz veya sokağımız değil,
kentimiz Halilibram'sız kaldı. Halilibram'ı
1950'li yıllarda tanıdım. O zaman 16‐18
yaşlarında idi. Sokağımızdaki caminin ön
bahçesinin kuzey ve doğu yönlerinde “L”
şeklinde sıralanmış 7‐8 oda vardı. Bunlara biz
“medirse” derdik. Camiye bağlı medresenin
yıkıntılarından arta kalan son odalardı. Çok az
anımsıyorum bu odalarda daha önceden
Dersim İsyanından sonra o yöreden zorunlu
göçe tutulan Kürt vatandaşlar kalmıştı.
Kentlimiz de bunları yadsımamıştı. Bunlardan
birinin Şavazat isimli kızları ablamlardan biriyle
yaşıttı. Ablamın da mahallede iyi anlaştığı
arkadışıydı. Sonradan burada kalan Kürt
vatandaşları
göremedim.
Bu
Kürt
vatandaşların yoksulları çok yoksuldular.
Irgatlık yaparlardı. Pantolon bulamayanlar jüt
çuvalların altını keserek etek gibi giyerlerdi.
Zenginleri de lacivert elbiselerini yeleksiz
giymezlerdi. Bütün gün sokaklarda dolaşarak
kehrabar ağızlıklarının ucunda kendilerinin
sardıkları sigarayı tüttürürlerdi. Yelek ceplerini
süsleyen gümüş köstekli saatleriyle zamanı
ölçerlerdi. Önce lacivert elbiseliler, bir dönem
sonra pantolon yerine jüt çuvaldan etek giyen
kürt vatandaşlar görülmedi. Benim için bir
boşluk olan bu dönemden sonra oradaki
odalardan birinde Halilibram annesi ve kardeşi
ile kalmaya başladı. Onlardan başka diğer
odalarda anne, anneane ve üç çocuktan
oluşan başka bir aile daha vardı. Geri kalan
odalarda caminin hocasından hafızlık dersi
alan çocuklar kalıyordu. Hafızlık dersi alanların
arasında Halilibram'da vardı. Halilibram'ın bir
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eli çolak, bir ayağı topal olmasına karşın çok güzel eski yazı tahta oymalar yapardı.
Hafızlık dersi aldığı günlerde Kur'an'ı ezberlediği için eskiler Halilibram'a “Hafız”
ismini takmışlardı. Bu nedenle “Hafız” diye de tanınırdı. Hafızlığa çalıştığı yıllarda
herkesle konuşur, konuştuğu dinlenirdi. Bir süre sonra annesi öldü. Halilibram daha
da içine kapandı. Canı isterse karşısındaki insanla konuşmaya başladı. Sevmediği
kişiler karşısında saatlerce konuşsalar, dil dökseler ağzından tek bir sözcük
alamazlardı. Daha sonraki yıllarda medresedeki son odalar da döküntüye döndü.
Tümünü belediye yıktı. Halilibram sokakta kaldı. Sokakta yatmaya başladı. Caminin
bahçesinden uzaklaşmadı. Beğendiği, hoşlandığı komşuların getirdiği yemekleri aldı,
yedi. Aç da olsa kırıldığı komşuların getirdiği yemeklere dönüp bakmadı. Bir süre
sonra mahalleli Halilibram'ı evsiz bırakmadı. Caminin bahçesinin bir köşesine 8‐10
m2'lik bir oda çeviriverdi. Halilibram tek yataklı o odada yaşamını sürdürdü.
Evlerimizin bekçisi, sokağımızın simgesi idi. Ben evimizi başkasına tanımlarken
“Halilibram'ın sokağında” derdim.
Yazlık sinemaların bol olduğu o dönemlerde Halilibram istediği sinemaya
biletsiz girerdi. Halilibram sinemaya yaklaşırken kapı önündeki kalabalık ayrılır,
kapıdaki görevli “Buyur Halilibram” derdi. Seyircinin az olduğu günlerde bile öndeki
üç beş sıranın boş kalmasına karşın o her zaman en ön sıradaki sandalyenin en
ortasındakine tek başına otururdu.
O yıllarda sinemaların öğrenci matinelerinde, filmin öpüşme sahnelerinde
salondakiler hep bir ağızdan “çiftçi onbeş!. . . ” diye bağırıp salonu inletirlerdi. Bu
bağırmaya yeni bir söylem eklendi. Filmin dansözlü sahnelerinin yakın plan çekimde
veya filimdeki genç kızın eteği rüzgardan savrulduğu an salon “Hafız'a piyango!. . ”
diye bağırırlardı. Bu bağırmanın arkasından salonun yakaladığı an salonu Hafız'ın
kahkahası kaplardı. Hafız ön sıralarda oturmasının gerekçesini savrulan bir eteğin
altını daha rahat gördüğünü anlatarak açıklardı. Belki düş dünyasında yaşıyordu.
Belki de karşısındaki ile dalga geçiyordu.
Hafız'sız sinemalarda film seyretmek, hele hele öğrenci matinalarında film
seyretmek çok zevksiz olurdu. Hafız mahallemizin simgesi, sinemalarımızın neşesi
idi.
Simidin 20 kuruş olduğu günlerde üzerinde mermi taşıyan kadın figürü
bulunan 25 kuruşlar vardı. Sevdiği kişiler Hafız'a para vermek isterlerke “Fatmalı
Para” diyerek onlardan 25 kuruş isterdi. Fazlasını almazdı. Bir gün odasının önünden
geçerken beni çağırdı. Yatağının altından gaz tenekesi çıkardı. Topladığı 25 kuruşları
gösterdi.
Ben;
“Yaşa Hafız. . . Tenekenin dolmasına az kalmış. Gayret et doldur. Bu dolunca
ikinci tenekeyi ben getirivereyim” dedim.
Hafız tok sesi ile uzun uzun kahkaha attı.
İçinden gelmediği an karşısındaki kişi ile tek kelime konuşmayan Halilibram
gerektiğinde güldürü de üretirdi.
Bunlardan birini örnekleme ile anlatayım.
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1970 sonrası kentimizde Boyacı Abdullah diye birisi daha ortaya çıktı. O
yıllarda boyacı Abdullah 20 ‐ 25 yaşlarında idi. Merkez köylerdenmiş. Sanırım
küçüklüğünde çocuk felci geçirmiş. Yürürken tüm vücudu sallanırda. İlk günlerde çift
değnekle yürüyordu. Köyde yakınları kente inip cami önlerinde dilenmesini
önermişler. Bu öneri Abdullah'ın onuruna dokunmuş. Olayı köydeki öğretmene
anlatmış. Öğretmen de kente ayakkabı boyacılığı yapmayı önermiş. “Böylece
yapabileceğin bir işi yaparsın. Emeğinle kazanırsın, onurunla yaşarsın, ” demiş.
Ayakkabı boyamasını da akşamları kurs verircesine öğretmiş. Kursunu tamamlayan
Abdullah'ı kentimize getirmiş. Vali Konağında ve Belediye'de ilgililere söylemiş.
Abdullah Belediye binasının veya vilayet binasının görünmez bir yerine boya
sandığını koyup odaları dolaşarak boyanacak ayakkabıları toplayıp onları boyayarak
yaşamını sürdürmeye başlamış. Abdullah'ın kendi deyişi ile “Resmi Daire Boyacısı, ”
olmuş.
Abdullah'ın öyküsü de böyle.
Dedemin ikinci eşi de o köydendi. Sanırım Abdullah'ında akrabasıydı.
Abdullah sık sık bize de gelirdi. Bizi de akraba bilirdi.
Zamanla iki koltuk değneğini attı. Tek bastonla dolaşmaya başladı.
Gene de yürürken tüm vücudu sallanıyordu.
Halilibram bir gün odasının önünden geçerken bana seslendi.
“Yılmaz Bey. . . Yılmaz Bey. . . ” diye bağırdı.
“Buyur Halilibram” dedim.
“Sizin Abdullah'ın kabahati var” diye şikayet etti.
“Söyle de ona aktarayım. Gerekirse kızayım. Bir daha yapmasın” dedim.
“Lafın kâr etmez. Mümkün değil. . . Yaptığı işi önleyemezsin” diye
konuşmasını uzattı da, uzattı. Ben daha da meraklandım. Biraz sert sesle; “Hadi
bakalım. . Neymiş suçu. . . Söyleyeceksen söyle” deyince.
Kahkalarla;
“Sizin Abdullah yürürken sürekli harmandalı oynuyor” demez mi. Kendi farklı
bir şekilde yürüyormuş gibi Abdullah'ın yürüyüşüne kulp takmıştı. Kendi bulduğu
benzetmesine kendisi de kahkahalarla gülüyordu. Ben de güldüm. Gülerek yürüdüm
gittim.
İşte böyle. Gerekirse gerekli yerlerde Halilibram güldürü de üretiyordu.
Halilibram gençlik döneminde uğraştığı oymacılığı yaşamı boyunca
sürdürdü. Kimi zaman yaptığı ayna çerçevelerine büyüteçle güneş ışığında erittiği
plastiklerden kakmalar yapardı. Kimi zaman yaptığı bastonları kakmalarla birlikte
gene büyüteçle güneş ışığıyla yaptığı yakmalarla süslerdi. Bir dönem oymalı,
yakmalı, ayna kakmalı davul tokmakları üretmeye başladı. Zaman zaman bunları
kendince çeşitli yerlerde sergilerdi.
Bir gün yaptıklarının bir bölümü Dört Yolun köşesinde kaldırımın kenarında
sergilemiş. Yanına da bahar güneşinin güzelliğinde yan gelip yatmış. Güneşin,
yaşamın ve yaptıklarının tadını çıkarıyordu. Beni uzaktan görünce “Komşu!. . ” diye
bağırıp çağırdı. Yanına yaklaştığım an eliyle işaret ederek sergisin izlememi istedi.
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“Hafız eline sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Ama üzerinde fiatları yok. Bunlar
kaç para?” dedim.
Güldü. Hem de uzun uzun güldü. Yanıt vermedi. Davul tokmaklarından birini
elime aldım.
“Hafız bunu çok beğendim. Biliyorsun İzmir'e taşınıyorum. Orada gerekebilir.
Senden de hatıra olur. Bu kaç para ise alayım” dedim. Elimi cebime götürdüm.
Halilibram;
“Onu almaya yetecek paran var mı? ” dedi.
“Var. . ” dedim.
O;
“Maaşını versen onu gene de alamazsın” diye yanıtladı.
Ben de;
“Eh öyle ise, ama çok güzel olmuş. Eline sağlık” deyip davul tokmağını yerine
bırakarak ayrıldım.
Akşam evime uğradı.
“İzmir'e gittiğini biliyorum. Bu benden sana hatıra olsun” diyerek para ile
satmaya kıyamadığı davul tokmağını bana uzattı.
Ben gene;
“Sağ ol Hafız. Teşekkürler. Hediyen için çok teşekkürler. Borcum ne” dedim.
Sert ve kesin sesiyle;
“Hatıra dedik ya. . . Sen laftan anlamaz mısın” demez mi ?
Ben;
“Tamam o zaman hatıra olarak kabul ediyorum. Yaşamım boyunca da
saklayacağım. Ama bundan sonra her memlekete geldiğimde bunun borcunu sana
taksit taksit ödeyeceğim. Kaç taksit olduğunu, taksitlerin kaçar liradan başladığını
şimdiden konuşmayalım” dedim.
Tok bir kahkaha attı.
“Hatıra bu hatıra” dedi. Çolak eli ile yerdeki diğer oymaları topladı.
Topallaya topallaya yürüyüp giderken;
“Demek sen de İzmir'e gidiyorsun. . . Demek sen de İzmir'e gidiyorsun.
Demek seni de kabediyoruz ha. . . ” diye diye uzaklaştı gitti.
Satmaya kıyamadığı el emeği davul tokmağını bana “andırak” olarak
vermişti.
Halilibram kimine göre kentimizde fazladan yaşayan biriydi. Kimine göre de
topal, çolak, garip bir deliydi.
Bana göre ise kentimizi tamamlayan kentimizin bir parçasıydı. Halilibram
kentimizden biriydi. Kendimizden biriydi. . . . .
Giderken hüzünle karışık yüzünde işe yaramanın, değer verilmenin
mutluluğu da gözlerinden okunuyordu.
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abasının kolları arasında hıçkıra
hıçkıra
ağlayan
annesi;
“mutsuzum” dedi: çok mutsuzum!
O ise şaşırdı tüm bu gördüklerine. Hiç anneler
ağlar mıydı? İlk defa görüyordu bir annenin,
annesinin ağladığını! Annesi mutsuz olduğu
için ağlıyordu, hem de hıçkıra hıçkıra…
Bu manzara onu çok etkilemiş olacak ki,
uzunca zaman mutluluğun formülünü
düşündü. Bulamadı. Ama kendince bir karar
verdi; ne olursa olsun mutluluğun formülünü
bulacak ve annesinin kulağına fısıldayacaktı.
Böylece onun annesi de arkadaşlarının
anneleri gibi mutlu olacak ve bir daha hiç ama
hiç ağlamayacaktı. Evet, evet mutlaka
bulmalıydı bu formülü. Bulmalı ve annesinin
kulağına fısıldamalıydı…
Peki, ama nasıl bulabilirdi mutluluğun
formülünü? Acaba arkadaşlarıma mı sorsam
diye geçirdi içinden, sonrasında öğretmeni
aklına geldi. Bulmuştu mutluluğun formülünü
kimden öğreneceğini! Her şeyi bilen
öğretmeni mutluğun formülünü de biliyor
olmalıydı. Yarın ilk iş öğretmenine mutluluğun
formülünü soracak, öğrenecek ve annesinin
kulağına fısıldayacaktı bu formülü. Yarın
sabahı sabırsızlıkla beklemeye koyuldu,
hayatında ilk defa bu kadar fazla istedi okula
bir an önce gitmeyi!
Sonunda sabah oldu. Bu sabah
diğerlerinden farklıydı, o kadar farklıydı ki
evde ilk o uyandı. Oysa diğer sabahlar onu
annesi uyandırır ve kendi elleriyle okula
hazırlardı. Bu sabah annesini beklemedi: okul
önlüğünü kendisi giydi, beslenme çantasını
kendisi doldurdu ve koşar adımlarla okulun
yolunu tuttu. Okulun bahçesinde, birkaç
öğrenciyle sohbet eden öğretmenini görünce
adımlarını daha da hızlandırdı…
Soluk soluğa, “Günaydın öğretmenim”
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dedi ve anlatmaya başladı: dün evde gördüklerini, yaşadığı şaşkınlığı ve tabii ki
annesinin bir daha ağlamamasını sağlayacak olan mutluluğun formülünü bulmaya
karar verdiğini! Tüm bunları dinleyen öğretmen, onu kollarının arasına alarak sıkıca
sardı ve sonrasında öptü. “Tüm anlattıklarını anlıyorum canım” dedi ve devam etti:
“Ama aradığın formül bende değil, ben de bilmiyorum mutluluğun formülünü. ”
Yaşadığı tam bir hayal kırıklığıydı. Nasıl olurdu da her şeyi bilen öğretmenleri
mutluluğun formülünü bilemezdi? Oysa bilse bilse öğretmenleri bilirdi bu formülü…
Yoksa bulamayacak mıydı formülü, mutlu edemeyecek miydi annesini?
Dersler birbirini kovaladı ve son zil çaldı… Eve dönmeliydi ama eve dönmek
içinden gelmiyordu. Çünkü annesini bugün de ağlarken görmek istemiyordu. Bir
şeyler yapıp öğrenmeliydi mutluluğun formülünü, eve formülü öğrenip gitmeliydi.
Yürümeye başladı, amaçsızca. Köyden oldukça uzaklaştı… Attığı her adımda
evler biraz daha küçülür oldu. O ise umursamıyordu, tek bir dileği vardı: mutluluğun
formülünü bulmak!
Artık köyü görünemez olmuştu ki karşısında bir grup adam belirdi. Garip
kıyafetleri olan ve bazıları da garip hareketler yapan bu adamların ne işi vardı
burada? Ne yapıyorlardı? Kendine bu soruları sorarken, bir anda içini büyük bir
umut kapladı! Belki de mutluluğun formülünü biliyordu bu adamlar. Gidip
sormalıydı, ne kaybedecekti ki? Kim oldukları, köylerinin civarında ne işleri
olduğunu sormadan, sordu mutluluğun formülünü…
En önde yürüyen, uzun saçlı, gür sakallı adama sordu önce. Sonradan isminin
Sokrates (Evet, bu ismi o da garipsedi!) olduğunu öğreneceği adam “erdemdir”
dedi: Mutluluğun formülü erdemli olmaktır, erdemli olmak ise bilgili olmak… Platon
adlı adam da destekledi bunu: “Evet, mutluluk erdemli olmaktır” dedi. Adının
Aristoteles olduğunu söyleyen adam da onayladı mutluluğun erdemli olmak
olduğunu ama bu adama göre erdem bilgili olmaktan çok eylem içinde olmaktı.
Aldığı cevapları tam olarak anlamasa da cevap alabilmek bile yeterliydi onun
için. Tüm duyduklarını yazmaya başladı. Yazdıklarını annesine okuyacaktı! Derste
anlamadığı konuları da defterine yazar akşam annesine okurdu. Annesi onu dinler,
yazdıklarını okur, anlar ve sonra da konuyu ona tekrar anlatırdı. Bu akşam da böyle
yapacaktı, annesine defterini okuyacak ve kendi anlamasa da annesinin anlamasını
sağlayacaktı mutluluğun formülünü…
Heyecanla devam etti sormaya ve aldığı cevapları defterine yazmaya. Gündüz
vakti, elinde fenerle gezen garip adama yöneldi. Mutluluğun formülünü bir de ona
sordu. Adım Diogenes diyen adam, şöyle anlattı mutluluğun formülünü: “Kendine
yetmektir mutluluk, yani kişinin mutlu olmak için gerekli her şeyi kendi içinde
barındırabilmesidir!” Sonrasında Demokritos adlı adam girdi söze ve kısaca şunları
söyledi: “Çok sevinç, az acı!”
Sonra bir diğerine sordu ve bir diğerine daha… Aldığı cevapların hepsini yazdı
defterine. Sonunda mutluluğun formülünü bulmuştu! Belki kendisi anlamıyordu bu
formülü ama annesine okuyunca annesi anlayacaktı. Hem zaten kendisinin
anlamasına da gerek olmadığını düşündü, ne de olsa mutsuz olan kendisi değil
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annesiydi! Garip kıyafetli bu adamların her birisine teşekkür etti ve koşar adımlarla
evin yolunu tuttu…
Eve girer girmez annesini aradı gözleri. Annesini görür görmez de kucağına
atıldı ve sevinçle haykırdı: “Anne, mutluluğun formülünü buldum! Senin için!”
Annesi şaşırdı, ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.
Bir solukta anlattı her şeyi, dün gördüklerine ne kadar şaşırdığını, ne kadar
üzüldüğünü… Bunun üzerine mutluluğun formülünü bulmaya karar verdiğini ve
bunu öğretmenine sorduğunu. Öğretmeninin formülü bilememesine rağmen yolda
tanıştığı garip kıyafetli adamların kendisine formülü verdiklerini…
Sonrasında defterini açarak hızla okumaya başladı garip kıyafetli adamlardan
aldığı “mutluluğun formülü”nü. O, daha tüm yazdıklarını okuyamadan annesi
kollarının arasına aldı onu, sıkıca kavradı… Teşekkür etti ve artık dünyanın en mutlu
annesinin kendisi olduğunu söyledi. Evet, annesi mutluydu! Demek ki okuduklarını
annesi anlamıştı.
Mutluluğun formülünü bulmuş ve annesinin de diğer anneler gibi mutlu
olmasını sağlamıştı. En azından annesi kadar mutlu olmuştu o da…
Annesini mutlu eden şeyin buldum sandığı “mutluluğun formülü” değil de bu
formüle ulaşmak ve annesini mutlu etmek için verdiği uğraş olduğunu anlaması
uzun yıllar alacaktı. Kim bilir belki de gün gelip unutacaktı tüm bu yaptıklarını. Ama
annesi hiçbir zaman unutmayacaktı; mutsuz olduğu, hıçkırarak ağladığı her an
aklına gelecekti tüm bu yaşananlar. Gözlerindeki yaşı hep bu günü hatırlayarak
silecekti annesi, mutlu olacaktı!
Evet, başarmıştı: artık onun annesi de arkadaşlarının anneleri gibi mutluydu…

‐ 151 ‐

SONSÖZ ÖYKÜ DOSTLARININ
BURADAKİ ÖVGÜLERİ SİZLERLE PAYLAŞMAMIZI FOÇA’DAKİ BİRLİKTELİĞE KATILAN DOSTLAR İSTEDİ.

“Seyrek’ten doğan güneşi, 30 Ekim’de Foça’da soluklayan öykü sevdalılarıydık…
Gökle denizin el ele sergilediği muhteşem güzelliği aynı coşkuyla gören
yüreklerdik. Genç‐yaşlı öykü evrenini renkten renge boyayan kalemlerdik…
Uşak’tan, İzmir’den, Balıkesir’den, Tire’den yurdun dört bir yanından koşup gelen
başka başka insanlardık… Ortak konumuz mutluluk, emeğimiz güzellikti… Etkinlik
sonunda ortaya çıkansa, her yüreğe kazınmış muhteşem bir mutluluk tablosuydu.
İşte bu tabloyu emeği, duyarlılığı, içtenliği ve ilgisiyle yaratan idealist, aydın
insan Sayın YILMAZ SUNUCU’ YA; farklılığıyla tüm Türkiye için bir örnek olan halkın
sesi, başarılı‐ güzel insan Sayın NURGÜL UÇAR’A sonsuz teşekkürler…"
Ersin KÖSEOĞLU
"Bu topraklarda dört yapraklı yoncalara, atlı karıncalara, KEMAL’e ermiş
MUSTAFA’lara, gönüllerimize doğru UÇAR'ken büyüyen NUR'lu GÜL'lere;sanat
sevgisini vatan sevgisiyle yoğurup YILMAZ bir iradeyle halkımıza ileten
SUNUCU'lara,kadınını ve erkeğini bir sayıp onları onurlandıran KÖY'lere inanın pek
SEYREK rastlanıyor.
Foça'da iki gün konuk olarak bulunduğum bu güzel insanların arasında bazen bir
çocuk oldum MUTLULUK arayan, bazen bir yetişkin oldum çocuklarıma ÖYKÜLER
okuyan... Bu etkinliğe katılan her dostun gözlerinden çiçekler toplayıp kalemlerinin
gölgesinde MUTLULUK şarkıları dinledim. Onurlandım, Türkiye’mizin gelecek günleri
için umutlandım; direncimi elli altmış dirençle çarpıp çoğaldım.
İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Yaşatma Derneği 1.Öykü Yarışması'nda emeği
geçen herkesi alkışlıyor; Sayın Nurgül Uçar'a ve Sayın Yılmaz Sunucu'ya bize
kazandırdıkları her şey için teşekkürler ediyorum...”
Hüsamettin KÖSEOĞLU
“Aydınlık şehrin aydın insanları… Gerçekten ana evinde, baba ocağındaydım. Yanınız
da geçirdiğim üç günü en güzel duygularla anacağım, yaşadığım müddetçe.
Gülşen KADIOĞLU
"Biz edebiyat dostu insanları, öykü yazmak için yüreklendiren ve yazdıklarımızı
değerlendirerek ölümsüz kılan Sayın Yılmaz Sunucu ve Sayın Nurgül Uçar'a teşekkür
ederim. Çünkü söz uçar yazı kalır derler. Bu yarışmalar sayesinde kurulan yeni
dostlukların edebiyat adına devamını dilerim. Kalemimiz hep mutlulukları yazsın."
Nilgün ERDEM
“Şehirleri çok km uzaklarda olan, yürekleri öykünün kapı komşusu dostlarla
beraber, üç gün boyunca bir mutluluk yağmuruna yakalandık Foça’da. Bu yağmurun
yağması için hiç birimiz yağmur duasına çıkmadık. Mutluluk birilerine dokunmaktı…
Dokunduk, sarıldık, paylaştık. Bütün değerlerin yastık altına saklandığı bir dünyada
hala böylesine içten, böylesine sıcak insanlara dokunabilmenin ayrıcalığı beni
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öylesine mutlu etti ki. Şehre döneceğim gün kokuşmaya yüz tutmuş bütün virüslü
duygularımı, Foça'nın soğuk sularına attım ve şehre ana rahminden yeniden
çıkmışçasına döndüm. Arkamda bıraktıklarımı hiç bilmem ancak bana kalan tanrısal
bir çocuk huzuruydu.”
Erkan ŞEMİN
“Öykü yarışmalarına katılmak aklımın kıyısından bile geçmezdi. Bir takım kayırmalar
olacağını düşündüğüm için belki de."Kadın" konulu yarışmanızı duyduğumda
içimden bir ses "buna katıl" dedi, ben de o sese uydum. İyi ki de uymuşum, Foça’ya
çağrıldığımı öğrendiğimde gitmeye kararlıydım, ama babamın rahatsızlığı nedeniyle
sadece ödül törenine katılabildim. Övgü ödülü almıştım ve bir sonraki yarışmada
gene ödül alıp Foça'ya gitmek için kolları sıvadım. Öykümün elemeyi geçtiğini ve
Foça'ya davet edildiğimi okuyunca çok sevindim, ama babam gene rahatsızdı ve
Foça'da olacağım günler bakım nöbeti bendeydi. Sağ olsun kardeşlerimden biri
benim nöbetimi devraldı da ben de, insanın hayatında çok az yaşayabileceği günleri
sizlerle birlikte Foça'da geçirebildim. İkincilik ödülümü,16 Kasımda kaybettiğim
canım
babama
atfettim.
Beni
yazmam
konusunda
her
zaman
desteklemişti, bundan sonraki bütün ödüllerim de onundur.”
Merih Doğan BAYSAL
“Karşımızda uçsuz bucaksız deniz vardı ve mevsim sonbahardı. İçeride bir avuç insan
konuşuyordu. Aklıma Amerika da üniversitede gittiğim ''lunch free'' vaka
toplantıları geldi. Yiyecek paketini alır, usulca yerime otururdum. Çok zengin ve
köklü tarihe sahip Türk çocuğu, yabancı bir ülkede karnını zor doyuruyordu.
Memleketimde yan gelip yatan birçok insan yüzünden. Foça da hissettiklerim;
memleketimde ne kadar işe yarar insanların da var olduğuydu. Amerika da
ülkemdeki bazı insanlar yüzünden aç kalmıştım, bugün Foça da ülkemdeki birkaç iyi
adam ruhumu doyurdu.“
Zerrin DEDE
"Mutluluk Öyküleri" güzel gönüllerden esen meltem rüzgârları gibi tadına
doyamadığımız bir kitap oldu. Güzel hikâyelerden oluşan bu kitap büyük bir emek
ve paylaşımla hazırlandı. Foça’da iki gün boyunca yaşadığımız dostluğu unutmak
mümkün değil. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen Yılmaz Sunucu Bey'e ve
Nurgül Hanım’a çok teşekkür ederim.”
Salim NİZAM
“Sayın, Yılmaz Sunucu ve onunla beraber olan tüm gönül dostları acaba hangi
kelimeler ile ifade olunur. Bilmiyorum. Ama bildiğim şu ki bazı kişiler, dünyaya insan
misyonu ile adamlık misyonu ile gelirler ve onlar yaşamları boyunca hep güzel
işlerin insanı olurlar.
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Sanıyorum Yılmaz Sunucu'nun da sorunu bu " Güzel İnsan " olmasında, " Güzel
İşler'in " adamı olmasında, yani adam gibi adam olmasında…” Ahmet Yılmaz
TUNCER
“Ne yazık ki her alanda olduğu gibi edebiyat dünyasında da bir tekelleşme
kokusunu siz de almıyor musunuz? Oysa endişe ve kaygılarımızın artığı ve nereye
varacağını bilemediğimiz bir ortamda, çare olamayacağımız sorunlardan uzak
kalabilmek diyebilmeyi içimize sindiremediğimiz, sonuçsuz didinmelerden kendimizi
koruyabilmenin adına, edebiyat çok güzel bir ilgi alanımız olmalı.”
Kadriye COŞAR
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31 EKİM 2009 FOÇA LEON OTELDE MUTLULUĞU SAYIN PROF.DR. TURAN ÖRNEK
VE DR. HAKAN TARTAN’DAN DİNLEMEYİ KİTLEYE BU ŞEKİLDE DUYURDU.
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ÖNÜMÜZDE Kİ YILLARDA DA BENZERİ KUTLAMALARA SİZLERİ DE BEKLİYORUZ.
İZMİR KUŞ CENNETİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ
ÖYKÜ YARIŞMASI KUTLAMA VE ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI
30 Ekim 2009 Cuma
Saat
14:00 – 15:00 Foça Leon Otelde Toplanma, tanışma, otele yerleşim ve
“HOŞ GELDİNİZ ÇORBASI” sunumu
15:00 –…….
Kuş Cenneti Gezisi için Harekat
16:00 – 18:00
Kuş Cenneti ve Seyrek’i Tanıma Gezisi
18:00 – 19:00
Kuş Cenneti Kantinindeki Seyrekli Bayanların
Oluşturduğu
‘Anam Evi’ Çalışma Grubundan Kahvaltı Sofrası ve
“ ÖYKÜ OKUMA”
19:00 – ……
Otele Dönüş
20:00 – ……
Otele Ulaşım
20:00 – 21:00
Otelde “ÖYKÜ OKUMA”
21:00 – ……
Serbest Saat
OTELDE KONAKLAMA
31 Ekim 2009 Cumartesi
Saat
09:00 – 10:00
Otelde Sabah Kahvaltısı
10:00 – 11:00
Öykü Okuma
11:00 – 12:00
Serbest Saat (Katılımcıların otel çevresini ve Foça’yı tanımaları)
12:00 – 13:00 Otelde Sucuk – Ekmek Keyfi
14:00 – 16:00
Prof. Dr. Turan ÖRNEK “Mutluluk Kavramı”,
Dr. Hakan TARTAN (Konak Belediye Başkanı) “Kentte Mutlu Olmak”
sunumları ve katılımcılarla konular üzerine söyleşi.
16:00 – 17:00
Öykü Okuma
17:00 – 19:00
Serbest Saat
19:00 – 24:00
Otelin Müzik Grubundan Türküler ve Oyun Havaları Eşliğinde Akşam
Yemeği
OTELDE KONAKLAMA
1 Kasım 2009 Pazar
Saat
09:00 – 10:00 Otelde Sabah Kahvaltısı
10:00 – 12:00
Ödül Töreni
12:00 – …….
(2010’da Göç Konulu Öyküler İçin Yapılacak Törende Buluşmak Üzere
Esenleşme.) Sayın Öykü Emekçileri ve Sayın Öykü Dostları; Seyrek Belediyesi ile
başlattığımız Öykü Yarışmamızı İzmir Kuş Cenneti Yaşatma ve Geliştirme Derneği ile
yürütüyoruz. Tüm öykü dostlarını yukarıdaki program içeriğinde etkinliğimize bekliyorum.
Nurgül UÇAR İzmir Kuş Cenneti Yaşatma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
1.
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PROF. DR. TURAN ÖRNEK, KAPATILAN SEYREK BELEDİYE BAŞKANI NURGÜL UÇAR,
ETKİNLİK SORUMLUSU YILMAZ SUNUCU, PROF. DR. SADUN KOŞAY, SÖYLEŞİ
SONU TEŞEKKÜR ANINDA.

ÜÇ GÜNLÜK BİRLİKTELİĞİMİZE KATILAN YAZARLAR VE ÖYKÜ DOSTLARI.

‐ 157 ‐

‐ 158 ‐

‐ 159 ‐

ÜÇKATLI ÜÇÜ DE KULLANILIR UŞAK ÜNALAN MAHALLESİ BODUR SOKAK NO 12 DE
BULUNAN SAYFADA RESMİNİ GÖRDÜĞÜNÜZ DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM BU EV EŞİNE AZ
RASLANAN SİVİL TÜRK MİMARLIĞIUNIN ÖZGÜN ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR.
BU NEDENLE BU EVİ KİTLE ÖRGÜTLERİNE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİNDE KARŞILIKSIZ
KULLANMALARI İÇİN HAZIRLIKLARIMI SÜRDÜRÜRKEN FARKLI BİR SAV İLE
KARŞILAŞTRIM.
DEDESİ UŞAKLI RUM OLAN KOSTAS PANDOZOĞLU İSİMLİ BİRİSİ FRANSICA
"VATANIM UŞAK," İSİMLİ BÜYÜK BOYUKLU 240 SAYFALIK BİR KİTAP YAZIP BU EVİN
DEDESİNİN YAPTIRDIĞINI O YAPITI İLE DÜNYAYA ANLATMAYA BAŞLADI.
HAZIRLADIĞI YAPITTA SAYFALARCA BENİM UŞAK ÜZERİNE YAYINLADIĞIM
YAPITLARDAN ÇALINTI YAPARKEN KİTABIN KAPAGINADA BENİM ÇEKTİĞİM BİR
FOTOĞRAFI KOYMUŞ.
UŞAK VE SEYREK – FOÇA ARASINDA KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK UŞAK YAREN
EVLERİNİN ÖYKÜSÜNÜ VE BUNU ÜZERİNE GELİŞMELERİ, ÇALIŞMALARI GAZETEDE
ÇIKAN HABERLERİ www.dundenbuguneusak.com SİTESİNİN YAREN EVİ SİTESİNDEN
OKUYABİLİRSİNİZ.
BU KONUDA SİZLERDEN DE ÖNERİ VE KATKI BEKLİYORUM.
İLETİŞİM: yilmazsunucu@mynet.com
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