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

 
* * * * * 

Yukarıdaki sunumu 2009 yılı  yarışmamız için yazmıştım. 
Evdeki hesap çarşıya uymuyor. 

Şu anda ne “ Seyrek Belediyesi” ne de “ İzmir Doğa ve Kültür Derneği “ var. 
Bunun yanında sivil toplum hareketi olarak başlayan,  

“ Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu” etkinliklerini sürdürüyor. 
Bu grup üzerine kitabımızın bundan sonraki sayfalarında yeterince bilgi var. 

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

adıyla yoluna devam ediyor. 
Elinizde ki yapıt yeni isimle  yürüdüğümüz bu yolun ikinci basamağı 

Önümüzde daha yürüyeceğimiz çok yol var. 
Kısa dönemde beldemizde hızla artan üniversiteli gençlerimizin konaklamaları ve 
beslenmeleri için yurtlar, pansiyonlar ve sağlıklı beslenme ortamları yaratacağız. 

Bu yolu sizlerle de birelikte yürümek istiyoruz.. 
Anaların evi yaşamın başlangıcı, eğitimin temel taşıdır. 

Daha başka güzelliklerde buluşmak dileğiyle, 
sizleride bekliyoruz. 

 
Nurgül UÇAR 

Seyrek Anam Evi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı 
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SEYREK ANAM EVİ ÇALIŞMA GRUBU 
1. ÖYKÜ YARIŞMASI KOŞULLARI 
Genel Koşullar 
1) 2012 Yılının Konusu, “Anne (Kadın)Gözü ile Ev (Evim)  “ dir.  
2) Yaş, ülke, uğraş, cinsiyet gözetilmeksizin dileyen herkes katılabilir. 
3) Komşu ülke (ler)den katılacaklar, ürünlerini kendi dillerinde gönderebilirler. 
4) Bilgisayar ortamında (Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı ölçüleriyle) yazılacak. 
Ayrıca öykülerin uzunluğu 3 sayfayı geçmemelidir. 
5) Onbeş  kopya olarak hazırlanacak  öyküler ayrı ayrı sol üst köşesinden zımbalanmalıdır. Her 
katılımcı bir öykü ile yarışmaya katılabilir. Birden fazla öykü gönderenlerin dosyaları değerlen-
dirmeye alınmaz. 
6) Öykülerde açık ad ya da imza kullanılmamalı, üç rakam ve üç harften oluşan (örneğin "942 
İYS" vb.) bir rumuz yazılmalıdır. Öykücünün “adı, soyadı, adres ve telefonları, yaşam öyküsü, 
katılımcının fotoğrafı Öykünün CD’si ile birlikte ayrı bir zarfa konmalı, öykülerde kullanılan 
rumuz bu zarfın üzerine de yazılarak zarf kapalı olarak aynı zarfın içine konulmalıdır. 
7) Öykü Yarışması için son katılım tarihi, 31 Aralık 2012’ dir. 
8) Dereceye giren ve övgüye değer bulunan öyküler, İzmir Doğa ve Kültür Derneği’ nin kültür 
yayını olarak bir kitapta toplanacaktır. Bu yapıt 1000 adet bastırılacak; dereceye girenlere, ya-
rışmaya katılanlara 23 Nisan 2013 Ekim Çocuk Bayramı’mızın arkasından gelen cumartesi ve 
pazar günü Öykü Günleri şeklinde kutlanacak ve okurlara armağan edilecek, ayrıca kütüphane 
ve kitaplıklara, basına ulaştırılacaktır. 
Başvuru; 
Öyküler;  
Yılmaz Sunucu  
Öykü Yarışması Genel Yönetmeni  
PK:66  Bornova / İZMİR  adresine PTT ile gönderilmelidir. 
 
Ayrıntılı bilgi için: 
Tel: 0(536) 330 62 62  - 0 543 290 62 62 Fax: 0(232) 445 63 67 ve  
E-posta: yilmazsunucu@mynet.com , duyurular için www.yilmazsunucu.com ve  
www.usakbilgibankası.com sitesinden geçmiş yılların görüntülerine ulaşabilirsiniz. 
2012 Yılının Seçici Kurulu (Soyadı sırasına göre): 
1- Doğan ERSOY - Didim Sanat Galerisi Sahibi, 2- Prof. Dr. Ergül ERSOY - Didim Sanat Galerisi 
Yönetmeni, 3- Dr. Hakan TARTAN - Gazeteci  Yazar (İzmir Konak Belediye Başkanı), 4- Kezban 
ŞAHİN TAYSUN - Araştırma Mühendisi - Yazar  5- Ayten NAZA - Öğretmen ve 6-A.Ziya Öğüt-
çen-Dikili Ekin Kurucusu,Yazar dan oluşmaktadır. 
 
2012 yılı Ön Seçici Kurulu ise 
Bornova’dan Emine AYKUT, Nurşen TÜRKEL, Nazile ŞANLITÜRK,Gazi TÜRKEL,  Karşıyaka’dan 
Samiye MÜLAYİM,Dr. Mirtay ONAY,Villakent’den Ayşen SUNUCU, Sevgi ZENGİN, Seyrek'ten 
Hasibe HOŞSOHBET,Perihan UYSAL,Muhterem ÖZCAN Uşak’tan Yusuf BODUR,Zühal 
BAŞPINAR Ulubey’den Mustafa KAYTAN ve Denizli’den İbrahim NAZA’dan oluştu. 
 
Önceki  Yılların Ödülleri ; Birinci: Plaket,100 adet yarışma kitabı İkinci: Plaket, 50 adet yarış-
ma kitabı Üçüncü: Plaket, 25 adet yarışma kitabı. Kitapta öyküsü yer alan tüm yazarlara 5’ er 
adet kitap ve katılım belgeleri sunularak Foça Leon Otelde katılımcıların konaklaması ile öykü 
günleri şeklinde açıklanmıştır. 
2011 yılı için ödüller ve değerlendirmeler yeniden bildirilecektir.  
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BU DİZİNİN İLK İKİ BASAMAĞININ YAŞAM ÖYKÜSÜ 
 

 Bir gün televizyonun karşısında kanaldan kanala atlarken  
Sayın Nurgül UÇAR’ın görüntüsü ve konuşmaları ile karşılaştım. 
 Durdum,  dinledim. 
 Güzel şeyler söylüyordu. 
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulun da olan Seyrek Beldesi içindeki Gediz 
Koleji için çok farklı düşünceleri vardı. 
 ‘‘Orası bizim ödeme planlarımız içinde bize verilirse orada uluslararası ses getirecek 
özürlüler okulu açmak istiyorum,’’ biz temelde insanı önemsiyoruz. Eğitimin ülke sınırları 
içindeki sorunların ilk sırasında yer alması gerektiğine inanıyoruz,’’ diyordu. 
 Konuşmaları sürgit eğitim üzerine, katılımcı yönetim üzerine idi. 
 Ben de Seyrek Beldesi Villakent Mahallesinde oturmak üzere hazırlanıyordum.  
Hemen oturup Sayın Nurgül UÇAR’ a bir mektup yazdım. 
 Beni daha yakından tanıması için yapıtlarımdan da gönderdim.Üç gün sonra tele-
fondaki ses ‘‘Ben Seyrek Belediye Başkanı’’ diye söze başladı. Ses tonundan mutluluğu 
belli oluyordu. 
 “Bekliyorum, tanışalım“ dedi. 
 Uşak’ta olduğumu en kısa zamanda tanışmaktan mutlu olacağımı söyledim. 
 Üç gün sonra Sayın Nurgül UÇAR’ı makamında ziyaret ettim. Yıl 2004 idi.   
Neler yapabileceğimizi konuştuk. Şu anda  yıl 2012. 
  
 Yapılanlara Seyrekli bayanlar ve gençler tanık.  
 Sizlerde Seyrek Belediyesi'nde gerçekleşen etkinlikleri sıradaki sayfalarda okuya-
caksınız.  

 Yılmaz Sunucu 
 

 
Mutluluk öykülerini yaratan öykü dostları
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YARIŞMANIN ÖZ GEÇMİŞİNE GELİNCE: 
 
* " Seyrek Beldesi, coğrafi konum olarak İzmir'de Kuş Cenneti'nin kuzeyinde yer alıyor. 
Bu yarışma, yeni yazarları yazmaya özendirmek ve belli konularda özgün ürünler üret-
mek amacıyla Seyrek Beldesi Belediyesi Başkanı Nurgül Uçar'ın ve Yazar Yılmaz Sunu-
cu'nun  “Ekimde Ekin Günleri” kültürel etkinlikleri içeriğinde 2006 yılında başladı. İlk yıl 
“Dostluk ve Komşuluk” İkinci yıl ‹Kadın›  konulu  övgüye değer görülen öyküler aynı isim-
le seçkilerde toplandı. Seyrek Belediyesi Kültür Yayını olarak bir seçkide toplandı.  2007 
yılında “Kadın” konusunda düzenlendi ve “Kadın Öyküleri” seçkisi de Yılmaz Sunucu ta-
rafından derlenerek 2. Seyrek Belediyesi Kültür Yayını olarak yayınlandı. 
 Bu yılın (2012) konusunu yarışma koşullarından okur musunuz ? 
 Ürünlerinizi bekliyoruz.  
“Dostluk ve Komşuluk” konulu  Seyrek Beldesi Belediyesi 1.Öykü yarışması (2006) so-
nunda 
 
Birincilik Ödülü, “Keşke Yanı Başımda” adlı öyküyle Seviye MERİH 
İkincilik Ödülü, “40 Merdiven” adlı öyküsüyle Haluk SÖNMEZ  
Üçüncülük Ödülü, “Hasık” adlı öyküsüyle Nazmi BAYRI 
Övgü Ödülü, “Beklenmeyen Çağrı” adlı öyküsüyle Nilgün ERDEM ,   
“Sınav Öncesi Birgün” adlı öyküsüyle Erşen BİLAL ve   
“Önsöz” adlı öyküsüyle Halil AYAN 
“Kadın” konulu Seyrek  Belediyesi 2.Öykü yarışması (2007) ile 
Birincilik Ödülü, “O Yaz Birden Bire Büyüdüm” adlı öyküsüyle Aysun SEZER  
İkincilik Ödülü, “Göç”adlı öyküsüyle “Filiz BİLGİN” ve “Ve Perde Kapandı” adlı öyküsüyle 
Hande BABA, Üçüncülük Ödülü, “Tutsak” adlı öyküsüyle Özlem GİRGİN AYDIN, Övgü 
Ödülü, “Annemin Feneri ve Gözler” adlı öyküsüyle Kezban ŞAHİN TAYSUN , “Güzelim” 
adlı öyküsüyle Merih Doğan BAYSAL ve “Saçlarımı Geri Ver” adlı öyküsüyle Oya USLU 
isimli yazarlar paylaştılar.  
 Elinizdeki yapıt, Seyrek'te açılan bu yolun İzmir Kuş Cenneti Yaşatma ve Geliş-
tirme Derneği ile yürütülen yolun devamı..." 
 
* Bu yazı Özgür Pencere isimli elektronik gazetedeki Kezban Şahin Taysun imzalı yazıdan 
alınmıştır.                                              
Öykülerin tümüne e-kitap olarak www.yilmazsunucu.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 
  "Savaşın Getirdikleri" konulu öykülerin tümünü bu yapıtta okuyabilirsiniz. 
 Bu yapıtın sanatsal boyutunu tartışabilirsiniz. 
 Unutmayalım uzun bir yürüyüşe ilk adımla başlanır. 
 Şimdilik Öykü Yarışmasının altıncı adımındayız. 
        Yolumuza “ Anam evi Çalışma Grubu ” adı ile devam ediyoruz. 
        Sizlerin katkılarıyla daha çok şeyler yapacağız. 
 Yeter ki elele verelim. 
Öyle değil mi ? 
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Seyrek Belediyesi Anam Evi Çalışma Grubu bir çalışma anında 
 

 
 

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

 
 

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

lar Kendi Markalarıyla üretiliyor.  
Farkı Seyrek Sucuklarında  

fark ediniz. 

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

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

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

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

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

 
Bu gezilerde gelen gruplara mutfak ürünlerini sunan Seyrekli arkadaşlarımız ise; 
1-Ayşe Korkmaz . . . . . . . . . Gözleme, 2-Zehra Özbek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boğça 
3-Pervin Uysal. . . . . . . . . . . Ekmek, 4-Remziye Akçay. . . . . . . . . Yaprak Sarma 
5-Şükriye Erel . . . Börek, 6-Pervin Uysal. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Börek 
7-Gülay Atmaca. . . . . . . . . . . Ayran, 8-Şükrüye Erel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pey-
nir 
9-Ayşe Diricanlı. . . . . . . . . . . . . Pizza, 10-Semra Özcan. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
11-Meryem Çimen. . . . . . . . . . . . . . . Börek, 12-Şükran Süvarioğlu. . . . . . Ayran 
13-Muhterem Özcan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yumurta hazırlayarak ge-
len gurupların damak zevklerine kendi mutfak ürünlerini sunmuşlardır. 20 kişiyi 
aşan grupları İzmir’ de istedikleri semtten alıp gezi sonunda istedikleri semte bırak-
tık.  
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 bayanla-
rın 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 ürünleri-
mizle birlikte diğer ürünlerimizi pazara sunacağız. Daha geniş pazarlar arıyoruz. 
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Seyrekli farklı arkadaşlarımızda farklı mutfak ürünleri ile S. E. S. İ. M’e katılırken ça-
lışmalarımız 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 dam-
lama 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 siz-
lerin 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 
 

 

Atatürk’ün doğduğu köyden geriye kalan köy camiin minaresinin temel                                  
kalıntılarından başka tek bir taş kalmamış… 
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PINAR FULYA ÖZORHON 
GEBEŞOĞLU 

1980 Ankara doğumlu. Atatürk 
Anadolu Lisesini  ve Bilkent 

Üniversitesi ni başırılarla bitir-
di.  Yüksek Lisansını ABD'ye gi-
derek Texas A&M Üniversite-
sinde Master derecesini ta-

mamlayıp yurda döndü.  
Şu anda Hazine Müsteşarlığında 
çalışmakta ve Gazi Üniversitesi 
İ.İ. Bil. Fak. İk. Böl. Doktora  ça-

lışmasını tamamlamaktadır. 
 
 

Yarışmaya Ankara'dan  
katılıyor.  

 

HALİMA’NIN DUASI  

Gündüz uyumalıyım. Raşid gece kalkar. Uyan-
dığında ilk iş bana seslenir. Benden cevap ala-
mazsa korkar, ağlar. Şimdi yatmalıyım ki gece 
boyu dinç kalabileyim. Halima, der dürter beni. 
Ne var, diye uykumda mırıldanırım. Sırtımı çe-
virecek olsam geceliğimden çeker, çiş der. Kal-
kıp çişe götürmem gerekir. Yatağını ıslatacak 
olsa, Allah korusun kemerle döverler. Bir kere 
tutamamıştı çişini, yarası günlerce sızladı. Ba-
zen çişi gelmez de susamış olur. Yine tuvalete 
götürmek lazım. Tuvaletteki su pis kokuyor 
ama başka su yok. Raşid kendi gidemez, yolu 
bulamaz. Hem merdivenler var. Nasıl inip çıka-
cak. Sonra bekçi var. Uyanık olmam lazım. 
Gündüzleri kalabalık olur burası. Gündüzleri 
kolay değil öyle kuytulara çekilmek. Verdiği 
şeylerden yemez içmezsen, yaramazlık yapıp 
cezaya çekilmezsen... 

 

Bazen ne çişi gelmiş olur ne de susamış. Öyle-
sine çeker geceliğimin eteğini. Yapma, derim 
yırtacaksın, elimde bir tek bu kaldı. Omzunu 
silker mahcup. Hadi yat uyu, derim. Ağlar, kı-
yamam. Yanıma alır sarılırım. Çok özlüyorum, 
der. Susarız. Ya sen, diye sorar, sen de özlüyor 
musun? O vakit beraber ağlarız. Birbirimize sa-
rılıp sessizce ağlamanın bir büyüsü vardır. Za-
man daha hızlı geçer. Sabah daha çabuk gelir. 
Raşid avunur, ben kendimi daha güçlü hissede-
rim. Acılarımız hafifler, sakinleriz. Gözyaşları-
mız dua gibi büyülüdür. Evimizdeymiş gibi ılık, 
huzurlu bir duygu dolar içime. 

 

Dua etmeyi annem öğretmişti bize. Uyumadan evvel yatağımızda bağdaş kurup, 
avuçları bitiştirip elleri havaya açmayı O göstermişti. Onun öğrettiği gibi, Allahım 
derim, lütfen Raşid’e sevgi dolu bir aile nasip et. Yakınlarda bir gün yurda ziyarete 
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iyi kalpli bir çift gelsin. Raşid’i görüp acısınlar haline. Duanın gerisi biraz hayal gibi 
olur. Ailenin güzel, temiz bir evi vardır. Mutfakta mis kokulu yemekler pişer. Ra-
şid’in bir yatağı, kim bilir belki kendi odası olur. Hatta onu hor görmeyen başka kar-
deşleri bile olabilir. Benim kadar olmasa da severler Raşid’i, korur kollarlar. Öyle 
çok ihtiyacı var ki bütün bunlara... 

 

Raşid’le ilgili hayallerim bir türlü bitmez. Onu evlat edinenler iyi insanlar oldukları 
için Raşid’i okuturlar. Durumları iyi olduğundan ona özel okullara, kitaplara yeter 
güçleri. Raşid mutlu büyür. Kendini kurtarır. Bir daha bomba sesi duymaz. Bütün 
acılarını unutur. Avunur. Kemer yaraları kapanır. Gözleri artık sızlamaz. Hiç kimse 
ona kuytularda hapis cezası veremez. Raşid zaman durmuşçasına mutlu kalır. Hatta 
öylesine durur ki zaman, markette olanlar hiç yaşanmamış gibi olur.   

 

Sıra kendime gelemeden Raşid böler duamı. Abla, der, neredeydik? Marketteydik, 
derim. Ne yapıyorduk, diye sorar. Alışveriş, derim kim bilir kaçıncı kez. Babam da 
yanımızda mıydı? Aynı şeyleri defalarca anlattırdığı halde her akşam tekrar sorar. 
Evet derim, annem, babam, sen ve ben marketteydik. Neden gitmiştik abla? Ye-
meklik malzeme almak için, derim. Abla keşke gitmeseymişiz, der. Keşke, derim. 
Keşke. Abla, der, hiç düşündün mü o gün markete gitmeseydik şimdi nerede olur-
duk. Evde olurduk belki, derim. Keşke evde olsaydık, der. Keşke, derim. Şimdi evde 
olsaydık ne yapardık diye sorar. Artık yeni hayaller kurma zamanıdır. İsim şehir oy-
nardık, derim. Annem tarçınlı kek de pişirir miydi diye sorarken bir gülümseme ya-
yılır yüzüne. Evet, derim tarçınlı, üzümlü kek. Raşid’in en sevdiğinden. Akşama ba-
bam gelince köfte de yerdik hep beraber, diye tamamlar. Evet. Bezelyeli, havuçlu 
top köfte. Abla ben annemle babamı çok özledim. Ağlama artık Raşid, derim, bak 
söz verdin. Hem sonra ağladığın zaman gözlerin daha çok ağrıyor. Tamam, der, 
usulca. Yine de sorar, abla madem benim gözlerim yok artık o zaman nasıl bu kadar 
çok ağrıyorlar? Bilmem, derim. Bilmiyorum ki Raşid. Peki, der çaresiz, gördün mü? 
Anneme, babama ne oldu, gördün mü?? Yok, derim, pek bir şey göremedim. Neden 
her şeyi gördün de bunu göremedin, der. Raşid’in soruları bitmez. Bayılmışım, de-
rim. O korkunç sesi duydum sadece, sonra bayılmışım. Nasıl biliyorsun peki öldükle-
rini? Ya ölmedilerse, ya bizi kaybettilerse, ya şimdi bizi arıyorlarsa? Hastanede dok-
torlar söyledi, diye cevaplarım. Havada uçuşan elleri, ayakları anlatmam. Çıkan 
yangını, cesetlerin küle dönüşünü, Raşid’in kanlar içindeki yüzünü, ateşle sarılı elle-
rini... Buraları geçerim.  
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Hani, derim, bir keresinde maça götürmüştü babam seni. Hani maç dönüşü yine 
senin sevdiğin köftelerden yapmıştı annem. Evet der, buz gibi limonata da yapmıştı. 
Evet derim, o gün kek yoktu, çikolata vardı. Abla, der, ben çikolata yemeyi de özle-
dim. Başımla onaylarım, ben de özledim Raşid. Sence bir daha ne zaman çikolata 
yeriz, diye sorar.  Ziyaretçi gelirse getirir belki derim.  Ziyaretçi gelirse bizi de evlat 
edinir mi abla? Seni kesin isterler, derim. Neden, der cevabını bilirmiş gibi keyifle. 
Çok tatlı ve küçüksün de ondan derim. Neşelenip güler. Ben seni de isterim ama, 
der. Başka oyuna geçeriz. Yok derim, ben büyüğüm beni almayabilirler o yüzden 
seni isteyen biri çıkarsa ben gelemesem de gitmen lazım. Ama bir tek sen kaldın, 
deyip boynunu büker. Yeniden başlar ağlamaya. Geceleri Raşid’i avutmak zor olur. 
Şimdi uyumam lazım ki bütün bunlarla uğraşabileyim.  

 

Abla der, bekçi çikolata veriyormuş çocuklara. Hayır, derim sert bir tonla. Hayır, Ra-
şid bekçiden hiçbir şey almayacaksın! Ama tavana çıkmaktan korkmayan çocukla-
ra.. Hayır derim, hiç konuşturmam Raşid’i. Ondan asla bir şey almayacaksın. Yılan 
şeker bile mi diye sorar bütün saflığıyla. Olduğumdan daha kızgın biçimde asla de-
rim, bana söz ver, onunla asla yalnız kalmayacaksın. Beni anlar aslında. Yalandan 
mızmızlanır, sen de söz ver o zaman, der, beni hiç yalnız bırakmayacaksın. Söz, de-
rim. O zaman, der, beni oyuna getirmiş gibi neşelenerek, beni evlat edinirlerse de 
yanımda kalacaksın. O başka, derim. Beni istemezlerse gelemem. Sen gitmek, bu-
radan kurtulmak zorundasın.  Tekrar suratını asar. Kıyamam. Raşid’e hiç kıyamam. 
Tamam, derim, üzülme. Gel, dua edelim. 

 

Bekçiyi kollar, yatakta bağdaş kurarız. Avuçlarımızı bitiştirince kimseyi uyandırma-
mak için Raşid’in kulağına fısıldarım, Allahım lütfen bizi evlat edinecek iyi insanlar 
gönder. Raşid’i ve beni alıp götürsünler. Temiz ve huzurlu bir evleri olsun. Bizi okula 
göndersinler. Sebzeli top köfte pişirsinler, diye ekler Raşid. Kendimi tutamam güle-
rim. Raşid peş peşe sıralar öbür isteklerini de, üzümlü kek, yaz sıcağında buz gibi li-
monata, bir sürü çikolata, yeni ayakkabılar, bir de futbol topu... Gece uzun... Güneş 
doğmak bilmez. Duamız bitmez. Uykudan gözlerim kapanır. Tamam, derim, ÂMİN. 
Eteğimden çekiştirir, abla der çok önemli bir şeyi söylemeyi unuttuk. Neymiş o, de-
rim. Biz, der Halima ve Raşid, Bağdat’ta Kimsesiz Çocuklar Yurdundayız. 
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İsmail PİŞER 

1989 yılında, Türkiye’nin en gü-
zel şehrinde, İzmir’de doğdum. 
Üniversite eğitimim için Mer-
sin’e yerleştim. Birkaç yıldır 

Mersin’in yerel gazetesinde kö-
şe yazarlığı yapıyorum. Yazmak 
benim için terapiye gitmek gibi. 
Herkesin bir yaşam amacı var-

dır. Benim amacım da bu galiba. 

SAVAŞ MEYDANINDAKİ 
PİYONLAR 

 “İki ordu karşılaştığında en öndeki-
ler daima ölür” demişti sevdiğim birisi. Ben şu 
an en öndeyim. Elimde henüz birkaç ay önce 
tanıştığım bir tüfek. Topuklarımızı toprağa vu-
ra vura koşuyoruz. Aman tanrım. Şu insanla-
rın yüz ifadelerine bak. Nasıl da nefret dolu. 
Bir insan gırtlağına kadar kinle dolabilir mi? 
Adem ve Havva’dan türeyip nasıl böyle cana-
varlaştık? Ben ise muhtelif duygular içinde-
yim. Korkuyorum, bacaklarım titremekten 
birbirine çarpıyor. Git gide yaklaşıyoruz, ne-
feslerini ve korkunç hırıltılarını duyabiliyo-
rum. Öleceğim, biliyorum. 

 Şu an silah arkadaşlarım ne düşü-
nüyorlar acaba? Benim aksime çok kararlı gö-
rünüyorlar. Bence şu an dua ediyorlardır. Ben 
ise çarpışmaya saniyeler kala, ihtimaller üze-
rine kafa yoruyorum. Kazanırsak ne olacak? 
Zafer bize ne getirir? Biraz daha toprak, biraz 
daha petrol, biraz daha ganimet… Fakat ben 

idrak edemeyeceğim galiba. En öndekiler her zaman ölür. Belki, belki bundan yüz-
yıllar sonra kahramanlığımın bir filmini çekerler. Şöyle bir bakıyorum da, yanımdaki 
sarışın askerin de filmini çekmeliler. Hem o benden daha yakışıklı. Tüfeğini çok da-
ha şık tutuyor. Ben doğru düzgün taşıyamıyorum bile. Yaşlı ve hastalıklı bir adam 
gibi titriyorum. Avurtlarım çöktü. Korkuyorum. 

 Ölmek istemiyorum. Eğilip botlarımın bağcıklarını mı bağlasam? Hem bir-
kaç sıra geriye düşerim o zaman. Şimdi anlıyorum ki, ben kahraman olarak doğma-
dım. Bundan kırk sene sonra, az sayıda saç teliyle kelini gizlemiş bir ihtiyar olmalı-
yım ben. Lakin burada ne işim var? Neden savaşıyoruz? İkinci dünya savaşına katı-
lan ülkelere baksanıza! Sovyetler birliği dağıldı. Avrupa münferit durumlara düştü. 
Almanya’da Hitler canice bir öjeni politikası uyguladı. Mussolini ırkçı görüşleriyle 
Etiyopya’da on beş bin insanı katlettirdi. Milyonlarca masum hayat yitip gitti. Tek-
nolojide, tıpta, bilimde, sanatta ne de güzel değerlendirilebilecek bir on sene heba 
edildi. Bunun nesi iyi? Ya o Amerika’ya ne demeli? Avrupa ergen çocuklar gibi didi-
şirken ne kadar da güçlendiler? Demek ki güçlenmek için bazen de sükunet gerek. 
Keşke bunları Generale anlatabilseydim. Hoş, beni dinlemezdi ki. 
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 Hayat bir satranç oyunu. Ben ise bir piyonum. Acımasızca ileri sürülüyo-
rum. Hiçbir değerim yok. Yüzyıllar sonra kitaplarda istatistik olacağım. Derslerde 
şöyle anlatılacak, “iki ordu falanca yerde çarpıştı, falanca kazandı”. Bunları çocukla-
rıma ben anlatamadıktan sonra ne kadar anlamsız! Belki filmimi çekerler. Peki ya 
hangi birimiz başrolü oynayacak? On binlerceyiz. İsimsiz on binlerce suret. Satranç 
tahtasında şah olmayı dilerdim. Eğer şah olsaydım bu savaşı derhal durdururdum. 
Evime gider karımla birlikte olurdum. Kahrolsun, neler düşünüyorum ben? Artık sa-
niyeler kaldı. Tüfeğimin emniyeti açık mı acaba? 

 Eğer daha uzun yaşayabilseydim yazar olmak isterdim. Kuş tüyünü mü-
rekkebe batırmak ve kelimelerle resim yapmak. Dünyanın portresini harflere dök-
mek. “Mürekkebin kuruduğu yerde kan akmaya başlar” demişler. Bu çorak arazide 
mürekkep çoktan kurumuş. Herkes kan istiyor. Biz de az sonra gözü dönmüş tanrı-
lara istediklerini vereceğiz. Bir Roma gladyatörü gibi görsel şölen sunacağız. Zeus 
bizim onurumuza şimşekler çaktıracak. Kanlarımız yağmura bulanıp toprağı besle-
yecek. Kim bilir, belki yüz sene sonra çocuklar burada, devasa ağaçların altında koş-
turacak. Savaşlar bitecek. Vakit gelecek, aşk tanrısı Eros’un mesaisi başlayacak. Ben 
göremeyeceğim. Kaderim böyle yazılmış. Kimisi küllerinden doğar, kimisi ise kül 
olarak doğar, kül olarak kalır. Ben Eyyafyallayöküll dağından fışkıran bir avuç külüm. 
Evet, yazar olabilseydim kitabıma kesinlikle böyle yazardım. 

 Hayatımı gözden geçiriyorum. Film şeridi gibi değil, takvim yaprakları gibi. 
Yaşadığım şu kısa süreçte hep gönül insanı oldum ben. Tam yirmi sekiz sene, her 
çeşit duyguyu benliğimi teslim edercesine yaşadım. Tezcanlı ama ürkektim. Zor za-
manlarda kafasını toprağa gömen bir devekuşuydum. Kırılgandım. Kırılgan olmak 
ne demektir bilir misiniz? Engelli maratonda güçlüler birinci olurken, arkalarda kalıp 
tökezlemektir. Kırılgan olmak, gururun ve onurun hariç, her şeyi kaybedebilme ris-
kine sahip olmaktır. Gururlu ve onurluyum. Ama ölesiye korkuyorum. Kırılgan oldu-
ğumu düşmanlara hissettirmemeliyim. Zira düşman boğazına takılamayacak kadar 
kolay lokmayım. Çocukken kavga bile etmedim ben. Uzlaşı dururken kavgaya ne 
hacet. Şimdi ise ne idüğü belirsiz bir savaşın içinde, hatta tam merkezindeyim. 
Ölümün pis kokan nefesini tüm gözeneklerimde hissediyorum. 

 Nasıl olsa birazdan öleceğim. Size açık sözlerle konuşayım. Bu savaş kai-
nata hiçbir şey kazandırmayacak; tam aksine. Dünya üzerindeki en zengin ülke in-
san ruhudur ve birazdan buradan on binlerce ruh göçüp gidecek. Her savaş ilim ışı-
ğını biraz daha söndürecek. Toprak kızıla boyanacak. İnsanlara anlaşmaları için be-
yin veren tanrı her seferinde daha çok utanacak. Ben az sonra öleceğim. Yanımdaki 
sarışın asker de ölecek. Başımı arkaya çevirip bakıyorum da, en çok ben korkuyo-
rum galiba. Askerlerin suratları ifadesiz. Jest ve mimikleri yok. Bedenleri gibi ruhları 
da kamufle olmuş. Hepsi azimli ve korkusuz. Doğal olan ben miyim, yoksa onlar mı? 
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 İşte şimdi başlıyoruz. Hayatımın final sahnesi perdede. Nişan almalıyım. 
Ateş etmeliyim. Tüfek ne kadar ağırlaştı bir anda. Yoksa ben mi güçten kesildim? 
Tanrım neler oluyor bana? Yoksa vuruldum mu? Vurulduysam neden bir şey his-
setmiyorum? Acaba ölümün tatlı bir vaka olma ihtimali var mı? Ölüm mayhoş bir 
uyku mudur yoksa? Can bedenden tek celsede boşanırken haz duyabilir mi insan? 
Hiç sanmıyorum. Silah sesleri çoğaldı bir anda. Çığlıklar, figanlar, çekiç örs ve üzen-
gilerde asla düzelmeyecek tahribat. Yanardağ misali patlayan insan bedenleri... Ha-
yır, bunlar hayırlı bir olaya vesile olamaz. Savaşın insanlara hayır getireceğini dü-
şünmek bile ürkütücü. Hele benim gibi bu savaşın içindeyseniz. 

 Galiba vuruldum. Tam olarak neremden bilmiyorum, fakat elim koyu renk 
kana bulandı. Tüfeğimi ise çoktan düşürdüm. Şaşırtıcı şekilde soğukkanlıyım. Bir 
dostum bana “Generaller acemi askerleri ön saflara koyar, arkadakilere zaman ka-
zandırsınlar diye” demişti. Ben zaman bile kazandıramadım. Umurumda değil. Artık 
ölüyorum. Şu an bir veda mektubu yazabilmek isterdim. Dünyaya savaşmanın ne 
kadar korkunç olduğunu kalemim döndüğünce anlatmak… Babasız büyüyecek ço-
cukları anlatmak isterdim. Tanrının insana yetecek tüm kaynakları yarattığını, fakat 
insanın bunları paylaşamayacak kadar ahmak olduğunu… Petrol fetişistliğinden 
bahsetmek isterdim. Ya da Ortadoğu’daki iç savaşlardan. Geçmişte yapılmış ve ge-
lecekte yapılacak bütün savaşları anlatmak isterdim. Tüm çıplaklığıyla. Fakat zama-
nım kalmadı. Ölüyorum işte. Bir istatistik olmak kaydıyla bu dünyadan göçüyorum. 
Ellerim ayaklarım uyuşuyor. Mermiler üzerimde karasinekler gibi uçuşuyor. Ben 
satranç tahtasında piyon oldum. Oysa hep şah olmak istedim. Savaşları durdura-
bilmek için.     

Seyrek Belediyesi I. Öykü Yarışması Ödül Törenine katılanlardan farklı bir görüntü 
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Oğuzhan YEŞİLTUNA 

1995 Edremit doğum-
lu.İlköğretimini ayni kentte ta-

mamladı.  
Lise öğrenimini İzmir'de sürdü-

rüyor. 
Şu anda 11. sınıfta. 

 
Yarışmaya Edremit'ten  

katılıyor. 

ARAF 

30 Temmuz 2011 / İstanbul 

Yunus saatine baktığında 19.54ü 
gösteriyordu. Alnından damlayıp saatinin üs-
tüne düşen ter damlası ona havanın sıcaklığı-
nı bir kez daha hatırlattı. Saatini pantolonuna 
silerken, her iş çıkışında beklemek zorunda 
olduğu otobüsün korna sesini duydu. Otobü-
se bindiğinde yer bulamayışını çok da yadır-
gamadı ve şoförün “ağabeycim arkalara doğ-
ru az daha ilerleyelim az daha…” komutuna 
uyarak arkalara doğru geçti.  

Otobüste oturan insanları çaktır-
madan, göz ucuyla incelemeye başladı. Yere düşen sonbahar yaprakları nasıl büzü-
şüyorsa, ardında dolunayı bırakarak batan günün getirdiği yorgunlukla bu insanlar-
da kendi içlerine öyle kapanmışlardı. Kendi de dahil gözlemlediği insanların her biri 
bir kutu gibiydi, belki kendinden daha büyük bir kutunun içine belki de kendi ken-
dinin içine sıkışıp kalmış kapalı bir kutu… Her kutu farklı desenler taşıyordu kendin-
ce; “gergin” renkli, “endişe” kaplı, üstüne “karamsarlık” fiyongu takılmış ruh gibi 
hareketsiz, kıpırtısız oturan ancak otobüs sallandıkça hareket eden münferit kutu-
lar… 

Fatih’e varır varmaz, otobüsten indi ve evine doğru yürüdü Yunus. Daire-
nin kapısını açtı ve içeri girdi. Eve girdiğinde-her zaman ki gibi- gözüne ilk çarpan 
duvardaki camı kırık saat oldu, 20.21i gösteriyordu. Üstünü değiştirip mutfaktan bir 
bardak buz gibi meyve suyu alıp oturma odasındaki koltuğa yığıldı. Pelte gibiydi. 
Dünyada benim kadar yorucu ve tehlikeli bir işi olan var mıdır acaba diye düşündü 
meyve suyundan içerken. Televizyonu açmak için ayağa kalktığında saat 20.53ü 
gösteriyordu, en sevdiği dizi az sonra başlardı. O da kimilerinin boş bir kara kutudan 
ibaret gördüğü televizyonun karşısına oturur ve dizisini izlemeye başlardı. Karşı kar-
şıya iki kutu biri kara diğeri karışık, karmakarışık duygularla kuşatılmış… 

“Bu kaçıncı kez!” dedi kendi kendine. Televizyonun kumandası çalışmı-
yordu. Birkaç kez salladı ama olmadı. Televizyona doğru yaklaştı, düğmeleri yokladı 
nafile. Pillerini oynattı, çıkarıp yeniden taktı; çare yoktu. Sevdiği dizinin kaçmasının 
verdiği ruh haliyle koltuğa oturdu ve açılan kanalı izlemeye razı oldu. Ne de olsa 
amacı kafa dağıtmaktı.  
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Derken 52 ekran kutunun içindeki ses haberleri bildirmeye başladı. Dokuz 
haberleri başlamıştı. Sunucunun “bir son dakika haberi elimize ulaştı” sesi Yunus’un 
kapanmakta olan gözlerini açtı. Haberi merak etmenin vermiş olduğu tecessüsle 
yerinden doğruldu ve yorgunluğun verdiği esriklikle beyazları kızarmış gözlerini ek-
rana dikti. “Sayın seyirciler Yüksekova’da ki karakola yapılan hain saldırıda 7 aske-
rimiz daha şehit oldu.” sesi Yunus’un gözlerindeki merakı aldı, götürdü. Son dakika 
denilince o da gerçekten önemli bir haber sanmıştı. Kumandanın çalışmadığını unu-
tan eli oraya uzandı, kanalı değiştirmeye çalıştı, olmadı. Bu arada haberin ayrıntıla-
rını veriyordu genç haber spikeri. Daha fazla dayanamayınca kalktı ve televizyonun 
fişini çekti Yunus. Ardından arkadan bir ses duyduğunu zannetti ve seslendi: “Biri 
mi var orada?”  

Büyük bir sessizlik hâkimdi salona ta ki Yunus başının etrafında dolaşan 
sersem bir sivrisineğin sesini duyana kadar. Vurmaya çalıştı kendinden küçük ama 
boyuna bakmadan ona kafa tutan bu mahlûku.  Ama yenik düştü bu muzır canlıya. 
O sırada duvardaki saat 21.31i gösteriyordu. 

30 Temmuz 2011 Yüksekova 

“Yunus” diye seslendi karakolun gözetleme kulesinden bir ses. Nöbet sı-
rası gelmişti Yunus’un. Hava çoktan kararmış, her ne kadar orak ayı olsa da akşam 
ayazı çıkmıştı. Kulenin merdivenlerini yavaş yavaş çıktıktan sonra nöbeti devraldı. 
Saatine baktı 19.54ü gösteriyordu. İnceden bir şarkı mırıldanmaya başladı kendin-
ce. Dudağından dökülenler avaz avaz susan geceye inat yankılanıyordu semada. 

Memleketini, ailesini düşünüyordu; zor gelmişti ona ailesinden bu ilk ko-
puş. Ama olsun az kalmıştı. Devran dönerdi önce, günler geçerdi, sonra dönme sı-
rası ona gelirdi. Bu düşünceler onu sarmışken, üç saatlik nöbetinin bitimine ne ka-
dar kaldığını merak etti ve saate baktı: 20.21  

Saatini görebilmek için ışığını tuttuğu dolunay geldi sonra aklına, ne kadar 
güzeldi, ne kadar heybetli… Velev ki yalandan bir görkemdi bu, gündüz güneşten 
aldığıyla büyüklenen küçük beyaz yalanlar söyleyen bir çocuktu ay. Aklından geçen 
düşüncelerin keşmekeşine sebep olan ayın ışığından faydalanarak matarasının ka-
pağını açtı ve kurumuş ağzını suladı biraz. Dünyada askerlik kadar yorucu ve tehli-
keli bir işi var mıdır acaba diye düşündü su içerken. Mataranın kapağını kapatırken 
ay ışığı kolundaki saate yansıdı: 20.53 

Nöbet arkadaşıyla-tüfeğiyle-konuşmaya başladı. Derken tüfeğinin içinde 
mermi olmadığını fark etti ve doldurmaya karar verdi. Cebindeki mermileri çıkardı 
önce ardından tüfeğin mermi konan yerini açmaya çalıştı ama biçare. Nöbet arka-
daşı tatsızlık çıkarmaya başlamıştı. “Bu kaçıncı kez!” dedi kendi kendine. Açılmıyor-
du, inadı tutmuştu kim bilir kaç kişiyi asker etmiş kıdemli tüfeğin. Daha sonra bir çı-
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tırtı duydu. “Biri mi var orada?” dedi. Sonra bir silah sesi duydu, bir tane daha, bir 
tane daha ve daha bir sürü…  

Ensesinden vurulan biçare Yunus bir süre sonra hiçbir şey duymadı. Ge-
cenin şahidi olmaz derlerdi hakikaten olmuyordu. Dolunay yerde yatan tazecik şe-
hidin kolundaki saati aydınlatıyordu. Saat dokuza geliyordu. 

İstanbullu Yunus ve Yüksekova’daki Yunus… İkisi de birbirinin aynı; dolu-
nayları aynı mesela, hani ikisinin de gecesine inen. Sürdükleri zamanlar, düşünceleri 
birbirinin aynı. Eylemleri birbirinin aynı; biri durakta, diğeri gözetleme kulesinde 
bekliyor; biri suyunu, diğeri meyve suyunu meyve suyunu içiyor; biri kumandaya 
diğeri elindeki tüfeğe kızıyor. Söylemleri aynı; “Bu kaçıncı kez”, “Biri mi var orada?” 
Fakat bunca tıpkılığa rağmen onları birbirinden tamamen farklı yapan yegâne fark 
şu ki; birini ensesinden bir sinek ısırdı, iki kaşındıktan sonra unutup hayatına devam 
etti ama diğeri? Diğerini bir düşman ısırdı ensesinden hunharca, kalleşçe ve gad-
darca. Bu insaniyetsizlerin ısırığı kaşınmayacak cinsten, yerde yatan müteveffayı 
sonsuza dek yerinden kaldırmayacak cinsten. 

Şimdi, adı savaş ya da terör hangi melun kelime ise ne getirdi İstan-
bul’daki Yunus’a sıradanlık, umursamazlık, duyarsızlık dışında? Yüksekova’daki Yu-
nus’a önce anlık bir acı ardından ebedi istirahat dışında ne getirdi? Ya Yunus’un an-
nesi, ona ne getirdi? Türk bayrağına sarılı bir tabut mu hediye niyetine? Vatana ne 
getirdi savaş? İç karışıklık… Dünyaya acı, üzüntü, gayya, mahzunluk, düş kırıklığı dı-
şında ne getirdi? Kaç mermiden sonra atmaz olurdu silahlar; kaç şehitten sonra bi-
terdi ateş düşen evler, susardı ağlayan anneler; kaç savaştan sonra refaha ererdi bu 
millet? Ölen ne ilk Yunus’tu ne de son.  

Bize ne getirdi peki ya da biz neresindeyiz âlemin? Umursamaz Yunus 
muyuz, vurulan Yunus mu? Yoksa tam ortasında mıyız, ARAFta?  
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KANAYAN YÜREKLER 

    Bacaklarına sarılmış Miray. Bıraksa 
kaçar mı? Sanmam onları bağlayan nedir? 
Zil’’sus’’yoksa Miray daha çok korkacak. Bir 
gün bu kolları hissetmese ne yapardı Tuana. 
Aralanan kapıdan yerçekimine yenik yüzler, 
parlayan ciltler, kendini büyük sananlar dol-
durdu odayı. Korkunç kora’’geçmiş ol-
sun’’sözlerini tekrarlarken gözler, kara saçlı 
çelimsiz küçücük burunlu beş yaşlarındaki Mi-
ray’daydı. Uğultular çoğaldıkça sesler tizleşi-
yor ve yükseliyor. Hep bir ağızdan farklı anla-
tılarını sürdürüyorlar. 

Kendini büyük sananlar yerlerini al-
mışlar. Çıkmış minyatür oyuncaklar ceplerin-
den. Kurmuşlar kendi dünyalarını, askerler, si-
lahlar, uçak savarlar, ölmeye hazır minik ve 
öldürme makinesi insanlar. Makineli tüfek 
uçak patlayan bomba sesleri acı çığlıklar bas-
tırıyor diğerlerinin gürültüsünü. 

Tuana ve Miray birer yumak oluyorlar 
köşede. Daha bir sıkı sarılıyorlar birbirlerine, 
gözlerinde korku, yardım isteğiyle. Bu savaş 
çığlıkları Tuanna’yı geçmişe götürüyor.  

Büyük iş hanları, siteler, kentler kur-
maktı hayali. Memleketinin gözde okulların-
dan birinde mezun olmuştu. Hem de iyi dere-
ceyle. Çaldığı kapılardan geri çevrilmişti kibar-
ca’’biz sizi ararız’’diye. Kendi memleketindeki 
yaşama yenik düşmüştü Tuana. İki yıldır yitir-
diği umutlar’’Libya’da çalışacak inşaat mü-
hendisleri aranıyor’’ilanıyla tekrar filizlendi 
günün birinde. Uzak yerlerde devam edecekti 
savaşına Tuana. Kış uykusundan uyanmışçası-
na hızlandı hayatı. İşlemler tamamlandı. Bu-

ruk bir vedalaşmayla yükselirken bulutların üzerine Ankara kayboldu gözlerinden. 
İndiğinde tanımadığı bu ülkenin havaalanına, geri dönmeyi düşünmüştü korku için-
de. Dönemedi kalabalığa karışmamak için yer aradı durdu nafile. Çöl onu saklar 
mıydı kumlarının içine. Korkuları geçecekti, geçmeliydi. Bitmedi ama alıştı yaşamın, 
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iklimin kararttığı insanlara. Sevdi çoğunu zamanla. Sığınağına dönerken hep karşı-
laştığı komşusu Fati’yi, dişleri dökülmüş mahalle bakkalını, kara gözlü kız, sert ba-
kışlı oğlan çocuklarını sevmişti. Her biri sevgi arsızı kediler gibi sokulurlardı insana. 
Yargılamadan korkmadan sevdi onları. Gözleriyle anlaşır dertlerini paylaşırlardı.  

Oturunca makamına cüssesi büyüyordu sanki. ‘’Mühendis hanım’’diyen çöl 
insanlarını gördüğünde ürperiyor önceleri.’’Ne işim var benim buralarda’’ diyordu 
içinden her seferinde. Zenginleşen bir lider. Yoksul ve ezilen bir toplum. Koşullar 
kadınları suskun kırgın, çocukları korkulu, erkekleri katı acımasız yapmış. 

 

 Nasıl oldu silahlar tanklar doldurdu tüm şehri? Küçük kıpırtılar dev dalgala-
ra dönüştü. İç savaş büyüyor. Yutan acıtan yok eden. İriydiler daha da irileştiler. 
Fabrikalara iş yerlerine el koyuyorlar. Makineleri topluyorlar gürültüyle. Sesler bi-
rikmiş, kulakları sağır eden… Hoyratça itiyorlar ayaklarına dolananı. Acı çığlıklar… 
Dönüp bakamıyorsun korkudan…  

Yalnızca göz olmuş korku dolu yüzler, bedenler tek vücut… Lâl olmuşlar.  

Sesler kesildi, tek vücutlar çözüldü, lâller konuştu. Kısık korkak. Aynı ülke-
den gelenler toplaştı. İçeri dalan bir gruptan duyulan emir:’’gidiyoruz!’’Rica olması 
mümkün mü? Fısıltılar yayıldı konsolosluktan gelen görevlilermiş. Kaslar beyinler 
biraz gevşedi yürüdüler.‘’Nereye’’diye içlerinden sorabildiler ancak. Hava alanına 
sürüklendiler kurtulduk diyemeden kalabalığın içine itildiler değersiz atıklar gibi. 
Susuz aç bekleyiş. Gözlerle konuşuyorlar görülmeyen ellerle birbirlerine tutunuyor-
lar. Yorgunluktan bedenleri beyinleri uyuşuyor. 

Anlamakta zorlandıkları bir dille bağırıp duruyorlar etraflarındakiler, hoy-
ratça itip kalkarak.’’Ne oluyor?’’diye sormaya çalışanların sözcükleri sönüyor silah-
ların gölgesinde. Silahlar patlıyor bir yerlerde, uçaklar geçiyor kulakları delen sesler-
le, kan kokusu doluyor genizlere. Gözlerini kapamak yetmiyor kaçabilmek için. 

Birden hareket başlıyor. Sürü halinde sığınıyorlar bir hangara, burası daha 
güvenliymiş. Bunlar kim belli değil. Kime niye güvenmeliler, o hiç belli değil.  Yiye-
cek, su geliyor ölmeyecek kadar. Battaniyeler atılıyor önlerine leş kokulu. Hangi 
ölüyü taşıdı bu battaniye bilinmez. Kaç gündür aç susuzlar, üşüyorlar. Zaman kav-
ramı silinmiş, yalnız kaygı, korku… 

          Tiz metal sesi, ışık, gözlerini kısan insanlar. Kaybolmuş insanlar devasa si-
lahların gölgesinde. Yine bir kıpırtı. Yürüyorlar arkalarından çaresiz. Buraları tanıyor 
olamaz o kuru toprak yollar kan gölüne dönmüş. Yerdekiler yok edilmiş zararlı bö-
cek sürüsü mü?’’İnsan olmamalı’’diye direniyor beyni, olmamalı, zararlı böcek sürü-
südür. Ellere ayaklara bastığını hissettikçe beyni karıncalanıyor. Ses karmaşa birbiri 
içinde girdap olmuş yayılıyor. Kusmalı ama midesi boş. Ağlamalı ama göz pınarları 
donmuş... 
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O ne! Annesinin cansız bedenine sarılmış ufacık bir beden! İlerlemeye çalı-
şanların arasında ezilecek. Gün ışığını ararken, gözleri birleşiyor arada bir yerde. Bı-
rakıyor annesinin cansız bedenini, bacağına sarılıyor, gözleri gözlerinde. Korkuları 
acıları gözlerinden yüreklerine akıyor o anda. Bir eliyle de annesinin poşusuna sa-
rılmış, kokusunu duyarcasına. Hep gözü arkada, el ele sürükleniyorlar farkında ol-
madan birlikte. Kolları, bedeni ağır gelmese bacaklarına, kucaklayacak onu sımsıkı.  

Ne zamandır yürüyorlar, neredeler, ne zaman kurtulacaklar bu cehennem-
den? Acı çığlıklar silah sesleri her an başlarına çarpacak sandıkları savaş uçakları. 
Uzadıkça uzuyor günler, geceler. Kurtuluş nasıl olacak? 

 Ölmek; hele nedenini bilmediği başkasının savaşında ölmek korkutuyor. 
Çıkmalılar bu cehennemin içinden. Ruhlarıyla, bedenleriyle, tüm varlıklarıyla. Acı-
masız güçlerin hırslarına kurban mı veriliyor bu insanlar, olmamalı. Geldiler ama 
nereye? 

Yosun kokusu, su serinliği… Liman olmasın burası? Göremiyor, ama koku-
sunu alıyor. Bacaklarına sarılan kolların gücü azaldı belli, sıkamıyor koparırcasına. 
Aldı kucağına, tanımadığı kara gözlerine bakarak ilk aklına gelen’’ Miray’’ismini mı-
rıldandı, sıcacık sarılırken. Bir köşeye büzüldüler tek vücut olarak. Göğsüne gömül-
müş Miray bir eliyle kendinin, diğeriyle Tuana’nın kulağını kapatmaya çalışıyordu. 
Silahlar sussun, korkular bitsin istercesine. Bu bekleyiş uzadıkça omuzları biraz daha 
çöküyordu.   

Sürüklenme tekrar başladı. Korku, kan, mermi sesleri arasında itile kakıla 
ilerliyorlardı. Şimdi ne olacaktı? Deniz kokusunu duymak bu kadar güzel midir her 
zaman? Uçunda Özgürlük göründüğünden mi acaba? Çıkış belgeleri hazırlanıyor-
muş, kuyruk uzadıkça uzadı. Zaman daha bir yavaş akıyor ışığa yaklaştıkça. Ne diye-
cekti onu nasıl bırakırdı, ya alırlarsa? 

 Tuana çıkış belgeleri için yaklaştığında görevli bir ona, bir de bacaklarına 
sarılan çocuğa baktı. Kısık bir sesle’’Sen de kurtul çocuk’’diye mırıldanırken evrakla-
rı uzattı ta gözlerinin içine bakarak Tuna’nın.’’Güle güle’’ dedi yalnızca. Biri bacakla-
rından onu alır diye hâlâ korkuyordu. Bindiler gemiye konuşmadan. Uyudular gün-
ler sonra, yoğunluğa teslim olarak. En küçük sesten korkarak, gözlerini aralamaya 
cesaret edemeyerek…  

Dönüşleri üzerinde epey geçmişti ama hâlâ her şey onları korkutuyor, acıtı-
yordu. Yaraları kapanamıyordu kolay kolay. Sık sık kanıyordu yürekleri küçücük 
olaylarda. Tıpkı bugünkü sesler gibi. 

 Kendini büyük sananların acımasız savaş oyunları iki sininde yaralarını tekrar ka-
natmıştı. Tuana ve Miray’ın gözyaşları bir birine karışırken, bugüne kadar sakladık-

ları feryatları hıçkırıklara dönüşmüş akıyordu. Tüm savaşları engellemek istercesine.   
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TANRI MİSAFİRİ                                               

      Yıl  1999/ Akçaabat Hıdırnebi Köyü      

      Yarım saatten beni fokurduyordu kömür 
sobasının üzerindeki çaydanlık. Yarı beline ka-
dar islenmiş olan bu yorgun çaydanlık yıllan-
mış bir yalnızlığın tek şahidiydi. Halime kadın 
bu saatlerde demli bir çay içmeden yapamaz-
dı. Önce birkaç bardak çay içilecek ardından 
dudakları dua tadında kıpırdayarak tespihini 
çekecekti. Akşam geceye gebeydi.  Köhnemiş 
tahta kapısını çoktan kapamış, ardını sürgü-
lemiş ve kendisini, kendisine yoldaş olan yal-
nızlığına teslim etmişti. Günün ağırlığı da yor-
gun dizlerine çoktan çökmüştü zaten. Artık 
bacakları kendisini zor taşıyordu. Yüzündeki 
derin çizgiler mazide kalan birçok acının hüz-
nün, kederin izdüşümüydü. Yaşı neredeyse 
sekseni geçmiş ve ömrünün son demlerine 
merdiven dayamıştı.  İçli içli öksürürken ciğer-
leri yerinden sökülecek gibi oluyordu. Yüzü 
pörsümüş bir örtüyle kaplı divana ağır adım-
larla geçerek oturdu. Sararmış perdenin bir 
ucunu kaldırarak pencereden geceye ve dışa-
rıya bir göz attı usulca 

 

       Hıdırnebi kayasının yamaçları ve etrafın-
daki yüksek tepeler zifiri karanlıktan ve çöken 

sisten gözükmüyordu.  Uzaklardan birkaç köpeğin sesi geliyordu. Halime Kadın kö-
yün en yaşlı kadınlarından birisiydi. Ağaçlı köyü ona o da ağaçlı köyüne bunca sene 
şahitlik etmişti. Kışı da güzel bu memleketin, yazı da güzel diye düşündü ve çekti sa-
rarmış perdelerini dört duvar içerisinde yalnızlığını ağırlamak için. Yatmadan evvel 
sobaya bir kütük daha atmalıydı. Yoksa gecenin yarılarına doğru bu iki göz evi buz 
gibi olacak, ciğerleri biraz daha marazlanacaktı. Gece dışarı çıkmamak için kapı ar-
kasına istiflediği üç beş kütükten birisi bu iş için amadeydi.   Dizleri kütürdeyerek 
kıldığı yatsı namazının son rekâtıydı. Selam verip kalkmasına birkaç dakika vardı ki 
köhnemiş tahta kapısına bir el birkaç kez vurdu. Dudaklarındaki kıpırdama hızlan-
mış ve bir an evvel selamını verip namazı sonlandırmak için aceleye ediyordu Hali-
me Kadın.  Kim olabilirdi bu saatte. Vesveseye kapılıp namazından olmamak için 
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düşünmemeye ve selamını verip kalkmaya odaklandı. Bu esnada kapı daha bir şid-
detli ve ısrarlı çalınmaya başlamıştı. Güç bela selamını verip seccadesini katladı ve 
yorgun dizlerini elleriyle tutarak kapıya yöneldi. Büyük ihtimalle karşı komşu Zakire 
Kadın olabilirdi ona göre. Bu saatte ondan başka kimse kapısını çalmaz, ondan baş-
ka kimse yormazdı bu kadını. Kim o diye sormaya da gerek görmeden köhne kapı-
nın tahta sürgüsünü usulca çekti ve açtı kapısını.  Önce ayaz girdi içeriye.  Ayak 
parmaklarına değdiğini hissetti kuru ayazın. “Gel Zakire  çayım da hazırdı zaten” 
diyecek oldu yaban bir çift gözü görene dek. Yutkundu Halime Kadın. Yirmi, yirmi 
beş yaşlarında yüzü ayazdan kıpkırmızı olmuş genç bir adamla göz göze geldiler.  Bir 
adım gerileyecek oldu. Sonra bozmadı duruşunu Halime Kadın. Buyur Yavrum kime 
baktın sen diyerek sordu. Ağzından ve burnundan çıkan nefesi buhara dönen genç 
adam bozuk bir Türkçeyle seslendi Kadına.  

--Halime Anne sen misin? --Hee benim yavrum da sen kimsin?--Halime Anne tanrı 
misafiriyim kabul eder misin?--Yavrum ben bir başına yaşlı bir kadınım muhtara 
falan gitseydin. Aşağı sokakta çeşmenin başındaki ev.--Yo Halime anne. Ben uzak 
yoldan gelirim. Sana bir emanet getirdim. Ben sana geldim özellikle.     Kapıyı bu-
yur edasında araladı Halime Kadın. Genç adam ellerini ovuşturarak girdi içeri. Hali-
me Kadın haliyle meraklanmış bir o kadar da işkillenmişti. Tanımadığı etmediği bir 
genci evine almak. Ama bir yandan da Tanrı misafiri kavramının karşısında akan su-
ların durulacağını ve tanrı misafirine kapı kapatılmayacağını bilen bir kişilikteydi. 
Sobanın başında bir süre ayakta bekledi yabancı. Halime Kadın gencin tüm hareket-
lerini göz ucuyla süzüyor onu birisine benzetmeye çalışıyordu. İçinden bin bir türlü 
senaryo geçiyordu. Bozuk bir Türkçeyle seslendi Kadına. “Korkma anne. Ben sana 
bir emanet getirdim Rusya’dan. Uzun zamandır bendedir. Babam ölmeden bu gö-
revi bana verdi. Yaşıyorsan seni bulmamı, yok isen mezarına varmamı istedi ve bu 
emaneti sana teslim etmemi söyledi.” Paltosunun cebinden çıkardığı bir paketi Ha-
lime Kadına uzattı. “Anne bu emanetin”…    Genç adamın elindeki paketi elleri tit-
reyerek aldı Halime Kadın.  Hayırdır inşallah diyerek açarken paketi dudakları yine 
dua moduna girmişti.  Kirlenmiş ve nemlenmiş kâğıt paketi pörsümüş elleriyle aç-
maya çalıştı. Neden titriyordu elleri anlamış değildi. Genç adam sobanın dibine 
oturmuş bir yandan ısınmaya çalışıyor bir yandan da Halime Kadını gözlemliyordu.  
Paketin dış kısmını yırtınca kanlı bir mendil ve bir çift çorap ve bir kâğıt düştü enta-
risinin üstüne. Kanlı bir mendil. Bir çift çorap ve bir kâğıt parçası.  Zaman işte o 
demde durmuştu. Kadın bir süre entarisinin üzerine düşenlere baktı. Ara sıra başını 
kaldırıp genç adama.  Konuşacak oldu konuşamadı. Susacak oldu susamadı. Ağlaya-
cak oldu ağlayamadı. Sadece baktı kaldı. Odada kömür sobasının çıkardığı çıtırtılar 
ve dışarıdan gelen köpek seslerinden başka bir süre ses duyulmadı.      Halime Kadın 
bir zaman tüneline düşmüş ve top sesleri arasında kalmıştı. 
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Yıl 1917 Akçaabat Hıdırnebi Köyü 

Akçaabat tarafından kara dumanlar yükseliyordu.  Ordu birlikleriyle bütünleşen yö-
re halkının canını dişine alarak direnmesine karşın Doğu Karadeniz'in odak noktası 
olan Trabzon düşmanın eline geçmişti. Akçaabat, Akçaabat olalı böyle kararmamıştı 
ufku. Arzında depremler olurken boz bulanık dumanlar yükseliyordu semasına. Ta-
rih kitapları kahramanların bir tepeden bir tepeye koştuğu bir destana gebeydi yi-
ne. Ne mavi sulara düşen yakamozlar kalmıştı, ne de mavi suların kıyıları nazlı nazlı 
dövmesi.  Top mermileri yağmur gibi yağarken ve kutlu bir toprağı döverken mavi 
suların naz yapması mümkün müydü?  Sığınaktan çıkıp nişangâhlarının ardından 
gözlerine sığınan çalkantılı denize başka türlü bakan yağız delikanlılar içerisinde ca-
nından can bildikleri de vardı Halime’nin.  Kalanima Deresi sırtlarında güçlü bir sa-
vunma hattı kurmadan ve düşmanın belini kırmadan gelmeyecekti bu yiğitler. Köy-
lerinde kendi düğünlerinde oynamaya fırsat bulamadan Kalanima deresi sırtlarında 
almışlardı soluğu. Kirlenen denizin temizlenmesi gerekiyordu. Düşmanın püskür-
tülmesi ve kızılca kıyamet içerisinde kalan milletin Anka Kuşu gibi kendini küllerin-
den yeniden doğurması gerekiyordu. Böyle bir minvalde hepsinin yüreği içerisinde 
kırk kibrit çöpü bulunan dokunsan parlayacak küçük bir alev kutusu olmuştu. Hali-
me Kızın annesi Kalanima sırtlarına vatan savunması için gönderdiği oğlunun ardın-
dan ağıtlar yakarak seslenmişti. Haydar alt yamacın sonunda kaybolana dek. Hali-
me’nin kulaklarında yankılanıyordu annesinin Haydar için kanlı gözyaşları ile sarf et-
tiği sözler.  

      

       Nisan on dokuzunda bahar olduğundan utandı.  Ağaç yeşilliğinden. Deniz mavi-
liğinden. Kalanima deresi önünde beş bine yakın düşman askeri vatan toprağını 
çiğnerken bahar denilemezdi Nisan’a. Ordu ve halk birliklerinin olanca güçleriyle 
karşı koymalarına karşın Akçaabat elden çıkmıştı bir kere. Ne Haydar dönebildi Ka-
lanima sırtlarından Hıdırnebi’ye  ne de zafer türküleri söyleyen yiğitler.  Halime kız 
çocukluğunu yitirdi kara haberin geldiği demde.  Ama hiçbir şey vatan toprağının 
düşman askerine kaptırılması kadar acı olmadı. Yara kabuk bağladı. İçten içe kan 
sızdırsa da. Halime’nin hanesinde çifte yangın devam ederken Rum ve Ermeni çete-
lerinin eşkıyalıkları hat safhaya çıkmıştı.  Şubat ayazının insanın yüzünü jilet gibi 
kestiği o gece ellerini bir kez daha kaldırdı annesi semaya. Yarabbi. Bizi toprağımız-
dan, toprağımızı hürriyetten, bizi de özgürlüğümüzden esirgeme. Halime kız anne-
sinin duasına kısık bir sesle âmin diyerek eşlik ederken ağabeyinin şahadeti üzerin-
den bir yıl geçmişti neredeyse. Zalimin zulmü köylerine kadar gelmiş ve hayatlarını 
zehir etmişti adeta.  Yine de yüreğinin bir kenarında umutla beslediği bir ateş vardı 
Halime Kızın. Dağlardaki Rum ve Ermeni çetelerini izleyen Yüzbaşı Kahraman Beyin, 
Hamit Usta’nın, Lermioğlu Osman’ın hayırlı havadislerini bekliyordu. Yetimoğlu 
Mehmet Onbaşı, Ofluoğlu Hüseyin Çavuş, Kazancıoğlu Ömer Çavuş gibi yiğitlerin di-
renişi yüreğinde ateşi küllendirmiyordu. Böyle bir bekleyişin hüküm sürdüğü o ak-
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şam bahçedeki köpek sesi sessizliği bozmuştu. Halime kız kaybettiği çocukluğundan 
sıyrılmış korkusuz bir delikanlı edasıyla pencereye yönelmişti.  Bu köpeğin böyle 
havlaması hayra alamet değildi.   Köpek ısrarla ve şiddetle havlamasını sürdürüyor-
du.  Bir süre kararsız kalmışlardı annesiyle. Dışarıya çıkıp çıkmamak arası.  Toprak 
işgal altında ve dışarısı kömür karası.  Eline aldığı bir odun parçasıyla yürekli bir de-
likanlı edasında dışarı çıkar Annesini ardına alarak Halime Kız.  Köpeğin ısrarla hav-
ladığı evin sırtına doğru ağır adımlarla yol alırken köpeğin havlaması daha sıklaşmış-
tı. Odunların istiflendiği barakanın altına doğru öfkeyle atılan köpek yerinde dura-
mıyor ve orada normal olmayan bir şeylerin varlığından haber veriyordu. Halime Kız 
yüreğindeki çarpıntıya aldırmadan köpeğin yanına varmış ve elindeki sopayı havaya 
kaldırmış bekliyordu.  Bir inilti sızılı bir serzeniş duyuldu barakanın altından. Bir kı-
pırdanma. Bu kıpırdanmayla beraber Halime’lerin köpeği daha bir iştaha gelmiş ve 
ısrarla yine havlamaya başlamıştı. Ana kız ne yapacaklarını bilemez haldeyken Ha-
lime ağabeyinden miras kalan bir yürekle bağırdı. “Çık dışarı. Her kimsen çık dışa-
rı”.  Bu kararlı ses karşısında barakanın altından odunların arasından bir yabancı sü-
rünerek ve inleyerek gösterdi kendini Halime’lere. Kıyafetinden buraların insanı 
olmadığı ve kendilerine bir yıldır eza ve cefa çektiren Rus askeri olduğu belliydi. 
Yerde boylu boyunca yatan dizlerine kadar çamur içinde kalan bu yabancının sol 
omzundan akan kan karanlık içinde bile kendini gösteriyordu.  Peki, bu adamın bu-
rada ne işi vardı.  Ne yapacaklardı şimdi. Her ikisi de heyecandan ve şaşkınlıktan 
kaskatı kesilmişlerdi. İlk önce Haydar geldi gözlerinin önüne Halime’nin. Düğününü 
bile göremediği ağabeyi Haydar. Onu da bu düşman askerleri şehit etmemiş miydi?  
Dünyasını bunlar karartmamış mıydı?  Elinde sopayı daha bir sıkarak bakıyordu 
yerde yatan yabancıya.  Saatlerin durduğu andı. Öylesine sıkıyordu elindeki sopayı. 
Bu ağabeyim için bu toprağıma bastığınız kanlı çizmeleriniz için. Bu yaktıklarınız 
için. Bu yıktıklarınız için. Bu kırdıklarınız. Bu ağlattıklarınız için. Hepsi için vurmak ve 
kalın sopayı bu yabancının bedeninde kırmak istiyordu. Yabancı, elini aman dilerce-
sine kaldırmış Halime’nin gözlerine bakıyordu. Birkaç kelime telaffuz ediyor ancak 
birisinin söylediğini bir diğeri anlamıyordu.  Bir müddet öyle kaldı halime. Sopası 
gökte gözleri ve nefreti yerde sabitlenmiş olarak.  Neden sonra ağır ağır indi gökten 
sopası. “Anne, anne tut şunun ayaklarından. Götürelim içeri”.  O gece bitmek bil-
memişti hiç. Ayakkabılarının içine kadar ıslanan yabancı, sobanın yanında kendine 
gelmiş omzundaki yara temizlenmiş ve bir mendille sarılarak kapatılmıştı. Naftalin 
kokulu bir çorap geçirilmişti ayağına.  Mısır çorbası ısıtılmıştı merhametin nârında.   
Yabancı bütün bunların karşısında boynunu yere eğmekten ve suskun kalmaktan 
başka bir ahvale girmemişti.  Sabah evdeki üç kişi içinde gelmeyi bilmemiş gece ise 
bitmemekte inat etmişti. Sabah ezanı Ofluoğlu Hüseyin Çavuşa haber salınmıştı. 
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Yıl  1999/ Akçaabat Hıdırnebi Köyü      

    Bütün bu sahneler Halime kadının gözünde bir kez daha şekillenmişti. Entarisinin 
üzerindeki bu çorap o yabancıya giydirdiği çorap değil miydi? Bu mendil o yabancı-
nın yarasının üzerine bastırdığı mendil değil miydi?  Nasıl olur da şimdi tekrar avuç-
larına düşmüştü bunlar. Nasıl olur da o yılların barut kokusunu taşımıştı bu günlere.   
Buruşmuş bir kâğıda yazılan ve yazıları solmaya yüz tutmuş bir mektup vardı ete-
ğinde.  Ben okuma bilmem oğul. Ne yazıyor burada.  Bir oku şunu hele diyerek 
uzattı sobanın yanı başındaki genç adama. Odadaki kasvetli hava birden bire dağıl-
mış ve manevi bir atmosfere bürünmüştü. Genç adamın eline tutuşturdu mektubu. 
Oku hele oğul dedi. Oku. 

 

“ Barışı gönderiyorum sana. Oğlum Barışı. Bu çorapları dünyama sığdıramadım. 
Bu mendille süzdüm dünyanın bütün kirini.  Ağır geliyor bana artık, dağları devir-
dim de bir mendil parçasını kaldırmadım.  Ben bu coğrafyada oğlumun yüreğine 
sizin topraklarınızdaki o sevgiyi o merhameti dolduramadım. Ne olur Barış’a, ba-
rışı öğretin. Ne olur Barış’a merhameti öğretin. Ne olur Barış’a ayakta nasıl kaldı-
ğınızı, nasıl asil olunacağını öğretin. Merhametinizle Barış oldu. Merhametinizle 
döndüm ülkeme. Merhametinizle yaşadım. Merhametinizle utandım. Başıma 
vurmadığınız o sopa beni öz yurdumda günlerce, aylarca dövdü biliyor musunuz? 
Sardığınız yaram kabuk bağlarken sinemin orta yerince hicabımdan bir ağrı sene-
lerdir kavuruyor beni. Düşlerim her gece Akçaabat eline savuruyor beni. Siz Türk-
ler neden böylesiniz. Neden kırmayı bilmiyorsunuz. Neden merhamet dolusunuz. 
Neden öfkenizin emrine uymuyorsunuz. Barış’a bunu öğretin. Kardeşliği öğretin. 
Sarılmayı öğretin.  

 

Barış’a bunları öğretin ve öğretmeden de bırakmayın.   
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SADECE BARIŞ 

           Orası gidebildikleri en uzak toprak par-
çasıydı. Oyun oynamak, acıktıklarında istedik-
leri kadar yiyebilmek,huzur içinde uyuyabil-
mek,resim yapabilmek,şarkı söylemek,ıslık 
çalmak ve korkmamak.Orada onları korkuta-
bilecek hiçbir şey yoktu.Çünkü korkuyla ya-
şamak gibisi yoktu.Kalbinin endişeyle atışı ve 
sevdiğin herkesin yok olacağı düşüncesi en 
korkuncuydu.Artık endişeden uzak,bir masa-
lın tatlı bir cümlesi olmuşlardı.Orada zaman 
akmaz sadece neşede kalırdı.Çocuklar büyü-
mez ve acı duymazlardı. 

         Kiyoi,her gün bir abanoz ağacının gölge-
sinde oturup kağıttan turna kuşları yapar-
dı.Yüzünün ve vücudunun büyük bir bölü-
münde derin yanık izleri vardı.Gözlerinin 
görmesi tamamen şanstı.Her şey nasıl da yok-
tu bir anda.Sıcak sıcak sıcak.Bir kibritin yanıp 
sönmesi gibi.Kiyoi kağıttan kuşlarını yapmaya 
koyulmuşken,Sara gelir otururdu yanı-
na.Avucunda mutlaka biraz şeker olurdu Sa-

ra’nın ve Kiyoi’nin yüzündeki en derin yaradan öper, şekerleri ona uzatırdı.Sara bü-
yük bir fırının kocaman ağzının çocukları nasıl yediğini anlatırdı bazen Ki-
yoi’ye.Sadece çalışamayacak kadar küçük çocukların getirildiği bir toplama kampın-
dan kaçmıştı Sara.Sara adadaki çocukların en şanslısı sayılabilirdi.Hiç yara almaksı-
zın kurtulabilmişti kamptan.Bu bir şanstı elbette,geriye kalan herkesin bir avuç kül 
olana dek yakıldığını düşünürsek.Kiyoi ve Sara’nın hangi vakit nerede savaşa yaka-
landıklarını bilmek pek zor değildi.Kiyoi tüm diğer çocuklar gibi okula giden,resim 
yapmayı seven ve akşam evine dönecek,güvenle yatağına kıvrılacak bir çocuk-
tu.Gökyüzünde korkunç mantarı görmeseydi ve her şey bir anda sıcak daha sıcak 
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olmasaydı okuldan evine dönecekti.Yani sadeliğin anlam kattığı herhangi bir gündü 
atom Kiyoi’yi yüzünden öptüğünde.Sara için de sıradan bir gündü elbette.Tüm ço-
cuklar sıradan ve neşeli bir günü hak eder çünkü.Yatağından tatlı bir düşün içinden 
alınıp soğuk ve karanlık kamplara tıpkı kırık oyuncaklar gibi doldurulmuşlardı.Şimdi 
ise her gün bu adada,Sara ve Kiyoi şekerlerini paylaşırken iyi olanı paylaşmanın ne-
şesiyle bakışırlardı birbirlerine. 

        Habib  her sabah balık tutmak için kıyıdaki kayanın üzerine çıkardı.Kollarından 
biri yoktu.Arkadaşlarıyla evlerinin sokağında oynarken yakınlarında patlayan bom-
ba kolunu götürmüştü.Arkadaşlarıysa onun kadar şanslı değildi.Habib tuttuğu balık-
ların can çekişmesine dayanamaz onları geldikleri suya geri bırakırdı.Habib’in ya-
nında çoğu zaman Eshe ve Kuşa olurdu.Eshe abanoz dallarından sürekli bir şeyler 
yontar Habib’le Kuşa’yı seyrederdi.Eshe’nin kocaman elmas parlaklığında kara göz-
leri vardı.Tüm ailesinin ve tanıdığı herkesin elmas madenlerinde çalıştığı ve açlıktan 
öldüğü ya da öldürüldüğü o eski kıtadan gelen Eshe’nin bir bacağı yoktu.Kuşa, uzun 
kara saçlarını arkada bağlayıp deniz kabuğu çıkarmak için dalar,çıkardığı deniz ka-
buklarından arkadaşlarına kolyeler yapardı.Kuşa, şimdi çok uzaklarda kalmış toprak-
larında doğayla barış içinde yaşarken ve silahları sadece bilgelikleriyken savaşla ta-
nışmıştı.Adaya ilk gelen oydu ve en yaşlı çocuktu.Kızılderili’leri yok eden beyaz 
adamdan kaçmıştı.Kuşa’nın bir gözü yoktu. 

      Adanın daha içlerinde dolaşmayı tercih eden çocuklar da vardı.Azra günün bü-
yük bir kısmını ormanda yürüyerek geçirirdi.Azra duyamıyordu.Kardeşleri öldürü-
lürken gizlendiği yerden her şeyi duymuş ve artık hiçbir şey duymak istemiyordu.Bu 
dünyada en sevdiği şey renklerdi.Azra,Melek ve Sema ile adada buldukları mağara-
nın duvarlarına resim yapıyordu her gün.Duvarlara her çocuğun ismini,geldiği ülke-
yi,adaya neden ve nasıl geldiğini yazıyorlardı.Her çocuğun resmini isimlerinin yanı-
na yapıp bitirdikten sonra arkadaşlarına sürpriz yapacalardı. 

       Sema’nın saçları yoktu.Elleri ve saçları yanmıştı.O da sadece sokakta oyun oy-
nayan bir çocuktu tüm şehirler yıkılırken.Melek,uyuyordu sirenler çaldığında.Hiç 
konuşmazdı Melek.Sessizliği ürkütecek kadar derindi. 

        Adada günler huzur içinde geçip gidiyordu.Daha doğrusu zaman, mutlulukla 
gülümseyip donmuştu. Azra bir sabah mağarada topladı arkadaşlarını.Yaptığı resim-
lerden memnun,gözleri ışıldıyordu.Parmağıyla mağaranın kapısını göster-
di.Mağaranın kapısında her dilde, büyük harflerle şu yazılıydı: 

                                               ‘SADECE BARIŞ’ 
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       Önce adanın en yaşlı çocuğu Kuşa adımını attı mağaraya. Kendi resmini gördü 
çok güldü. Resmin yanında şöyle yazıyordu: 

       KUŞA (1890 AMERİKA)BEYAZ ADAMDAN KAÇTI. SALLA BU ADAYI BULDU. 

       Sırasıyla kendi resimlerini bulan çocuklar aralarında gülüşüyorlardı.Mağaranın 
duvarları çocuk sesleriyle yeniden soluk almaya başlamıştı.Tüm çocuklar tüm renk-
ler şimdi oradaydı.Resimlerin yanındaki cümlelerse savaşın kötülüğü unutulmasın 
diye oraya kazınmıştı ama çocukların neşesine gölge düşürmüştü.Ne de olsa sava-
şın kendisi de tarihi de çocukların anlayamadığı bir şeydi.Bir şeydi evet.Savaş tek bir 
şeydi.Yok etmek.Tek bir şey olan savaş, çok şeyi yok edendi.Yeryüzündeki tüm ma-
ğara duvarlarına kazınsa savaşın kötülüğü, belki hayat o zaman iyilerin kazandığı bir 
masal olabilirdi. 

      SARA(1933-1945 ALMANYA) İNSANLARIN YAKILDIĞI KAMPLARDAN KAÇTI. 

      KİYOİ(1945-HİROŞİMA)HERŞEYİ BİR ANDA KAVURAN ATOM BOMBASI TÜM 
SEVDİKLERİNİ YOKETTİ. 

      AZRA(1992-1995 BOSNA)UYGAR DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE HERKESİN 
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAVAŞTAN KAÇTI 

      MELEK(2003- IRAK)AÇLIK,HASTALIK VE SAVAŞTAN KAÇTI.HERŞEY AYNI… 

      SEMA(2000-2008 FİLİSTİN)ÇOCUKLARIN CANLI HEDEF YAPILDIĞI SAVAŞTAN 
KAÇTI.SAVAŞ HALA SÜRÜYOR… 

      HABİB(1979-2000’Lİ YILLAR AFGANİSTAN)HER GÜN ÇOCUKLARIN 
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SAVAŞTAN KAÇTI 

      ESHE(15.YÜZYIL-2000’Lİ YILLAR AFRİKA)İNSANLARIN DEĞERLİ MADENLER İÇİN 
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ,GERİ KALANLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ TOPRAKLARDAN KAÇTI 

 

       Herkesin hikayesi oradaydı işte.Kiyoi’nin kağıttan yaptığı turna kuşlarını mağa-
ranın duvarlarına astılar.Turna kuşlarının hikayesini bilirsiniz.Japonlar,kağıttan bin 
tane turna kuşu yapan herkesin dileğinin gerçek olacağına inanırlarmış.O gün ma-
ğaradan bin tane turna kuşu havalandı,çok uzakta uygar dünyaya(!) doğru uçtu. 

‘SADECE BARIŞ’ 
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ŞİMDİ  HİKAYE OLDU 

                     Annesinin eteğini sımsıkı tutmuş 
sessizce yürüyordu.  Arada bir başını kaldırıp 
annesinin yüzüne bakıyor ne düşündüğünü 
anlamaya çalışıyordu. Belki de bakışlarıyla ne-
reye gittiklerini soruyordu. Yola çıktıklarından 
beri sadece iki kez mola vermişlerdi. Çocuklar 
ve yaşlılar perişan durumdaydı. Kafilenin için-
de birkaç tane öküz arabası olan vardı. O ara-
balar eşya doluydu. Arabaların sahiplerinin 
çocukları ve yaşlıları eşyaların üstüne otur-
muşlardı. Çocuklar mızmızlanarak, yaşlılarsa 
bastonlarına dayanarak  yürümeye çalışıyor-
lardı.  Terk edilmiş bir köye geldiler. Küçük kız 
“Acaba bu köydeki çocuklar da anneleriyle 
birlikte babalarını aramaya mı gitmişlerdi?“ 
diye düşünüyordu. Bugün sabaha karşı evden 
çıkarken annesi “Hadi kızım babanın yanına 
gidiyoruz.” demişti. Bütün köylüler toplanıp 
birlikte yola çıkmışlardı. Yolda başka köyler-
den de kendilerine katılan guruplar olmuştu. 
O guruplardaki çocukların da yanlarında sade-
ce anneleri vardı, babaları yoktu. Yolda katı-
lanlarla büyük bir kafile  oluşturdular.  

                Hava yavaş yavaş kararmaya başla-
mıştı. Kafilenin başında yaşlı ama dimdik duruşuyla cesur bir komutana benzeyen 
bir kadın vardı. Yaşlı kadının elini kaldırmasıyla herkes olduğu yerde kaldı ve bekle-
meye başladı. Yaşlı kadın köyün içlerine doğru yürüdü etrafına dikkatlice baktı. Kuy-
tu bir yerdeki evi gösterdi. “Orada geceleyeceğiz” dedi. Kafileden bir ses yükseldi. 
“Ormanda kalsak ya… Ya köyü basarlarsa?” diyordu yaşlı bir dede. Yaşlı kadın “On-
lar çok uzakta… Hem şu tepenin arkası bizim askerlerin cephesi… Burada kalalım!” 
dedi.  Herkes eve doluştu. Küçük kızın annesi, yaşlı kadının “Bizim askerlerin cephe-
si” dediği yöne doğru bakıyordu. Küçük kızın “Hadi anne içeri girelim “ diye eteğini 
çekiştirmesiyle Mürüvvet Hanım irkilerek kızına baktı. Eve girdiler. Genç kadınlar, 
ortaya uzunca bir sofra bezi serdiler. Kafiledekiler, yanlarında getirdikleri kurumuş 
ekmekleri,  peynirleri çıkartıp açlıklarını bastırmaya çalıştılar. Hediye  ağlamaya baş-
ladı. Yaşlı kadın “Emzir kızım o bebeyi, çok sessiz olmalıyız.” dedi.  
            “Anneanne küçük kızın babası nereye gitmiş ki?…”  Gülhanım  Hanım toru-
nunun bu sorusuyla, derin bir uykudan sarsılarak uyandırılmış gibi oldu. Dizinde ya-
tan  torununa  baktı.  



 39 

 
 
 
“Senin uykun gelmedi mi? Bak kardeşlerin çoktan uyudu…” dedi. “Yok anneanne 
uykum yok benim. Ne olursun anlatsana, çok güzel bir hikaye bu…” diye anneanne-
sine yalvarmaya başladı. Yaşlı kadın torununun yüzüne baktı, o da cin gibi açılmış 
kapkara gözlerle kendisine bakıyordu. Yaşlı kadının anlattıkları,  hatırlamaktan hoş-
lanmadığı ama hiç unutmadığı 1917-18  yılları arası, doğu illerinin önce Rus işgali, 
sonrasında azınlıkların zulmüne uğradıkları günlerdi.  Torununun dediği gibi hikaye 
olmuştu.  
              O günlerde bir sabah anne babasının sesiyle uyanmıştı küçük kız.  Babası 
her zamankinden başka türlü giyinmiş, duvarda asılı duran tüfeğini almıştı. Annesi 
babasının etrafında dolaşıyor sürekli konuşuyordu. Babası daha sakin görünüyor 
evin içinde dolaşıp bir yerlerden bir şeyler alıp ceplerine, belindeki kuşağına yerleş-
tiriyordu. Sonra yatağında oturmuş şaşkınlıkla kendisini izleyen küçük kızının yanına 
geldi. Onu yatağından kaldırıp kucağına aldı. Annesi de Hediye’yi  alarak köy mey-
danına geldiler. Tüm köy halkı oradaydı. Amcaları ve köyün diğer genç erkekleri de 
babası gibi giyinmiş tüfeklerini almış omuzlarına çapraz şekilde fişeklerini takmış-
lardı. Herkes  atlarını da getirmişti. Meydanda bir zabit vardı. Zabit, “Hazır olun ar-
kadaşlar...” diye seslendi. Herkes sustu. Zabitin “At bin” komutuyla gençler ataları-
na bindiler. Zabitin başka bir komutuyla da yola çıktılar.  Köy halkı gidenlerin arka-
sından uzun uzun  dualar ettiler.  
                     Köyde derin bir sessizlik vardı. Köyün erkekleri gittiğinden beri herkes 
çok tedirgindi. Hep bir şeylerden korkuyorlardı. Bir sabah herkes Gülhanım’ların  
evinde toplandı. İnsanlar çok telaşlı ve korkmuş görünüyordu. Hararetle bir şeyler 
konuştular. Herkes gittikten sonra küçük kızın annesi birkaç parça giysilerini, bazı 
kağıtları bir bohçaya koydu. Başka bir bohçaya da evdeki tüm ekmek, peynir ve ta-
şınabilir yiyecekleri yerleştirdi. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla çocukları sımsıkı giy-
dirip hazırladığı çıkınları sırtına, Hediye’yi de kucağına aldı. Evden dışarı çıkıp kapıyı 
kapattılar. Köy meydanına geldiklerinde  tüm kadınlar,  çocuklar, yaşlılar toplanmış-
tı. Gülhanım’ın annesi kızını “Eteğimi sıkıca tut, sakın bırakma.“ diye öğütledi. Hep 
birlikte yola çıktılar.  
                         Kaldıkları evde sabahın ilk ışıklarıyla uyandılar. Kalan yiyeceklerle 
kahvaltı yapıp yola çıktılar. Mürüvvet Hanım, kafilenin başındaki kadına yaklaşıp “  
Terpisek’ten (Tercan)  
 
 
 
 
askere gidenler o tepenin arkasındaki cephede midir?“ diye sordu. “Bilemem ki kı-
zım, komutanları nereye uygun gördüyse oraya göndermiştir.” dedi. Mürüvvet is-
tediği bilgiyi alamadığı için sıkılmıştı.  Kafile, birkaç gün sonra Türk cephesine olduk-
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ça yakın bir köyde konakladı. O köy tam olarak boşalmamıştı. Gelen kafileye bazı 
boşalan evleri göstererek  kalabileceklerini söylediler. Mürüvvet çocuklarını alıp as-
kerlerin bulunduğu yere doğru gitti. Karşılaştığı askerlere “Terpisek’li Dursun’u gör-
dünüz mü?” diye sormaya başladı. Cepheden gelen yaralıların, şehitlerin yüzüne 
bakıyordu. Eşini burada bulamadı. Yola çıkalı bir hafta ya da daha fazla olmuştu. 
Yollarda birkaç cepheden daha geçmişler, Mürüvvet her defasında eşini, çocukları-
nın babasını aramış ama bulamamıştı. 
                    Yine bir cepheye yakın bir yerde konakladılar. Mürüvvet çocuklarıyla bir-
likte yine herkese Terpisek’li Dursun’u sormaya başladı. Bir asker “Şuradaki yaralılar 
ve şehitler onların birliğindendi.” dedi. Mürüvvet çocuklarıyla birlikte önce yaralıla-
rın, sonra şehitlerin yüzüne tek tek  baktı. Kenarda yatan bir şehidin yüzüne dikkat-
le baktı, olduğu yere yığıldı.  Hediye’yi babasının bir yanına Gülhanım’ı diğer yanına 
yatırdı. Kendisi de şehit eşinin üstüne kapandı. Mürüvvet’in eşi, çocuklarının babası 
şehit olmuştu. Çocukları yetim, kendisi çaresiz  kalmıştı.  Ya yol boyu gördükleri 
yüzlerce şehit olmuş gençler? Bu insanların  çocukları yetim, eşleri yapayalnız, ya-
vuklularının hayalleri sandıklarında kilitli kalmıştı. Yüzlerce yarım kalan hayat...                                                                
               Mürüvvet çocuklarıyla birlikte yürüyordu küçük kızın halası yolda fenalaştı. 
Bir süre sonra da hayatını kaybetti. İki küçük oğlu yapayalnız kaldılar. Küçük Gülha-
nım ve kafiledeki diğer insanlar aslında göç etmiyorlardı. Onlar hayatta kalma mü-
cadelesi veriyorlardı. Yol boyunca kaybettikleri kalanları daha da güçlendiriyordu 
sanki. Sonunda kafile iç Karadeniz bölgesinde bulunan Tokat’ın ilçesi Turhal’ın Çivril 
köyüne geldiler. Savaş bitene kadar o köyde kaldılar. Savaş bittikten sonra sağ kalan 
askerler evlerine dönüyordu. Aileleri başka yerlere giden askerler onları arayıp bu-
luyor, birlikte köylerine, kasabalarına dönüyorlardı. Bir gün Gülhanım’ın da amcala-
rı da geldi. Herkes çok sevinmişti. Artık evlerine döneceklerini sanıyorlardı. Ama 
amcaları Mürüvvet ve çocuklarını götürmek istemediler. Dahası yolda ölen kız kar-
deşlerinin oğullarını bile götürmediler. Mürüvvet Hanımın yalvarması, ağlaması bo-
şunaydı… O ve çocukları savaşı binlerce kurbanından sadece üçüydü. 
 
 
 
 

   



 41 

 

Övünç DÜZGÜNÇINAR 

1977 Çorum doğum-
lu.Öğrenimini Çorum'da ta-

mamladıktan sonra yüksek öğ-
renimini Hacettepe Tıp Fakülte-
sinde sürdürerek 2011 yılında 
tamamladı.  Görevine aynı fa-

kültede biyokimya asaistanı ola-
rak başladı .Zorunlu görev için 
gittiği Yozgat Bozok Kadın Doğ. 
Çocuk hastanesinde sürdürdü. 
Şu anda Bergama Devlet Has-

yanesinde çalışıyor. . 
Evli ve bir yaşında kızı var. 

 
 

Yarışmaya Bergama'dan  
katılıyor. 

 

KÜÇÜK KIRMIZI IŞIK 

    Gece, penceresi açık uyumuştu. Usul usul 
esen rüzgâr perdeleri her havalandırdığında 
bulabildiği daracık aralıktan sapsarı, çekingen 
bir güneş ışığı sızıyordu. Güneş ışığı çekin-
gendi zira bu coğrafyanın alışılageldik şartla-
rına göre beklenilenden erken gelen bir mi-
safir gibiydi. Bu davetsiz misafir yatağından 
doğrulmaya çalışan Mehmet’i keyiflendirdi. 
Kâbusların kapısını tıklatmadığı, rahat bir uy-
kunun sabahındaki güneşli hava günün güzel 
geçeceğine dair sebepsiz bir umut verdi genç 
adama. Hatta iyimserliğini biraz daha ileri gö-
türerek hayatının korku romanı gibi geçen 
son evresinin de artık nihayete erdiğini dü-
şündü. Küçük odasının duvarında asılı boy 
aynasına yansıyan aksine bakarken kendi 
kendine telkinlerde bulundu. Bugün kimseye 
sinirlenmeyecekti. Az sonra kahvaltı masa-
sında babasından gelecek olan muhtemel 
salvolara bile tepki vermeyecekti. Sofraya 
oturduğunda annesinin yüzündeki gerginliği 
fark etti. Babasıyla kavga etmelerinden kor-
kuyordu. Ama beklenen olmadı. Belli ki an-
nesi, o masaya gelmeden babasına çok dil 
dökmüştü. Genelde ‘tuz nerde?’’yumurtamı 
çok pişmiş isterim’ gibi olağan seslerden baş-
ka bir şey duyulmadı. Babası bir zaman sonra 
ellerini beceriksizce hareket ettirmeye, ba-

kışlarını değişik nesnelere odaklamaya başladığında Mehmet adamcağızın ona bir 
şey söylemek istediğini anladı. Yaşlı adam giderek artan bir hızla çayını karıştırırken, 
bir kez bile Mehmet’in yüzüne bakmadan ağır ağır konuştu: ‘Bak oğlum. Askerde 
ölümle burun buruna günler geçirdin. Annen de ben de burada senin için öldük öl-
dük dirildik. Allah’a şükür sonunda sağ salim döndün. Döneli 6 ay oldu. Artık bir iş 
bulmanın normal yaşamanın zamanı gelmedi mi?’ Mehmet bir yandan babasını din-
liyor bir yandan da bir türlü çatalına takılmamakta ısrar eden küçük bir zeytine hırs-
la saldırıyordu. Belki de babasına olan öfkesini o zeytinden çıkarmaya çalışıyordu. 
Anne-babasının hayatı için endişelendiklerinden şüphesi yoktu ama onunla cephe-
de olmadan ne yaşadığını tahmin etmeleri imkânsızdı. Babası devam etti: ‘Dayının 
dükkânının yanında bir internet kafe varmış. Eleman arıyorlarmış. Sen de az buçuk 
anlarsın bilgisayardan. Bugün bir bak istersen.’ Böyleydi babası işte. Az buçuk bilgi-
sayardan anladığı için internet kafede çalışabileceği sonucunu çıkartmıştı. Ama 
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bombayı sona saklamıştı. ‘Hem adam işi devretmeyi düşünüyormuş. İşi öğren, ban-
kada biraz param var, istersen biz devralırız.’ Mehmet patlamak üzereydi ki ayna 
karşısında verdiği sözü hatırladı. Sonunda inatçı zeytini yakaladı. Dişlerinin arasın-
dan isteksiz bir ‘peki’ döküldü. 

    Dayısının kırtasiye dükkânı vardı. Mehmet kapıda belirdiğinde gazete okuyordu. 
Başını kaldırdı, yakın gözlüklerini takmış olduğundan önce Mehmet’i tanıyamadı. 
Sonra hafif bir sevinç narası atarak kollarını açıp yeğenine doğru hamle yaptı. 
Mehmet dayısının bu hamlesine kollarını açarak karşılık verse de adamın başındaki 
saçsız bölge gözüne çarpınca elleri gayri ihtiyari olarak saçlarına gitti. Ailesindeki 
erkeklere musallat olan kellik illetinin yakasına yapışması yakın gözüküyordu. Bir 
süre muhabbet edip çaylarını içtikten sonra mezkûr internet kafeye doğru yollandı-
lar. İçeri girdiklerinde otomatik tüfek, bomba, patlama sesleri çocuk bağırışlarına 
karışıyordu. Bir grup 10-15 yaşındaki çocuk bilgisayarda savaş oyunu oynuyorlardı. 
Çocukların ağzından ‘vur, ateş et, öldür’ gibi kelimelerin öylece dökülmesine şaştı. 
Bu kelimelerin gerçek hayatta ki karşılığının herhangi bir insana taşıyabileceğinden 
fazla yük bindireceğini anlatmak istedi onlara. Ama savaşın kötülüğü hakkında 
ahkâm kesen malumatfuruş bir asker eskisi gibi görünmekten korktu. Şimdi burun-
larından kıl aldırmayan bu havalı çocukları askerlik çağına geldiklerinden zor yoldan 
da olsa öğreneceklerdi bunları. Hem saldırganlık, kan dökme arzusu galiba insanın 
doğasında vardı. En güzeli bunu sanal âlemde tatmin etmekti. Onun durakladığını 
gören dayısı koluna girdi, beraber kasaya doğru ilerlediler. Kafenin sahibi yerinden 
kalkıp, dayısını ne çok soğuk ne de çok sıcak bir tarzda selamlayınca Mehmet arala-
rındaki yakınlığın boyutunu çözemedi. Adam Mehmet’e yapması gerekenleri vurgu-
suz bir ses tonuyla anlattı. Kolay görünüyordu, keyfi yerine gelmişti. Daha iyi bir iş 
bulana kadar burada çalışır, böylece babasını susturmuş olurdu. Her şey yoluna gi-
recekmiş gibi gözükürken kafenin sahibinin şu sözleri bu iyimserlik balonunu patlat-
tı: ‘Bir de müşteriler kola, çay falan istediği zaman arkada küçük bir mutfağımız var. 
Oradan hazırlar verirsin.’ Mehmet’in yüzüne inen gölgeyi gözleri ileri derecede bo-
zuk olan dayısı bile fark etti. Dağlarda kelle koltukta savaşmış, en yakın arkadaşı 
hemen yanında vurulmuş biri çoluk çocuğa çay servisi mi yapacaktı? Dayısının hatırı 
olmasa hemen çıkar giderdi oradan.  Yine de kendisinden beklenmedik bir sakinlik-
le ‘ben size yarın haber veririm’ dedi ve çıktı. 

    İşi beğenmemişti. Ama babasının eleştirilerine göğüs germek de çok zordu. Böyle 
bir ikilemde kalmak henüz normale dönmeye başlamış ruh halini tekrar bozabilirdi. 
Sıkıntılı zamanlarda benliğinin taştan örülü duvarlarında irili ufaklı çatlaklar peyda 
oluyor ve oralardan sızan hayaletler hayatını zehir ediyordu. Buna mahal verme-
mek, kafasını boşaltmak için ev yerine yolunu kahveye çevirdi. Kahvede okey oyna-
yan arkadaşlarını görünce bir sandalye çekip yanlarına ilişti. Arkadaşları beyin ame-
liyatı yaparcasına bir ciddiyetle bu basit taş oyununu oynuyorlardı. Üstelik oyundan 
sonra da tartışması saatlerce devam ederdi. Mehmet masadakilere çay söyledi ve 
kısaca durumunu anlattı. Arkadaşları istekalardan gözlerini ayırmadan görüşlerini 
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dile getirdiler. Masadan çıkan ortak görüş şu şekildeydi: Mehmet çatışmalarda bü-
yük fayda göstermiş kahraman bir askerdi. Kafede falan çalışmasına gerek yoktu. 
Yakında kurulacak profesyonel ordu için uzman erler alınacaktı. Ateş hattında tec-
rübesi olan Mehmet’i ordu havada kapardı. Mehmet rahatlamıştı. Şehrin dar ve ka-
ranlık sokaklarından evine doğru yürürken arkadaşlarına hak verdi. O ünlü baskın-
dan sağ kurtulan 4 kişiden biri değil miydi? Koskoca general bizzat onu yanakların-
dan öpmemiş miydi? O da diğer erkekler gibi doğuştan askerdi ve ekmeğini bu işten 
kazanacaktı. Eve döndüğünde babası yatmıştı. Buna memnun oldu. Annesi gülüm-
seyerek ‘oğlum baban sana bir hediye almış, odanda’ dedi. Babasından hediye al-
maya pek alışkın olmayan Mehmet heyecanla odasına gitti.  Komodinin üstünde37 
ekran bir televizyon onu bekliyordu. Mehmet sevinç içinde kullanma kılavuzunu 
okuyup kanalları ayarlamaya başladı. Büyük ölçüde güzel geçen günün kremasıydı 
bu hediye. Artık her şey eskisi gibiydi. Ne yapmak istediğinden emindi. Asker olmak 
istiyordu. 

    Geç saatlere kadar yeni oyuncağıyla oynadıktan sonra uykuya yenik düştü. Işıkları 
ve televizyonu kapatıp yatağa girdi. Güzel şeyler hayal ederek huzurlu bir uykunun 
yumuşak kollarına bırakmak istedi kendini. Ama olmadı. Tam uykuya dalmak üze-
reyken televizyonun kırmızı ışığı onu yerinden sıçrattı. Neydi o kırmızı ışık? Uzaktan 
ateşlenmiş bir roket ya da işaret fişeği mi, yoksa düşmanın sigarası mı? Kim bilir 
belki de sadece ateş böcekleriydi. Kalktı,  televizyonun fişini çekti. Işık sönmüştü 
ama sadece televizyonun ışığıydı sönen. Beynindeki ışık basit bir fiş çekmeyle söne-
cek neviden değildi. Küçük parmağın tırnağı büyüklüğündeki ışık Mehmet’in bin bir 
güçlükle bir şişede hapsetmeyi başardığı hayaletlere özgürlüklerini verdi. O katran 
karası gecede de böyle kırmızı bir ışık görmüştü. Kuzeyde ya da güneyde belki de 
doğuda ne fark eder ki. Sonra kulaklarında bir ıslık ve Çorumlu yere yığıldı. Mehmet 
kendini bir kayanın ardına zor attı. Çorumlu giderek büyüyen bir kan gölünün orta-
sında onun adını haykırırken, Mehmet üzerinde vızıldayan mermilerden kaşını bile 
kaldıramıyordu. Bir ara kafasını çevirdiğinde Çorumluyla göz göze geldiler. Yardım 
isteyen feri sönmüş gözlerden suçluluk duygusuyla kaçırdı gözlerini. Ama o saniye-
lik bakışı zihninden söküp atamadı. Sonra başka bir gece Çorumlunun intikamını 
almak için yanıp tutuşurken, kabak sigarasını yakıp yerini belli eden bir oğlanın ba-
şına patladı. Mehmet’in yaşlarındaydı. Ellerini kaldırmış teslim olmak istiyordu. 
Mehmet başına silahı dayamış, zangır zangır titreyen çocuğa karşı merhamet kırın-
tıları bulmaya çalışıyordu o karanlık gecede küçük bir mum ışığıyla. Lakin mum ça-
buk söndü. Terlemeye başlayan çocuğun kokusu aylardır yıkanmamış giysilerine ka-
rıştı, iğrenç bir koku etrafı sardı. Mehmet bu kokuyu duyunca çocuktan nefret et-
meye başladı. Her geçen dakika daha fazla ter, daha kötü bir koku ve daha fazla 
nefret demekti. Bu kadar nefret genç bir adamın işaret parmağı üzerine abanınca 
tetik kendiliğinden çekildi. Hayatına bir hayalet daha eklendi. 

   Mehmet’in sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Sabah kalkar kalkmaz da internet 
kafenin yolunu tuttu. Bazıları asker doğmuyordu. 
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Erkan ŞEMİN 

1986 yılında İzmir' de doğdu. Henüz ufak yaş-
lardan itibaren yazıya ilgi duydu. İlkokul çağ-
larında okul gazetesine yazdığı küçük öyküler 
ve şiirlerle dikkat çekti. Akabinde öğretmen-

lerince edebiyata yönlendirildi. Öğrencilik 
yaşamı boyunca bütün Türkçe ve Edebiyat 
öğretmenleriyle arasında özel bir bağ kura-
bilmesi, onun edebiyatın gölgesinde kalabil-
mesinde etkin bir rol oynadı. 2007 yılından 
bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Sinema Televizyon bölü-

münde senaryo yazarlığı alanında eğitimini 
sürdürmektedir. Son zamanlarda Sinema ve 

Edebiyat ilişkisi üzerine araştırmalar yaparak, 
iki sanat dalı arasında inşa ettiği köprüden 

yeni öyküler geçirmeyi sürdürmektedir. 
2009 yılında Seyrek Belediyesi mutluluk te-
malı öykü yarışmasında yazdığı "Sen Dokun 
Bana Sonbahar" adlı öykü basılacak kitapta 

yer almaya hak kazandı. Menemen Toprak ve 
Su Enstitüsü’nce organize edilen toprak ve su 

konulu öykü yarışmasında "Sudan Mektup 
Var Baba" adlı öyküsüyle üçüncülük elde etti. 
Son olarak Konak Belediyesi’nin düzenlediği 
“Ata’ya Mektuplar” yarışmasında “Üstümü 

Örter misin Ata’m” adını verdiği mektubuyla, 
üniversite öğrencileri kategorisinde birinci 
oldu. Öykü ve denemeleri çeşitli Edebiyat 

dergilerinde yayımlanmaktadır. 
İLETİŞİM 

Adres:5652 sokak no: 38 Karabağlar- İZMİR 
Tel: 0232 254 99 92 - Gsm: 0536 500 90 34  
e-posta : erkan_semin@hotmail.com 

 

 

YETİM BİR SORUM VAR 

Çok mu şey istiyorum 
bilmiyorum; ancak günlerden beri 
arka cebimde duran yamalı bir so-
ruyla gezinip duruyorum bir bi-
linmezlik diyarında. Bunca sevim-
siz gürültü, bulutların bekaretini 
bozmuş dumanlar, uçurtmaları 
semadan defetmiş mermiler ve 
tarifi imkansız ikinci el hüzünler... 
İç içe geçmiş bu kadar çok melan-
kolik figüre kafa tutmaya çalışıyor 
benim bir avuç yoksul zarf tümle-
cim. Henüz alışamadım, burada 
zarf tümleçlerini sevmiyorlar, en 
çok da “neden” sözcüğünü. Yetim-
liğine aldırış etmeden sahiplendim 
neden sorusunu ve yürümeyi sür-
dürdüm bütün nedenlerime bir 
“cevap” umarak.  

 

Sordum; usanmadan, yılmadan ve 
hiç utanmadan... Nedir bu baş ağ-
rısı? Bu dumanlar da neyin nesi 
böyle? İşi ne bu silah seslerinin 
çocuk parklarının gölgesinde? Acı-
sı olmadığı halde parmağındaki 
kanı görüp feryat eden çocuklara 
şimdi bu kadar kan çok fazla… 
Ama neden? Bunca tebessüm se-
bebi varken kardeşin kardeşi vur-
ma sancısı neden? Doğuştan “şu-
ralı” diye ölmeye kelepçeli olmak 
neden? Bu kara gürültüden zevk 
alma zihniyeti neden? Nedendir 
ölüme beşik kertilmesi kadınların? 
Öylece sualsizce… Ve öylece ha-
bersiz…  
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    Azrail’le yaşama tercihi hangi sapkının işi? Ölüme ölümle meydan okuma çabası 
neden? Yaşamak varken öldürmek neden? Nedeni olmayan sorular yaratmak ne-
den? Neden bu manasız kavga? Hangi paylaşılamayanın bedeli yüz binlerce can? 
Peş peşe haykırıyorum kelepçelenmiş ve henüz günyüzü görmemiş sorularımı...Ve 
sonra bütün sorularıma bir başkent konduruyorum: Neden? Sorumu duyuyor hepsi 
de. Bütün katillerin kulağı bende. Ancak gözlerini değdirmeye cesaret edemiyor 
binlercesini gözünü kırpmadan öldürebilenler. Hiçbir cevap veremiyor her şeyi bi-
lenler. Öylece başları eğik susuyorlar. Belki de duymazdan geliyorlar sorumu. Sesim 
çığlık oluyor bir anda. Yine yerde yüzleri hepsinin. Hiç ama hiçbir cevap yok. Kim bi-
lir belki de ilk kez duyuyorlardır bu sözcüğü… Sanmam… Gençler henüz on altısında 
emekli yapılıyor hayattan. Öylece geri dönüp el sallama izni bile verilmeden üstelik. 
Adı “Barış” olanlar hiçbir sözlükte rast gelemiyorlar adının anlamına. Herkes susu-
yor, ben susuyorum, yetim sorularım ağlıyor sonra, neden diyor. Gençliği bilmeden 
büyüklüğe terfi ettirme çabası neden? Eline silah yakışmayan gençlere öldürmeyi 
öğretmek neden? Akılları hala çocuk oyunlarında kalakalmışların ölümle perdesiz 
sevişmesi neden. 

   Bekliyorum… Oysa hala bir cevap yok… Ben haykırdıkça biçare sessizleşiyor hepsi. 
Konuşacak, söyleyecek tek bir heceleri bile yok bana karşı. “Yoksa beni de mi öldü-
rürsünüz” diyorum. “Haydi, buradayım korkmayın beni de öldürün, sebepsiz gü-
nahsız öldürmelere alışıksınız” diyorum. Ellerini sıkıyor bir tanesi. Hiç bir şey söyle-
yememek zoruna gidiyor besbelli. Konuşacak gibi oluyor bir ara. Sonra çıkmıyor işte 
bir türlü tek bir harf. Belki de o an anlıyor ilk kez hiçbir günahın bedelinin binlerce 
can olamayacağını. Günahsızların ölümle “nedensiz” çarpışma anlamsızlığını bekli-
de ilk kez düşünüyordu o an. 

   Sesimi duyuyorlar, biliyorum. Birilerini kurtarma çabam var oradan, çukurun en 
dibine bakıyorum, elimi uzatıyorum. Elim çok uzak kalıyor aşağıdakilere; öylece asılı 
kalıyor havada. Elime yaklaşan bir el bekliyorum çaresizce… Bir genci, en azından 
bir genci, sadece bir genci kurtarmak, öylece atılıp terk edilmiş bu amansız çukur-
dan çıkarmak istiyordum. Savaşların zoraki şahitleri duymuyorlardı beni içlerindeki 
savaşın çağlayan gürültüsünden… 

    Göz göze geldik birisiyle. Yüzündeki tebessümün insan görmemiş ürkek perdele-
rini açtı. İçindeki çocuğu dışarıya çıkardı ansızın. Yüzüne yapışmış ince tabakalı ve 
kin dolu maskeyi söktü adeta. Aslan yelesi saçları altın gibi parıldarken, barış yeşili 
gözleri çok şey anlatma çabasındaydı bana. Bembeyaz elleri dağlara mesken tut-
muşluğun çaresiz kirilliğiyle kapanmıştı. Kirli parmakları, uçlarından kestiği siyah el-
divenlerinden taşıyor, kendini benden saklıyor gibiydi. Gözlerinin maviliği tüm kirli-
liğe direnircesine, bütün maviliğiyle bana bakıyordu. Bir süre diğerlerine baktı. Kor-
kuyordu besbelli ki. Bana bakarkense henüz keşfedilmiş gülücüklerinin tadını çıkar-
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tıyordu… Gelmek istiyor gibiydi. Usulca yaklaşmak, çukurdan “hayata” taşmak is-
tercesine uzatmak istedi kirli ellerini gökyüzüne. Sonunda elim birine uzanacak, bi-
rini çukurdan kurtaracaktım. Heyecanlandım bir an… Ellerimin gölgesi kavuştu önce 
ellerine. Öylece gülümsedi. Bana doğru yaklaşıyordu iyice. Bir an duraksadı. Etra-
fındakilere baktı yine, endişeli tavrını saklayamıyordu, vazgeçer gibi oldu sanki bir 
ara. Oysa çukur çok derin değildi. Bir el uzatmak yetecekti oradan kurtulmaya. Ama 
yapamıyordu işte. Sesim yankılandı birden karanlık çukurun tüm savaşına. 

  “Elini ver”   

  Tekrar göz göze geldik çocukla. Son bir gayretle haykırdı içindeki tüm yaşanmamış-
lıklar. İçi gülerek bakıyordu belki de ilk kez, adına küskün genç. Kirli ellerini birleş-
tirdi ellerimle. Ellerim hiç kirlenmedi o an. Hala tertemizdi. Bütün kudretimle yukarı 
çektim ellerini. Elleri, ellerimle göz göze geldi. Çocuk gözünü kırpmaksızın bana ba-
kıyordu. Kendi ellerine baktı daha sonra. O kirli ellerine… Hiç ama hiç kir yoktu elle-
rinde….  

  Gülümsüyordu çocuk ve bir hayli esmerdi...Ve artık yukarıdaydı, öteki tarafta… 
Önce çocukluğuna, sonra da bana sarılacak gibi oldu. Aşağıya tekrar dönüp bakmak 
istemiyordu. Öylece kaçırıyordu gözlerini çukurdan. Ellerimiyse hala bırakmıyordu. 
Öylesine sıkıyordu elimin tüm temizliklerini ellerine bulaştırma telaşıyla. Birden sa-
rılıverdi bana yeniden… Yitip giden yıllara inat… Ancak her şey gibi bu da kısa bir 
rüyanın yürekte buruk bir acı bırakarak giden tadı gibiydi. Birileri yine hançerliyordu 
elimizi. Kimdi, neydi ve neden vardı bu “birileri” hiç bilmiyorum, belki de bir siluetti; 
ama elimizi ayırmayı beceriyordu işte. Sanki görünmeyen sihirli bir güçtü çocuğu 
çukura hapseden, ellerimi ellerinden söküp atan! Ellerini bıraktı ellerimden çocuk, 
gözlerini bırakmayı beceremedi. Sonra yine o bildik gürültünün sevimsizliği. Bir da-
ha… Bir daha… Ve ardından bir daha. Yankılandı benim sessiz çığlığım çukurun için-
de o an… Anlıyordum, çocuk kelepçeliydi çukura… Ve bir hayli esmerdi. Düştü yine 
karanlık çukurun anlamsızlığına… Ama bu sefer hiç konuşmadan… Konuşamadan… 
Kollarım bomboş öylece seyrettim onu. Hiçbir şey yapamadım, çaresiz izledim dü-
şüşünü… Ve benim yoksul, benim yetim sorum yankılandı tüm çukurun içersinde o 
an… 

 Neden..?  Neden..? 

 

Susuyordu herkes... ve çocuk bir hayli esmerdi...  
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CEHENNEM MELEKLERİ 

 İsmim Muhammet Ali ,intihar ey-
lemcilerinden sadece birisiyim. Bizim gibi in-
sanlara cehennem melekleri (The Expendab-
le)  de derler.Ölmeyi de öldürmeyi de ilk baş-
tan kabullendiğimiz için bize bu ismi taktılar . 
Her türlü bomba ve silah eğitimimiz var.Onar 
on beşer guruplu özel timlerden oluşuruz ve 
eğitimimizi timdeki arkadaşlarımızla birlikte 
alırız. Tim arkadaşlarımızdan başka birde bize 
eğitim veren,kafasında özgürlük bayrağı 
olan,eğitmenlerimizi tanırız ,başkada kimseyle 
tanıştırılmayız, görüştürülmeyiz. Time alınan 
kişilerin ya aklıyla arası iyi değildir ya da kimi 
kimsesi yoktur. Hayattan  da bir beklentisi 
yoktur bu insanların. Kinle beslenir, intikam 
ateşiyle yanıp tutuşurlar. Bilirler ki bu hizmet 
karşılığında Allah onlara cennetini vaat etmiş-
tir.Yoksa pisi pisine ölmeyi kim göze alır ki?  

İster miydim intihar eylemcisi olma-
yı. İster miydim masumların ve yeni doğmuş 
sabilerin kanına girmeyi. İnsan kendi kaderini 
kedi yazar diye demeyin sakın.  Bizim gibi in-
sanların kaderini  başkaları yazar. Bize de bu 

rolü oynamak düşer. Anlatayım size bir insan nasıl intihar eylemcisi olur. Belki o 
zaman hak verirsiniz bana. 

Yıllardan 2003 Bağdat .ABD askerleri  birkaç haftadır hem karadan hem 
havadan saldırıya geçti. Tarihi yerler ve askeri bölgeler, hastaneler… sivillere zarar 
gelir mi demeden bombalandı . Bir yandan da kara harekatı başlatıldı, üstüne tuz 
biber olanda ülkede iç savaşın çıkması. Evim büyük direnişin olduğu Fellucedeydi . 
Her gün yeni bir eve basılıyor   her gün yeni ölümler oluyordu.Şu birkaç günde 
1.350 ev hasar görmüş, 2.539 insan yaralanmış, 700 Felluceli hayatını kaybetmişti. 
Bunların içinde bebekler de var. 157 kadın uzun namlulu dürbünlü kanas silahlarıyla 
katledilmiş. helikopterlerin hastane yolunu sürekli ateş altında tuttuklarından dola-
yı insanların yaralılarını hastaneye getiremediklerini, mahallelerde oluşturulan sey-
yar hastaneler ile yaralıları tedavi edebildikleri bilgileri geliyor. Her gelen haberle 
kanımız donuyor tabi. Dışarıya çıkmaktan korkuyorsunuz. Böyle zamanlarda özel ih-
tiyaçlarınız şöyle dursun ,besin ihtiyacınızı bile karşılayamıyorsunuz. Evli ve 3 yaşın-
da bir çocuğun babası olmak işinizi daha bir zora sokuyor. Tek olsanız bir yerlere 
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salkınırsınız yada bir süre aç kalmaya katlanırsınız ama eşiniz yada  en önemlisi sa-
biniz varsa bunun imkanı yok.Böyle zamanlarda gözünüzde korku falan kalmıyor. 
Yapılması gereken neyse ölüm pahasına yapıyorsunuz. 

İşte o gün bıçağın kemiğe dayandığı gündü. Evde yemeğe dair hiçbir şey 
kalmamıştı. Uzun süredir sıcak yemeğe hasret olan biz,kuru ekmeğe bile razıydık 
ama o bile yoktu işte. Un çuvalını boş bırakalı iki günü geçiyordu.Ne kadar yiyecek 
depo etseniz de bir gün bitiyordu. Savaşın ne kadar süreceği belli olmuyordu ki. 
Bebeğimin açlıktan sürekli ağlaması beni iyice zıvanadan çıkarmıştı. Eşimin sürekli 
bir şeyler yap demesine dayanamadım ve bir an kendimi sokakta buldum. Deli gibi 
bir oyana bir bu yana koşturuyordum. Hızlı olmalıydım ve fazla sokakta dolanma-
dan geri dönmeliydim. El altından gıda yardımı yapan yerler vardı sınırlı miktarda 
yiyecek ve suyla eve döndüm. Eve döner dönmez eşime getirdiğim yiyecekleri be-
beğimize yedirmesini istedim. Açlıktan halsiz düşmüş eşim yavaş hareketlerle kalktı 
ve yiyecekleri hazırladı. Midemizden birkaç lokma girecek diye düşünürken kapı 
sertçe dövülmeye başlandı.Kapıya vuran ABD askerleriydi ne dedikleri belli olma-
yan ama içeri girmekte kararlı olan askerler ,kapıyı açmamızdan dolayı kızıp kapıyı 
kırarak içeri girdiler. Korkmuştuk,bizi korkutan anlatılanlardı. Biran önce kaçmalıy-
dık.Ben bebeğimizi kucağıma alıp camdan dışarı çıktım ,eşimde peşimden geliyor-
du. Askerler kaçtığımızı görünce cama doğru ateş ettiler.İlk ateşlerinde eşimin vu-
rulduğunu attığı çığlıktan anladım.Eşime doğru baktım ve geriye döndüm.Eşim,beni 
bırakıp git ,demesine aldırmadan geri döndüm.Nasıl kaçabilirdim ki canımın yarısını 
bırakıp. Belki teslim olursak bir şey yapmazlar diye teslim oldum ama bu bizi kur-
tarmaya yetmedi.Birkaç el ateş daha ettiler ve gözümün önünde eşimi öldürdüler. 
Ağlamama ,sızlanmama aldırış etmeden Ebu Cafer’imi ,o gün görmemiş sabiyi, de 
oracıkta öldürdüler.Kendimi kaybetmişim.Önüme gelen ilk askerin üstüne atlamı-
şım  öldürecesiye boğmaya başlamışım.Bir ateş sesi ve bir sızıyla yere yığıldım. Son-
ra birkaç daha derken gerisini hatırlamıyorum.Gözümü açtığımda çadır bir baraka-
da her yerim sarılı vaziyetteyim.Aklıma ilk eşim ve bebeğim geldi ama tek kelime 
söylediler “unut onları”. Canının parçaları nasıl unutulur sorarım size? Günlerce 
kimseyle konuşmadım.Sürekli ağlıyordum.Bir gün bir din adamına benzer başı ka-
palı birisi geldi ve ölümden ahretten  bahsetti. Dinime hizmet etmek için onların 
dediklerini yapacakmışım bu sayede ailemin  ve tüm ırak halkının  intikamını ala-
cakmışım.Mükafatımızda cennetin kapıları sonsuza kadar bana ve aileme açık ola-
cakmış.Diyecek bir şeyim yoktu şüphesiz ailemin intikamını almak boynumun bor-
cuydu. Halkıma karşı süren zulümleri de belki azaltırdım.Kabul ettim zaten kabul 
etmemek gibi bir şansımda yoktu. İntikamımı ne zaman alacağım diye sual ettiğim-
de,iyice iyileşince bize katılırsın ,dediler. Ve o gün bu gün o kamptaydım. Benim gibi 
insanlara hem askeri eğitim verirken hem de cesaretimiz artsın diye din adamlarıyla 
ruhumuza yönelik eğitimde veriyorlardı.Ve eğitimin sonu,yolun da sonu demek-
ti.Kim eylemi nerede gerçekleştirecekse oralara götürülüyorlardı.Bazı arkadaşları-
mız bizden önce eylem yapmışlardı.Eylemleri bir başarı gibi kayda alıp bize izletiyor-
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lardı. Bakın onlar ülkesine hizmet ettiler ve cennete gittiler sıra sizde,korkmayın ai-
leniz sevdikleriniz cennette sizi bekliyor, diye bam telimize dokunuyorlardı.. Kahrol-
sun emparyalistler kahrolsun ABD,şeklinde naralarla bizi cesaretlendiriyorlardı.  

Eylem yerim belli olmuştu. Eylemin adı Türkiye. Bana eylem için Türkiye 
verilmesi Türkmen olduğumdan mıdır anlamadım. Görevim;ABD Savunma Bakanıy-
la Türkiye Başkanı arasındaki Irak tezkeresi görüşmelerini  yaptırmamak-
tı.Güzergahlarına  bomba döşemek sonrada kendime  bağlı bombayla halkın arası-
na girip öldürebildiğim kadar kişiyi öldürmekti. Onlarda biliyordu üst düzeydeki 
yetkilileri bu şekil öldürülmeyeceğini ,asıl plan ikinci plandı.En kötü ihtimalle bir sü-
rü kişi ölecekti. Ve buna benim gibi öğretmen sebep olacaktı. İçimden bir ses yap-
ma diyordu. Gözümün önüne  eşim geliyor , birden Ebu Caferim ağlamaya başlıyor-
du. Ayaklarım geri geri gitse de artık iş işten geçmiş eylem palanını yap-
mış,bombaları yerlerine koymuştum. Hızla oradan uzaklaşıp üzerimdeki bombalarla  
halkın arasına dalmıştım.İnsanlar her şeyden habersiz gülüşerek yanımdan geçiyor-
lardı. Ne olduysa o bir anda oldu. Bir çocuk ,anne babasının elinden tutmuş. Yer yok 
gibi yanımda durdular. Sonra babasının elinden kurtulan çocuk yediği şekeri göste-
rerek ,amca şeker yer misin,dedi. Ebu Caferim,bebeğim geldi aklıma. Bir gözyaşı 
peyda oldu ,tuzlu su içimdeki kurumuş yarayı yaktı ve aklım başıma geldi.Ben ne 
yapıyordum.Birsi benim ailemi yok etti diye dünyaya düşman olan ben ,şimdi ma-
sum başka bir aileyi mi yok edecektim. Hayır yapamam diyerek hızla oradan uzak-
laştım. Eylemi gerçekleştirmekten vazgeçtim. Benim yüzümden ölecek bir sürü  in-
sanın kanına giremezdim. O an eşimin  hayali yeniden belirdi,benim Alim işte bu , 
dedi.Peşinden Ebu Caferim ,Aslan babam ,dedi.Ağlıyordum, ne yapacağımı bilemez 
haldeydim. Yapılacak tek şey vardı oda gidip teslim olmaktı.Günahsızların günahına 
girmediğim için mutluyum artık,cezam neyse de razıyım.İnsan kendi kaderini kendi 
yazamıyormuş ama başkalarına zarar vermemeyi başarabiliyormuş. 

 Ben uçurumun kenarından döndüm ama benim gibi orada onlarcası var. 
Birisi olmasa da birisi vicdanını bastırıp o bombaları patlatacak. Bu patlayan bom-
balar insanlarla birlikte insanlığı da öldürecek. 

Bunun sorumlusu kim sizce? Asıl soru intihar eylemcisi olmadan onları 
nasıl kurtarabiliriz? 
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LAVANTA KOKULU ÖZLEMLER 

Gümüş saçlarını örten yazması, yılların ağırlığını 
taşıyan kamburu, karmaşık çizgileriyle gülen yüzü, tatlı diliy-
le ninesini çok severdi. Onu şımartır, masallar anlatır her is-
tediğini yapardı. Öykülerinin sonunda ak yazmasının ucuyla 
gözlerini sildiğinde Barış: 
 “Nine, neden ağlıyorsun” diye sorardı. 

“Sen bu koca karıya bakma kuzucuğum, anlaya-
mazsın dediğinde, onunla paylaşamayacağı bir gizemi oldu-
ğunu düşünürdü. Barış küçüktü, dedesi, anne babası da mı 
anlayamazlardı? Ninesinin üzgün yüzünü güldürebilmek için 
elinden geleni yapar, bıktırıncaya kadar uğraşırdı. Katlana-
mayacak kadar yorulduğunda yakalar, gıdıklar güldürür, 
sonra da dizine yatırıp saçlarını okşayarak onun sevdiği ma-
salları anlatırdı. O masalların çoğu; deniz kıyısında bir köyde 
yaşayan küçük kızın başından geçen garip olaylar, buruk hü-
zünlerle sonlanırdı.   

Yıllar sonra büyüyüp öğretmen olmuş, ninesinin 
masallarının anlamını da öğrenmişti… Gücü gittikçe azalan 
ninesini eskisinden daha da dertli görüyordu.  

Yaşlı kadın; her sabah; namazını kıldıktan sonra 
evin önündeki salkım söğüdün gölgesine serdiği küçük kili-
min üstüne bağdaş kurar, başı ellerinin arasında; gözleri gö-
lün maviliğinde düşüncelere dalardı. Bazen bir ağıt tutturur, 
boynu bükük söğüde derdini döker, göçmen kuşların sesle-
rini dinlerdi. Ne göçmendi, ne yerli! Küçük yaşta iyi yürekli 
yabancılarla köyünden ayrılırken yaşadıklarını anımsatacak 
bir resmi bile yoktu elinde. Anne babasının söyleyip coştuk-
ları, onu şımarttıkları türkülü günlerdi anımsadıkları. Ne ol-
duysa babasının askere gidişiyle olmuştu. Köyünü anımsa-
dıkça; kendini rüzgârın sürüklediği köksüz kuru bir ot gibi 
duyumsar:  

“Ölmeden lavanta kokulu köyümü bir görsem! 
Ölmedim, işte size geldim, diyebilsem… Hey gidi deli gönül, 
sen bir koca karısın, kim götürür seni oralara” derdi. Onun 
yakarışlarını duyan Barış: “Ne istiyorsun Nine, de bana he-
le.”  “Eh işte, konuşurum deli deli, bakma sen!”  Onda öykü 

çoktu. Ama bu sefer bambaşka bir öyküydü anlattığı. Dinledikçe duyduklarına inanama-
mış, kafeste kuş gibi çırpınan yüreğine söz geçiremeyen ninesine; bir gün öğretmen olup 
para kazandığında köyüne kavuşturacağına söz vermişti. Yeter ki ninesinin yüzü yeniden 
gülsün türkülerini güzel sesiyle yeniden söyleyebilsin diye… Yaz tatilinin başladığı o gün 
yaşlı kadının yanına gelen Barış: 

“Nineciğim; seni doğduğun yerlere götürmeye geldim.” 
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“Sahi mi torunun? Bir tanem, kuzum! Beni doğduğum köye mi götürecek-
sin?” 

“Senin yüzünü güldürecekse!” 
“Ah kuzum, bu ninen her gün dua eder sana, bir de Yaratana. Dünya gö-

züyle bir kerecik görüp de öyle öleyim derim. Kimseyi çocuklarından, yuvasından 
ayırmasın diye.  

“Bir gezi yapmak istiyorum. Senin oradaki yakınlarını ben de görmek isti-
yorum!” Sözleri yaşlı kadını yine gözyaşlarına boğmuştu. Ona sarılan torunu: 

“Yine neden ağlıyorsun Nine? Yüzünü güldürmek istiyordum, su koy ver-
din sen!” 

“Aaah, ah! Mutluluk gözyaşları bunlar, mutluluk…” 
Unutamamıştı köyünden koparılışını. Ah! Bir kerecik görebilseydi, bir ke-

recik…  
Yıllar önce ‘Kurtuluş Savaşı’  vardı. Ülkenin pek çok yerini düşmanlar 

basmış, eli silah tutan gençlerle birlikte babası da askere alınmış, annesi; iki çocu-
ğuyla köyünde sefil olmuştu. Kocasının savaşta öldüğünü öğrenince annesi, acısın-
dan yatağa düşmüş, günlerce yatmış, ince hastalıktan ölmüştü. Cemile; o zaman 
dokuz on yaşlarında bir çocuktu. Onun da bakımsızlıktan bedeninde yaralar oluş-
muş, annesinin ince hastalıktan öldüğünü düşünen yakınları, ellerinden bir şey 
gelmediğini söyleyip yakında öleceğine acınırlardı.  

Köylerinin ortasından geçen karayolunda arabası arızalanan karı koca ge-
ceyi orada geçirmişti. Yaralarıyla kıvranan küçük kıza yardım etmek için yanlarına 
alıp Adana’daki hastaneye yatırmışlardı. Cemile askeri doktor olan iyi yürekli adamı, 
eşini; hiç unutmamıştı. Yakınlarından göremediği ilgiyi, sevecenliği onlardan gör-
müş, ömrünce duacı olmuştu. Hastanede onları çok beklemiş ama bir daha izlerine 
rastlayamamıştı.  

Uzunca bir süre bakılıp sağlığına kavuştuğunda kimse almaya gelmemişti. 
Hasta bakıcı olan Kürt Ahmet; kızın gelişini, sağaltımı sırasında yapılanları görmüş, 
onu sevmişti. İyileşip, gittikçe güzelleşen Cemile, yardımsever insanların ilgisiyle 
büyümeye başlamıştı. Genç kızın ortalıkta kalmasından kaygılanan çevresindekiler 
Ahmet’in onunla evlenme isteğini desteklemişlerdi. O yıllarda köyüne dönmeyi, ya-
kınlarına olan kininden dolayı pek aklına getirmezdi. Uzun yıllar boyunca; dünyaya 
gelen çocuklarıyla yuvasının sıcaklığına, eşinin sevgisine sığınmıştı.  

Ahmet yaşını alıp emekliliğini istediğinde; Cemile içinde büyüyen sıla öz-
lemini dile getirmişti. Olanakları kısıtlı olan kocası, ona sahip çıkmayan akrabalarını 
görmek istemesine anlam verememiş, uzun tartışmaların ardından unutmasını söy-
leyerek doğunun uzak bir şehri olan Van kıyısındaki köyüne taşınıp yerleşmişlerdi. 
Askerlikte geldiği Adana’da işe girmişti. Evlenince, uzun yıllar köyüne dönmeyi dü-
şünmemiş, kıt kanaat geçinip gitmişlerdi. Gelirini biriktirip köyünde bir ev yapmak-
hayaliyle emekliliğini ailesiyle birlikte geçirme düşünün hem kendine hem de karı-
sına yeteceğini sanırdı. 
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“Senin evin, çocukların var, ben nereliysem sen de oralısın, canını sıkma” 
demişti. Adana’nın sıcak iklimine, insanlarına, toprağının kokusuna alışan Cemile, 
bundan sonra kendini daha çok kısıtlanmış duyar, araya aşılmaz dağlar, ıssız ovalar, 
gidilmez yolların girdiğini düşünerek sıla özlemi çekerdi.  

Çocukları büyümüş, evlenip yuvalarını kurmuşlardı. Kocası yaşlanmıştı. 
Birbiri ardına torunlarının dünyaya gelmesiyle Cemile mutlu olurken dillerini çöze-
mediği insanların arasında; gönlündeki sızı gittikçe artıyordu. Hastalanıp yatağa dü-
şen can yoldaşını da kaybedince, büsbütün kabuğuna çekilmiş, tutsaklığını yalın bi-
çimde duymaya başlamıştı. Ancak düşlerinde gezdiği yerler, unutmaya çalışıp unu-
tamadığı o fakir, kıraç topraklar, çam ağaçlarının örttüğü yamaçlar, püren, defne, 
sandal ağaçlarının arasında beliren bin bir çeşit lavanta, kekik, adaçayının mis koku-
sunu duyar, koşar, koşar, annesinin kollarına atılacağı sırada uyanıverirdi. Yanına 
yöresine bakınır, hiçbir şey göremediğinde ağıtlarına sığınır, inceden bir lavanta ko-
kusu onunla birlikte kalırdı. Küçük yaşta kaybettiği ailesine, ona sahip çıkmayan ak-
rabalarına kırgınlığını unutmuş; torunlarını, ağıt kokan ninnileriyle büyütmüştü. 
Onun çektikleri kimseye benzemezdi ki türküleri benzesin!  

Torunlarından biri askerde diğeri öğretmen olmuştu. Tıpkı çocukluğunda 
olduğu gibi doksanlı yıllarda gençler askere gittiklerinde büyüklerin üzüntüsü yine 
artıyordu. Babasının gidip de dönmediği savaşa benzer bir kavga başlamıştı. Asker 
ocağından bazı gençlerin tabutu, bazılarının yaralı bedenleri evine dönüyordu. Bir 
kısım gençler dağa çıkıyor, yönetime karşı çarpışıyorlardı. Yine ana babalar ağıtlara, 
bebeler yoksunluklara boğuluyorlardı. Babasının katıldığı savaşın yabancılara karşı 
yapıldığını anlıyordu. Bir an önce bitirilmesini dilediği bu kardeş kavgasını seksen 
beşlik nine hiç ama hiç anlayamıyordu…  

Barış; anne babasını, Ninesini alıp yeni arabasıyla yola çıkmıştı. Önce 
Adana’ya; babasının bildiği yerlere, dostlarına uğrayıp hasret giderdiler. Dedesinin 
çalıştığı, ninesiyle tanışıp evlendiği hastaneyi, gelişip büyüyen şehri gezdiler. Her 
şey değişmiş; oturdukları evleri yıkılıp yapılan apartmanları yadsıyorlardı.  

Batıya doğru yola çıktıklarında nineyi saran duygular bambaşkaydı. Çoluk 
çocuğu toplayıp yola düşürmüştü. Kimin için, ne için? Ya köyünü bulamazsa? Ya 
onu tanıyan birini bulup hasretini paylaşamazsa? Bunlar aklından geçerken yine de 
erinci yüzüne yansıyor: 

“Toprağımın kokusu bana yeter, Allah ne muradın varsa versin Barış’ım, 
yakışıklı torunum benim” diye övüp duruyordu. Karayolu denize yaklaşıp uzaklaşa-
rak devam ediyor, bazen çam ormanlarının içine dalıyor, arkasından yaldızlanarak 
parlayan masmavi suların kıyısına iniyordu. Seraların kapattığı tarlalar, iki katlı, kü-
çük köy evleri, önünde asmalı çardakları görüyor, içinde çalışan insanların bulundu-
ğu muz bahçelerini arkalarında bırakarak ilerliyorlardı. Her yerleşime yaklaştıkların-
da Barış dönüp soruyordu. 

“Nine, burası mı?” 
“Yok, oğul yok, buralar değil. Ben köyümü kokusundan bilirim!” 
“İlahi Nine, arabanın içinde kokuyu nasıl alacaksın?” 
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“Alırım, alırım, tasalanma” derken sanki gencelmiş gibiydi. 
Böylece dinlenmeden, yarım gün boyunca devam etmişler, günün parlak 

yaldızları denize dalarken yaşlı kadının ‘burasıdır’ dediği yere gelememişler, bir 
benzin istasyonunda depolarını doldurmak, hem de biraz araştırmak için durmuş-
lardı. Saçı, sakalı ağarmış yaşı belirsiz bir adam; çam ağacının gölgesinde sırtını ağa-
ca vermiş serinliği bekleyerek oradakilerle söyleşiyordu. Meraklı bakışları gelenlere 
takılarak nerden gelip nereye gittiklerini sordu. Barış uçan kuştan medet umar hal-
de, babaannesini susturup bir çırpıda sorularını sıralamaya başladı. Yaşlı kadın aile-
sinin tek lakabını biliyordu. Onu söyler söylemez de adam bildiklerini anlatıverdi. 
Yaklaştıklarını görerek sevindiler. Köyü, hatta muhtarın adını bile öğrenerek ayrıl-
dıklarında bulmacayı çözdükleri düşüncesiyle gülüyorlardı.  

Köyü uzaktan gören Cemile Ninenin heyecanı hepsine bulaşmıştı. Muhta-
rın evini bulduklarında olayı anlatıp yakınlarından kimlerin yaşadığını öğrenmek is-
tediler. Kısa zaman sonra köyün yaşlıları çevrelerini sarmıştı. Ninenin tanıdığı pek 
çok insan yıllar önce ebediyete göçmüştü. Onların çocukları, torunları vardı. Özledi-
ği çamlık yamaçları görmese Cemile Nine’nin köyü tanıması olası değildi. Her yerde 
seralar, güzel evler, bahçelerinde çardaklar, evlerin önünde arabalar duruyordu…  
 Yıllar önce sağaltım için köyden bir yabancının götürdüğü kız çocuğunun 
öyküsünü bilenler, çevrelerini sarmış, yakın akrabalar evlerine çağırmışlardı. Onla-
rın da sıkıntısı askere gidenlerin durumuydu. Bazı gençler gelenlere kuşkuyla bakı-
yor, yaşanan kardeş kavgasının neresinde olduklarını araştırıyorlardı. Oysa Barış; o 
gün kendisini farklı gördüğünü iyice anlamıştı. Bu ülkenin insanları birbirine karış-
mış, kökenden söz etmek zordu. Konuştukça kaynaşıp farklarını değil ortak yönleri-
ni bulmaya çalışıyorlardı... Onların üstelemesine dayanamayıp üç gün kaldılar. 
Üçüncü günün akşamı Cemile Nine; seksen beş yıllık yaşamında ilk kez önemsendi-
ğini hissedip erincini yakınlarıyla paylaşmıştı. 
 “Beni köyüme getirdiniz. Toprağımın kokusunu duydum. Köklerime, ma-
salıma kavuştum. Kanatlandım, uçtum. Artık ölsem de üzülmem, sağ olun, var olun 
çocuklarım!” Hepsiyle kucaklaşırken Barış’ı da tıpkı küçüklüğünde yaptığı gibi saçla-
rını okşayıp gözlerinden koklayarak öpmüş, gösterilen yere yatmaya gitmişti. 
 Serinde gitmek için horozların sesiyle kalkan baba oğul, eşyaları arabaya 
yerleştirirken yukardan gelen haykırışla ninenin yanına koşmuşlardı. Uzanmış, ha-
reketsiz yatan yaşlı kadını görüp, başında ağlayan gelini:  

“Anam, n’oldu sana? Kalk gidelim dedim, kalkmadın, bu muydu dileğin?” 
Yatağında yatıyordu Cemile Nine… Gözleri kapalı, uykuya yeni dalmış gi-

bi... Köyünde sonsuzluğa kavuşmak istemişti besbelli. Çamların gölgesinde, doya-
madığı annesinin yanında…  

Barış Öğretmen, çok sevdiği ninesinin kaybından duyduğu üzüntüyü anla-
tacak söz bulamıyordu. Artık bundan sonra kısa sürede kaynaştığı kökleriyle; lavan-
ta kokulu özlemleri onun da avuntusu olacaktı… Öğrencilerine sevgiyi, dostluğu, 
dayanışmayı öğretecek, kadınların ayağına köstek olan, umarsız bırakan bilgisizlikle 
savaşacaktı… 
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HAİN KURŞUN 
  Bu güne değin sıkça yaşanmayan bir yoğunluk vardı 
ameliyathanede. Üç ameliyat masasının üçü de doluydu. 
Ameliyathanenin soğuk havasından mı? Yoksa olaylardan 
mı etkilenmişti personel? Herkes üzgün, herkes suskun. 
Tüm dikkatlerini işlerine vermişler, Azrail’in elinden çekip 
almak için gencecik bedenleri, saatlerdir yoğun bir uğraş-
taydılar. 
  -Aspire et. 

Operatörün talimatı üzerine Ayfer Hemşire, 
aspiratör hortumu ile ameliyat yerinde biriken kan karı-
şımı sıvıları temizleyince bedene saplanan hain kurşun 
göründü. Bu, yaralı askerin vücudundan çıkarılan ikinci 
kurşundu.  
  -Pens 
  Hemşire hemen uzattı pensi. Yıllardır alışmıştı ame-
liyat hemşireliğine. Ameliyat sırasında hangi aletler kulla-
nılacak, sırayla hangileri verilecek hepsini bilirdi. Koter 
kullanarak kanayan kılcal damarları dağlar, dikiş atar, bir 
asistan gibi çalışır yardım ederdi. Doğudaki bu hastaneye 
atanalı henüz altı ay olmuştu ama bilgi ve becerisiyle kısa 
zamanda tüm operatörlerin beğenisini kazanmıştı. 
  Ayfer Hemşire uzun yıllar Ege Üniversitesi Hastane-
sinde görev yapmıştı. Orada da ameliyatlara girmişti. Tüm 
deneyimini orada kazanmıştı. Bölgeye göre yapılan ame-
liyat çeşitleri de genelde farklıydı. İzmir’de, organ nakli ve 
trafik kazaları ile ilgili ameliyatlar çoğunlukta iken burada 
mayın patlaması ve çatışmalarda yaralanan asker ve ko-
rucuların ameliyatları öne çıkıyordu. 
  -İşte, son kurşunu da çıkardım, diyen doktor, pensin 
ucundaki kurşunu nefretle böbrek küvete attığında çıkan 
metalik ses ameliyathane duvarlarında yankılandı. Küvet 
içerisinde yuvarlanan kurşun diğer kurşunla birleşti. Açı-
lan kesiler kapatılmaya başlandı. İç dikişleri tamamlayan 
operatör: 
  -Hemşire hanım cilt dikişini de sen atıp, kapatıver. 
Diyerek yerini Ayfer Hemşireye bıraktı.  

 
Hemşire sanki bir estetiysen gibi dikiş atmaya başladı. İyileştiğinde iz kal-

masın diye özen gösterdi. Orada derin ameliyat izi oluşmasın, baktıkça hain kurşunun 
izlerini anımsamasın istiyordu. 
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 Dikişi tamamlayıp, üzerini kapattı. Yaralı askeri yoğun bakım odasına gönderdi. 
Küvet içindeki mermileri yanına aldı. Eskiden delikanlılar mermi çekirdeğini zincire tak-
tırıp kolye yaptırırlardı. Ayfer Hemşirenin böyle bir niyeti yoktu tabi. Onları incelenmesi 
için güvenlik güçlerine teslim edecekti. Mesai çoktan bitmiş, güneşin son kızıllıkları karşı 
dağların ardından kaybolmak üzereydi. Aceleyle giyinip evin yolunu tuttu.  
  
 Yol boyu eşini düşündü. İki gündür arazide olan teğmen eşi acaba eve dönmüş 
müydü? Heyecanla lojmana vardığında kapının kilitli olduğunu gördü. Sanki içinden bir 
şeyler koptu. Tüm bedenini ateş bastı. Görev sırasında haberleşmek yasaktı. Zaten 
dağda telefon da çekmiyordu. Haber alamamak, iletişim kuramamak zordu. Asker eşi 
olmak zordu… 
  
 Duş alıp divana uzandı. Yorgun ayaklarını dinlendirmek için altına bir yastık 
koydu. Gün boyu ayakta kalmak yormuştu onu. 
 Gözü duvarda asılı gelinlik resmine takıldı. Yanındaki Murat Teğmen gülümsü-
yordu. Gözleri ışıl ışıl, kıvılcımlar saçıyordu. O kıvılcımlar değil miydi, yüreğini kor gibi 
yakan? Benliğini sımsıcak saran. Her zamanki gibi uzun uzun resme baktı. Baktıkça sekiz 
ay öncesine daldı. Ordu evindeki anıları yeniden yaşamaya başladı. Damadın subay ar-
kadaşlarının karşılıklı çattıkları kılıçların altından geçerken ne kadar çok heyecanlanmış-
tı. Kalbi, kanat çırpan bir kuş gibi, sanki uçacaktı yerinden. Davulun sesi halen kulakla-
rındaydı.  Pistte ne güzel karşılıklı oynamışlardı zeybeği. Murat’ı kanatlarını açmış bir 
kartal gibi dört dönmüştü etrafında. Hayat güzeldi, onunla yaşam güzeldi. Ah! Murat’ı 
yanında olsa şimdi daha da güzel olacaktı… 
 Asker eşi cesur olur, sabırlı olur, kaptırmaz kendini umutsuzluk seline derler 
ama yine de, onsuz her karanlıkla birlikte bir hüzün çökerdi yüreğine. Acabalar dolaşırdı 
benliğinde. Bir kurt gibi kemirirdi içini. Sorti yapan uçakların sesi kulaklarını tırmalar, 
makinalı tüfeklerin namlusundan çıkan şimşekleri görür gibi olurdu. Sorular sıralanırdı 
art ardına. Şimdi nerede? Hangi sınır boyunda? Hangi bölücü eşkıyanın peşinde? Sağ 
salim dönecek mi? Dua ederdi uzun uzun. 
 Neden sonra kendine geldi. Gecenin sessizliği, gecenin yalnızlığı çökmüştü ken-
tin üzerine. Bir şeyler atıştırmak için mutfağa geçti. Hiç iştahı yoktu. Onsuz boğazından 
geçmiyordu lokmalar. Yemek için zorladı kendini. Güçlü olmalı, hayat kurtarmak için 
ayakta kalmalıydı… 
 Televizyonda yine çatışma haberleri vardı. Bir süre onlara kilitlendi. Hiç iç açıcı 
haber olmayacak mıydı? Sinirlendi. Küçük el radyosuna alıp uzandı yatağına. Gezindi 
istasyon istasyon. Derken en sevdiği şarkının nağmeleri doldurdu odayı. Sardı benliğini. 

Kader böyle imiş 
Ne söylesem, ne söylesem boş 
Gece gündüz dolaştım aşkınla sarhoş 
Neşeli olan yuvam şimdi artık kaldı boş 
Kader böyle imiş 
Ne söylesem, ne söylesem boş 
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Telefonun uzun uzun çalan sesiyle yerinden fırlarcasına kalktı Ayfer Hemşire. 
Gözü duvardaki saate takıldı. İkiyi gösteriyordu. Kim di bu saatte arayan? Kötü bir ha-
ber almaktan korktu. Kas katı kesildi bir süre hareketsiz. Kalbi yerinden fırlayacak gibi 
oldu. Sonra toparladı kendini. Tüm cesaretini toplayarak, titreyen bir sesle: 

  
-Alo, buyurun ben Ayfer Hemşire, diyebildi. 
  
-Hemşire hanım ben nöbetçi Doktor Faruk. Yine çatışma çıkmış, yaralıları getiri-

yorlarmış. Tüm ameliyathane personelini topluyoruz. Hazırlanın 10 dakikaya kadar ara-
ba gelip sizi de alacak. 

  
 Yüzüne değen soğuk su Ayfer Hemşirenin uykusunu dağıttı. Hemen giyindi. 

Çok geçmeden gelen araba ile hastanenin yolunu tuttu. 
  
Ambulansların siren sesleri duyulmaya başladı. Ambulanslar art arda acil servi-

sin önüne geldiğinde bir koşuşturma bir telaş başladı. Sedyelere alınan yaralı askerler 
muayene edilip, durumu ağır olanlar ilk müdahalenin ardından daha donanımlı hasta-
nelere sevk edilirken, bazıları ameliyathaneye çıkarıldı.  

  
Gece boyu siren sesleri hiç bitmedi. Üç ameliyat masası da faaliyetteydi. Ameli-

yat masasından kaldırılan yaralının yerine hemen bir diğeri yatırılıyordu. Tüm personel 
insanüstü bir çaba gösteriyordu, Cephede bölücü eşkıyayla savaş, ameliyathanede Az-
rail’le savaş olanca gücüyle sürüyordu. 

  
Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Ayfer Hemşire evine döndü. Yorgun, bitkin bede-

nini dinlendirmek için kendini yatağa zor attı. Murat’ın gelen yaralılar arasında olmadığı 
için şükrederek gözlerini kapadı. 

  
Ne kadar zaman geçti ayırdında değildi. Bir elin saçlarında dolaştığını duyumsa-

yınca uyandı. Murat’ı başucundaydı. Gözlerinde sevinç ışıkları parıldadı.  
  
Geldiğinden beri, sevgilisini uyandırmaya kıyamamış, saçlarını okşayıp dakika-

larca onu izlemişti. 
  
Sarıldılar birbirlerine. Tek vücut oldular. Sevgiyle çarpan kalp atışlarını duyum-

sadılar birbirlerinin.  Muradına erdi, kavuştu delicesine sevdiğine Ayfer Hemşire.  
  
Güneş yeniden doğdu gece boyu çatışma olan dağların ardından. Yeniden ay-

dınlandı dünyaları. Yeşerdi umutları yeniden. Elbet bir gün susacaktı silahlar. Dinecekti 
gözyaşları. Elbet bir gün kucaklayacaktı barışın sevecen kolları tüm vatanı.  Bu umutla 
yeni bir gün daha başladı… 
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MISIR TARLALARI  

Her geçen gün artan, şiddetlenen Sırp bas-
kıları nedeniyle Bosna’daki köyünü terk etmek zo-
runda kalan Ahmet Sejkiç, eşi Nazife, oğlu Kasım ve 
iki kızı ile birlikte aylar süren çileli bir yolculuk so-
nunda ulaşabildiği Anadolu’da, Aliağa yakınlarındaki 
Çakmaklı köyüne yerleştirilmişti. Çevreyi görmek ve 
tanımak amacıyla ilk günlerini dolaşmakla geçirdiler. 
Çakmaklı çok güzel bir köydü. Yemyeşil bağlarla kap-
lıydı her yanı. Bağ demek üzüm demekti. Yaş üzüm, 
kuru üzüm. Üzüm demek pekmez, pastil, şıra, şarap, 
sirke demekti. Bilenler için bereket kaynağıydı bağ. 
Çakmaklı’da her tür üzüm yetişirdi. Foça karası, raza-
kı, çekirdeksiz… Yemyeşil bağlar denize kadar iner, 
yeşille mavi renk birbirine karışırdı. Tıpkı birbirine 
çok yakışan iki sevgili gibiydi yeşille mavi... Ya balık-
lar? Kıyıya kadar gelip oynaşırlar, küçücük girdaplar 
oluştururlardı, iki sevgiliyi kutlarcasına! Gecenin ka-
ranlığında sessizce ilerleyen balıkçı sandallarını, ya-
kamozlar çepeçevre kuşatırdı. 

Çakmaklı, bir süredir hayalet köy gibi bom-
boştu. Yenilen Yunan Ordusu gibi yerli Rumlar da çe-
kip gitmişlerdi. İki katlı taş evleri, meyhanesi, kilisesi 
ile yeni sahiplerini sessizce ve sabırla beklemekteydi 
köy. Çok geçmeden de yeni sakinlerine kavuşmuştu. 
Bosna’dan zorla göç ettirilen Boşnaklardı köye yer-
leştirilenler. 

Her aileye işleyebilecekleri, geçimlerini sağ-
layabilecekleri kadar arazi verilmişti. Herkesin payına 

onlarca dönüm üzüm bağı da düşmüştü. Ne kadar çoktu üzüm bağları! Bu köyde 
yaşamış olan Rumlar, üzümden başka ürün yetiştirmeyi bilmezler miydi? Özellikle 
eğimli arazilerin tümü bağlarla kaplıydı. Her bağın içine derin kuyular kazıp taşlarla 
örmüşlerdi. Büyük kaya parçalarını da oymuşlar, taştan şarap tekneleri yapmışlardı. 
Şarabı çok üretip, çok tükettikleri besbelliydi. Denize bu kadar yakın yaşadıklarına 
göre, bu Rumlar balıkçılıkta da çok becerikli olmalıydılar. Çok şarap üretiyor, çok 
balık avlıyorlardı. Nasıl bir yaşam sürdürdüklerini kestirmek zor değildi. Köyün orta 
yerindeki, deniz manzaralı taş meyhane de tanıklık etmişti yaşamlarına. Balık ve şa-
rabı çokça tüketiyor, müzik ve eğlence ile boş zamanlarını dolduruyor olmalıydılar. 
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Oysa Bosna’da her yer böyle üzüm bağları ile kaplı değildi. Onlar en çok 
mısır yetiştirmeyi bilirlerdi. Atalarından öyle görmüşlerdi. Mısır ekmeği yerlerdi. 
Beslenme alışkanlıklarının temeli mısır üzerine kurulmuştu. Onlar, mısır olmadan 
yaşayamazlardı. Onlara bağ değil, mısır ekecekleri geniş araziler gerekiyordu. Ne işe 
yarayacaktı bu kadar üzüm? Rumlar gibi şarap içmezlerdi ki. Ali Hoca: “Müslüman-
lar şarap içmez, günahtır!” demez miydi her fırsatta?  

Bu konuyu uzun, uzun günlerce tartıştılar aralarında. Sonunda ortak bir 
karara varıldı. Her şey değiştirilecekti.  

Önce, köyün ortasındaki Rum meyhanesini hep birlikte temizlediler. Ca-
miye dönüştürdüler. Ustalıktan, marangozluktan anlayanlar içeriye mihrap ve min-
ber yaptılar. Bitişiğine de küçük bir minare eklediler. Cumaya yetişmişti. Çakmak-
lı’da ilk ezan sesi işitildi. Ali Hoca’nın imamlığında ilk namazlarını kıldılar. Allah’a çok 
şükürler olsundu ki, Çakmaklı’nın Müslüman köyü olduğu belli olmuştu. 

Şimdi sıra üzüm bağlarında ve şarap teknelerindeydi. Bazen tek başlarına, 
bazen yardımlaşarak ellerinde kazma, çapa, testere haftalar, aylar boyu çalıştılar. 
İstekle, heyecanla… Tüm asma kütüklerini köklediler keyifle. Köye taşıyıp evlerinin 
önlerine yığdılar harman gibi. Her birinin avlusunda birer tepecik oluşmuştu. Bu kışı 
çok rahat geçireceklerdi. Bol, bol odunları vardı yakacak. Çoluk çocuk hiç üşümeye-
ceklerdi. Çok akıllıca bir iş yapmışlardı doğrusu, çok… 

Kadınlar hep birlikte işe giriştiler. Taştan şarap teknelerini külle, sabunla 
ovdular, yıkadılar, tertemiz ettiler. Çok yoruldular ama yılların şarap lekelerini, ko-
kularını yok ettiler. Hiç kuşku yoktu, yılların günahlarından da arındırmışlardı şarap 
teknelerini. 

Erkekler yardımlaştılar. Kuyuların başlarına çektiler şarap teknelerini. On-
lar artık su yalağı olacaktı. Kuyulardan kova, kova çekilen suyla doldurulacaktı. At-
lar, öküzler, inekler, eşekler, koyunlar, keçiler, tüm hayvanlar kana, kana su içecek-
lerdi içlerinden. Hayırlı bir işe yarayacaktı sonunda, bu günahkâr tekneler… 

Artık mısır tarlaları hazırdı. Arazi biraz eğimliydi. Çalışmak, işlemek biraz 
zor olacaktı. Ama olsundu. Mısır her şeye değerdi. Güçlüklerin hepsine göğüs gere-
ceklerdi. Tüm olumsuzlukların üstesinden geleceklerdi. En güzel, en lezzetli, tanele-
ri altın renkli mısırlar yetiştireceklerdi. Mısır unundan ekmek yoğuracaktı kadınları. 
Sabah kahvaltılarına kaçamak hazırlayacaklardı. Pogaçayı sıcak küle gömüp pişire-
ceklerdi. İştahla yiyeceklerdi çoluk çocuk. Karınları doyacaktı hepsinin. 

Çok büyük bir istekle öküzlerini boyunduruğa koştular. Pulluklarına sıkıca 
sarıldılar. Yeni tarlalarını sürdüler, tırmıkladılar, sürgülediler. Ekime hazırdı artık tar-
laları. Güçlükle buldukları mısır tohumlarını yepyeni tarlalarına ektiler. Sık sık iri ta-
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neli, öfkeli yağmurlar iniverdi tepelerine. İşlerine ara verdiler ister istemez. Hem 
bolluk, bereket, yaşam getirirdi yağmurlar, hem de çamur, çile ve zorunlu mola!  

Herkes oldukça yorulmuştu. Her biri, bir güzel dinlenmeyi hak etmişti. 
Çok yorgundular ama gururluydular, umutluydular. Gelecekteki günlerine güvenle 
bakıyorlardı. Bir sabah dinlenmiş ve dinç uyandılar. Altuni güneş ışıkları köyü çevre-
leyen çalılıkların yeşil yapraklarında aşkla geziniyordu. Ardından da kapkara bulut-
lar, kıskandılar bu aşkı, kararttılar ortalığı. İşte, cömert bulutlar yüklerini bırakıver-
diler aşağı, mevsim yağmurları suladılar her yanı. Çok şanslıydılar. Yüce Allah da on-
lara yardımcıydı besbelli…  

Tek yapacakları şey oturup sabırla beklemekti. Öyle de yaptılar. Aradan 
günler geçti. Ektikleri mısırlar bir, bir bittiler, yeşerdiler. Yağan yağmurlar suladı on-
ları. İştahla büyümeye başladılar. Mısır tarlalarında kendiliğinden biten yabani otla-
rı yok etmek gerekiyordu. Kadın, erkek, çocuk sarıldılar çapalara. Günlerce çalıştılar, 
çapa yaptılar azimle, hiç bıkmadan, usanmadan. Mısır tarlaları tertemizdi, bakım-
lıydı.  

“İnşallah Bosna’daki gibi çok büyür, ağaç gibi uzar mısırlarımız. Çok iri olur 
koçanları.” dedi Kasım’ın annesi Nazife. Bosna’da bir atlı mısır tarlasına girdi mi, bi-
nicisinin başı dahi görünmezdi. Öylesine uzardı mısırlar. Çakmaklı’da da öyle olaca-
ğını umuyorlardı.  

Yaz gelmişti. Havalar çok ısınmıştı. Yağmurlar da hiç yağmaz olmuştu. Çok 
sıcaktı, çok kuraktı. Mısırların büyümesi önce yavaşladı, sonra tamamen durdu. Ye-
şil renkleri sarıya döndü. Boyları iki karışı geçmedi. Cılızdılar, çok cılızdılar. Koçanları 
belli belirsizdi. 

Üç komşu kadın; Nazife, Ziynet ve Zümrüt bir araya gelmişler, sessizce 
oturuyorlardı. Terk etmek zorunda bırakıldıkları köyleri, evleri, toprakları geldi göz-
lerinin önüne. Hasret, özlem bir yumru gibi gelip boğazlarını tıkadı. Ama onlar geç-
mişlerine bir son nokta koymuşlar, geçmiş yaşamlarının yıkıntıları arasından sıyrıl-
mışlar, umutlarla yüklü yepyeni yaşamlarına, yepyeni kararlarla, uygulamalarla baş-
lamışlardı. Ama özenle, emekle hazırlanıp bekledikleri o bolluk, bereket ve mutlu-
luk dolu güzel günler hiç gelmemişti ne yazık ki! Bir şeyleri yanlış yaptıkları besbel-
liydi…  

Hepsi de şaşkın, çaresiz, mutsuz ve yaş dolu gözlerle izliyorlardı önlerinde 
uzanan yeni tarlalarını. Umutsuz, kederli gözlerini birbirlerine dikmiş, arada gözyaş-
larını da akıtarak dertleşiyorlardı.  
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Ziynet: “Ah, ah! Asma kütüklerini köklemeseydik keşke. Bol bol yaş üzüm 
yerdik çoluk çocuk. Üzümlerin bir kısmını sıkar, kaynatır pekmez yapardık. Artan 
üzümleri de kurutur kışa saklardık. Çok büyük yanlış yaptık, çok…” 

Nazife: “Evet yaptık. Ama yanlışlık sadece bizde mi? Yok muydu çevre-
mizde bir tarım yetkilisi? Yok muydu deneyimli, dost yerli çiftçiler? Bizi uyaracak, 
bilgi verecek! Bu eğimli kıraç arazilerde mısır yetişmez, verim elde edilmez diyecek. 
Buralarda yeniyiz bizler. Toprağı, iklimi, koşulları bilemezdik ki!” 

Zümrüt: ”Kim bilir, belki de bu köye bizleri hiç yerleştirmemeliydiler. De-
nizi tanımaz, balıkçılığı bilmeyiz. Ne anlarız biz üzümden, şaraptan? Keşke geniş tar-
laları olan bir ova köyüne yerleştirseydiler.” 

Ziynet: “Kaş yapalım derken, göz çıkardık açıkçası! Hiçbir şey becereme-
dik. Ama nereden bilirdik böyle olacağını!” 

Nazife: “Yeni bir şeyler üretmeyi başaramadığımız gibi, başkalarının arka-
larında bıraktığı birtakım değerleri de yok eder duruma düştük istemeden!”  

Ne kadar pişmanlık duygularını dile getirseler, gözyaşı dökseler de artık iş 
işten geçmişti. Yazık etmişlerdi güzelim üzüm bağlarına. Mısır da elde edememiş-
lerdi. Ne yiyecekti çoluk çocuk kış boyu? Çok zor bir kış bekliyordu onları… 

Kapkara bulutlar bir araya geldi; hava kararmaya; gök homurdanmaya; 
şimşekler çakmaya başladı. Ardından da alabildiğine etkili bir güz yağmuru bastırdı. 
Bulutlar da acımıştı aşağıdaki çaresiz ve garip insancıklara. Gözyaşlarını akıtan an-
neler gibi, en iri damlalarını akıtıyor, ağlıyorlardı… 

    ---------------------- 
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SEHER HANIMIN KURTULUŞ SAVAŞI 

Tahtadaki cümleleri defterine yazıp, sayfayı ta-
mamladı. Defterini alıp, ürkek adımlarla öğret-
men masasına yöneldi. Sınıftaki herkes dikkatle 
yazılarını yazıyorlardı, derin bir sessizlik vardı. 
Öğretmenin yanındaki sandalyeye oturup, defte-
rini açtı. Öğretmen sayfayı inceledi, sonra yavaş-
ça ‘’Yazın çok güzel, tıpkı başındaki yemeniye iş-
lediğin oyalardaki gibi, yazılarını da güzel yazmış-
sın’’ dedikten sonra sayfanın altına, elindeki kır-
mızı kalemle tıpkı okul çocuklarına yaptığı gibi 
küçücük bir yıldız kondurdu. Yanına da ‘’Aferin’’ 
yazdı. Seher hanım heyecanlanmıştı, gülümsedi, 
sevinçle karışık küçük çocuklar gibi utanarak, 
önüne baktı. Sonra öğretmenin karışık olarak 
gösterdiği tüm kelimeleri doğru olarak okudu. 
Öğretmeni ona yeni sözcükler söyleyip, defterine 
yazmasını söylediğinde hepsini doğru olara ‘’A… 
sen okumayı sökmüşsün’’ dediğinde ısrarla ‘’Ho-
cam, inan ki ben okuyamıyorum’’ diye diretti. Zi-
ra Seher hanımın elli yaşından sonra okur- yazar 
olacağından hiç umudu yoktu, inanamıyordu. 
‘’Okumuyorum, kafadan atar gibi yapıyorum’’ 
dediğinde öğretmeni ‘’işte okumak böyle bir 
şey’’ diyerek durumu sınıfa açıkladı.  

 Çocuklarından üçünün adını tahtaya yazmasını 
söyledi. Doğru olarak yazdı. Öğretmeni çantasın-
dan çıkardığı nazar boncuğunu okuma anısı ola-

rak göğsüne taktı. Sınıftaki tüm hanımlar Seher hanımı çılgınca alkışlıyorlardı. Orta 
boylu,  kumral saçlı bu hanım, duygu yoğunluğu yaşıyordu. İri, siyah gözlerinden 
sevinç gözyaşları dökülmeye başladı. Öğretmenine sımsıkı sarıldı. ‘’Bu boncuğu ev-
de kolyemin zincirine takacağım, ömrüm oldukça takıp, bu günü hatırlayacağım’’ 
diyerek yerine oturdu. Güzel, beyaz yüzünde adeta güller açmıştı.  
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 Sınıfın en yaşlısı, Halime hanım ise garip, cırtlak sesiyle’’Hocam, ben de okumayı 
sökersem adağım var, mevlit okutacağım’’ diye seslendi. Diğer hanımlar bu söze 
kıs- kıs gülüyorlardı. Zira gözleri az görüyor, kulakları da pek işitmiyor, kursa gidip 
gelirken bile zorlanıyordu. Ders bitiminde tüm hanımlar arkadaşlarına sarılarak ba-
şarısını kutladılar. Ellili yaşlarda hanımlardan oluşturduğu bu sınıftaki coşku, diğer 
okul öğrencilerinden farksızdı. 

Sonraki gün ders arasında Seher hanım öğretmenine ‘’Hocam yarın ortağımı da ge-
tirsem, o eksik de bir şeyler öğrense’’ diye yalvarırcasına istekte bulundu. Öğret-
men kısa süreli kursun sonuna az zaman kaldığından, misafir olarak gelebileceğini 
söyledi. ‘’O hanımla ortak olarak ne iş yapıyorsunuz ‘’ dediğinde gülerek kuması ol-
duğunu söyledi. Peki, ‘’eksik’’ dedin, yani biraz özürlü mü? Dediğinde cevap daha 
da ilginç geldi. ‘’Bizim oralarda kadınlara eksik etek anlamına gelen ‘’Eksik’’ derler. 
Buna herkes alışmıştır. Bizler konuşurken birbirimize’’eksik, ne yapıyorsun? ’’gibi 
konuşuruz. Yani bacım, anam… gibi demez mi? Demek ki bu kadınlar çaresiz, herşe-
ye alışıp, kabullenmişler. 

          Seher hanım ertesi günkü derste kuması Dürüye hanım ile birlikte gelmişti. 
Aynı sırada oturdukları halde birbirine karşı hiç de yakın olmadıkları görülüyordu. 
Dürüye hanım 65 yaşlarında, zayıf, esmer, kavruk bir hanımdı. Suskundu, yüzü hiç 
gülmüyordu. Öğretmen ona kalem tutmasını öğretmiş, defterine alıştırmak için çiz-
gi çalışmalarından örnekler yapmıştı. Dikkatle dinleyip kalemi eline aldı, dersler bo-
yu robot gibi hep çizgi çalışmalarına devam etti. O gün de okumayı sökenler olmuş, 
sınıfta alkışlar, gülüşmeler, yazıları yazıp, okumalar yapılmıştı. O tüm bunlara tepki-
siz, önüne bakıp, çalışmalarına devam ediyordu. Zaten onu gören kadın olduğunu 
ancak bir şeyden anlardı: Kulağına taktığı sallamalı küpelerden. Öylesine hareket-
sizdi ki, küpeleri bile sallanmıyordu. Kumasıyla birlikte bir haftadan fazla devam et-
tiği sınıfta azmetmiş, bazı harfleri öğrenmişti. Sonra öğretmenleri onlara birer imza 
bulmuş, kavratmıştı. Sonra da ‘’imzalarınız da pek şık oldu, bunu görenler sizi tahsil-
li insanlar sanabilir.’’ dediğinde pek mutlu oldular. 

 Zaten bu sınıftaki hanımların ortak derdi, gerektiğinde imza yerine parmak basma-
ları. Bundan çok rahatsız oluyorlardı. O nedenle ilk günden beri hasretle bekledikle-
ri, onların deyişiyle ‘’Parmaktan kurtulmak’’tı. O güne kadar sınıfın büyük bir bölü-
mü parmaktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyordu. 
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           İlerleyen günlerde Dürüye Hanımın tansiyonu yükselmiş, okula gelmiyordu. O 
günlerde genel seçimlerde oy kullanılmıştı. Seher Hanım öğretmenini okul kapısın-
da karşılamış, ‘’Hocam, dün oy kullanırken deftere imzamı attım, pek şerefli olu-
yor’’ dedi. Mahzun yüzü gülüyordu. Gözlerinde mutluluk pırıltıları vardı.  

 Sınıf, okulun ön tarafındaki depo olarak kullanılan kulübede ders yapıyordu. Çam 
ağaçları arasında, muhteşem deniz manzarası vardı. İzmir körfezi kuşbakışı görünü-
yordu. Hanımların geldiği yer ise, tepedeki gecekondulardı. Öğretmenleri onlara 
‘’Şu karşımıza gördüğümüz sonsuz mavilik nedir?’’ dediğinde hep bir ağızdan ‘’De-
niz…’’ diye bağırdılar. ‘’Sizlerin adı var da onun yok mu?’’ dediğinde hiç ses çıkmadı. 
Onlar Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelmişler, yıllardır burada yaşadıkları halde 
şehri hiç tanımıyorlardı. Aralarında hiç aşağıya inmeyenler vardı. Sürekli çocuk do-
ğurmuş, büyütmüşlerdi. Yoksullukla da savaşıyorlardı adeta. İşte bugün öğrendiler, 
bu denizin adının Ege Denizi olduğunu. Yıllardır karşılarında İzmir körfezini gördük-
lerini. Sonra öğretmen okuldan harita getirtip, denizi, İzmir’i gösterdi. Her birine 
geldiği şehri gösterildi, harita üzerinde adeta hasret giderdiler. 

  Ders arasında bahçeye çıktıklarında öğretmenleri onlara bir müjde verdi. ‘’Çok ça-
lışır başarılı olursanız, bizim dernek Büyükşehir Belediyesi ile anlaşarak gezi hazırla-
yıp, sizlere şehri tanıtacak. Önce otobüslerle, daha sonra da vapurla körfez turu ya-
pılacak. ’’ Bu habere çok sevindiler.  

  Sonraki günkü derste kapı açıldı, içeriye bir hanım girdi. Kızıl saçlı, ışık bakışlı, tatlı 
gülüşlü bir kişi. Öğretmenimizin de üyesi olduğu, bu kursu açan derneğin genel 
başkanıydı. Önce arka tarafa geçip dersi dinledi. Sonra kısa bir konuşma yaptı. Ha-
nımları konuşturup, dertlerini dinledi, sorularını cevapladı. Doktormuş. Hani büyük 
adam denir ya, onlar hiç böyle büyük kadın görmemişlerdi. Türkiye’de cüzam hasta-
lığını yok eden, hayatı boyunca çeşitli konularda toplumun yararı için çırpınan, didi-
nen… Çok ta alçak gönüllü idi. Konuştukça herkesi rahatlattı. Bir ara şöyle konuştu. 
‘’Sakın sizin için gönüllü olarak buraya gelen eğitimciler karşısında eziklik hissetme-
yin. Şunu unutmayın ki, her zaman okuyanın okumayana borcu vardır. Ben de oku-
tulmasaydım doktor olamaz, yaptıklarım işleri yapamazdım. Sizin okumamanız 
kendi suçunuz değil. Rahatlamışlardı. Gerçekten önceleri bu konuda çok eziklik his-
sediyorlardı. Kurs öğretmenlerinin buraya üç vasıta ile geldiğini biliyor, bundan 
adeta suçluluk duyuyorlardı. O gün unutulmaz bir gün yaşadılar. Mutlulukları dav-
ranışlarına da yansıyordu. Gözlerindeki ışıltı, görülmeye değerdi.  
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  Kursun sonu iyice yaklaşmıştı. Gezi gününden önce sınıfa bu konuda bilgiler veril-
di. Gidecek kişilerin listesi yapıldı. 

  Ertesi sabah, çocuklarıyla birlikte bahçede beklemeye başladılar. Erken saatte be-
lediye otobüsleri de kapıda duruyordu. Hanımlar çocuklarıyla birlikte arabalara do-
luştu. Önce şehir turu yapıldı, önemli yerler tanıtıldı. Sanki onlara ödev verilmiş gi-
bi, yoldaki tüm tabelaları, yazıları yüksek sesle okuyor, bundan keyif alıyorlardı. Da-
ha sonra iskeleye gidildi. Gemiye bindikten sonra körfez turu yapıldı. Hanımlar, ço-
cukları çok mutluydu. Gezi gemisinin canlı orkestrası çeşitli yörelerin şarkılarını çal-
dıkça hanımlar coşuyordu. Bir ara dayanamayıp halay çekmeye başladılar. İçlerin-
den zılgıt çalan bile çıktı. Vapurda dernekten hanımlar, öğretmenleri gibi birkaç eği-
tim gönüllüsü de vardı. Onlarla iyice kaynaştılar. Büyükşehir belediyesi tarafından 
hazırlanan hediye çantaları, sonra da kumanyalar dağıtıldı. Yemeklerini neşe içinde 
yerken, bir yandan da etrafı seyrettiler. Tur tamamlandığında iskeleye dönülüp, va-
purdan inildi. Kaptana alkışlarla teşekkür ettiler. O da vapur hareket ederken birkaç 
kez düdük çalarak, onları selamladı. Orada bekleyen belediye otobüslerine doluşup, 
evlerine döndüler. Onlar belki hayatlarındaki en mutlu günü yaşamışlardı.  

   İlerleyen günlerde bitmesini istemedikleri kurs tamamlandı, törenle okuma belge-
lerini aldılar. Artık tümü parmaktan kurtulmuştu.  

   Aradan aylar geçmişti. Seher Hanım yorgun bir gününde evinin eşiğine minder 
atıp oturmuş, karşısındaki maviliği seyretmeye başladı. Düşüncelere daldı: Bugüne 
kadar hayatımı yaşamadım, adeta savaştım. Kumayla, fakirlikle, kocamız olan o za-
limle… Sonuçta hep yenik düştüm. Ama artık cahil bir kadın değilim. Okur-yazar 
olup, okuma belgemi aldım. Okudum, yazdım, hayatıma anlam kattım. Tükenmiş-
tim, şimdilerde kendimi daha iyi hissediyorum. Bundan sonra da bütün gücümle 
savaşacağım. Kızımı okutarak, onunla birlikte, Allahın izniyle bu yaşam savaşını ka-
zanacağız…  Hem de bu bizim kurtuluş savaşımız olacak... 

  Sonra tüm hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu: Çocukluğu, mutlu 
günleri. Şimdi çok uzaklarda olan köyünün pınarlarını, buz gibi soğuk suları. Genç 
kızlık hayallerini. Sonra kocası olan adamın onu, yanına aldığı iki kişiyle birden gelip, 
sürükleyerek kaçırmasını. ‘’Keşke geri dönseydim, ama gidinin domuzu, dönecek 
durum bırakmadan o saatte kirletti, ne yüzle dönecektim’’ diye öfkelendi. Sonra… 
Bu iki göz gecekondu evine getirilişi. Kuması ile didişmeler. Çoluk, çocuk bu kadar 
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külfet burada nasıl yaşadık. O yıllarda yanık sesiyle türküler söyleyip az mı ağlamış-
tı. Hele o türkü var ya, sanki onun için söyleniyordu. ‘’Yüksek yüksek tepelere ev 
kurmasınlar, Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor gör-
mesinler, Uçan da kuşlara mail olsun ben annemi özlerim… Hem annemi, hem ba-
bamı, ben sılamı özlerim…’’  

  Geçen yıllar içinde gitgide artan kalabalık, çocuk sayısının artışı. Umursuz, doğru 
dürüst işi olmayan, zalim koca. Neyse ki çocuklarını çok seviyor, ‘’Bir düşmandan 
dostlar kazandığını’’ düşünüyordu.  

  Bu yıl menopoz sıkıntıları başlamıştı. Ara ara terliyordu. Birden yine sırılsıklam ol-
du. ‘’Gidinin domuzu, bir de bana sen artık kadınlıktan çıkıyorsun, ben kendime 
köyden bir kız alıp getireceğim’’ dedi. Sanki kendisi civan, delikanlı. Yetmişini geç-
miş adamın yediği halta bak. Sonra vücudunun tüm hücrelerinin titrediğini hissetti. 
‘’Ya dediğini yapar, üstüme kuma getirirse… Sanki ciğerine hançer saplanır gibi ol-
du. Ta oralardaki töreler burada da devam mı edecekti. Şunu da ta derinden bir ke-
re daha hissetti ki kumalık yeryüzü cehennemi, cehennemin bir elbisesi, yaşarken 
ölmek. Veya ölüm elbisesi giyip yaşamak. Zaten şimdilerde üstüne kuma olarak 
geldiği Düriye’yi daha iyi anlıyordu. Kursa gitmesine razı olmayan kocasıyla az mı 
kavgalar yapmış, didişmiş, her şeyi göze alarak gitmişti. Hatta kumasını kursa bera-
ber götürmesi de, belki üstüne geldiği kadını şimdi daha iyi anlamasındandı.  

  Körfezde akşam başlamak üzereydi. Işıklar yanıyor, yanıp sönerek sanki Seher’e 
göz kırpıyordu. Tıpkı gelinlerin tacı, ışıltılı kolyesi gibi pırıltılar saçıyordu. Sonra yine 
öfkelendi. Bembeyaz tenine, iri siyah gözlerinden yaşlar boşaldı. Gelin tacını seyre-
diyorum ama ben gelinlik giymedim, taç da takmadım. Nefesi daralmış, kalbi hızla 
çarpmaya başlamıştı.  

  Birden toparlanıp, güzel şeyler düşünmeye çalıştı. Kursu hatırladı. Gemiler geçi-
yordu. Kurs sırasındaki körfez turuna katıldığında gemi içinde gördüklerini, yaşadık-
larını düşündü. Eskiden yabancı olduğu, tanımadığı şehri kendi dışında hissederken, 
geziden sonra daha bilerek seyrediyordu. Bir gün bahçede öğretmenlerine evini 
sormuşlardı. Parmağıyla işaret ederek ‘’İşte körfezin karşı yakasındaki şu gökdelen-
lerin içinde’’ demişti. Ona kendisiyle tekrar görüşmek istediklerini söylediklerinde, 
‘’Biraz zor. Yeni bir kurs açılıyor, orada görev alacağım’’ demişti. Sonra da onlara 
evini göstererek ‘’Arada oraya bakıp beni hatırlarsanız, belki ben de hissederim, siz-
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lere sevgiyle, olumlu enerji gönderirim’’ demişti. İçine hafif bir ferahlık gelmiş, sanki 
karşı yakadan ılık imbat rüzgârları esmişti. 

  Sonra küçük kızı Türkan aklına geldi. O ilköğretim okulunda okuyordu. Sınıf öğret-
meni ‘’ Türkan akıllı, yetenekli çocuk, çok beğeniyorum. Bu çocuğu okutun’’ diyor-
du. İlköğretim okulundan sonra da okutacağım onu’’ diyordu. O’na ebesinin adını, 
Türkan’ı koymuş, ilerde ebe veya hemşire olmasını istemişti.  

  Daha sonra kurs öğretmenini çok sevmiş, öğretmen olsun demişti. Sonra da… 
Dernek genel başkanı olan o muhteşem doktor hanımı tanımış, artık onun doktor 
olmasını istiyor, bunun için dualar ediyordu. Hem belki Allahın hikmeti, adaş onlar, 
ikisi de Türkan. O cüzam hastalığını bitirmiş. Benim Türkan’ım da belki doktor olur, 
kanser illetini bitirir. İçinde ne umutlar filizlenmeye başlamıştı. Biraz rahatlamış, 
kendine gelmişti. 

İlk adım parmaktan kurtulup, imza atmaktı. ‘’Şimdi okur-yazar bir kadınım. Daha 
kuvvetliyim. O domuz izin vermese de çalışır, çabalarım. Gerekirse gömleğimi bile 
satar da kızımı okuturum’’ diye düşünüyordu. Sonra kurs öğretmeninin bir sözünü 
hatırladı. Demişti ki, ortaklar parmak basmaktan kurtulduğunda, ortaktan da kur-
tulmuş olacaklar…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göç Öyküleri Ödül toplantısından bir görüntü 



 67 

OĞLUMUN ARMAĞANI 
 
Atike Ana üç gündür postekinin üzerinden kalkmıyordu.  
Görmeyenler inanmazlar. 
Son yirmidört saattir yaşam gereksinmeleri için bile 
postekinin üzerinden kalkmadı. Otuz Ağustos günü bir 
başladı postekinin üzerinde dua etmeye , tam kırksekiz 
saat sürdü duası. Bazen uyuklasa da hemen toparlanıp 
duasına başlıyordu.  
Oğlunun sağlık haberini alıyordu. En son, Dumlupı-
nar’dan bu yana “Türk askerleri Yunan askerlerini paşa-
ları ile birlikte önlerine katmışlar guraf guraf Uşak’a 
doğru püskürtüyorlar,” haberi gelmişti. 
Bu haber Atike Ana’yı postekisine daha çok bağladı. Ati-
ke Ana postekinin üzerinden kalkar mı... 
 “Bu günleri de gösterdin yarabbim...” dedikçe evin içi 
değil sokaklar çınlıyordu. Hemen arkasından namaza 
başlayıp arkasından da eline tesbihi alıp dualarına sıralı-
yordu.  
“Yeter artık anne kalk bir iki dıkım bir şeyler ye,” diyen-
lere ; 
“Karışmayın bana, kafam karmakarışık. Elimden başka 
birşey gelmiyor. Dualarımla askerlerimize, elimde ki şiş-
lerimle günlerdir yürüdükleri ayakları sıcak yüzü görsün 
diye yün çorap örmekten başka ne yapabiliyorum 
ki...Siz de oturup duracağınıza yarın şehrimizden ayrıla-
cak askerlerimize ana guzularına birkaç tepsi peksi-
met,kıvrım yapında işe yarayın... 
İşe .. ” diyordu. 
Dualarında önce Mustafa Kemal Paşa’yı, sonra tüm pa-
şaları, miralayları komutanları sonra da  ana kuzularının 
tümünü diye  gönderiyordu. 
“Kendi İbrahim’ini neden ilkin söylemiyorsun,” deyenle-
re; 
“Kemel Paşamız olamasa komutanlar olmasa o ana ku-
zuları ne yapacaklarını nereden bilecekler. Kahyalan-
mayın siz,” diye yanıtlıyordu.  
İç dünyasında sıraladığı dualar önce dudaklarında kıpır-

danma ile başlayıp kelimelere dökülüyordu. En sonunda da haykırışa dönüşüyordu. 
Haykırışa dönen dualarını üç sokak öteden dinleyebilirdiniz. Bu anda onu uyarmaya 
çalışan evdekilere; 
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“Ne yapayım içinden geliyor, içinmden... Ciğerim yanıyor, ciğerim...” diye karşılık 
veriyordu.  
Ağustos ayı geçmiş, Eylül gelmişti. Bir Eylül günü önce Ulu Camii’den sonra bütün 
camilerden sala verilmeye başlamıştı. 
Ulu Cami’den  Hafız Üsen’in sesi bu güne dek bu denli yanık, bu denli içten çıkma-
mıştı. Hafız Üsen’in sesini daha yakından duymak için postekinin üzerinden kalktı. 
Önce pencereyi sonra pencere önünde ki kafesi açtı.  
Elini kulağının arkasına koyarak başını Ulu Camii’ye doğru çevirdi. 
Evlerinin yakınında ki camiden de sala sesleri gelmesine karşın o kentte ki tüm sala-
ları duymak istiyordu. O anda kendinden geçerek. Ömründe hiç yapmadığını yaptı. 
Herkese inat ayıbı çirkini unuttu.  
“Allah’ıma şükürler...Allah’ıma şükürler...Askerlerimiz geliyor. Muzaffer askerleri-
miz geliyor...” diye tüm mahalleye avazı çıktığı denli bağırdı. 
Pencerenin önünden ayrıldı. Postekisinin üzerine oturacaktı. Vazgeçti. Abdesti bo-
zulmamıştı ama alt kata, bahçeye indi . Tulumbanın başına geçti. Buz gibi su ile ye-
niden abdest aldı.  
İçeriye girdi. Bir iki lokma birşeyler atışdırdı. Yeniden odasına geçerek postekisinin 
üzerine oturdu. Dualarına yeniden başladı. 
Bir süre sonra postekinin üzerinde uyudu kaldı. 
 
Ezanların hiç birini kaçırmayıp minarede ki müezzinle birlikte kendisi de ezan okur-
ken  bu kez okunan ezanı bile duymadı.  
Oğlu, gelini, kocası torunları hiç ses çıkarmadılar. 
Bir süre sonra sokaktan ayak sesleri gelmeye başladı. Ayak sesleri artıkca ezanı 
duymayan Atike Ana uykusundan sıçrıyarak uyandı.    
Yarı uyur yarı uyanık evin içinde dolaşmaya başladı.Günlerdir ev içericek hiç birinin 
sağlıklı bir uykusu olmamıştı.  
Sokakta ki ayak seslerinden birini evlerine doğru yaklaştığını hissetti.   
Sokakta ki ayak sesleri kapının önünde ki üç basamaklı taş merdevenden de yankı-
lanınca hemen kalktı... Kapının tokmağında ki “Tak,” sesinden önce kapıyı açtı.  
O anda nerede ise bayılacaktı. 
Tanımıştı.  
Küçük oğlu İbrahim’ini ayak  seslerinden tanımıştı.  
İbrahim’imine sarılsı sarıldı... Sarıldı... Oğlu ile tek beden olmuşlardı. Oğlunun saçı 
sakalı bir birine karışmıştı. Oğlunun belinden elini ayırmadan onun saçını sakllarını 
öptü... Öptü... Öptü... 
Birbirinie sarılan  ana oğulun aralarında bir bohça olduğunu oğlunun elleri ile ona 
sarılamadığından fark etti.  
Oğlu aralarında ki o bohçayı bırakıp anasına sarılamıyordu.  
En sonunda oğlu İbrahim; 
“Ana bi dakka şunu bi al,” deyince Atike Ana sevinç uykusundan uyandı. Oğlu İbra-
him’in kucağından bırakamadığı bohçayı aldı.  
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Bu bir bohça değildi. Bu bir kaç haftalık bir çoçuk kundağı idi. 
Atika Ana elinde ki kundakla ana oğul evin içine girdiler.  
 
İlk önerisi oğluna ; “Oğlum hadi bir iki lokma bişeyler ye ” önerisine; 
“Sağol ana çok uykusuzum,” yanıtını alınca da oğluna günlerdir içine girmediği ken-
di yatağını gösterdi. 
Atike Ana kundakta ki çocuğun altını değiştirdi. Dolaplarının birinmden temiz bir 
tülbent buldu. Sonra mutfağın bir köşesinde ki lokumu buldu. Lokumdan küçük bir 
parçayı tülbendinin ucuna sardı. Tülbendin ucunda ki lokumu bir süre kendisi emdi. 
Belirli bir kıvama gelince çocuğun ağzına verdi.  
Çocukla beraber sedire uzanarak yattılar. 
İkisi de kısa bir süre sonra derin uykuya daldılar. 
 
Sabah oldu. Atika Ana herkesden önce kalktı. Sobayı yaktı. Üzerine tarhana çorbası 
için su dolu tencereyi koydu.  
Sofrayı hazırladı. Tek çorba içine sinmedi. Evde sofraya konabilecek ne varsa çıkar-
dı. Sofraya yeniden bulup getirdikleri için yer kalmadı.  
Evdekilerde ağır ağır uyanmaya başladılar. 
İbrahim uyanmadan sofranın başına geçmediler. 
İbrahim’i de uyanınca evin içinde bir hareket oldu. Hep birelikte sofranın başına 
geçtiler. Atike Ana lafa nereden başlayacağını bilemedi. “Herkes yemeğini bi yesin 
bakalım,” diye içinden geçirdi. 
Türk Ordusu Uşak’a gelmişti. Yıllardır yüzünü görmediği İbrahim bu gece kendi ya-
tağında yatmıştı. Yılardır yüzünü görmek istediği can parçası kucağında kuzusu ile 
gelmişti.  
Sofradan hiçbiri kalkmak istemiyordu. Atike Ana İbrahim’in, İbrahim ev içindekileri 
doya doya seyrediyorlardı. Atike Ana hala rahat değildi. Lafa nereden başlamalı idi. 
Sofradakiler ağızları ile değil yüzleri ile konuşuyordu.  
Ev içericik küçük oğulları İbrahim’lerine kavuşmuşlardı. 
Hemde kuçağında çocuğu ile birlikte. 
Konuşmasalarda olurdu. 
İbrahim’leri karşılarındaydı ya... 
 
Sofradan önce Atike Ana kalktı. Kalkanlara İbrahim’de eklendi. Arkasından diğer ai-
le bireyleri kalktı. Atike Ana yıllardır beklediği oğluna yeniden doyasıya sarılmak is-
tedi. Küçük oğlundan, kocasından, gelininden ve torunlarından utandı. Sarılamadı 
ama birşeyler sormalı idi. İçinden uzun uzun cümleler kurdu. Olmadı. Söyleyecekle-
rini kısalttı. Bu da düşüncelerini anlatmaya yetmedi. Kısa konuşmak istedi söyleye-
ceklerini sözlere sığdıramadı. Uzun konuşmak istedi. Bu kez de söyleyeceklerini bir-
birine karıştırdı. 
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En sonunda sofradan kalkan Atike Ana divanın bir köşesine yerleşmeye çalışırken 
yüreğinin içine koymak istediği canı ciğeri İbrahim’ine bağırırcasına söylenmeye 
başladı. 
“Oğlum İbrahim’im... Ciğer parem...İyi edersin hoş edersin ama yanlış edersin.Biz 
seni beklerken ne güzel elinde kendi ciğer parenle gelmişsin. Sabiye hemen içim 
ısındı. Yalnız yanlış edersin. Kalk... Kalk bakalım...” dedi. 
Atike Ana çok ciddi idi. İbrahim ne olduğunu anlayamadı.Atike ana sesini daha da 
yükseşltti. 
“Kalk diyorum sana!.. Kalk!..”diye bağırdı. İbrahim sarsıldı. Karşısında bölük komu-
tanı değil, sanki Genel Kurmay Başkanı vardı...  
Ayaka kalktı; 
“Buyur Ana,” deyebildi.   
Atike Ana başladı söylenmeye. 
“Çabuk bu evden gideceksin..Hem de hemen şimdi. Bu evden hemen gidip bu sabi-
nin anasını benim gelinimi de alıp geleceksin. Bu sabiyi anasız beni gelinsiz bırak-
mayacaksın. Beni daha fazla konuşturup günaha sokma,” deyip soluklandığı an İb-
rahim söze karıştı; 
“Ana o iş senin dediğin gibi değil...O iş senin düşündüğün gibi değil....Ben Yukarın 
Karacahisar’dan aşağıya doğru gelirken bir ara mola verdik. O arada etrafta dolaşır-
ken bir ses duydum. İşte bu sabiyi bi çalı dibinde buldum...O senin bildiğin gibi de-
ğil... O senin düşündüğün gibi değil...Komutanım da Uşaklı olduğumu bildiğnden  
bunu bana verip  ‘Hem aileni gör, hemde bu sabiyi anana teslim et .Anası babası 
bulununcaya dek buna o sahip çıksın,’ dedi. İşte bu iş böyle ” dediği  an  İbrahim ağ-
lamaya başladı. İbrahim hüngür hüngür ağlarken evin içinde ağlamayan kalmadı. 
Ağlamalar mutluluktan mı, huzursuzluktan mı bilmiyorlardı. 
 
Hiç alışık olmadıkları halde tümü odasına çekildi. Kendileri ile baş başa kaldılar. 
Çoğu da gündüz olmasına karşı uyudu kaldı. 
Atike Ana’da sabisini “Anasız kuzum... Anasız kuzum...Anasız kuzum. Peygamberler 
katarına katıl inşallah...”  diyerek lokumdan yaptığı soramakla doyurup altını temiz-
leyip uyutmaya koyuldu. 
 
Ertesi gün Atike Ananın evi komşular, akrabalar, tanıdıklarca doldu doldu taştı. Ka-
pıdan girmeden “Gözün aydın... İbrahim’ine kavuştun,” la başlıyor arkasından da 
konu kundakta ki çocuğa geliyordu. İçlerinde kundaktaki çocuğu görmekten öte akıl 
yürütüp, yorum da yapıyorlardı.  
Hele arka sokakta iki kardeş vardı. Onların her zaman ki yorumları herkesten farklı 
idi. Atike Ana onlarıda komşu olarak biliyordu. Komşu olarak saygı gösteriyordu. 
Ama lafa başladıkları an her zaman tüyleri diken diken olurdu.Bu kez de öyle oldu. 
Atike Ana onlar için içinden “Keşke gelmeseler,” diye düşündü. Nerede ise bu dü-
şüncesini sese dönüştürüp yüzlerine de söyleyecekti. Hatta hiç yapmadığı bir iş ya-
pıp evinden kovacaktı.    
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“Ya sabır,” çekip vazgeçti. 
O iki kardeş bu kez de  yorumlarına başladılar. 
“Bu çocuk aşşa mahalleden Eleni’nin çocuğudur. Kaçarken götüremeyip bırakmış 
gitmiştır.” 
“Ya o çocuk Ermeni Manuk’un gelininin doğurduğu çocuk olmasın. Kaşı gözü ne ka-
dar da  Manuk’a benziyor...” 
“Yok,yok... Bu çocuk Marula’ya daha çok benziyor...” 
“İyi düşünün bakın. Akıl yürüdün.. Kılcan Köyünün üstünde ki o Kızışlbaş Köyünden 
birinin çocuğu olmasın... Kızılbaş olduklarından bu defa da Yunan Gavuru gaçıp gi-
deken bizi kesmesinle deye çocuğu taşıyameceklerinden bırakıp giden birini çocu-
ğudur. Üç beş saat sonra Yunan Cavuru köylerinden geçip gittikten sonra gelip al-
mak için bırakmışladır,” şeklinde ki karşılıklı yorumları  uzayıp gidiyordu.  
Özellikle bu bu düşüncelerini Atike Ana odadan çıkınca yüksek sesle yapıp onun da  
duymasını da istiyorlardı.     
Atike Ana’nın sözü vardı. İbrahim’ine kavuşsun bir erkeç kesip aşlı-ekmekli mahalle-
liyi çağırıp hatim indirecekti. Bu iş için hemen karar verdi. Ertesi gün kazanları kur-
du. Cuma  günü için herkese Hatim Duası var diye tüm komşulara tanıdıklara, akra-
balara haber ulaştırdı. İbrahim’i hatimde bulunamayacaktı. Bir gece kalıp İzmir’e 
doğru yol alan Türk Ordusu ile yola koyulmuştu bile.  
Atike Ana’nın kararı karardı. İbrahim’i olmasa da olurdu. Herkesi topladı. Bir deği-
şiklik yaptı. Öncelikle yenildi içildi.Hatim’e sonra geçilecekti. Gelenler arasına arka 
sokakta ki o iki kardeş gene düşüncelerini ulu orta sermeye başladılar.  
“Bu çocuk  ermeni dölü olmasın?..” 
“Belki de yerli  Rum’lardan birinin çocuğudur....” 
“Ya dedim ben size, o çocuğu İbrahim Gızılbaş köyüne yakın bi çalı dibinde bulmuş. 
Kızılbaştır o... Kızılbaş..” 
Atike Ana yemeklerin yenip  bitmesini zor etti.  
Daha hatime başlamadan  toplananların tümü duyması için iki kardeşin  değerlen-
dirmeleri sürüyordu. Kendi yorumlarına katılanların olmasını istiyorlardı. Odanın 
içinde bulunanların arasında “Acaba,” diye düşünenler de oldu. 
Bunlar o iki kardeşle ayni  düşüncede oldukları başlarını sallayarak konuşulanlarını 
onaylamalarından belli oluyordu. 
Bu değerlendirmeye diş gıcırdatanlar olduğu gibi düşüncelerini açıkca ortaya serip  
“Ayıp ...Ayıp ,” diyenler de vardı. 
Sonunda Atike Ana patladı. 
“Ayıp ayıp... Kundakta ki o çocuğun ne olduğuna siz mi karar vereceniz. Allahım ba-
na onu İbrahim’imim yanında armağan olarak gönderdi. O benim torunum..Onun 
anası çıksa da, bu sabiyi anasına teslim etsem de edemesem de  bu sabiyi ben bun-
dan sonra torunum olarak göreceğim. 
Bu sabi bana Allahın armağanı.  
Şuraya Allahın huzurunuz da Yasin okuyup, hatim inmeye geldiniz. 
Allahtan korkun allahtan...” deyebildi.  
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Bu sözleri evlerine konuk gelenlere, hemde hatim inmeye gelenlere nasıl söyledi 
kendisi de şaştı 
Toplanan konuklar arasında ki iki kardeş yasini okuyup hatimi tamamlamak için  ön-
lerindeki  cüzleri olanca hızla okuyup bitirdiler. 
Hatim sonunda sıra yemeğe gelince utanmasalar yemeğe kalmayacaklardı. Yemek 
yemeden gitmek geldi içlerinden. Aşağıdan, bahçede ki kazanllardan da mis gibi 
yemek kokuları geşliyordu. Kurulan sofraların ilkinde hemen yerlerini aldılar. Ye-
mekten sonra yeniden olayların değerlendirmesine kalmadan Atike Ana’ya“Allah 
kabul etsin,” deyip kaçarcasına gittiler. 
Giderken de dudak ucu ile de olsa; 
“Allah Sabi’ye uzun ömürler versin. Allah şansından güldürsün,” dileğinde bulundu-
lar.     
İbrahim’in çalı dibinde bulduğu  kundakdaki o çocuk sizce Rum mu, Ermeni mi?.. 
Yoksa  Kızılbaş mı?.. 
Ne  dersiniz?... 
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366. GÜN   
     -Günaydın Kenan Amca nasılsın? Diyen on sekiz  yaş-
larında  geniş  omuzlu, kısa kesilmiş saçlarıyla, güneşten 
esmerleşmiş yüzünde saklayamadığı son çocukluk izleri-
nin  kaldığı simsiyah gözlerini  neşeyle diken  genç karşı-
sında durduğu adama bakarak. Yaşlı adam kırlaşmış 
uzun saçları üzerine taktığı hasır şapkası ardından bak-
tıktan sonra, neşeyle doğrularak; 

    -O sağol Ekin yavrum sağol gel bir şeyler iç oturalım 
biraz istersen? 

    -Teşekkürler amca kasabaya iniyorum, arkadaşlar 
bekliyor istediğin bir şey var mı? Diyerek doğrulmakta 
olan Kenan’ın önünde etrafı tellerle çevrilmiş açık yeşili 
yaprakları ve bir çok daldan oluşan bir metrelik çiçeği 
süzdü dikkatlice. 

    -Yok yok sağol oğlum. Bak nasıl oldu görüyor musun? 
Sonunda açacak eminim ve bu kez göreceğim emin ol 
evlat. 

    -Haklısın umarım amca. Resmini de çekmeyi unutma 
olur mu? Derken başını yere eğmiş, silinmişti gözlerin-
deki canlılık birden bire. 

    -Geçen sene yengeni kaybetmiştim. Ne gündü. Kendi-
si almıştı bu çiçeği “366. Gün”  çiçeği sene de bir kez 
açarmış, diyerek “Nazlı” koymuştu adını. Göremedi, tu-

haf doğrusu. Bir hafta beklemişti açmasını çiçeğin tam bir hafta düşmedi  ağzından. 
Öldüğü günün ertesi gün  açmış, sabaha karşı dökülen mavi  çiçek yapraklarını gör-
müştüm yerde. Ne kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Komik değildi ama nedense 
sadece gülmüştüm. Tam ismine yakışacak bir hareketti bu değil mi? 

    -Sanırım amca diyen ekin gözlerini yerden kaldırmamıştı. Yan komşuları olan bu 
çifti çok severlerdi. Hatta tüm köy özellikle çocuklar. Hiç çocukları olmadıkları için 
çocukları eve toplarlar, top oynamalarına izin verirler bazen saklambaçlara bile ka-
tılırlardı. Bazen Nazan Hanım gözlerini kapatır çocukları dinlerdi saatlerce. 

     Ekin ve iki yıldır askerde olan ağabeyi Toprak ise çıkmazlardı hiç onlardan. Ço-
ğunlukla onlarda bile yatarlardı. Toprak askere giderken Nazan Hanım saatlerce ağ-
lamıştı. Hele dünya da garip bir savaş hazırlığı devam ederken ve birden  savaş baş-
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layınca yatağa düşmüştü. Herkesin bir çocuğu vardı belki savaşta ama neredeyse 
tüm köy çocuklarının büyüdüğünü görmüştü o. Ve herkesten çok yalnız hissediyor-
du kendisini. Bazen saatlerce oturur bahçede kapıya bakardı. Kenan farkındaydı 
bunun ama o da hiç sesini çıkarmaz yanından ayrılmazdı. Öylece otururlar sessizliği 
dinlerlerdi sadece. İşte o zamanlar çiçek merakı sarmıştı Nazan’ı. Neredeyse tüm 
bahçeyi doldurmuştu rengarenk çiçeklerle. Hepsiyle konuşurdu. Hepsinin ayrı bir 
ismi vardı. Kenan tesadüfen duymuştu onu. Sefa diyordu beyaz bir papatyayı sular-
ken, ona ne yaptığını ve oraların nasıl olduğunu anlatmasını istiyordu kısık sesle. 
Kenan o zaman anlamıştı çiçek sevgisini. Bunlar cephedeki çocuklardı, çocuklarıydı. 
Hepsi birer çiçek olmuştu nazarında. Bir papatya gibi bembeyaz cildiyle Sefa gelmiş-
ti gözünün önüne o an. Çocuğun sarılıktan gözlerinden birinde hafif bir sarı leke 
kalmıştı. Tek tek çiçeklere bakmıştı ve tüm çocuklar oradaydı. Şimdi o da veranda 
da  karısının yanında otururken gözlerini kapattığında çiçek kokulu çocukların sesle-
rini duyuyordu kulaklarında.  

     Bir yıl böyle geçmişti. Çocukların hepsi her ay ailelerinin yanı sıra Nazan’a da 
mektup yolluyorlardı. Hiç birisinde kötü bir şey yazmazdı. Ne savaş ne de başka bir 
şey sadece tatile gitmiş çocuklar gibi gittikleri yerleri anlatıyorlardı. Hatta o kadar 
güzel şeylerdi ki bunlar bazen çocuklar ona oyun oynuyormuş da savaş aslında şı-
marıkça bir hileymiş gibi geliyordu. 

     Bir gün Kenan’ların dört ev ötesine askerler geldi. Yanlarında hemşirelele kamuf-
laj rengi iki araç içinden çıktılar. Yüzleri acı doluydu. Bu acı belki de ölenden duyu-
lan kaygıdan ziyade bunu söyleme zorunluluğunun onlarda olmasındandı. Kaç kişi  
bir anneye, eşe, kardeşe bunu söyleyebilirdi ki? Açılan kapıya tiz bir ağlama sesi ek-
lenmişti. Asker aracını gören Nazan  koşar adımlarla evden çıkmış. Gelenin şimdi 
askerde olan iki oğuldan biri. belki de ufacık Hasan olduğunu düşünmüştü. Şimdi 
çekecekti kulaklarını onların. Muzip şeyler, hadi top oyunlarınıza diyecekti. Bahçe 
kapısına yaklaştığında sadece çocukların annesi Derya Hanımla gözgöze geldi ve 
duyduğu Hasan kelimesiydi sadece. Sonra gözlerini açtığında evindeydi. Kenan’ın  
itirazlarına rağmen yerinden kalktı eline sulama kovasını aldı. Çiçekleri sulamaya 
başlamıştı. Beyaz bir leylak çiçeğinin önünde durdu, yavaşça yapraklarına dokundu, 
Hasan’ım dedi sadece. Kenan biraz ileride dimdik ona bakıyordu. 

     -Biliyor musun Kenan, Hasan da güldüğünde yanaklarında iki küçük gamzecik  
olurdu. İki yanağında birden tıpkı açmamış leylak tomurcukları gibi. Sonra sessizce 
yatağına dönmüş ve uyumuştu.  

Savaş  devam ediyordu. Askerlerden artık çok nadir haber geliyordu. Bazen araba-
lar geliyor arabalar gidiyordu. Ama çocuklardan gelen olmamıştı. İnsanlar sessiz-
leşmişti. Köye gelen bir araba olunca kadınlar evlere kaçıyor, sessizce oturuyorlardı. 
Çalan kapı kendilerinin ki olmasın diye ağızlarında dualar eksik olmuyordu. Yine de 
ağlamıyorlardı.  
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     İşte o zamanlar almıştı “366. Gün” çiçeğini Nazan. Sene de bir gün açacaktı ve o 
gün tüm çocuklar kapıdan içeri gireceklerdi neşeyle hiçbir şey olmamışçasına.  

     Çiçek her geçen daha büyüyordu, yaprakları açık yeşildi. Bilinen bir rengi yoktu. 
Her renkte açabilirdi, toprağa aldığı güneşe, suya her şeye göre değişirdi. Be-
yaz,mavi, mor, sarı her renk açabilirdi. Ama açardı. O da sadece bir gün sabah gü-
neşiyle. 

     -Hangi renk açmalı? Diye sormuştu Kenan bir gün. 

     - Bilmem  hangi renk olursa olsun, o gün dünyanın en mutlu annesi olacağım 
demişti. 

    -Kenan Amca ben gidiyorum bir şey ister misin? 

    -Ah dalmışım oğlum sağol, ağabeyinden haber var mı? 

    -Hayır, henüz yok sadece Efe’den mektup geldi o da üç hafta öncesinin.  Durum-
lar çok kötü amca bir şey dememiş ama geçen radyodan söylemişler, düşman aske-
ri içerilere kadar girebilirmiş. Ordunun gücü zayıflamış iyice. Bende şimdi arkadaş-
larla buluşacağım belki yarına cepheye gideceğim derken gözlerine bir parlaklık 
gelmişti. 

    -Sende mi oğul? Ama ailen, onları düşünmüyor musun? Toprak da askerde ne ol-
duğu belli değil bak kimse kalmadı, genç bir tek erkek yok neredeyse, kalanlar yaşlı 
ve çocuklar.  

     -Kenan amca bende kalanları düşünüyorum. Düşman belki de şimdi girdi bile 
topraklarımıza kimse için geç kalmak istemiyorum.  

    -Ah oğlum bu kadar içlere kadar gelemezler emin ol. Sende arkadaşlarında bekle-
seler biraz daha barış yapılacakmış diye duydum ben. O zaman, o zaman gerek 
kalmaz gitmene. 

    - Keşke ama bizler inanmıyoruz Kenan Amca barış diyerek oyalıyorlar sadece işgal 
edecekler ondan sonra istedikleri barış olacak. Keşke sen de gelebilsen babam, am-
cam, herkes, o zaman kazanırız. 

     -Belki de evlat ama işinize yaramam ayakbağı olurum. Hem bence saçma şeyler 
bunlar. Kızma ama benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı artık, daha fazla ne ola-
bilir ki bana sadece ölüm. O da o kadar önemli değil zaten. Neyse bak tam bir sene 
oldu bugün bilemedin yarın açar bu çiçek onu da gördüm mü tamam ondan sonra 
dünya yıkılsın derken elindekiyle çiçeği suluyordu. 
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    -Tamam Kenan Amca görüşürüz, kolay gelsin derken  başını sallayan Ekin’in, iğre-
ti bir gülümseme belirmişti yüzünde. 

     O giderken Kenan arkasından baktığı gence “ah gençler keşke hayatın herşeyden 
daha değerli olduğunu anlayabilseler”  diyerek gülümsedi çiçeğine. 

     Gece serindi. Etrafta böceklerin bile sesleri çıkmıyordu. Normalde bu tür şeylere 
dikkat eden Kenan yatağında sadece çiçeği düşünüyor kurduğu saatine bakıyordu. 
Tam dört de kalkacaktı güneş doğmadan önce tam çiçek açacağı anı görecek ve 
yapraklarını karısına götürecekti “işte” diyecekti “işte bak oldu” diyecekti. Hayaller-
le  uykuya daldı.  

     Birden bir sarsıntı ve gürültüyle uyandı. Kulakları çınlıyordu. Bir şey duyamıyor-
du. Yatağında doğruldu dörde beş vardı. Gülümsedi. Güneş doğmak üzereydi. Ter-
liklerini ayağına geçirdi, örtük pencerelerinde kızıllık vardı. Tam zamanı diyerek 
kalktı, kulaklarının çınlamasına bir anlam veremiyordu. Yaşlılığa uzun bir küfür sa-
vurdu. Ardından bir sarsıntı ve gürültü duydu. Kızıllık daha bir artmıştı sanki sende-
leyerek koşmaya başladı. Kapıyı açtığında evinin bahçesini alev almıştı. İleride in-
sanlar koşturuyordu. İnsanların bağırdıklarını görüyor ama duyamıyordu. Kulakla-
rında ki çınlama hala devam ediyordu.   

     Verandaya çıktı üzerinden geçen bir uçağın ardından bir karaltı boşlukta tiz bir 
ıslık çalarak düşüyordu. Ne düşürdü acaba derken karaltı bahçesine doğru hızla ini-
yordu. Güneş dağların arkasından gözükmüştü. Kızıl ışıkları yavaş yavaş yaklaşmaya 
başlamıştı. Islık sesi iyice yaklaşıyordu sanki. “366. Gün” çiçeğinin önce açık yeşil 
yaprakları karşıladı güneşi, ardından sanki titremiş gibi geldi Kenan’a. Ardından gü-
neş yükselmeye başladı. Kenan ağır adımlarla çiçeğin yanına gidip durdu. Güneşin 
sıcaklığını hissetti bacaklarında. Çiçek yavaşça tomurcuklarını oynatmaya başladı ve 
güneş  vurunca mavi taç yapraklarını gülerek bıraktı güneşe. Kenan gülümsedi, ar-
dından ıslık kesilmişti. 
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EN AĞIR YENİLGİ 

“Yine yorgun argın işten çıkıp eve geliyorum. 
Mis gibi yemek kokuları var etrafta. Ne kadar da özen-
mişimdir ev hanımlarının bu maharetli hallerine. Karnım 
aç ama yeme faslına kadar çok işim var. Kahvaltı sofrası 
toplanacak, dondurucudan çıkarmayı unuttuğum tavuğu 
çözdürene kadar ne taklalar atmam gerekecek, sonra 
pişir, yanına da pilav yap, aceleyle yaptığım hiç bir pilav 
tutmadı, hep lapa, hep lapa... Çok da yorgunum, acaba 
çay koyup kahvaltı mı yapsak? Ama kocam yine kurt gibi 
aç gelecek, doymaz ki. En iyisi yemeğe başlayayım biran 
önce. Onca sıkıntıya bir de yemek tartışması eklenme-
sin.” Bakıcıdan aldığım minik kızımla, koşarak eve geli-
yorum, her gün bu psikolojiyle. İş yerinde sırtıma ekle-
nen yüklere bir de “Kocamı doyuracak yemekler yapa-
yım.” telaşı binince, öyle ağırlaşıyor ki yüküm. Sevgili 
kocam da  “Bu kadar saat ne yapıyorsun mutfakta?” de-
yip yanıma hiç gelmiyor. Mutfak sandalyeleri arasında 
oynarken yorulan yavrumu, uyutmaya götürüyorum, 
daha ben ona doyamadan uyuyakalıyor bebeğim. Sabah 
da daha uyanmadan kucaklayıp bırakıyorum bakıcı tey-
zesine. Ne yedi gündüz, ne oynadı, acaba hangi kelimeyi 
öğrendi? Zamanım da yok ki, biraz izin alıp onunla vakit 
geçirsem, hafta sonu bile mesai, işler yetişmiyor. 

Çocuğu uyuttum, hala mutfaktayım, adamın 
umurunda değil. Şimdi nasıl kızmayayım ben?  Çok yoru-
luyor işinde anlıyorum da, ya ben? Çalışan kadın olmak, 
ayakların üzerinde durabilmek kulağa hoş geliyor da, bir 
kadının ayakları bu kadar yükü kaldıramayacak kadar 
narin değil midir? Öyle zor oluyor ki kimi zaman, ne fır-
çalar yiyor insan dışarıda selam dahi vermeyeceği adam-
lardan… Neymiş müdürmüş, yanlış iş yapmışsın… “Doğ-
ru, hatalıydım.” deyip sineye çekiyorsun savrulan ağır 

lafları, zaten duygusal olarak acıtıyor canını, bir de gün boyunca ayakta ne kadar 
yorulduğumu düşünecek bir fırsat bile bulamadan hadi başla yemek, temizlik, ça-
maşır, bulaşık, ütü… kaygısı. Zaten annelik duygularım perişan, darmadağın. Hem 
özlüyorum, hem kıyamıyorum yavruma. Ama annesi ben miyim, yoksa bakıcı teyze-
si mi? Ona güzel bir gelecek vermek için bütün çabam, şimdi çalışmazsam nasıl sağ-
larız ona en güzel maddi imkanları?  
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İki çalışan insanın yiyeceği yemeğin hazırlığı bir kişiye düşüyorsa buna 
haksızlık denmez mi? En pratiğinden, en güzel yemeklerle hızlıca hazırladığım sof-
rada bir de burun kıvrılınca yemeklere, insan bir daha yemek yapmak ister mi? Su-
ratsız iki insanın yemek sofrası, yenen nimetlere yazık, günah, saygısızlık değil mi?  
Gelirken içimde taşıdığım, gün boyunca görmediğim kocamla zaman geçirecek ol-
manın heyecanı bir anda sönüverdi. Kocamda da stresli bir günün sonunda kendini 
eve atıp, dinlenmek hayallerinin benim yardım talebimle çatışması durumunu yaşı-
yor olmalı... Sonuç; ikisi de birbirinin anlayışsız olduğunu düşünen iki insan, sonrası 
zoraki mideye gönderilen lokmalar, ardından yeniden mutfak serüvenime devam, 
topla, yıka, temizle, yarına hazırlık... Sevgili kocam televizyon  başında mesaiye de-
vam ediyor. Şu maçlara katlanamıyorum, benim de mutfak sonrası yaşadığım; diğer 
odadaki televizyonun karşısında, sıkıntılarımı unutturacak bir dizi bulup; daha ilk 15 
dakikasında sızma durumu. Uyuyakaldığım kanepeden gece yarısı uyanıp, içimde 
kabaran annelik şefkatiyle, yine yığılıp kalan kocamı ve kendimi yatağımıza taşıma 
kaygısı… Evli olduğumu en azından yakınımda bir nefes olarak hissedebileyim diye 
bu çabam.  

Bana acımayan, yorgunluğumu, sıkıntılarımı anlayamayacak kadar duyar-
sız bir adam… Evlendiğimde böyle miydi? Daha 7 yıl oldu oysa, ne kadar da anlayışlı 
ve yardımcıydı ilk günlerde... Ama şimdi ne değişti?Acaba çok mu dır dır ediyorum, 
çok mu karıştım geçen gün? Keşke giyseydi kareli pantolonun üstüne çizgili gömle-
ği, “Ben böyle seviyorum.” demesine rağmen, biraz ileri gittim galiba. “Arkadaşla-
rıma mahcup olurum.” Kaygısıyla, onu kendisi olmaktan mı alıkoydum acaba? Ne 
fark ederdi ki o rahat olduktan sonra? Zevk değil midir bu, kırdığıma değmedi ki.  Ev 
konusunda da sanırım çok sıktım dün akşam.  100 m2’ye sığamıyoruz ama, aldığımız 
büyük mobilyalar da kendini göstermiyor, misafirler gelince küçük bir salonda tıkış 
tıkış… Çocuğun odası küçük, oyuncaklarını bile almıyor oda. Mutfak dersen dolapla-
rı dökülüyor... Eşimin ailesinden kalma bu evi satıp,  biraz daha büyüğünü isteyince 
neden kabahatli oldum ki? Gerekçelerimi bile dinlemeden spor kanalı başında me-
saiye devam, sonrası malum… Neden konuşamıyoruz ki artık? Oysa iş arkadaşlarım-
la bile daha çok sohbet ediyorum, gülüyorum. Kocamın en son ne zaman güldüğü-
nü hatırlamıyorum bile. Hatta izlediğim dizideki oyuncuların bile geleceğe dönük 
planlarından haberdarım, “Hangi diziler var sırada?”, “Hayattan beklentileri ne-
ler?”, hepsini biliyorum. Ama ya o bir zamanlar çok  sevdiğim adam? Bilmiyorum 
neler düşünüyor, ne bekliyor hayattan. Ya o? O da bana bir gün gelip sormadı ha-
yallerin, hedeflerin ne diye. Sahi acaba onun hayalleri var mı? Beni evin yüküyle 
yalnız başıma bıraktığından beri, kızgınım ona, hem de çok… Yaklaşmaya çalışıyor 
geceleri, sırtımı dönüp uyuyorum. İstemiyorum ki, sanki bir yabancı... Eskiden elle-
rime dokunduğunda yanardı yüreğim, heyecandan ayaklarım yerden kesilirdi. Şimdi 
bana acımayan bu insanın ne işi var yatağımda? Off! En zor olanı, geçen gün “Er-
keklerin eşlerini neden aldattığını şimdi anlıyorum.” dedi diye saatlerce ağladım, 
günlerce yüzüne bile bakmadım. Ama acaba çok mu yalnız bırakmıştım onu? Bilmi-
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yorum… Çünkü konuşamıyoruz, tartışmaya bile ne zamanımız var, ne de gücümüz… 
Ne olacak şimdi? Böyle devam edemez, ama ya çözüm? Çözümün en iyisi ayrılma-
mız belki de. Akşam yemekten sonra dizim başlamadan söylemeliyim. Yalnız başıma 
çalışır, kazanır, evimde rahat ederim. En azından daha az çamaşır, temizlik, ütü işim 
olur, stresime stres katan bu adamla yaşamak istemiyorum artık. 

Ohh be! Söyledim rahatladım. Ama hiç itiraz etmedi, “Anlaşamıyoruz, ça-
balamanın anlamı yok.” dedi. Dünden razıymış, vay be bu mu benim üniversitede 
yıllarca çıktığım adam… Bir güzel sözüne eriyip bittiğim, yüzünü hayranlıkla seyret-
tiğim… Ne kadar değişiyor her şey zamanla. Olamaz, unuttum! O minik, daha üç ya-
şına girmiş yavrumuzu unuttum. Hep kendi derdimize düştük. Ne olacak biz ayrılın-
ca ona? Tabii ki benimle kalır, onun yeri annesinin yanı, ama nasıl doldururum ben 
babasının boşluğunu? Bu küçücük yaşta ne yapar babasız? Böyle de ona enerjim bi-
le kalmıyor iş güçten, ama diğer türlüsü daha zor… 

Şimdi farkına varıyorum ki, bir iç savaş yarattık sıcacık yuvamızda ve belki 
de insanlık tarihindeki bütün savaşların en temel nedeni. Bir arkadaşım “her cani-
nin hayatında bir yerlerde gizlenmiş mutsuz bir aile vardır.” demişti de geçenlerde, 
hiç oralı olmamıştım. Oysa ne çok sakınmıştım kızımı kötü olan her şeyden. Birden 
bire bir savaşın ortasında, çaresiz kalakalmış meğer. Ne olacak şimdi, anne babası 
ayrı büyüyen milyonlarca çocuk var, ama kim bilir hangisinde ne problem peyda 
oluyor, gün be gün? Bu mutsuz ve yorgun halimizle sırf onun için sürdürelim bu ev-
liliği desek, yine zor. Artık güvenim kalmadı bu adama, sabretme gücüm hiç yok. 
Belki de onun da bana inancı kalmadı. Bakmıyor gözlerimin içine. Şefkatimi bile yi-
tirdim, artık geceleri üstünü örtmez oldum. “Aman üşürse üşüsün” dediğim günden 
beri, anladım ki çok şey eksildi yüreğimde.Nerede hata yaptık biz? Heyecanımızı, 
şefkatimizi bu kadar nasıl tüketebildik birbirimize karşı? O ikinci televizyonu alırken, 
özgürlük sanmıştık oysa, zenginlik, modernlik saymıştık. İlk ayrılışımız o gün başladı. 
Belki birinci bile bir facia için yetecekken, biz çözümü ikinci de bulduk. Ben maç 
sevmezdim, o ise dizilerden hoşlanmazdı. Zaten kendimize kalan,  iş çıkışı yemek ve 
uyku arası belki 1-2 saat. Onu da “Neden sevmediğimiz şeyleri izleyerek geçirelim.” 
demiştik. Belki de bu kadar yoğun çalışması gerekmiyordu onun. Ama ben daha bü-
yük ev istiyorum dedikçe, o daha çok kazanmalıydı. Oysa daha çok kazandığında, 
birlikte geçirecek vaktimizin olmayacağını düşünemedik. Belki de ben çalışmasay-
dım, daha mutlu olabilirdik. Ona duygularımı daha iyi anlatsaydım, eminim beni an-
lardı, en çok anlayışına hayrandım onun. Ama hiç normal bir sesle konuşamaz ol-
muştuk, yorgunluk ve öfke doluyduk hep. Bizim olamayacak, birlikte ve mutlu ola-
mayacağımız bir hayatın rahatlığı için mi didindik yıllarca, el kapılarında? Başımızı 
sokacak bir evimiz vardı, zaten akşamdan akşama geldiğimiz, kusurlarını göz ardı 
edebileceğim.Ama yapamadım, en yakın arkadaşımın yeni aldığı lüks evin etkisinde 
mi kalmıştım acaba? Offff! 
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Muhabbet kalmamıştı aramızda, tartışma programlarındaki polemikler bi-
le daha çok hayatımızdaydı, ama birbirimizden esirgedik hep en güzel cümleleri. En 
büyük savaş, mutluluk üzerine kurduğumuz bu yuvayı talan etti… Hem de hazırlıksız 
yakalandık. İnsan düşmanına karşı kendini korur, hep tetiktedir de, en sevdiğiyle 
savaşacağını hiç düşünmez ki.. Biz daha çok genciz, lüzumsuz sebeplerle tükettiği-
miz sevdayı, başka gönüllerde yeniden yeşertebiliriz de, ya düştüğünde dizinin çi-
zilmesine kıyamadığımız o minik yavrumuz? “Neden, beni ailesiz bıraktınız?”, “Ne-
den beni bu savaşın ortasında savunmasız bıraktınız?” dediğinde, ne cevap verece-
ğiz? En büyük savaş bu,  birbirimize karşı olan… Her geçen gün aramızı soğutan, sa-
vunmalara geçerek, gurur meselesi yapmayı marifet saydığımız, inciterek ve yoktan 
sebeplerle yıprattığımız, sonunda “biz” i tükettiğimiz ve tükendiğimiz bir savaş… Ne 
hayallerle dünyaya getirdiğimiz masum yavrumuzu unutarak girdiğimiz bir savaş… 
İki taraf da zarar da, iki tarafta mağlup... Yenilen sevdamız oldu, uğruna ne gözyaş-
ları döktüğümüz, “Bir kavuşsam onu hiç üzmeyeceğim.” dediğimiz kişiye kalbimizde 
büyüttüğümüz o büyük sevdamız… Yenilen umutlarımız oldu, hayal kurmayı unut-
tuk, öyle bireyselleştik ki, birbirimizi hiçe saydık. Bir küçük renkli kutuya teslim et-
tik, günün dar zamanlarında bize kalan muhteşem saatlerimizi. Daha iyi tanıdık tu-
tuğumuz takımın futbolcusunu ve izlediğimiz dizinin başrol oyuncusunu. Kumanda-
ya dokunduğumuz kadar birbirimizin ellerine dokunsaydık, olur muydu bunca an-
laşmazlık aramızda? O muhterem televizyon odalarımızın baş köşelerinde oturdu, 
ailemizin en kadim üyesiymiş gibi. En kalitelisini seçerken, düşünemedik hayat kali-
temizi bu denli düşüreceğini. Birbirimizin gözlerinin içine bakmadık ona baktığımız 
kadar, birbirimizi dinlemedik onu dinlediğimiz kadar… Sayesinde öyle yabancılaştık 
ki birbirimize. Ayrı ayrı çekildiğimiz odalarımızda iletişimimizi körelttik, oyuncuların 
film setlerinde ustalıkla sergilediği yeteneklerini izlerken. Biz kaybettikçe onlar ka-
zandı, o tanımadığımız kişiler...  

S
avaşta yenilen biz olduk, önce varlığımız, sonra da anne babalığımız… Büyürken ya-
nında olmadığımız o yavrunun, “Geleceği için çalışıyoruz.” derken, geleceğini aldık 
elinden. Demez mi büyüdüğünde “Evimiz daha küçük olsaydı da, içinde huzurlu bir 
yuvam olsaydı.” “Dolabımda çok kıyafetim olacağına, tek tip giysi içinde mutlu bir 
kalbim olsaydı.”. “Seni, senin için bizsiz bıraktık” nasıl anlatılır ona yıllar sonra? Bu 
savaş, hiçbir aileye yakışmıyor ve en ağır yenilgiyi alan hiçbir yavru bu sonu hak et-
miyor… 
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YALNIZLIK 
 
Ne yapmaya uğraşırsan uğraş, neye emek 

verirsen ver boş kalıyor her şey. Öyle ya ev, araba, 
evlilik, çocuk; çocuğumun mesleği, bir evlendirsem,  
mutlu mesut yaşasa, o sıkıntı çekmese torunlarıma 
da ben baksam… 

Bir sabah, evet bir sabah yılların izini taşı-
yan yüzünüzü tıraş etmeye bile gerek olmadığını an-
ladığınız bir sabah, size “Günaydın” diyen de yok, 
kahvaltınızı hazırlayan da! Bu dünyada bir siz varsı-
nız bir de siz. Geçip giden yıllardan geriye kalan ko-
caman bir yalnızlık… İşin en acı yanı hissettiğinize 
‘yalnızlık’ bile diyememenizdir.  Yalnızlık, bir arkada-
şınızın yanına gidince, bir sevdiğiniz size uğradığın-
da, bir dost sohbetinde bitebilir. Oysa bu duyulan 
yalnızlığın bitmesi diye bir şey yoktur ki… Sokağa çı-
kamaz, kimsenin yanına gidemezsiniz. Yol gözleyip 
beklersiniz; ama beklemek yalnızlığınıza çare olmaz, 
olamaz! 

Don Kişot’un yaşına bakmadan zırhını ve 
silahlarını kuşanıp saldırdığı yel değirmenleri midir 
yoksa yalnızlığı mı? Yüzyıllar ötesinden söylemek is-
tediği, yapmaya çalıştığı ‘kendisini ziyarete zaman 
bulamayan dostlarının zamansızlığını kendisi adına 
yenebilmek’ değil miydi? Peki, başarabildi mi?...  

Kimler nasıl başardı bilemem! Ama ben, 
yalnızlıkla yaptığım savaşı kaybettim! Her geçen gün 
biraz daha demlenmekteydi yalnızlığım. ‘Bir ses du-

yabilmek, sabah bir bardak çay, akşam bir tas çorba elime tutuşturulabilsin, gözüm 
kapıda kulağım kirişte olmasın’ diye bir huzur evine gitmeyi her istediğimde karşı 
çıkan çocuklarım neredeydiler: Ben yalnızlığımla beraber iken?  

Yüzümün izinin çıktığı camlarda beklemek, ölümü beklemek gibiydi. Bir 
yardımcı tutmak istediğimde herkes ayaklanıyor kimse kabul etmiyordu. Ama 
yalnızdım. Açtım ve konuşmaya hasret geçiyordu günlerim. Bakıcıya, huzur evine 
karşı çıkan çocuklarımın asıl karşı çıktıkları şeyin paramın harcanmasına mı yoksa 
görecekleri tepkiye mi olduğunu ise bilmek dahi istemiyordum. 

Her gün duş alıp çamaşır değiştiren ve bir gömleği iki gün üst üste 
giymeyen ben; bir haftadır aynı çamaşırlaydım! Kendime iğrenç kokuyordum! Ve 
ben böyle kokarken, her isteğime en çok karşı çıkan ilk göz ağrım, biricik oğlum 
söyle! “Sen nerdesin?” 
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Evimi ve maaşımı bağışlayarak, bir bakım evine yerleşmeme karşı çıkan 
“Biz varken hiç olur mu? Asla olmaz! Müsaade etmem, edemem” diyen büyük 
kızım “Peki, sen nerdesin?”  

Yanımda bir dost, bir arkadaş, bir nefes olsun diyerek evlenmek 
istediğimde “Annemizin hatırasına saygısızlık yapamazsın! Bu yaştan sonra sana mı 
yoksa malına mülküne mi geldiği belli olmayan bir kadınla nasıl evlenirsin?” diyerek 
karşı çıkan küçük kızım “Peki, sen nerdesin?”  

Bir de “Kızı olan insanın sırtı yere gelmez” derler. Peki, o zaman sırtımı 
yere getirmeyecek olan kızlarım neredeler? Sizler yoksunuz. Karınız, kocalarınız, 
çocuklarınız da yok ama ben buradayım! Uşağım Sanço Panço’da yok. Yalnızlığımla 
savaşabileceğim zırhım da yok mızrağım da. Beni yalnızlığımdan kurtaracak bir atım 
da yok kendimi savunabileceğim bir kalkanım da. Bunca emek, bunca çaba sonunda 
elimde ne var? Hiç! Kocaman bir hiç! Buna ‘Yalnızlık’ bile demek az gelir ya… Pisliğin 
içinde ölümü beklemenin verdiği bir hiçlik, öyle ya başka ne denebilir ki bu 
beklemeye? Çay için bekle, yemek için bekle, yıkanmak için bekle, çamaşır 
değiştirmek için bekle, bir söz söyleyip bir söz duyabilmek için bekle, bekle işte ne 
için beklediğin…  

Öyle anlar oluyor, öyle şeyler görüyorum ki neyi beklediğimi, ne yapmam 
gerektiğini, neden burada olduğumu unutuyorum! Adımı, karımı, çocuklarımı, ilaç 
alma zamanımı, yemem gerektiğini, tuvalete yapmam gerekenleri... İşte kızımda en 
çok buna kızıyor! Ama bırakmıyor, izin vermiyor akranlarımın yanına gitmeme 
“Olmaz!” diyor “Gidemezsin!” diyor. Eş dost “Üç çocuk bir babalarına bakamadılar” 
demezler mi? “Bunu dedirtmem” diyor. “Ama ben, siz gelene kadar bu pisliğin 
içinde… diyeceğim, demeyi istiyorum, unutmadan bir diyebilsem.”  

İlk günlerde “Yaşıtlarınızla birlikte olursanız bu hastalık çok daha yavaş 
ilerler” dediklerinde doktorları dinlememiştim! Arkadaşlarım “Pişman olursun. Boş 
ver çocuklarını. Ne derlerse desinler çık gel, birlikte olalım”  demişlerdi de onları 
değil hayatımın anlamı olan çocuklarımı dinlemiştim!  

Bir ömrü onlar daha iyi olsun diye, harcamamış mıydım? Şimdi sıra onlar-
daydı. Her gün biri uğrasa tamamdı. Öyleyse çocuklarım haklıydı! Ne gerek vardı 
oraya buraya sığınmaya hatta evlenmeye bile gerek yoktu ki! 

Don Kişot elinde mızrağı, kalkanı, yanında uşağı ile her seferinde yel de-
ğirmenlerine korkusuzca saldırıp “Haydi, kendin için bir şeyler yap” diye beni uyar-
maya çalışırken; ben gene bildiğimi okumuş, Don Kişot’un aksine yel değirmenleri-
nin bana saldırmasına razı olmuştum.  

Her gün uğrayan kızlarım, önce günleri sonra haftayı sıraya koydular, 
yetmedi. Ağabeylerini de sıraya dâhil ettiler, gene olmadı! Yapılacak işleri 
birbirlerine bırakmaya başladıkları o ilk günlerde, aklım bu kadar sık gidip gelmez 
iken neden arkadaşlarımın yanına üç beş parça eşya ile çıkıp gitmedim ki? 

Hayatını anlamlı kılabilmek, yalnızlığını yenebilmek uğruna yapacağı 
savaşlar için şatosunu terk eden Don Kişot belki yel değirmenlerini hiçbir zaman 
yenemedi. Belki her yaptığı savaşta biraz daha yaralandı ama yanında ‘Dostum!’ 
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dediği uşağı ve ‘Hayalleri!’ vardı ve yaşamının son zamanlarını tek başına bir odada 
ölümü bekleyerek değil yalnızlığını yenmek için savaşarak geçirmedi mi? 

Peki, ben? Ben yoktu ki artık! Utanıyordum, çocuklarımın yapmadıklarını 
yapmaya çalışan gelinimden, damatlarımdan… Ve utanıyordum, son zamanlarda 
beynimin artık konuşmayı istememesinden dolayı işlerimi gören insanlara teşekkür 
bile edememekten. Ve kızdığım çocuklarımdan çok karımla bendim. Öyle ya onlar 
da ana baba evladıydı ve onların baktığı hasta da ben! Ve çocuklarımın bakması ge-
reken kişide yine ben! Artık karım kapıda pencerede değil, bir çerçeve sınırları içeri-
sinde somurtkan ve üzgün bekliyordu çocuklarımızın gelmesini, benimle birlikte… 

Çok iyi bilmekteydim ki üç beş kuruş versem bakkalın çırağı beni terasa çı-
karırdı ve gerisi yani boşlukla buluşabilmek bana aitti. Ancak diyemiyordum ki bu 
koltuğun bu noktasına bırakılalı beri. Sırf çocuklarımı seçtiğim için mi bu yolculukta 
bana düştü yalnızlık… Bak kaç saat oldu, neden hâlâ hafızam gitmiyor? Neden hâlâ 
aklım başımda? Neden yerde gölleşen bu pisliğin içerisinde ayaklarım? Uyuşmaya 
başlayan dilim ve acılaşan ağzımın verdiği sıkıntı ile karanlıkta üşüyerek, titreyerek 
tek başına oturup da neyi, neden, niçin beklediği belli olmayan bu ihtiyar şimdi 
oturduğu bu yerde uyusa ve bir daha uyanmasa…  

Ve yaşadıklarını geride kalanlara anlatsa, anlatabilse ve “Don Kişot’luğa 
özenmenize hiç gerek yok. Size bir bardak su verebilecek ‘bir günaydın’ ‘bir iyi 
geceler’ ‘bir nasılsın’ diyecek ‘dizim ağrıyor’ dediğinizde ne dediğinizi anlayacak 
insanların arasına gidin” dese, diyebilse…  

Ve bu ihtiyar, merdiven basamaklarını tırmanmaktan vazgeçtiği bir gün, 
yıkılmış bir duvarı örmekten pes edip vazgeçtiği bir an… bu üşümüşlüğün, bu 
pisliğin, bu yalnızlığın kahreden dünyasından, artık geliyorlar mı diye sevdiklerinin 
yollarına bakmaktan içinin acıdığı bu camdan bir anlık bir kuvvetle karısının, 
sevdiğinin, sevildiğinin kollarına… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutluluk Öyküleri Birlikteliğine katılan öykü dostları 
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Eda İŞLER 

Tokat'ta doğumlu.Yıllarca sür-
gün öykülerini dinleyerek büyü-
yen Kafkas sürgünü bir ailenin 

kızı. 
Uludağ Üniversitesi İngilizce 

Öğretmenliğini bitirdi. 
Henüz göreve başlamadı.  

 
Yarışmaya Tokat'tan katılıyor.  

 

İKİ HİKAYE 

 

 Toprak, kan ve ateşin birbirine ka-
rıştırdığında oluşturduğu o gri renk gözünün 
önünden gitmiyordu güneşin. Bir yerlerde 
gün aynı renkte doğmuyordu artık. Yüz yıl-
lardır süregelen bir savaştan akan zifir, bu-
lutları bile siyaha boyamaya yetiyordu. Sa-
vaş denilen ise er ya da geç nihayete eriyor-
du; elbet, ziyaya  ermeyen gece yoktu. La-
kin, bu ülkeye ışık başka türlü göstermişti 
kendini. Seneleri kovalayan bir mücadeleye 
müşahit zamanlar, mağlubiyeti de gördü-
ğünde bir gün, bir ülkenin insanları bildikleri 
bir duyguyla yeniden tanıştı. Onur... Yenilgi-
yi kabul etmektense, terk etmeyi seçmişler-
di. 

*** 

 “Hoşça kalın !..” diye başlıyordu 
şarkı, “gidiyoruz uzak memlekete; bir daha 
göremeyeceğiz…” 

Trenden inerken gece yarısı uyku-
dan uyanmış gibi gözlerini kırpıştırdı Neris. 

Kelimeleriyle arasının iyi olmadığı bu kentin güneşli merhabası yüreğini kamaştırdı. 
Alışkın olmadığı ima yüklü bakışların yüzüne çarpması gelir gelmez yabancılık çek-
mesine neden oldu. Bir zaman sonra, yavaşça yola koyulduğunu fark etti. Bedeni 
onu üzmemek için, hissettirmeden, nazikçe hareket eder gibiydi. Yürürken önce 
adımlarını saydığını, çok geçmeden de arkasını kolladığını fark etti. Geldiği yerde 
büyüklerin ardından yürümeye alıştığından arkası boş kalmış, savunmasız  hisset-
mesine yol açmıştı. Yabancıydı. Yalnızdı. Dahası huzursuzdu. Belirsizlik, nefesi kesi-
lene kadar boynuna dolanmıştı. Boğulacak gibi hissediyordu. O an, babasının ne 
zamandır, “daha çok yolumuz var” , diye mırıldandığını düşündü. Başını öne eğdi. 
Adımlarının yine ona hissettirmeden hızlandığını fark etti.  

Sürgün yolundayken, veda ettiklerini, arkada bıraktıklarını düşünmek, on-
lar için üzülmek, onurla savaşan kardeşlerine saygısızlık olurdu. Ağlamak, boyun 
eğmişlerin işiydi. Derhal kovuşturdu aklındakileri. Mamafih yüreğine iltimas gös-



 85 

termesine yol açan bir nedeni vardı Neris’in. Gözleri doldu. Kalbinden uçup giden 
bir tüye bakar gibiydi. Eski bir şarkıyı mırıldandı.  

“Hoşça kalın…Hoşça kalın.. Göremeyeceğiz bir daha…” 

Aşk… Hiç duymadığı bir kelime gibi, aklına her geldiğinde şaşırtıyordu 
onu. Arkada bıraktıkları içinde en çok onu düşünmek, kendini suçlu hissettiriyordu. 
Ama yine de muhayyilesine engel olamıyordu. Bir çift el hatırlıyordu. Veda eden bir 
kol. Tek bir kelime. “Hoşça kal.” Savaş hepsine sürgünü getirmişti. Onur getirmişti 
Hüzün getirmişti. Ama o en çok “hoşça kal” hatırlıyordu. Bir avuç dolusu hoşça kal.  

Yollar hem yakın hem uzaktı artık. Neris eve geldiğinde önce bunu anladı. 
Birkaç adım ötesinde yeni evi, binlerce gözyaşı kadar uzakta eski evi vardı. Yeni ev 
diye düşünürken içi ürperiyordu. Anne yok, yar yok, vatan yok, yalnızca ev vardı. Ev 
değildi bu. Onun değildi. Bir tek babası vardı yanında. Akrabalarının her biri başka 
yere dağılmıştı. Annesi bile onlardan ayrıydı. Ayrı yerde yatıyordu. Bir dua mesafe-
sinde dokunabiliyordu ruhuna. Mefhumuna eremeyecek kadar çabuk ayrılsa da 
ondan, kalbindeki derin boşluk ona fark ettirmeden büyüyordu. Hulasa acı çekiyor-
du. Sebebi bir çok kola ayrılan, sonunda tek bir neticede biriken acılar çekiyordu. 
Firkat ve daüssıla…  

Geldiği yerde geceleri yağmur yağardı. Her gece pencere kenarında otu-
rup yağmurun gelmesini bekledi Neris. Hiç gelmedi. Mayıs ayında penceresine hiç 
yağmur yağmadı. Sürgünün ardından bilmedikleri vatanlara dağılan kardeşleri de 
oralarda en çok bunu özlüyordur diye aklından geçirdi. Gözlerini baba hediyesi ah-
şap oyma hediye kutusuna çevirdi bir an. Hatıralarını biriktirdiği, gözyaşlarını sığ-
dırdığı bir hatıra kutusu olmuştu o zamanla. İçini açınca, içi dağlandı. Eski bir mek-
tup. Eski bir yüzük. Eski bir aşık. Eskitemediği bir aşk çarptı suratına. Çok geçmeden 
gözyaşlarına hakim olmayı başardı. Savaş boyu ölen kardeşleri yerine, bunlara 
üzülmek hodbince geliyordu. Dişlerini sıkıp, uyumayı denedi.  

Her sabah, bir sene evvel mektupların kesildiğini hatırlayarak uyanmak 
acı veriyordu. Neredeydi? Bunca zamandır yazmayan parmakları başka bir ele yor-
mak içini korkunç bir hüzünle kaplıyordu. Ama neredeydi? İlk günden beri kendine 
bu soruyu soruyordu. Düşündükçe kalbi eziliyordu. Her sabah biraz daha çiziliyor-
du. Yine de olanları tefekkür etmekten alıkoyamıyordu kendini. Aylar geçti. Bir sene 
daha geçti. Geri kalan ömründen bir tutam daha ekti hayat ona. Ama hüzün zaman-
la incelmiyor, sathı gün geçtikçe kalbinde daha da kalınlaşıyordu. Neredeydi? 

*** 

Güneş batarken, bulutlar göğe veda ederken, yağmur, karanlıklardan 
süzülüp toprağa merhaba diyordu o gece. Bir yerlerde bir çocuk, babasının keli-
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melerinin üzerine göz yaşı döküyordu. Kadife kaplı, kahverengi bir defter, eski eş-
yaların arasında yıllarca uyurken daha huzurluydu oysa. Eskiden savaş vardı, 
evet, ama annesi de babası da yanındaydı. Çocuk aklıyla ölçtü, tarttı her şeyi. An-
ladı. Ağladı. Yandı. Adı Nart’tı. 

Savaş, geride kalanlar ve yol alanlar diye ikiye ayırmıştı güzel bir ülkeyi. 
Savaş geride kalanlar ve yol alanlar diye ikiye ayırmıştı güzel bir aileyi. Savaş savaştı 
işte, geride kalanları ve gelenleri yok eden bir kelimeydi. Savaşı düşündü çocuk. Ba-
basının kurduğu ilk cümle böyle başlıyordu. Savaşla başladığı her sözü savaş bitiri-
yordu. Yıllarca mücadele ettiklerini, dayanılmaz acılar çektiklerini biliyordu. Çok yo-
ğun hissetmese de eve yayılan hüznü hissedebiliyordu. Dedeleri ölmüştü. Birkaç 
uzak akrabası dışında herkes gitmişti. Geride kalan şanslı ailelerden biri olduklarını 
duyardı hep. Şanslı hissetmesine yol açan bir nedeni olmasa dahi…  

Yaşama şansı, hayatı sevmeye sebep değildi. Oradaki herkes farkındaydı 
bunun. Eskisi gibi olmamıştı hiçbir şey. Dahası çocuklar eskiyi bile tanımadan, yep-
yeni bir acıya doğmuşlardı. Nart her şeye rağmen mutlu bir çocukluk yaşadığına 
inanıyordu. Annesi sessiz, iyi yürekli bir kadındı. Babası da ona hep nazik davranan, 
şefkatli bir adamdı. Birbirlerine nadiren gülümsemelerine rağmen, sevgilerinden 
vehmetmedi hiçbir vakit. Huzurluydu. Mutlu bir çocuktu. Bir gece babası, gözlerinin 
önünde acımasızca öldürülene dek…  

Düşman, düşmanlığını asla kaybetmez derdi büyükleri. Yüreğini sakinleş-
tirmek istedi. Oysa bu, bir çocuğun kaldırabileceği bir yük değildi. Boğazına kadar 
dolanları gökyüzüne haykırdı. Babasının bir daha geri gelmeyeceğini bir gecede öğ-
renmişti. Bir gecede ağlayıp, bir gecede duruldu. Eve döndüğünde babasının eşya-
larıyla uyumak istemesine kimse itiraz etmedi. Bir süre uyumaya çalıştı. Çok geç-
meden eski bir sandığa takıldı gözü. Ve içindeki bir deftere baktı uzun uzun. Özel 
olduğunu bildiği halde açtı babasının hatırasını. Hatıratına kazımaya kararlıydı her 
cümleyi. Zira babasını kaybettiği o gece, onu en çok o gece, özlemişti. 

Yavaşça kaldırdı defterin kapağını Nart. Şirazesi dağılmış, rengi bozulmuş-
tu. Tozluydu. Anıyla yüklüydü. Derin bir nefes alıp başladı okumaya. Daha ilk satırda 
gözleri yaşla doldu: 

“Hoşça kal” diye başlıyordu ilk cümle. “Bir daha göremeyeceğim seni !…”                                                                                                                             

Rumuz: TKB975 
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Tuba KARAGÖL BEZEK 

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

mamladı.  
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümünde lisans ve lisansüstü 

öğrenimini tamamladı.  
Şu anda Ankara Üniversitesinde 

doktarasını sürdürüyor.   
Evli ve 11 aylık bir çocuk annesi. 

 
Yarışmaya Ankara'dan  

katılıyor. 
 

İÇİMİZDEKİ SAVAŞ 

Kalbi hızla atıyordu. Terk edilmiş fab-
rika binasına doğru hızla koştu. İçeri girdi. 
Güneşe alışmış olan gözleri karanlıkla buluş-
tuğunda bir süre hiçbir şey göremedi. Sadece 
kendi nefesini duyabiliyordu. Uzakta bir ka-
rartının hareket ettiğini fark etti. Hızla karar 
vermesi gerekiyordu. Ya kaçacaktı, ya da ko-
valayacak. Seçimini yaptı. O beni bulmadan 
ben onu bulmalıyım, dedi. Koşmaya başladı. 
Birkaç dakika süren kovalamacanın ardından 
karşısındakinin gücünün tükendiğini fark etti. 
Köşeye sıkıştırmıştı. Silahını kaldırdı. Ateş etti. 
Vurmuştu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi…  

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

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

Çok yorgundu, yemekten önce bir şeyler atıştırmak istedi. Mutfağa yaklaş-
tıkça, babasının kızgın sesi daha da yükselmeye başladı. Bu da alışık bir sahneydi. 
Annesi yemek hazırlarken babası trafikte kavga ettiği genç kızdan bahsediyordu. 
Anlatırken, adeta aynı anları yaşıyor, sinirinden burnundan soluyordu. Bütün mese-
le park yerine düzgün park edemeyen bir genç kızın marketten dönmesini, babası-
nın dediğine göre iki saat, muhtemelen 10 dakika beklemek zorunda kalmasıydı. 
Tahammül edemiyordu. Kadınlar araba kullanmamalıydı. İlla kullanacaklarsa da 
hiçbir yerde durmadan evlerine dönmeleri gerekiyordu. Çünkü hiçbiri park edemi-
yordu. Babasının trafikte yaşadığı kavgalara, bağrış çağırışlara hepsi alışıktı. Hatta 
çoğu kez kızılan tarafın haberi bile olmadan, babasının öfkeli sesi, arada küfürleri, 
arabanın içinde uçuşur, birazdan sakinleşeceğini bilen ailesinin tepkisizliğinin ar-
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dından olay yatışırdı. Ancak bu sefer durum biraz farklıydı. Kötü parkediş yüzünden 
arabasını yerinden çıkaramayan babası, genç kıza bir ders vermek için arabasını 
sürte sürte çıkarmaya kalkışmış, tam bu sırada gelen kız olayı görüp, polis çağırmış 
ve işler biraz büyümüştü. Polis tarafından suçlu bulunsa da, hala haklılığını savunu-
yordu. Anlattıkça, eşinden onay bekliyor, birkaç cümlede bir, haksız mıyım hayatım, 
diye soruyordu.   

Bir yandan salatayı hazırlayan annesinin ise aklı başka yerdeydi besbelli. 
Eşinin biran önce bitirmesini, anlatma sırasının kendisine gelmesini bekliyordu. Çok 
dertliydi. Bıkmıştı. Senelerdir bin bir fedakarlıkla çalıştığı işyerinde hak ettiği saygıyı, 
ilgiyi, değeri göremiyordu. Geçen sene işe giren ve annesine göre hala hiç bir şey 
bilmeyen çaylak gencin, sırf yurt dışında okumuş diye, terfi etmesine, aynı odayı 
paylaştığı arkadaşının elinin ağırlığına ve beceriksizliğine rağmen kendisi ile aynı 
maaşı almasına ve daha bir çok şeye artık tahammül edemiyordu. Bugün gidip, 
müdürü ile konuşmuştu. İstediği sonucu alamasa da, bu cesareti gösterdiği için 
kendiyle gurur duyduğu belliydi. Biraz dikkatli dinlenince, müdürün açıkça, beğen-
miyorsan gidebilirsin, dediği anlaşılıyordu. Ama annesi böyle yorumlamamıştı yapı-
lan konuşmayı. Yine de öfkesi dinmemişti. Onun mutfakta olduğunu fark ettiklerin-
de ikisi de biraz sakinleştiler. Akşam yemekten sonra teyzesinin ve eniştesinin gele-
ceğini söyledi annesi. Yemeklerini yediler. Kardeşi hala gerçek dünyaya dönememiş 
gibi gözüküyordu. Teyzesi ve eniştesi gelince hep beraber oturma odasına geçtiler. 
Bir iki günlük konuşmanın ardından, babası ve eniştesi, alışılageldiği üzere, politik 
konuşmalara başladılar. İki kardeş bu durumdan çok sıkılmıştı. İkisi de eşlerinin po-
litik tercihlerinin farklı olduğunu bildiğinden tartışmanın uzamasından çekiniyorlar-
dı. Belki konu değişir diye annesi televizyonu açtı. Haberleri izlemeye başladılar. İlk 
olarak bir töre cinayeti, ardından kaçırılan küçük bir çocuklar ilgili son gelişmeler 
çıktı. İçi kararan annesi kanal değiştirdi. Bu kanaldaki haberler daha da üzüntü veri-
ciydi. Terör saldırısında şehit olan askerlerimiz ve Ortadoğu’daki çatışmalar…  

Her yerde şiddet, her yerde savaş. Şaşırdılar. Şaşkın şaşkın ekrana baktılar. 
Ama dönüp kendilerine, birbirlerine bakmadılar. Dünyanın öbür ucundaki savaşı 
gördüler ama kendi içlerindeki savaşı göremediler. Ayıpladılar. İnsanların insanlara 
uyguladığı şiddetin anlamsızlığını fark ettiler ama biz niye aynısını yapıyoruz deme-
diler.  
Bilemediler ki, şiddet, savaş her yerde. İnsanın olduğu her yerde. Kimi zaman minik 
bir çocuğun kızarmış, yaşarmış gözlerini, kimi zaman hasar görmüş arabaları, çok 
daha güçlü ellerde olduğunda ise büyük kayıpları, sayısız ölüleri getiriyor. Türlü ba-
hanelerin, gerekçelerin, çoğu zaman da medeniyetin ardına gizlense de ortaya çık-
tığında daima acı, gözyaşı, kırık kalpler, yıkık dökük hayatlar, hayal kırıklıkları bırakı-
yor ardında.  

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

1986 Düzce doğumlu. İlk ve or-
taöğrenimini Akçakoca'da ta-
mamladı. Sakarya Üniversitesi 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri bölümünü bitirdi. Düz-

ce  SGK çalışıyor.  
Sakarya Üniversitesi Maliye bö-
lümünde yüksek lisans eğitişmi-

ni sürdürüyor. 
 

Yarışmaya  
Akçakoca'dan katılıyor. 

BURUK VEDA 

1923 yılının Nisan ayında Düzce’nin 
Değirmen Köyü’nde havalar ısınmıştı. Güneş 
yüzünü göstermiş, bütün bitkiler çiçek aç-
mıştı. Tarihi Orhan Gazi Camisinin avlusunda 
Türk ve Rum gençleri her yıl düzenledikleri 
güreş turnuvası için yine toplanmışlardı. Yıl-
lardan beri süre gelen bu güreşleri  her yıl 
Türk köyünden birisi kazanırdı. Ama son iki 
yıldır Rum köyünden Yorgo adlı bir Rum gen-
ci birinci oluyordu. Çünkü Değirmen Kö-
yü’nde en güçlü genç olan Murat güreşlere 
katılmamıştı. Bu yılda katılmaya niyeti yoktu. 
Bir sevda meselesinden dolayı bütün köye 
hatta hayata küsmüştü. Cami avlusunda top-
lanan gençler son defa söylemek için Mu-
rat’ın yanına gittiler. Gençlere Ahmet öncü-
lük etmek için söze başladı: 

- “Bizim için değil, köy için katıl.” 
dedi. Murat: 

- “Kocaman köyde başka adam yok 
mu ? Başkası katılsın, ben katılamam kesin-
likle” dedi. Başka diyecek söz kalmamıştı. 

Birazdan iki köyün gençleri kimlerin güreşe 
katılacağını belirlediler. Murat ise az ilerideki Dut ağacının altında gençleri izliyor-
du. Bir şey dikkatini çekti. Rum gençleri yine Murat’ın katılmadığını öğrenmişlerdi. 
Onun için kendi adayları Yorgo’nun kazanacağına kesin gözüyle bakıyorlardı ve 
alay ederek konuşmaya başlamışlardı. Uzaktan olan biteni izleyen Murat: 

- “Yorgo kaç kişi çıksın karşına, üç kişi yeter mi?” diye bir ses duydu. Aniden 
kararını değiştirdi ve hızla arkadaşlarının yanına gitti. Söze başladı: 

- “ Ben katılıyorum” dedi. Rumlar bu durum karşısında şok olmuşlardı ama 
Türk gençleri de çok sevinmişlerdi. 

Kısa bir zaman sonra güreşler başlamıştı. Güreşler üç saate yakın sürdü. 
Sonunda finale kalanlar Murat ve Yorgo olmuştu. Murat güreş başlamadan önce: 

- “Yorgo üç Türk’ü aynı anda yenerim diyormuşsun, önce beni de yen baka-
lım” dedi. Yorgo korkudan cevap bile veremiyordu. Güreş başlar başla-
maz Murat, Yorgo’yu yere düşürdü. Yorgo itiraz etti: 
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- “Daha güreş başlamadı ki.” Dedi.  
Murat karşılık vermedi. Tekrar güreşe başladılar. Murat bu defa Yorgo’yu daha 

sert bir şekilde yere düşürdü. Güreşi kazanan Murat yani Türk Köyü olmuştu. İki kö-
yün gençleri akşama kadar sohbet ettiler ve sonra Rum gençleri köylerinin yolunu 
tuttular. Elausfil’in yolunu tutanlar sadece onlar değildi. Rum köyünden çalışmak 
için ustalar yada kumaş satmak için kadınlar gelirdi. Akşam olunca hep beraber köy-
lerinin yolunu tutarlardı. Sabah olunca tekrar gelirlerdi.  

Ertesi gün Değirmen Köyü’ne gelen giden yoktu. Köye çok uzaklardan su ge-
tirmek için komşu Elausfil’den yardıma gelenler bile yoktu. Acaba ne olmuştu da 
hiç kimse gelmemişti. Bu durumu çok merak eden köylüler birkaç kişiyi seçerek 
Elausfil’e yollama kararına vardılar.  

Öğlen namazından sonra yola çıkan üç kişi ,bir saat sonra Elausfil’e vardı. Ama 
köyde kimse yoktu. Sokaklar bomboştu ama her evin bacasından duman tütüyor-
du. Bu durumu fark eden Değirmenci Molla Ahmet: 

- “Evlerin bacasından duman çıkıyor, bu Rumlara ne oldu böyle !” dedi. Ka-
ra Yunus cevap verdi: 

- “Şu Dimitri ustanın evine gidelim, bir seslenelim.” Dedi. Yürüyerek az ile-
rideki Dimitri’nin evine vardılar. Dimitri Kara Yunus’un otuz yıllık dostuy-
du. Kapıyı Kara Yunus çaldı. Dimitri kapıyı açtı içeri girdiler. Kara Yunus: 

- “ Selam ün aleyküm , beyler.” Dedi. Dimitri ve kardeşleri kafa salladılar 
ama üzüntülü halleri vardı. Kara Yunus: 

- “ Ne oluyor size böyle, belli kötü bir şey oldu ama söyleyin bizde bile-
lim.”Dedi. Dimitri: 

- “ Biz artık gidiyoruz, dün gece askerler gelmiş. Yunan hükümeti ile Türk 
hükümeti karşılıklı mübadele anlaşması yapmışlar.” Dedi. Biraz sessizlik 
oldu. Üç Türk hiç cevap vermeden kalktı ve köye geri döndüler. 

Rumlara iki gün süre verilmişti. Askerler on dokuz maddelik mübadele anlaş-
masını okudular. Savaş sona ermişti ama etkileri devam ediyordu. Hem Yunanis-
tan’daki Türklerin, hem de Türkiye’de ki Rumların asırlardır yaşadıkları, doğup bü-
yüdükleri köylerini, evlerini terk etmeleri gerekiyordu. İki hükümet de sadece taşı-
nabilir mallarını almalarına izin veriyordu.  

1923 yılının 1 Mayıs günü, Rumlar çok telaşlıydı. Çoğu koyunlarını ve diğer 
hayvanlarını Değirmen Köyü’ne götürüp satmıştı ama satamayanlar da vardı. Li-
mana kadar eşyalarını götürmek için sadece eşekleri kalmıştı. Herkes eşeklere yük-
leyebildiği kadar eşya yükledi. Ve öğleye doğru yola çıktılar. Bir saat sonra Değir-
men Köyü’nün karşısındaki dağdan geçen gelin indiren bayırına geldiklerinde bü-
tün Rumların gözü yaşlıydı. Değirmen Köyü’nün insanları da onları uğurlamak için 
buraya gelmişti. Karşılıklı vedalaştılar ve bir birine el salladılar. Ayrıca burası Elaus-
fil’i görebilecekleri son yerdi. İki bin yıllık tarihi olan köylerine son kez baktılar. Ve 
sonra az ilerideki Akçakoca limanında gemiye binip gittiler.  
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Ertuğrul ERDOĞAN 
“ 1958 yılında Ankara’da doğdu. Babasının 

1968’de kurup,  yayın hayatına,  Hasan Hüseyin 
Korkmazgil,  Fikret Otyam,  Mümtaz Sosyal gibi 
yerli ve yabancı yazarlarının bulunduğu 36’ya 
aşkın  kitabı,  Türk okurlarına sunan,  “Doğan 

Yayınevi”nde kitaplar arasında büyüdü. 1980 yı-
lında  yayınevlerinin kapanması sonrası,  Ordu 
şehrinin ödüllü  gazetesi,  “Karadeniz 52” yanı 
sıra,  yörenin sevilen Hürriyet muhabiri Erol 

Ataşan anısına yazdığı “Ağlayan Tuşlar” adlı ma-
kalesinin yayın yönetmeni’nce beğenilmesi so-
nucu,  kendisine teklif edilen Akajans ve Tercü-
man Gazetesi’nin Ordu muhabirliğini gurbet ko-
şullarında 1982-1983 yılları arasında yaptı. Daha 
sonra,  ekonomik nedenlerle çok sevdiği gazete-

cilik mesleğinden ayrılıp,  PTT’de görev aldı. 
“Daha iyi bir dünya için,  herkesin yapabileceği 

güzellikler mutlaka vardır”  sloganı ile,  Sevginin,  
hoşgörünün,  barışın ve adaletli bir paylaşımın 

olduğu  dünyada,  insanların ‘refah ve mutlu ya-
şama hakları’nın bulunduğunu benimseyenler-

dendir.  Evli olup,  Doğa Ege adında  bir oğlu 
vardır.   Halen İnternet’in çeşitli edebiyat siteleri 
yanı sıra yazılı basında  “Köşe yazarlığı” yapmak-

tadır. 
ADRES :  Kültür Mahallesi Balcalı Sk. Kanarya Si-
tesi A blk No 8/9 Nilüfer /BURSA TEL: 0 505 415 

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

 

KIRMIZI LEKELER 

          Büyük gürültü geceyi yarmıştı. Evin 
ahalisi, ‘deprem mi oldu’ korkusuyla 
uyandığında, herkes sersemdi. Baba, hız-
la koştuğu pencerenin saydamlığında 
kayboldu. Pencereden fırlayan cam par-
çacıkları hemen önünde tuz-buzdu. Şaş-
kındı.. Korku dolu bakışıyla tavandaki 
mavi desenli avizeye baktı, sallanmıyor-
du. İçinden bildiği bütün duaları peşince 
sıraladı. Dışarıdan gelen keskin kokuya 
ise bir anlam veremedi. Sanki zehir ciğe-
rini yakıyordu.  İçerisinin loşluğuna rağ-
men zorda olsa saatine baktı. Akrep üç, 
yelkovan ise, on ikinin üstündeydi. Kutu-
cuk içindeki zor okunan tarih ise ‘March 
yirmiyi’ gösteriyordu… 

         Hamile kadın, korku içinde, dili da-
mağı kururcasına bütün gücünü toplayıp 
yatağından zorda olsa doğrulabildi. Ko-
ruma içgüdüsüyle iki elini karnına kapat-
tı. Pencere önünde şaşkın bekleyen ko-
casının yanına geldiğinde, keskin koku-
nun sonu yoktu. Nasır tutmuş eliyle, ağız 
ve burnunu kapatması bile gözlerin ya-
şarmasını durduramadı.  

       Korku geceyi bir kez sarmıştı… Ar-
dından gelen ikinci gürültü, bir şeylerin 
başlangıcını belli ediyordu. Adam eşine;  
    
        “ Sanırım beklenen oldu. Amerika 
ülkemize girdi. Bu gürültüde hemen ile-
rimizdeki El Kındı Askeri Fabrikasından 
geliyor.”  
       
        “ Koku da fabrikanın kimyevi mad-
deleri olmasın?”   
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 “ Aman Allahım! Zehirli gazlar şehre yayılıyor, korkulan oldu sonunda!”  
     Ölüm masum bedenlere adım adım yaklaşıyordu Irak gecelerinin dağılmışlığın-
da... Bağdat’ın egzotik ve masalsı dünyası, atılan her bombayla yok oluyordu. Artık 
sora sora Bağdat, ta öylesine kolay bulunmuyordu.  
         Doğum sancısı kadının tüm bedenini sarmıştı. Korku, acı, ıkınma, ter ve gülüm-
semenin ardından, kucağına verilen bebeğinin minik ellerini “Essew” diye sevmeye 
başladı. Eşine;  
        “ Ne dersin adını “ Essew” koyalım mı?”  Adam, henüz şaşkınlığı atamadığı dü-
şünceler arasında “ Olsun” sözcüğünü dudağından titrekçe bıraktığında dışarıdan 
gelen silah ve bomba sesleri de kulakları delercesineydi. Gökyüzü maviliğini yitir-
miş, toz dumandı… İnsanların çığlıkları şehri esir almıştı… Kuşlar özgürlükleriyle bir-
likte kimyasal kokan şehri çoktan terk etmişti.  
         Loğusa dönemindeki sancılı anne, bebeğini sevdi. Henüz açılmayan şiş gözlerin 
derinliğini göremedi. Titrek ellerini bebeğinin yüzünde gezdirdiğinde pamuksu te-
nini içinde hissetti. Bebek, esneyen ve mama arayan ağzını annesinin memesine 
yapıştırdığında, süt ılık ılıktı…  
         Umutlar bir bir tükeniyor, Yüzler tedirgin, yürükler ise darmadağındı…  İki yılın 
ardından gelen kışın dondurucu soğuğunda, yorgun memeden ansızın süt kesili-
vermişti. Annenin donuk bedenine bakan gözler, anlamsız ve ağlamaklıydı. Essew, 
henüz ölümün ne olduğunu bile keşfedemeden annesinin yerde yatan cansız bede-
nine baktı, baktı! Annesinin ölümünden sonra Essew’in vücudunda var olan kırmızı 
lekeler, yayılmaya başladığında, babası her geçen gün kahroluyordu. Hastaneler, 
kurşun ve barut kokuyordu. Sivil ve asker yaralılara ne malzeme, ne de ilaç yetişi-
yordu. Doktorlar ise karaborsaydı. Baba çaresiz, baba üzgün ve ne yapacağını bile-
nemezlik içinde perişandı. Umut diye, ülkesini sömürmeye gelen zengine yanaştı. 
ABD askerlerine durumu anlattı. Kendisine verilen ilaç da, oğluna derman olmadı. 
Askerlere yanaşmanın cezasını da direnişçilerin tehdidiyle ödedi.  Hem de vatan ha-
ini ilan edilerek.  
         Savaş yayılıyor, baskı gittikçe yaşamı can pazarında teslim alıyordu. Cesetler 
lime lime havada uçuşuyor, insanda ne kol ne de yürek bırakıyordu. Baba, yıllarını 
verdiği topraklardan umut diye komşu bildiği Türkiye’ye göç etti.  Tükenen umutla-
rına rağmen yine de hayata sımsıkı sarılarak Oğlu Essew’in  yarasına derman olacak 
bir el bekliyordu…  Yaşam dalgaya gelmezdi. Yaşam, bazen uçurumun kıyıcığında, 
bazen de yemyeşil ovanın serinliğindeydi. Yazar ne demiş; “Yaşam bizim uşağımız 
değildir. Yaşam, gidilmezse gelmeyecek olandır.”  
          Ve savaşlar insanlığın kalleşliğinde tüm hızıyla devam ediyor… Uçurumun kıyı-
cığında ölen bir milyona yakın masum sivil ve askerlerin yanı başına, her geçen gün 
yeni bedenler katılıyor… Yeşil ovanın serinliğinde keyif çatanlar, koltuklarınızın ve 
yaşamın rahatlığında oturun! Sakın keyfinizi bozmayın! Nasıl olsa boşuna söyleme-
mişler; “ Ateş düştüğü yeri yakarmış” diye. Aman dikkat! Ateş topu dönüp,   sizi de 
yakmasın!... 
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Hande BABA 
1968 İstanbul doğumlu. Anka-

ra'da oğlu ile yaşıyor, Eylül Kültür 
Sanat Ortamı'nın işletmeciliğini 
yapıyor. Seyrek Belediyesi'nin 

düzenlediği "Kadın" konulu öykü 
yarışmasında (2007) "Ve perde 
Kapandı" isimi öyküsü ikincilik 
ödülü aldı. -Maden Müh. Oda-

sı'nın düzenlediği "Madene Emek 
Verenler" konulu öykü yarışma-
sında (2007) "Çantamdaki Ku-

vars" öyküsü üçüncülük ödülü al-
dı. 

-Yılmaz Güney Kültür Sanat Festi-
vali içerisinde ki öykü yarışma-

sında (2007) "UzunBir Gece" öy-
küsü çıkacak kitapta yer aldı. -

Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat 
Derneği'nin düzenlediği "Kadın" 

konulu öykü yarışmasında (2007) 
"Kirli Beyaz" mansiyon aldı. 

Yarışmaya Ankara’dan katılıyor. 
İletişim: İlkyerleşim Mah.10. 

Cadde Siyasal 1 Sitesi No:93 Batı-
kent/ANKARA Tel : 0312 385 96 
86    0537 572 52 55 - 0506 599 

94 33 

CILIZ  ÖRGÜ 
 

          Oturduğu taş kadar sertti, ilerideki dağları sü-
zen bakışları. Yaşını sorsalar doğrudan söyleyemez, 
kem küm eder, “On beşimde ya vardım ya yoktum 
Esma’ma süt vermeye başladığımda” der. Yemeni-
sinin önünden görünen aklara, alnındaki çizgilerin 
derinliğine aldananların, aklının ucundan bile geç-
mez; “Esma şimdi kaç yaşında?” demek. Zaten de-
seler de kadın bilmez, Esma’nın henüz otuzuna 
varmadığını. Kırmızı-sarı güllü siyah yemenisinin 
kenarından cılız bir örgü uzanır oturduğu taşa doğ-
ru.  
          Cılız örgü önce kararmış, kırışmış boynu aşar. 
Boynun ne kadar yorgun olduğunu fark etmediği 
için düşünmez; üstündeki başı mı yoksa o başın 
içinde dönüp duranları taşımaktan mı daha çok yo-
rulduğunu. Kadın tarlada çalışırken rahat eğilip kal-
kabilmek için hep kapamıştır boynunu. Yinede en 
az yüzü kadar, elleri kadar, plastik terliğin dışında 
kalan ayakları, ayak bilekleri kadar karadır boynu. 
Tarlayla ev arasındaki geliş gidişlerinde güneşe di-
renememiş, kararmıştır yorgun boyun.  Kırışıkların 
tek suçlusu güneş değildir elbette. Alnından akan 
terde en az güneş kadar suçludur. Tere oluk gere-
kir, yol gerekir ne de olsa.  
          Onca ağırlığın altında dimdik duran boyundan 
omza doğru süzülür cılız örgü. Omzu geçerken he-
sabını yapmaz ona dayanarak gözyaşı dökmüş kaç 
baş olduğunun. Örgünün tek derdi kadının oturdu-
ğu taşa bir an önce ulaşmaktır. Kadın bilmez örgü-
nün derdini, bilse belki “Dur, omuzlarımda daha 
uzun kal, tadına var” diyecek; oturup ona, o omuz-
da ağlayanları, sırtında taşıdığı beş bebesinin bağını 
nasıl omzunun üstünden atıp koltukaltından geçir-
diğini anlatacak. Örgü etrafına bakınsa görecek; ko-
valar dolusu gözyaşlarını, o bağın içinde kadının sır-
tına dayanıp uyumuş bebeleri, konu komşu çocuk-
larını, torunları… Görebilse belki uzun uzun duracak 
orada, anlayacak o omzun neden çökmediğini.  
          Omuzdan memeye doğru uzunca bir yol giden 
cılız örgü, sonunda belli belirsiz bir yükseltiye varır. 
Kavisi aşınca aşağı inmeye başlayacağını sandığın-
dan yolun dümdüz devam ettiğini görünce şaşırır. 
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Yine de taşa varma hırsıyla devam eder yoluna. Git git, bitmez yol! Memenin şişkin ucunu 
bulduğunda fark eder, kadının göbeğine ulaşmasına milimler kaldığını.  
          Göbeğe değdiği an titrer örgü. Bir an ürküp dursa da hırsı galip gelir ve devam eder yo-
luna. Neden titrediğini bilememenin korkusuyla tedbirlidir bu kez. Küçük bir kıvrım yapar, 
göbek deliğine doğru. Kim bilir, arada giysiler olmasa, kadın çırılçıplak olsa, göbeği kaplayan 
çatlakları görebilse belki de anlayacaktır; göbeğin o memelere koltuk olmaktan duyduğu 
onurun yalnız onu değil tüm dünyayı titretecek güçte olduğunu.  
          Peş peşe yapılmış beş doğuma şahitlik etmiş göbek, cılız örgünün dur durak bilmez hır-
sı karşısında içini çeker. Aklından kadının çocuklarını içinde nasıl büyüttüğünü, çektiği sancı-
ları, kasılmaları anlatmak geçer. Bir ağlama sesi beklerken yaşanan sabırsızlığı, ciyaklamanın 
duyulmasıyla yaşanan rahatlamayı, doğumun gerçekte bebeğin dışarıya çıkışıyla değil de an-
nenin bebeğinin feryat figan çığlıklarını duyarak başını yastığa bırakışıyla bittiğini anlatmak 
ister. Nasıl anlatacağını bilemez, çaresiz kalır göbek. O göbek defalarca çukurundan çıkıp 
yüksek, pürüzsüz bir dağın zirvesi olmanın gururunu taşımıştır. O göbek üç kız, iki oğlan em-
zirmiş memelerin yorulmak bilmez taşıyıcısıdır. O göbek yokluğunun ara vermeksizin yıllarca 
çalışmış o memeler için kadının attığı her adımda ne büyük ızdırap olacağını da bilir, varlığı-
nın yerdeki taştan çok daha değerli olduğunu da. Bilir, o hep durduğu yerden çekilirse me-
melerin ağırlığıyla boynun eskisi gibi dimdik duramayacağını, omuzların yavaş yavaş çökece-
ğini ve kadının başının hep yere bakacağını.   
          Kadın, daha Esma’yı sütten kesmeden almıştı kucağına Ali’yi. Her ne kadar sırayla em-
zirse de yavrularını, bazen geride kalanın ağlamasına dayanamaz boşta kalan memesini veri-
verirdi ağzına. İşte o anlarda yükü iyice artardı göbeğin. Yorulsa da iki çocuk taşıyabilmenin 
gururuyla tir tir titrer, kendince bildiği tüm dünyayı da titretirdi. Bildiği dünya küçüktü, kendi 
halindeydi; göbek uzaklara bakmaz ama yakındaki hiçbir şeyi de gözden kaçırmazdı. En çok 
kadının sütünün azaldığı zamanlarda üzülürdü. Çünkü bilirdi kadının Esma’yı itip Ali’yi em-
zirmeye devam edeceğini. Kulakları olsa, sıkı sıkı kapatacaktı; Esma’nın ağlamalarını duy-
mamak için. Yine de kızmazdı kadına. Ali minicikti ve büyümesinin yolu Esma’yı ağlatmaktan 
geçiyordu.  
          Esengül’le Mehmet’te art arda koşturur gibi gelmişlerdi dünyaya. Göbek onları da yan 
yana defalarca, yorulmaksızın, yorulsa da çekilmeksizin taşımıştı tüm yumuşaklığıyla. Yumu-
şak, yumuşacıktı; kadını eme eme uyuya kalan bebelerin ayakları gömülüverirdi içine. Onlar 
uyurken daha da yumuşamak, yeryüzündeki en yumuşak şey olmak ister; ödü kopardı çocuk-
ları rahat ettirememekten.  
          Emine en küçükleriydi. Kadın etrafta koşturan dört çocukla ne kadar dinlenilebilirse o 
kadar dinlendikten sonra gelmişti Emine. Gerçi atla deve değil, topu topu dört yaştı Meh-
met’le arası. Memenin emzirdiği, göbeğin tekmelene tekmelene taşıdığı yalnız bu beş çocuk 
muydu sanki. Kim bilir kaç yeğen, kaç komşu çocuğu gelip geçmişti o kucaktan.  
          Cılız örgü neden titrediğini ne yazık ki anlayamadan kayıverir göbekten aşağıya. Ve ne-
redeyse kadının oturduğu taşa değdi değecek bir yerlerde birdenbire, bıçakla kesilmiş gibi 
bitiverir. Boyun, omuz, meme ve göbek bilge bir tebessümle gülerler ona.  
          Taş her şeyin farkındadır. Bakmayı bilen, cılız örgüye onun da bıyık altından, umursa-
mazca güldüğünü görür ama nedense “Yok” denecek kadar azdır bakan. Her ne kadar kadı-
nın gözleri ilerideki dağlarda da olsa, taş onun dağları değil; dağlardan döne döne inen belli 
belirsiz toprak yolu, o yolun bir ucundan başını uzatacak kamyoneti gözlediğini bilir. Taş, 
“Duymaz olaydım” dese de duymuştur sabahtan köye gelen haberi. Gün batmadan cenaze-
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ler teslim edilecektir. Kadın kendisine verecekleri bir ceset olup olmadığını bilmeden haberi 
her duyuşunda gelip o taşın üstünde bekler kamyonetin yolunu.  
          Yıllar olmuştur, Mehmet’ten haber alamayalı. Kaç kamyonet gelip gitmiş, kaç cesedin 
eline, ayağına; en çok da ayağına bakmıştır. “Ne yapıyorsun kadın, yapma günahtır” diyenle-
re “Yüzü tanınmasa da ben yumuk yumuk ayaklarından, parmaklarından tanırım Meh-
met’imi” demiş, anlatmaya çalışmıştır derdini. Kimse anlamasa da göbek anlamıştır onu. 
Kimsenin duymayacağını bile bile bağırmıştır olabildiğince yüksek sesle “Bende tanırım” di-
ye. Cenaze sahipleri, eşi dostu, yakınları “Yok bacım, senin Mehmet’in yok burada. Zaten ol-
sa haberi önceden gelir sana” deseler de o yine yalvar yakar bakmış, dokunmuştur gencecik 
ölü ayaklara. Ama bu kez başkadır kadının bekleyişi. Ali’yi davulla zurnayla askere uğurladı-
ğından beri gelen ilk arabadır bu. Daha solmamıştır kadının ellerinin, ayaklarının kınası. Defa-
larca anlatmışlardır kadına. “Ali ölmeyecek, ölse bile o kamyonetle değil, şanıyla şöhretiyle 
gelecek” diye.  Ama okuma yazması olmayan, yol yordam bilmeyen kadının yüreği bir türlü 
anlayamamıştır aynı memeleri emmiş iki yavrunun ölülerinin nasıl, neden, neyin uğruna 
farklı yollardan geçeceğini, farklı şekilde geleceğini. Mehmet’te Ali’de birdir onun için. Kim-
liklerini gösterseler ayırt edemez kadın, o anca ayaklarından tanır yavrularını.  
          Taş farkındadır her şeyin. Her şeyin kendi yüzünden olduğunu bilmenin utancıyla yer-
dedir hep; hiç kalkmaz, kalkamaz ayağa. Dile gelip “Benden olsa olsa mezar taşı olur, başka 
bir şey olmaz”  demek ister, diyemez. Yeşile hasret alabildiğine uzanıp giden dağlara, aralara 
sıkışmış ovalara uzun uzun bakar. Sonra hiç tanımadığı, uzaklardaki birilerine  “Topraksa 
derdiniz, hiçbirinize iki metreden fazlası lazım değil” demek ister, diyemez. Kadını avutmak, 
tüm bunlara neden olduğu için özürler dilemek ister, yapamaz.  
          Kadın kamyoneti görünce kalkar ayağa. Kısa bir süreliğine de olsa bir ışık yanıp söner 
gözlerinde. Belki o araçta tanıdığı bir ayak olmayacağını hissettiğinden, belki de beklemek-
tense her gün bir mezarı sulamayı umduğundan. Yemenisini sıyırır eliyle. Başının üstündeki 
saçları apaktır. Boynunun hizasından, örgünün başlangıcından itibarense çirkin, alaca-bulaca, 
saçak saçak bir gri hâkimdir. Beyaz desen beyaz değil, siyah desen siyah değil! Taş içinden 
“Mehmet gibi” diye geçirir, “Ölü desen ölü değil, diri desen diri değil. Ensesinden kesip atsa, 
belki…” der, “…belki, utancım biter.” Göbek içinden her zamanki bilge tavrı, görmüş geçir-
mişliği ve arınmışlığıyla “Yapmaz” der, “Yapamaz. Ne o çirkin, hiçbir işe yaramaz cılız örgüyü 
kesip atabilir. Ne de Ali’yle Mehmet’i yüreğinde ayrı ayrı yerlere koyabilir.” 
          Kadın yemenisini düzgünce bağladıktan sonra köy meydanına çevirir yolunu. Göbek 
onurlu duruşu, uzağa bakmayan yakını gözden kaçırmayan bilge bakışları ve memeleri taşı-
manın keyfiyle en önde gitmektedir. Taş, var olmuş ve belki de olabilecek tüm utançların 
ağırlığıyla biraz daha gömülür toprağa. Cılız örgü ise kadının ardından, kâh onu iterek kâh 
onun arkasına saklanarak tüm edepsizliği, arsızlığı ve hırsıyla salına salına gelmektedir.  
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Yasemin BOZKURT  
1988 doğumlu. 

İstanbulda yaşıyor 
Özel bir şirketin çağrı merke-

zinde çalışıyor. 
 

Yarışmaya  
İstanbul'dan katılıyor. 

 

FİLİSTİN’DE KALDI UMUTLARIM 

Çok fazla hayalim yoktu oysa. Şimdiki gibi 
sımsıcak kalacaktı yuvam ve ben hep küçük oğlu 
olacaktım babamın. Canım babam. Onca hastalığı-
na rağmen yine de dimdik tutabildi canan dediği 
bizleri. Kendi canından fedakarlık yaparak cananla-
rını yetiştirdi. Önce başkaları dedi. Önce sizin gele-
ceğiniz, öncelerim size adadığım önceler. Ne olursa 
olsun önce rıza, ne yaşarsanız yaşayın önce onur. 
Kim ki vazgeçerse haysiyetinden işte o an biter 
içimde size beslediğim güven. Kırık dökük pencere-
lerimizden gelen soğuk üşütemedi babamdan aldı-
ğım sıcak bakışları. Üşütemedi kalan değerli anlar-
daki unutulması imkansız olanları. Her sıkıntı zorla-
sa da bizleri başaramadılar yaşama sevincimizi yi-
tirmeyi. Bir kurşun, bir feryat, bir ah,giden binlerce 
can. Silahlara taşlarla cevap veren ellerim şahidim 
olsun. Yıktığınız evim yıkamayacak bizleri. Bükmeye 
çalıştığınız belimiz eğilmeyecek sizlere.Her gece sa-
bır diye diye dökülen gözyaşlarım şahidim olsun.Bir 
gün,en yakın gelecekte soracağım hesabını olanla-
rın. Şimdilerde giden oyuncaklarıma da dökülmü-

yor gözyaşım. Binlerce hayal kurup aldığım defterlere yazacak kalem bulamayışımda 
acıtmıyor canımı. En çok babasının kim olduğunu bilmeden doğacak çocukların annele-
rindeki gözyaşı alıyor beni. En çok ahlarım yoğuruyor beynimi. En çok duyduğum feryat-
lar. Diren diyorum şimdi diren.Uyuma zamanı değil.Uyansın gözlerimiz gaflet uykuların-
dan Zaman boş hayallere dalma zamanı değil.Canım arkadaşımın çikolatayla kandırılışı 
gözümün önüne geliyor."Gitme ey ayşe, inanma yüreksizlere" diye ardından bağırı-
şım.Açlığının verdiği sıkıntıda mı gizliydi koşar adımlarla gidişin. Yoksa kaybettiğin anne-
ne kavuşmak mıydı derdin. Neden ey arkadaşım.Nedendi gidişin.Nedendi ardından akan 
gözyaşları,gitme feryatlarını dinlemeyişin.Bir bir kaybettikçe yakınlarımı gecelere sığdır-
dım akan yaşlarımı. Gecenin en sessiz anına sakladım en derin çığlıklarımı. Susuşlarıma 
gizledim en derin ahlarımı. 

Ah bu bir gün demelerim. Ne zaman gelecek yarınımı düşünmeden rahatça 
uyuyacağım günlerim. Korkularım, yürek çırpıntım. Bugün kimi kaybedeceğim diye dü-
şünmelerimden kurtulma zamanı ne zaman. Güneşin doğuşunu izleme, nefes aldığımı 
hakkıyla fark etme zamanım ne zaman. Annemin ağlamadığı tek bir günü görme zamanı 
ne zaman. Sofrada bomba sesleriyle irkilmeden rahatça yemek yeme zamanı ne zaman? 
Düşünmüyorum artık bunları. Soyutluyorum korkularımı. Bırakmıyorum umutlarımı. Yi-
tirmiyorum inancımı.Korkularım gecelerin sessizliğine emanet.Yaşama sevincim babam-
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dan aldığım dirence hasret.Her şeye rağmen nefes alıyoruz demelerim mutlu kılıyor be-
ni.Eğer bunları yaşamamız gerekmeseydi yaşatırmıydı Yaradan bizlere.Gerekmeseydi 
olanlar,direnmelerimizi nasip eder miydi? Hesabını veremeyeceğim şeylerden kaçıyor 
benliğim. Sabır diyorum bugünlerde sabır.Geçecek yüreğimin sancısı.Elbet dinecek ka-
nayan yaram.Kalbimin kanamayan yanını dik tutmaya çalışmalarım başlıyor ve ruhumun 
dirilmesine tanık oluyor kalbim.Ey mücahidim,ey ahmedim şimdilerde bizlere ihtiyaç du-
yuluyor.Şimdilerde eğmeye çalışılan bileğimizin güçlendiğini görüyorum.Dağıtılmaya ça-
lışılan yuvalarda hala candan önce cananların derdiyle dertlenen anne babaları görüyo-
rum.Babamın cananlarım demesi dirençli kılıyor beni. Canlanıyor anılar bakışlarımda. 
Çığlıklarım susuşlarımın en başında. Sustursam da her şeyi, dindiremiyorum yüreğimdeki 
büyük harfleri. Ah binlerce soru işareti. Anlamsızlık, yitirilmişlik, gözyaşı ve birkaç cam 
kırıntısı.Çatısı olmayan soğuk evimizdeki sıcak bakışları.Günün en karanlık anlarından bir 
dilimindeydik  yine.Güneşin ışıltısı doğmamıştı evimize.Kapatmıştık perdelerimizi gör-
meye korktuğumuz her şeye.Oturmuş ve 4 kişilik ailemizle bir tas yemeğe yavaşça uzatı-
yorduk kaşıklarımızı.Usulca hareket ediyorduk.Herkes bir başkasının daha fazla yemesini 
mi düşünüyordu ne.Yavaşlıklara gizlenmişti bir korku daha,bir düşünce daha,bir kahroluş 
daha.Babamın usulca ağlayışını görüyordum. 

Kim bilir hangi fırtınanın eşiğindeydi yüreği.Ya annem.Annemin gözyaşlarına o 
an yansıyan düşünce neydi.Minik meleğimize yarın ne yedireceğini bilememek 
mi.Babamdaki gözyaşlarının yüreğine değmesi mi. Yoksa kısa bir süre sonra olacakları 
hissetmesi mi.Susuyorduk yine. Bir yaprak kımıldasa ürkülen yüreklerimiz en çok susma-
lara tutsak oluşunda yıkılıyordu. Evimizin en sessiz anının ailemize birazdan getirecekle-
rini bilmiyorduk. O korku hep olsada ölüme, adi bir kurşunla kavuşmayı yakıştıramıyor-
duk. Hak edilmemişlikle.En çok ta babam korkuyordu.Kendi canından çok üç emanetçisi 
vardı.Annem,ben ve meleğimiz.Ve yine bomba sesleriyle kayboluyordu susuşları-
mız.Sessizliğimiz tevhitlerimizle bölünüyordu ve babam yine kalkan oluyordu yıkık dökük 
evimizde.Dik duruşu anlamlanıyordu. Adi bir kurşun babamı,kalkanımızı,canımızı bizden 
alıyordu.Dökülen her damla kanda bunu yapanlara nefretim binlerce kez artıyor-
du.Ailemizin hikayesi de mutsuz bir şekilde sonlanıyordu.Babamı yavaş yavaş kaybediyor 
olmamız  hayata dair içimde kalan son umutlarıda alıp götürüyordu.Omuzuma iki can'ın 
yükü yükleniyordu.Annemin içindeki duyguları bölünüyordu.Gözyaşları isyana yönelik 
akmıyordu.Kardeşime dönüp bakıyordum.Herşeyin farkındaymış gibi hiç susmadan ağlı-
yordu.Ah küçük meleğim büyüdüğünde bu olanları sana nasıl anlatacağımı düşünmek 
yerine o günleri görmek nasip olacak mı diye düşünmeye başlıyordum.İçimden binlerce 
cümle geçerken korkularımı,nefretimi,duamı,tüm beklentimi gözyaşlarıma emanet edi-
yordum.. "Dökülen her damla kan, akan her damla yaşım şahidim olsun ki yanınıza bı-
rakmayacak Rabb " demelerim artıyordu. Babamı kaybediyordum ve “babam” çığlıkla-
rım bana nelerin getireceğini bilmediğim hayatta, gelip geçen bir ses titreşimi olarak ka-
lıyordu. Babam, babacığım. Emanetlerin başım üstüne. Senden kalanlar yüreğimin en 
derin köşesinde… Babam, babacığım seni çok seviyorum. Duy sesimi babam seni çok se-
viyorum. Seni çok. Seni. Babaaaa!!!                                                                                                      
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Vural YİĞİT 

İzmir doğumlu. Ankara Ü.Ziraat 
Fak. Gıda Teknolojisini bitirdi. İz-
mir'de özel sektörde çalıştı. TÜBİ-
TAK'ta çalıştı. Ege Ün. Gıda Müh. 
Bölümünde doçentlik tezini ta-

mamladı. Dokuzdan fazla ülkede 
yapılan bilimsel toplantılarda bil-

diriler sundu. 
İ.TÜ Ve Boğaziçi Üniversitelerinde 
lisans ve lisans üstü dersler verdi. 
Türkiye Şişe Cam A.Ş.'den 2001 yı-

lında emekli oldu. 
 
 

Yarışmaya İstanbul’ dan katılıyor. 

GÖÇ BAŞLAR, SAVAŞIN 
ARDINDAN 
 
Savaş neden var? Neden kendi türünü öldü-
rür, ölümlü insanoğlu? 
Kaçamaz kimse ondan, ister fakir, ister zengin, 
ister soylu. 
Düşmanlık nereden geldi yeryüzüne? Kim yap-
tı, oku, topu, tüfeği ve savaş arabalarını? 
Kim ekti tohumlarını,  kim besledi, var etti sa-
vaşın tanrılarını? 
Sürdürmek için varlığını, 
Çarlığını, krallığını ve sultanlığını, 
Ordular salındı, dört bir yana, 
 İnsanoğlu var olduğundan bu yana.  
Her savaşta insanlar ölür, 
Çoğunun mezarı yoktur, uzak ellerde gömülür. 
Herkes yurt bildiğinde yaşardı bir zamanlar, 
Kurmuştu, otağlar, anıt yapılar, hanlar, ha-
mamlar.  
Gönenç içinde yaşamak için topluca, toplumca 
ve birbirine vererek güvence, 
Aklında yoktu düşmanca bir düşünce. 
Balkanlarda beş yüz yıldır özgürceyaşardı 
Türkler,  
Kocacık, Naldöken, Tanrıdağı ve Karagöz’den 
gelen Sarı Yörükler. 
Yurt bildiği, bu kutlu toprak, bir kültür, bir yü-
ce inan,  
Atadan yadigar, bin bir hatıra,yaşamı paylaşan 
bir avuç insan. 
Yukarı yamaçta vardı onca atanın mezarı, 

Göz boncuğu asardı evine, değmesin diye kem gözlerin nazarı. 
Dede, yatır, cami, minare, köymeydanıbir çeşme başı, 
Üstünde Fatiha, hayır, dua yazılı bir mezartaşı, 
Dostu, adaşı, kardeşi, sırdaşı ve yoldaşı. 
Dünürü, sütkardeşi, kayını, kankardeşi, sağdıcı, 
İster olsun, ister olmasın dikili bir ağacı. 
Burasıdır yurt bildiğin, vatan bellediğin, 
Hiç aklına gelir miydi? Bir gün terk edeceğin. 
Savaş ölüm demektir. Büyük, küçük, yaşlı, genç, çoluk çocuk demeden, 
Nedenini, sonucunu bilmeden,  
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Yıllar boyu süren kıyım, çile, elem, üzünç, kahır, kırım, yıkım, yitim,  
Yerle bir olan onca birikim, 
Kurşuna dizmek, karşıt olanı, taramak onca gencecik kızı, kızanı, 
İşgal,  sabotaj, istila, bozgun ve talanı,  
Savaş felakettir, yoktur daha kötü olanı. 
Bitmeyen savaş bu kez bulmuştu, suyun öte yanını, 
Balkanları, beşyüz yıllık vatanı. 
Kışkırtılmış, satılmış, alışmışlar, aç kurttan beter oldular, 
Gözleri dönmüş, kana susamış, iştahları kabarmış; saldırdılar. 
Kocası şehit düşmüş taze, çoluk çocuk, kızan,kocamış ana, 
Yurtlarından oldular, evlerinden barklarını terk edip, düştüler yollara; 
Uzadı gitti kervanlar, katar katar arabalar, bozuk düzenyayalar, 
Yaylılar, kağnılar. Kaleskalar,  atlar, eşekler, katırlar, 
Sırta vuruldu torbalar, bohçalar, sandıklar, çuvallar, çıkınlar, 
Dere, tepe, ova, bayır aşılıyordu sessizce, 
Varmak için bir ulaşılmaz erince. 
Zarife kadın da düşmüştü göç yollarına yeksan, 
Yanında kızları; Hanife, Nazife, bir de çilli oğlan Hasan. 
Zarife’nin yoktu yaşı daha otuz, 
Basmıştı onca onmaz yarasına tuz. 
Eri Reşit,  
Düşmüştü şehit, 
Dolaşmıştı yıllar boyu Balkanların aman vermez; Koca Dağında, Şar Dağında, Maya 
Dağında, 
Kanı kalmıştı yerde, Urumeli toprağında. 
İki göz evleri vardı, gönenç ve onur içinde yaşardılar, 
Toprağı ekip biçer, yaylaya, ava çıkardılar. 
Şimdi ise göçerdiler, muhacirdiler, bütünvarlarını, mallarını bırakmak zorunda kaldı-
lar.  
Edilmiş gibi aforoz, 
Geride kaldı inekler, kazlar, tavuklar, hele Hasan’ın sevdiği çilli horoz. 
Terk edildi toprak, yola düştü binlerce halk, 
Varlığına el konmuş,  başı açık, yalın ayak. 
Aradan uzun yıllar geçti, göçerler yerleşti Anadolu’nu bağrına, 
Unuttular acılarını. Bir kez daha Anavatan uğruna. 
Bindokuzyüz elli yılına gelindiğinde, Dünya’nın ırak bir yerinde, 
Uzak Doğu’da, yine bir kanlı savaş patladı, 
Uzak dememek lazım, ucuTürkiye’ye vardı. 
Beşbin Mehmetçik bindirildi gemilere, 
Kore nere? İskenderun nere? 
Bilmedikleri yörelere taşındılar  Türk askerleri, 
Bir aylık yolculuk sonrası, aştılar Okyanusları, sıcak denizleri, 
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Canlarını koydular ortaya, savundular, masum çiftçileri. 
Kahramandılar, adlarını kalplere yazdılar. Adlarına yazıldı türküler, 
Yenilgiyi hazmedemedi, kızıl güçler. Nerden çıkmıştı yine bu Türkler? 
Savaş alanında yapamadıklarına bir kısas aradılar, 
Olsa olsa,Balkanlar’da yaşayan Türklere baskı yapmalıydılar. 
Bilemezlerdi Anadolu’nun gönlü bol, göçlere açık kucağını, 
Onlara yürek açıp, sarıp sarmalayacağını. 
Yeniden düştüler yollara, göçmen oldu insanlar, sığındılar Anadolu’nun bağrına, 
Bu kaçıncı göçtü, Doksanüç harbinden bu yana; 
Ardından, Lozan mübadilleri, milyonlar göç ettiler bir daha dönmemek üzere top-
raklarına. 
Şimdi de otuzsekizinci enlem aşılmıştı. Başlamıştı Kore savaşı, 
Bulmuştu yine Balkanlar’da sessiz, güvencesiz vatandaşı. 
Yollara düştüler yeniden;  yerlerinden, yurtlarından edildiler, 
Ayşeler, Fadimeler, Nefiseler, Azizeler,Düriyeler. 
Bindiler trenlere, geldiler Sirkeci Garına, 
Veda ederek, tüm Ata yadigarına. 
Ormancı Mercan da ayrılmıştı Pazarcık’taki güzel köyünden, 
Babası İsmail ağa, anası Hatice, Karısı Safiye, Kızları;Nuriye, Kadriye ve Gülden. 
Geldiler Eskişehir’e, Göçmen Mahallesinde yer edindiler, 
Tüm aile,  kiremit fabrikasında çalışmaya yetindiler. 
Kızlar buzlu gazoz sattı, Sıcak Sular Çarşısında, 
Gülden genç kızdı, hemde gelinlik çağında. 
Bir yaz günüydü, olağan dışı bir hareket başladı,  sokaklarda, 
Bandolar çalıyordu, resmi geçit vardı, yürüyordu genç askerler uygun adımlarda. 
Kore gazileri döndü dediler, alkış tuttular bu yiğitlere, 
Yeni göçerler da katıldı seyre, doluştular geçitlere. 
Bilemeden Kore nere?  Neden olan bu son göç yoluna, 
Savaşmıştı bu gençler hangi vatan uğruna? 
Aradan geçti günler,görücüler, Hayriye’yi istemeğe geldiler, 
Damat adayı, Kore Gazisiymiş, 
Hayriye’yi görür görmez beğenmiş. 
Düğün dernek kuruldu, anlı şanlı evlendiler,  
Muratlarına erdiler. 
Bu sırada, bir başka yerde başlamıştı kıyasıya bir savaş, almak için öç, 
Olan, yine masum insanlara olacaktı. Yazılmış gibi alınlarına göç. 
 
29.06.2011 
 
 



 101

 

H. SENDAY TUNCER 

1964 Ankara doğumlu.  
Ankara Üniversitesi Dil Tarih 
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tamamladı. 
Sarı basın kartı sahibi.  

Yazıları çeşitli dergilerde ya-
yınlandı. 

VAROLUŞ İKİLEMİ 

Savaştan çıkmış ceset gibiydi bedenim, donmuş 
ruhum, dumurlaşmış  

Beynim, çevrede dolaşan solgun bakışlar göz 
hapsindeydi sanki çıkarsız 

Menfaatsiz bir yüzün sıcaklığını duyumsamaktan 
yoksun ten, yok olup 

Gitmiş sonsuza kadar uzanan yaşam halkası için-
de, biz kimiz ki diye sorulan 

 Yanıtsız sorular göstermekte onun bir kum ta-
nesi kadar değerinin olmadığı 

Hiç olmaya yüz tutmuş bu evrende  

     Biri çocuk, diğeri ise kadın, her ikisi de el ele, 
göz göze, oturmuşlar yıkıntıların arasında bir 
sonbahar sabahı, çevreyi kol açan ediyorlar. Or-
talık toz duman, haykırışlar sarmakta dört bir 
yanı, güneş yaldızlarını şavkıtmıyor yeryüzüne, 
durağan her yer, yerlerde et parçalarının izleri, 

soğuk sıcak buğulu gözlerin içine sinmiş, sessizlik bürünmüş yalnızlığa, yüzler için-
den konuşuyor. Ana diyor çocuk: “babam nerede?” Yitik bir gökyüzünün maviliğin-
de beyazı bulmaya çalışan çocuk denizden çıkmış bir balık gibi şaşkın, bakışları yerle 
gök arasında gidip geliyor, gün buğulu bir aynanın içinde kaybolmuş, gün batımı 
başlamak üzere. Nefretin perçinlendiği bireyciklerin suskun sözcükleri uçuşuyor 
gökyüzünde. Ölü tohumu ekilmiş toprağın içine, nüfuslanmış börtü böcek. Kara 
toprağın çatlamış yüzü yansımakta yeryüzüne. 

    Kadın, çocuk isimleri yok onların, ama isimleri yeryüzünün dört bir yanında varlık-
larını sürdürüyor, çocuk kadına sormakta: “sevgi nerede?” “Babana sor” der, kadın. 
Baba bombardıman altında kalmış yıkık dökük evlerinin kenarındaki yerde yatmak-
ta, toprağa yumulmuş gözleriyle babasına bakar çocuk ve haykırarak şu şekilde ses-
lenir babasına: “sevgimi istiyorum, sevgi nerede?” Çocuğun parmakları babasının 
gözlerine değer, gözlerini açıp kapatır. İşte der: “kara toprak, zifiri, sevgi kararmış 
toprak.” Anasına koşarak boynuna sarılır, için için yaşlar dökülür simsiyah kara göz-
lerinden, kara gözlerinin ikisi de topraktır artık, ana-oğul her ikisinin de acısı bir 
yumak olup bütünleşmiş bal olup taşmakta sanki bir arı kovanından! “Neden” diye-
rek birbirlerine bağırmakta çağlayarak akan suyun altında. “Hadi”  der anası, “se-
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ninle bu dik yamacı tırmanalım.” Bu yamacı anasıyla birlikte yol alıp tırmanmaya 
başlar çocuk, gün dönmüş, hava kararmış, tenleri üşümeye başlamıştır, iç çekerek 
ağlayan çocuğun haykırmaması gökyüzünü yaldızlatmaz oysa geceyi.  

   Ana tabii ki doğaldır çocuğun ağlaması diyerek geçirir içinden. Aksine çocuğun ağ-
laması beynindeki yitikliğin sancısıdır, meydan okumasıdır. Çocuk anasına “ sevgi 
dik yokuş mudur? Ne zaman düze çıkacağız?” diyerek sorar. Anası ona şu şekilde 
yanıtlar: “sen yürümeye devam et, göreceksin, çiğ süt emmiş bireyciklerin neler 
yaptığını yeryüzüne?” 

      Savaş, silah nedir bilmez çocuk, anası ve sağken babası oyuncak tabanca bile sa-
tın almamıştır ona, anasının ve babasının tatlı gülüşleriyle, baş okşamalarıyla büyü-
tülmüştür çünkü ta ki evleri o koca koskocaman bombardımanın altında yıkılıp ta-
rumar edilmiş o güne dek. O zaman tanık olmuştur çocuk, silahın kendisinin güçlü 
ama gerçekte oyuncak gibi dönen topaç olduğunu. Sevgi çemberi sarmalı içinde 
kendine güvenen ve ne istediğini bilen bir birey biçiminde yetiştirilmeye adım atıl-
mıştır onun kişilik gelişiminde, anası ona bir fiske dahi atmamışlardır. Neden kavga 
ve silah, aile bireyleri ona sözel olarak uyarılarla ikaz etmişler ve o da algılayıp uy-
gulamıştır. Bireyin hak ve özgürlüğüne duyarlı olması gerektiği kanıksatılmış, “adam 
gibi adam” olmanın yolunun erdemli niteliklere saygı ve duyarlı kalınarak olabilece-
ği davranışsal bilinçle örneklenerek gösterilmiştir, bireylerin kendi çıkarları doğrul-
tusunda ötekileri kullanmamanın erdem olduğu paylaşımın her zaman “insan se-
verlik” ile bağdaştığı çocukluğundan itibaren onun beynine işlenmiştir. 

      Silah kullanmanın bireye ve insanlığa ne gibi bir yararı olduğunu anlamış değildi, 
her zaman beyninin içinde “niçin ve neden” soruları yatmaktaydı, sevgi mutluluksa 
ve güvense eğer sevgisizlik mutsuzluk ve güvensizlikti, kavga, şiddet ve saldırı, ne 
yazık ki arkası silah, insanın insanı yok etme, bireysizleştirme yetisi, bu yüzden o 
sevginin menfaat uğruna bir oyuncakla oynanırmışçasına silahın kullanılmasını kav-
rayamıyordu. Bu yüzden çocuk o yolun yolcusu değildi, barışın, dostluğun, sevginin 
elçisiydi. Dostlarını silah yerine kalem tutan eller arasından keşfedecekti, kendi 
kendine karar verdi, mesleğini seçtiğinde tüm oyuncak ama tüm oyuncak silah, tü-
fek ve sustalıları kaldırtacaktı, bir gün kendisi gibi baba şefkatinden yoksun çocukla-
rın çoğalmaması için. 

       Anasıyla dik yamacı aşıp düzlüğe çıkmışlardı, alaca şafağa kadar bu duygusal 
düşünceler altında beyniyle yoğunlaşmış, ruhu rahatlamıştı, özgürdü, içi gülüyordu, 
çözümü bulmuştu, sonbaharın verdiği direncin omuzlarına bir çığ kalınlığında çök-
mesi gibi ana-oğul sararmış yapraklar içinde yürümeye devam ediyorlardı. 

       Varoluşlarının ana öğesinin sevgi yelpazesindeki çizgilerin bütünselliğinde ger-
çekleştiğinin bilincine vararak.



 103

 

Ersin KÖSEOĞLU 

1956 Nazilli   doğumludur. Eğitimci bir 
ailenin çocuğu olması nedeniyle eği-
tim-öğretim yılları  Muğla,  Mersin,  

Gaziantep,  Balıkesir gibi değişik illerde 
geçti. 

1976 yılında Balıkesir Necati Eğitim 
Enstitüsü’nden mezun oldu. Hopa Li-
sesi,  Menemen Lisesi,  Menemen Şe-

hit Kemal İlköğ. Okulu ve Esentepe Öğ-
retmenler Şeker Mevhibe İlköğ. Oku-

lu’nda Türkçe öğretmeni  olarak görev 
yaptı.Emekli olduktan sonra on bir  yıl 
özel bir okulda çalıştı. Onur Emre ve 

Uğur adında  iki yetişkin oğlu, Zeynep 
ve Ozan Emre adında iki torunu vardır. 
Atatürk Türkiyesi’nin ancak bilinçli,  tu-
tarlı,  idealist ve eğitimli insanlar saye-
sinde yaşatılacağına inanır. İnsana, do-

ğaya,  değer veren,  toplumsal yanı 
güçlü,  duyarlı,  sorumluluk sahibi bir 

bireydir. 
Okumak ve yazmak yaşamına renk ka-
tan anlamlı bir çabadır.Çeşitli kompo-
zisyon yarışmalarında  dereceleri bu-
lunmaktadır. Ayrıca bir çalışması ”Bü-
tün Dünya“ adlı dergide,  bir çalışması 
“Mutluluk Öyküleri” adlı yapıtta,  bir 

diğer çalışması da Bursa Belediyesi’nin 
“Öğretmen Mektupları” yapıtında ya-

yımlanmıştır. 
İletişim 

Kalabak mah. Şehit Kemal Cad. 
Arı sitesi no:59/ d - Urla - İZMİR 

Gsm: 0-505-6407282 
Tel: 0-232-7661227 

E-posta: ersinkoseoglu@mynet. com 

 

UYANIŞ 

“Ben gidiyorum.”   
        Söylemişti, söyleyebilmişti nihayet! Bu 
yaşına dek her harfini, her hecesini  aylarca 
süren çabaları sonucunda oluşturduğu tüm-
cesini bir solukta  söyleyivermişti: ”Ben gidi-
yorum.” Odasına koştu bir hışım. Kocaman 
öfkesini, kızgınlıklarını, hınçlarını, nefretini 
giysileriyle küçücük bir valize doldurdu ve 
kimsenin konuşmasına  fırsat vermeden  
şaşkın bakışlar arasında çıktı  evden. Nereye 
gidecekti, kimin kapısını çalacaktı? 
        Yaşamın içindeki her şey hep gözüne 
gözüne batıyordu. Mutsuzdu, hırçındı, ta-
hammülsüzdü. İnandığı ilkelerinden vazgeç-
miyordu. Kabul ediyordu, mükemmeliyetçi 
bir yapısı vardı. Geçen hafta patronu da aynı 
şeyi söylememiş miydi? “Ayrıntılarla uğraş-
maktan bütünü göremiyorsunuz siz! Ayrıca 
her öneriye de karşı çıkıyorsunuz.“ diye ba-
ğırmıştı elindeki raporu zamanında bitire-
meyince. Belki haklı olabilirdi patronu ama 
yarım yamalak bir iş yapmayı da oldum olası 
sevmiyordu işte!Yani içine sinmiyordu. Gün 
boyunca kulaklarında yankılanan patronu-
nun sözlerine, iç sesiyle olabilecek en kötü 
karşılıkları vermiş, o gün paydos saatinde de 
istifa dilekçesini zafer kazanmışçasına uzat-
mıştı patronuna. Neyin zaferiyse!? 
         Her gün işe koştuğu sokakta öfkeli 
adımlarla ilerliyordu şimdi. Allah’tan ağır de-
ğildi de rahatlıkla taşıyordu valizini. Yürüyor-
du öylesine, varacağı noktayı hiç düşünme-
den yürüyordu...Fazla mıydı bu yeryüzüne? 
Sorun kendisinde miydi yoksa hep karşısına 
çıkan, yanında yakınında olan insanlarda 
mıydı? Uuuf! Gözleri doldu. Erkek kardeşinin 
kinayeli davranışları, babasının bitmeyen 
sözleri, annesinin müdahaleleri… Hele anne-
si! Tek başına yenilmez bir savaş cephesiy-
di!.Yıldızları barışmıyordu bir türlü! Her ko-
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nuşmaları büyük bir  kavgayla sonlanıyordu. Bu kavgalar sırasında annesine söyle-
diği kırıcı sözler daha sonra içine bir pişmanlık olarak çörekleniyordu ama asla geri 
adım da atmıyordu. Bu evde tek hissettiği şey, sevilmediğiydi. Çok mutsuz-
du.Nişanlısı da bırakmıştı onu. “Sen bencil,hırçın ve uyumsuz bir insansın!” demişti. 
Düğüne bir hafta kala her şey bitmişti. Oysa üç yıldır anlaşıyorlardı. Tüm bu biriken-
ler içini acıtıyordu. Kimse anlamıyordu onu! Hiç kimse! Gitmeliydi artık! Yorulmuştu 
bu mücadeleden… Belki de kendinden kaçıyordu.  
       Dört adım önünde durmuş, müşteri indirmekte olan dolmuşa beklemesi için 
işaret etti. Telaşsız bindi, oturdu. Kendini, içindeki sese bırakmıştı. Baktı, şehir gara-
jına gidiyordu dolmuş. Artık o bir yolcuydu. Gariptir ki hiç tedirginlik yoktu içinde. 
Kendini çok farklı hissediyordu. Aslında bilinmeyene yolculuk, garip bir zevk de 
vermeye başlamıştı. Bu hem kendini hem de yaşamı yeniden keşfedeceği gizemli 
bir gidiş olacaktı. Babasının dediği gibi oldum olası gözü karaydı.  
       Garajın önünde indi dolmuştan. Yolcu toplamaya çalışan firma çığırtkanlarına 
kulaklarını tıkayıp boş bir banka oturdu.En son tartışmalarında avaz avaz bağırarak 
“Karışma artık bana!Karışmaa!Bana akıl vermeye kalkma sakın!Sen kim, annelik kim 
ha? Anne bozuntusu! Git başımdan!” dediğinde annesinin yalvararak: ”Yapma yav-
rum böyle!Ben çok üzülüyorum.Bir anneye böyle davranılır mı?Neden  böylesin 
sen?.Hep  kavgacısın. Kimseyi yaklaştırmıyorsun yanına.Her şeye karşı çıkıyorsun. 
Hiç bir şeyle yetinmiyor, hiçbir şeyin değerini bilmiyorsun! Yeter artık! Bıkmadın mı 
her şeyle savaşmaktan? Nedir kendinle alıp veremediğin kızım?” Evet. Neydi alıp 
veremediği? Bir şeyler vardı içini kemiren, bir sinmemişlik! Söylenen her söz batı-
yordu. Aslında birazcık eşeleyince çözmesi zor olmuyordu, adını kolayca koyuyordu: 
Affedemiyordu. Annesini, ailesini affedemiyordu! Fersah fersah uzaktı onlardan! 
Annesi öğretmen olduğu için bakıcı bulamadıklarından kardeşi doğunca iki yaşın-
dayken onu anneannesine bırakmışlardı. Yani tercih edilmemiş, evden o uzaklaştı-
rılmıştı. Kardeşi öne çıkmış, aile sıcaklığını yalnızca o solumuştu bebekliğinden. O 
ise; kendini hep terk edilmiş hissetmiş, kıskançlık bu yaşa kadar hep her anını ke-
mirmişti. Yalnızlıklarını, acılarını düşündükçe daha da örseleniyordu. Kalın bir örtü 
örtmüştü yüreğine. Sevemiyordu. Nefret ediyordu herkesten! Katlanamıyordu işte! 
Bir savaşçı gibi kavgalıydı bütün yeryüzüyle. Belki en çok da kendisiyle! 
        Etrafına baktı. Yaşamın sesleri, kalabalığı, karmaşası bütün garajı kaplamıştı. 
Özlem de, sevinç de, heyecan da, ayrılık da kucaklaşmalarla büyüyordu burada. İki 
yıldır çalıştığı işyerinden ayrılışı geldi aklına. Çoğuyla kavgalıydı.Odadakilerin ona 
taktıkları ad  “muhalif ”ti, bir şekilde kulağına çalınmıştı… O yüzden de yalnızca Asu, 
üzülmüştü ayrılışına:”Bir daha düşün lütfen! Acele karar verme. Patron o! O kadar 
da söylemeyecek mi?” deyip vazgeçirmeye çalışmıştı. Çok sakin, olgun bir kızdı! İş-
yerinde anlaştığı tek insan oydu ama güvensizliğinden onunla da samimi olmamış, 
mesafesini korumuştu hep. Asu  bütün iyi niyetiyle bu hırçın arkadaşını olduğu gibi 
kabul etmişti.  
      Onu anımsayınca içini bir ferahlık kapladı. Çok olumluydu, paylaşımcıydı. İzinden 
döndüğünde ballandıra ballandıra anlatmıştı kaldığı oteli, gördüklerini. Vadiye ba-
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kan bir dağın başında sakin, dinlendirici bir yermiş. Öyle huzurlu bir yermiş ki! Göz-
lerinin içi gülerek anlatmıştı: ”Otelin adını boşuna Huzur Vadisi koymamışlar. Valla-
hi huzur dolu bir şekilde ayrıldım otelden.” diye. Düşündü bir an. Neden olmasındı? 
Birden kararını verdi. Uzaklıklar, yalnızca kafalardaydı. Hemen Asu’yu arayıp ondan 
otelin adresini öğrendi. Oraya gideceğini duyunca Asu da çok sevinmişti. Biletini al-
dı. Otobüsün muaviniyle tartışmasını saymazsa kendini  iyi hissetmeye başlamıştı 
bile. 
         Sevmişti otelini. Gerçekten adını hak ediyor, insana huzur veriyordu. Güneşten 
de önce sesler uyanıyordu burada. Günün duru uyanışını horozlar, kuşlar, köpekler 
müjdeliyordu. Gökyüzü kadar ferahtı, maviydi sesleri. Koyunlar, keçiler, köpekler 
çobanlarıyla birlikte siyah- beyaz bir puzzle gibi ilerliyorlardı gölün kıyısına doğru. 
Traktörler tarlaya gidenlerin mahmurluğunu yüklenmiş yalpana yalpalana deviri-
yordu yolları. Gölde yemyeşil dağların nefis profil fotoğrafı.. Kurbağalar hep aynı 
tonlamayla böcek, solucan, sümüklü böcek üzerine sevdalı  şarkılar söylüyor. Ko-
caman bir at sineği, hızına rahatsız edici sesini de katarak pike uçuşlarıyla hep aynı 
rotada mekik dokuyor. Ağustosböcekleri doğanın bilgeliğini hiç susmamacasına an-
latıyor evrene. Siyahlı sarılı dört beş iri kelebek aşkın titreşimleri içinde sarıp sarma-
şıp uçuşuyorlar sevinçlerle. Gölün üzerinde martılar, “bir olmanın, biz olmanın” 
mutluluğunda. Sazlıklar belli aralıklarla karaya girinti yapmış… Mavili kırmızılı küçük 
kayıklar geziniyor gölde. Terastan gözüken gri beyaz sivri kayalıkların şekli insanı şa-
şırtıyor. Şimşek gibi bir hızla kocaman bir arı geçiyor vızıldayarak. Her şey mükem-
mel bir bütünlük içinde yaşam senfonisini söylüyordu... Keşke, keşke kendi de ya-
şamla böylesi bir uyum içinde olabilseydi! Aşağılardan bir çocuk bağırı-
yor:”Anneeee! Anneee!” Defalarca defalarca bağırıyor çocuk. Sesine karşılık vere-
cek bir ses yok! Yalnızlığı, çaresizliği duyumsuyor çocuk. Sonrasında yankılanarak 
hıçkırıkları geliyor aşağılardan. 

Kahvaltısını bitirmiş keyif çayını içiyordu. İyi ki gelmişti buraya. Dört gün-
dür buradaydı. Mutlulukla çevresine baktı. Küçük ama sevimli bir oteldi. Tüm vadi-
ye hâkim bir tepenin üstüne kurulmuştu. En çarpıcı yeri de, restoranın yanından 
sekiz–on basamakla çıkılan, kayalıklardan altı metre yükseklikte, tüm gölü, tarlaları, 
köyü göz hapsine alan geniş ahşap terasıydı. Bu terastan bakılınca yalnızca göl ve 
köy değil; evrenin görkemi, gücü, bitimsizliği görülüyordu. Şaşkına dönüyordu bu-
rayı soluyanlar. El uzatsalar pamuk şekeri bulutları tutuverecekmişler gibi ayrı bir 
heyecan duyuyorlardı. Sanki, sanki mucizeler bekliyordu onları burada. 
          Bardağın dibinde kalan çayını yudumlarken izlendiğini hissetti…Şöyle bir ba-
kındı. Otel sahibi bayan gözlerini ona dikmişti. Asu’nun söylediğinin tersine hiç  
sevmemişti bu kadını. Bakışları çok derindi. İtici bir görüntüsü vardı. Üstündekiler 
çok özensizdi. Hele alakalı alakasız her giysinin üzerine omuzlarına aldığı o örgü şal! 
Zevksiz! Rahatsız olduğu bu  bakışlardan uzaklaşmak arzusuyla kalktı yerinden he-
men. Zor bela yakaladığı huzurunu kaçırmayı hiç istemiyordu. Terasa yöneldi, geniş 
alana gelişigüzel yerleştirilmiş gökkuşağı renklerindeki minderlerden turuncu olanı-
nı seçip oturdu. Günün her saatinde ayrı güzeldi burası.Baktı, terasın öbür ucunda 
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oturan yaşlı çifti  görünce canı sıkıldı.Yalnızlıktı aradığı.Onların selamını görmezden 
gelip başını çevirdi. Garip bir çiftti. Buraya ayak bastığından beri çocuk gibi kaçamak 
bakışlarla - sözüm ona hiç çaktırmadan- takip ediyorlardı onu...Herhalde kendileri-
ne bir meşgale ya da konuşacak birilerini arıyorlardı. Aman! Kimseyle  ilgilenecek 
hali yoktu. Mindere uzandı özgürce. Gökyüzü dupduruydu. İşten ayrıldığı günlerde 
annesinin sinirlenmesin diye usulca başucuna bıraktığı  “Pozitif Yaşam”ı çantasın-
dan çıkarıp okumaya daldı. 

“Akşam yemeği için Işıl Hanım sizi masasına davet ediyor.” Öğleden son-
rayı odasında uyuyarak geçirdiği zaman dilimi, kapının ısrarlı çalınışıyla bölünmüş, 
esneyerek açtığı kapıdaki kat görevlisi de otel sahibinin yemek davetini iletmiş, ya-
nıt için beklemeye başlamıştı bile. Nereden çıkmıştı bu şimdi? Çok lâzımdı sanki! 
Zaten yıldızı almamıştı bu kadını hiç! Düşündü. Kabul etmemek de ayıp olacaktı. 
Sonuçta sadece bir yemek saati süresince katlanması gerekecekti! Kabul etmese 
neyi kaçırdığı fikri içini kemirip duracaktı! İyisi mi? Neyse, babasının hep söylediği 
gibi “Bir gözünü kör, bir kulağını sağır edecek.” Gerekmedikçe pek konuşmayacaktı. 
Görevliye daveti kabul ettiğini bildirdi. 
            Uzun bal rengi saçlarını çiçekli bir tokayla doğal bir şekilde topladı. Beyaz 
pantolonun üstüne fuşya rengi bir penye giydi. Çok sevdiği pembeli, beyazlı eflatun 
fularını boynuna bağladı. Şeker Kız gibi olmuştu, yalnız şu kaşları…Nedense çocuk-
luğundan hep çatık duruyordu. İçinin sertliğini yansıtıyordu sanki.Küçükken aynanın 
karşısında ne kadar vakit geçirdiyse de bir türlü o garip şekli değiştirememişti. 
Pembe spor ayakkabılarını giydi. Zaten yemek boyunca o sıkıntılı anları yaşayacak, 
kim bilir ne sevimsiz sohbetlere katlanmak zorunda kalacaktı! Hiç olmazsa üstün-
dekilerin yarattığı iyimserliği duyumsaması iyi olacaktı. 
           Tangır tıngır, çın çın, tın tın….Ahşap rüzgâr çanına sopayla kuvvetlice vuru-
lunca çıkan sesler, mistik bir hava yaratarak onları yemeğe çağırıyordu. Bu ses ku-
laklarını okşuyor, kendini bir masal kahramanı gibi hissediyordu. 
           Sofrada dört kişiydiler. O yaşlı çift, Işıl Hanım ve kendisi. Tüm gövdesini, aklını 
kaplayan “Allah’ım! Ne işim var bu insanlarla? Neden evet, dedim sanki!” tümcesi 
de sofrada başköşeye kurulmuştu. Klasik söylemlerin ardından çorbalar içildi. Tam 
karşısında yan yana oturan çiftin kendisine ısrarla bakan gözlerini yakalıyordu başı-
nı her kaldırdığında. Yabancılık, suskunluk hâkimdi masada. Yaşlı bayan hayranlıkla 
baktı bir müddet ” Pembeler de pek yakışmış kızıma!” dedi, sonra da dediğinden 
utanıp dudağını ısırarak eşine baktı. Eşi açıklama gereği duydu: ”Hanımın alışkanlı-
ğıdır, sizin gibi çok genç bayanlara, “kızım” der. Kusura bakmayın!” deyip otel sahi-
bine baktı. Işıl Hanım’ın bakışları buğulandı, uzaklara, karanlığa baktı, yutkundu. 
Sonra da bu konuşmalar hiç olmamış gibi sakin söze başladı. Her hecenin hakkını 
vererek çok zarif konuşuyordu: ”Yazgıya inanır mısınız bilmem. Ama ben inanmaya 
başladım. Kimi zaman karşımıza çıkan ilginç sürprizlerle mutlanıp  canlanıyor in-
san.Beş yıl öncesi beni bu dağ başına iten yalnızlığım, mutsuzluğum burada her ge-
çen gün mutluluğa dönüşüyor garip bir şekilde. Değişik insanlar tanıdıkça farkında-
lıklarım artıyor. Giderek çoğaldığımı hissediyorum. Her insan ayrı bir renk katıyor 
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yaşamıma Şimdi bu masada buluşmamızın nedenini merak ediyorsunuzdur. Aslında 
öyle uzun uzun hesaplanmış bir buluşma değil bu! Diyelim ki bir yudum mutluluk! ” 
Dönüp yaşlı çifte sevgiyle baktı.”Bu güzel insanlarla yaşamın yollarında aynı adım-
larla yürümekteyiz. Burayı açtığımın ikinci senesindedi tanıştık dostlarla. Buluşma-
mız artık gelenekselleşti. Dilerim sizinle de sürer gider bu birliktelik. Siz de bize bi-
raz kendinizden söz etmek ister miydiniz?” Sevimsiz kadın, niçin sürecekti ki bu bir-
liktelik? Kim oluyordu o? Soğuk bir sesle, bir görevi yerine getirircesine çok kısa bir 
şekilde; işten yeni ayrıldığını, dinlenmeye gereksinimi olduğu için arkadaşının öneri-
siyle buraya geldiğini, yaşama yönelik pek bir beklentisi olmadığını söyledi. En son-
ra da dişlerinin arasından “Zaten genelde sıcakkanlı bir insan değilimdir. Kolay kolay 
anlaşamam herkesle. Kimseye şirin gözükmek gibi bir hedefim de olmadı hiç. Ken-
dim olmayı severim ben. Bilmiyorum yeterli oldu mu söylediklerim?” Alaycı bir ifa-
deyle baktı masadakilere. Yaşlı çift, Işıl Hanım öylece kalakalmışlardı. Çok sinirlen-
mişti. Yargıç gibi dikmişler gözlerini üzerine, sorguluyorlardı sanki onu… Ne cüretle? 
Daha fazla dayanamayacaktı. ”İyi akşamlar.” deyip kalktı masadan.  

Odasına doğru gitmekteyken vazgeçti, hızlı adımlarla terasa yöneldi. Do-
lunay, projektör ışığını yeryüzüne yayıyor; dağlar, göl, ağaçlar bu ışıkla sahneye 
çıkmanın güzelliğini yaşıyorlardı. Korkulukların yanına bir sandalye çekip oturdu. 
Gözyaşları istemsiz bir şekilde akıyordu. Böyle tepkili konuşmak onu rahatlatmamış, 
tam aksine içindeki ateşi daha da körüklemişti. Herkesten nefret ediyordu, nefret! 
Aşağıda ışıkları gözüken köye baktı. Keşke bu küçük köyde yaşayan, sıcacık ilişkilerle 
sevgiyi, dostluğu paylaşan insanlardan olsaydı. Kendisini içtenlikle seven bir ailesi, 
bir sevdiği olsaydı! Bunu düşününce daha çok ağlamaya başladı. Hıçkırıklar taşıyor-
du içinden. Çok yalnızdı. “Mendil ister misiniz? ”Işıl Hanım’dı. Uzattığı mendili ala-
rak burnunu sildi. Gidip bir sandalye alarak yanına oturdu Işıl Hanım. Ağlarken içi 
titremiş, üşüme gelmişti üzerine. Bunu fark eden Işıl Hanım hiçbir şey söylemeden 
şalını çıkarıp omuzlarına örttü. Bir zaman öylece sessiz oturdular .”Biliyor musunuz? 
Kimi anlar bazıları için çok özeldir. Masamızı paylaştığımız değerli dostlarım için, siz 
çok özeldiniz,hatta bu dağın başına gelişiniz özeldi. İlginç bir buluşmaydı bu! Siz el-
bette farkında değilsiniz ama sizin her adımınızı içlerine çekerek izlediler. Bir an-
lamda geçmişe dönüp kızlarına olan  özlemlerini gidermeye çalıştılar!” İlgisini çek-
mişti: “Nerede ki kızları?” Işıl Hanım sustu bir müddet, böyle bir acıyı nasıl dillendi-
rebileceğini düşündü: “İki yıl önce korkunç bir kazada kaybettiler. Ve siz gerçekten 
ona öyle benziyorsunuz ki!” Dönüp uzun uzun ona baktı. “Yani saç renginiz, mode-
liniz bile aynı! Gerçekten insanlar çift yaratılırmış, derler ya!” 

Eyvah! Ne yapmıştı öyle? İçini kocaman bir pişmanlık kapladı: “Ben, ben, 
çok üzüldüm! Şey! Ben bilemedim. Çok büyük bir hata! Çok çirkin davrandım.” dedi  
fısıltı hâlinde. Çok utanmıştı. Işıl Hanım yere bakarak: ”Bu şal Elif’indi. Öyle hayat 
dolu, incelikli bir kızdı ki! Annesi bu şalı o kazadan sonra ağlayarak bana armağan 
etti. Ben onlar buradayken bu şalı hiç çıkarmam. Benim için çok değerlidir.” Sustu 
yine Işıl Hanım. Tanrım! Hiç tanımadan nasıl da yargılamıştı bu insanları?  İçini 
burkmuştu bu acı! Niye çarpıp yere atmıştı kendisine uzatılan o kristal küreyi?  
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”Sizde sanki kızlarını görmüş, bu garip heyecanla da sizden gözlerini ala-
mamışlardı. Oysa siz, baktınız ama onları göremediniz. Sizin dünyanızda başka acılar 
kat kat kabuk bağlamıştı; duruşunuzdan, bakışınızdan bu çok belliydi. Buraya yalnız 
geldiniz ama yanınızda mutsuzluğunuzu da getirdiniz genç bayan. Elif’e benzerliği-
niz dışında, ayrıca ilgimi çektiniz, hayata bakışınız yüzünüze yansımıştı. Kaşlarınız bi-
le hep çatık. Oysa yaşamın büyük acıları yanında bazı sorunlar öyle küçülüyor ki! 
Bunu öğrenmenin bedeli ağır olmamalı! Öfkeniz, kininiz aslında en çok da sizi tüke-
ten ateşten bir top.” Işıl Hanım yemekteki o davranışına öylesine üzülmüştü ki hiç 
susmaksızın konuşuyordu. ” Yolun çok başındasınız. Kalbinizi kaplayan sevginizi 
örtmüşsünüz ve kimsenin bu örtüyü kaldırmasına izin vermiyorsunuz. Hırçınlığınız 
sizi kabalaştırıyor. Bunca öfke, güvensizlik, bunca savaş en çok da sizi yıpratıyor, sizi 
yok ediyor. Hayat öyle kısa ki! Kimseyi yargılamayın yavrum. İnsanları, geçmişi, 
olayları bağışlayın, yaşadıklarınızı sevgiyle geçmişe bırakın. Yakınlarınıza sevgiyle 
yaklaşın. Böyle yaparsanız bir şey kaybetmez, bilakis çok şey  kazanırsınız. Siz ken-
dinizi değiştirdikçe çevreniz de değişir. Olumlu yansımalar size daha da olumlu dö-
ner. Belki çok konuştum ama içimden geçenleri sizinle paylaşmadan edemedim. 
Çok üzüldüm tavrınıza. Bu yaklaşımımı hoşgörün. İstiyorum ki sizi anımsadıkça mut-
luluk,huzur gelsin aklıma. İstiyorum ki;  parolanız hep ”koşulsuz sevgi” olsun!” Bu 
ortamın ve  yaşadıklarımızın hatırına, lütfen deneyin bunu!”  

Yaşam görebilene küçük küçük  mucizeler sunuyordu! O sabah otelin ka-
pısında vedalaşırlarken yaşlı çiftin ellerini sevgiyle öptü. Işıl Hanım muzipçe baktı:” 
Seneye geliyorsunuz, değil mi?” Evet, anlamında göz kırparak gülümsedi. İçindeki 
savaşı sona ermişti. Huzur Vadisi’nden ayrılırken yüreğinde uyanan huzuru sevdiği-
ni fark etti. Annesini çok özlemişti. 

 

 

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

Bergama Çamköy‘e dikili 17 KÖY Kitabesi’nden 

“Üzerinde durduğunuz bu topraklar, Pınarköy, 
Kurfallı, Bozköy, Aşağıkırıklar... Köylülerine aittir. Ova-
sında kar gibi pamuk, altın gibi buğday, kehribar gibi 
tütün, dağlarında vakur çam ve meşeler, derelerinde 
serin çınar gölgeleri uzanır. Eteklerindeki zeytin ağaçla-
rı tarihle yaşıttır. Narına, üzümüne doyamazsınız; tat-
madan dönmeyiniz. Topuğunu yere vursan gürül gürül 
su çıkar. Şifalıdır, aklı düzeltir, bedene sağlık verir. To-
puğunu biraz daha sert vurursan yeryüzüne türlü ma-
den saçılır. Zenginliktir...”  

Onlar, dürüst, çalışkan konuklarında din, dil, ırk 
cinsiyet, milliyet ayrımı yapmayan, dostlarını unutmaz 
barışsever Bergama köylüleri. Bakırçay’ın bereketini 
cömertçe döktüğü cennet’tin yediveren bağında yaşar-
lar. Yeni Zelanda’da altın madeninin çökmesi nedeniyle 
yıkılan baraj sularının yaşam alanları olan köylerini tarla-
larını, yok edişiyle ilgili izledikleri film, onlar için de kaçı-
nılmaz gerçeği kafalarına mehteran kös gibi vurmakla 
kalmadı. Okyanus ötesi insanlarının korkunç sonu, ortak 
acı ve içsel düşünce olup iri göz, mavi kazak, basma şal-
varlı kadın ananın dudaklarında su olup akıverdi.    

“Biz sadece toprağı bilirik kardeşler! Bu topraklar 
elimizden gittiğinde yılanın ağzında çırçır çığıran kurba-
ğalara döneriz. Toprağımızın ırzına geçilmesine, suyu-
muz bulanmasına, ağacımız kesilmesine karşı duralım. 
Unutmayın karıncanın bilem kardeşi vardır. İnsan ol-
maktan önce karınca olmak gerek. Hadi gari davranın 
bakem. Günü değil torunların yarınlarını kurtaralım,” 
derken on bir yıl, yüzlerce orijinal eylemle, demokratik 
direnme haklarını kullanacaklarını ve bunun hukuka 
saygısızlığın tarihçesi olacağı; safhalarının, sonucu kadar 

önemli olacağını bilmediği bir savaş başlattığını aklına getirmemişti. Bu öyle bir savaştı 
ki cephede, topla tüfekle olmayacaktı. Karşı koyacaklarıysa insan değil, onun yarattığı 
düzen sistemi hukuk, kendini yönetmek üzere seçtikleri, paranın beslediği çıkar çevre-
leri, vahşi kapitalizmin amansız çarkı, değerli maden ve paraydı...  

Düşman, yatırımlarından çok çalışma alanlarını üçüncü dünya ülkelerine kaydır-
mış Kanada, Avustralya, Almanya ortaklığında Eurogold adında çok uluslu büyük maden 
şirketleri. Uydulardan saptanan iştahlarını kabartan altın madenlerinden biri Berga-
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ma’da. Bu şirket, koygun pis kokulu yayılma öykülerinin serimi çoktan kurgulamış. 
1994’te karabasandan farkı olmayan davetiyeyi, yüksek katlardan almış. Çevre Bakanlı-
ğından alınma işletme izniyse, cepte. Toprakla karışık minerale siyanür püskürtmeye 
dayanan "Heap Leaching” denilen kafa karıştıran yöntemin çevreye vermiş olduğu yı-
kım, bitki örtüsü sudaki yaşama olumsuz etkisi dertleri değil. Yer altı sularının kirlenme-
siyse onları ırgalamıyor. Ön çalışmaları sırasında içme suyuna karışan kükürtten zehir-
lenen köylüler, babalarını oğlu mu? Bilim adamlarının anlatısı o an bile devleşen buzda-
ğının ancak tepe noktası.  

Başkaların toprağında zerrece gözleri olmayan Bergama köylüleri, doğup büyü-
dükleri sevdalarını yaşadıkları, dağından yağını, bağından balını emdikleri bu yeri, baş-
kalarının hırsına vermeğe razı olamazlardı, olamadılar da. Evlerinde tek tek iken sonra 
iki, üç... Bir köy, iki köy... Sonrasında Türkiye coğrafyasında askersiz, topsuz tüfeksiz ko-
caman bir ordu.2000 fıstık ve kızılçamın bir gecede acımasızca kesilişi, yürekleri isyanla 
kabartıp şişirdi. Sıkılıp havaya kalkan yumruklar uyanış. Arkası ilk direniş, karınca olma-
ya başlama süreci. Medyayı arkasına almaya çalışan firmanın, otobüs dolusu gazeteciyi 
Bergama'ya getirişiyse fitili ateşleyen kıvılcım. 

İlk toplu eylem, halaylar eşliğinde 16 Kasım 1996 da. Şehirlerarası otoyolu beş 
saat trafiğe kapatıp lastik yakarak "siyanürle ölmek istemiyoruz" isyanı. Arkasından ya-
sal yolla altın arama iznini iptal ettirmek için İzmir’de Çevre Hareketi Avukatları Grubu 
gibi sivil bir inisiyatif grubunu kurup mahkemeye başvuruşları. Hukuksal cepheden de 
başlayan savaşla basma etekli hanımın isteği somutlaşıyor. Artık köylüler, reisi, hukuk-
çusu muhtarı, kadını genci yaşlısıyla karınca kardeşi. Ay sonrasında on yedi köy halkına 
çevrecilerde katılarak belden üstü çıplak' Hopdediks Bayram, Asterikli Oktay’lı özgün 
eylemleri başlatıyor. Bundan böyle olayları kronolojik tarih değil yapılan demokratik 
hakkın kullanımı orijinal eylemler belirleyecektir.  

12 Ocak 1997'de sekiz köyde düzenledikleri referandum. Siyanürle altın işletmeci-
liğine kocaman “HAYIR.” Firma yetkililerine göre köylülerin yapığı oylama hukuk dışı. 
“Halkız, haklıyız, kazanacağız" diyen karıncalara Türkiye‘nin dört bir yanından gelen 
destek. 17 köyün kadını, erkeği, yaşlısı, genci yaşam hakkı adına, gelecekleri adına, do-
ğa adına, 5000 köylü 500 traktörle Eurogold'un arazisini işgal edip haberleşmeyi engel-
lemek için telgraf tellerini kesişi. Üretime verilen kısa aralık. Karıncaların milletvekille-
riyle görüşmek üzere başkente yürüyüşü. 

Danıştay 6'ncı Dairesi'nin, Eurogold’un Çevre Bakanlığı'nca verilen iznin iptal is-
temini reddeden İzmir1.İdare Mahkemesi'nin kararını bozması. Eurogold'un siyanür 
tankları getireceği haberi üzerine köylüler maden arazisini basışı. Kamyonları ateşe 
vermesi. Sus payı yapılan düğün salonu harbeye çevrilişi. Artık yaydan fırlamış okun ge-
riye dönüş yoktur. Karıncaların, İstanbul’a gelişi Boğaziçi Köprüsü’nü trafiği kapatmala-
rı, kendilerini köprünün korkuluklarına bağlamaları Demokratik kitle örgütleri ve çevre 
kuruluşları da yardıma gelişi. Valilik önünde yapılmak istenen gösterinin izin verilme-
yince Hasan Tahsin heykeli önünde yapılışı. Polisin, izleyen gazetecileri tartaklama kla-
siği. Balya'da eski bir kurşun madenini ziyaret etmek için girişim. Jandarmanın onları 
kente sokmaması, dipçiklerle köylülere saldırı. İstenmeyen bombala. 
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Türk mahkemeleri şirketin etkinliğine durdurulma karar verirken hükümetin uy-
gulamaması. Karıncaları olayı İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmesiyle savaşın bir 
başka cepheye taşınması. 

Karıncalar, 1997'deki genel sayım sırasında sayılmayı reddedip sayım vermezler. 
Seçim öncesi tüm parti adaylarına:‘‘Hiç zahmet etmeyin. Bu siyanür buradan götürül-
mediği sürece hiçbir partiye verecek oyumuz yok’’derler. İzmir-İstanbul karayolunda in-
san zinciri oluştururlar... Bütün bu olanlar karşısında Eurogold, 18 ton siyanürü bölge-
den uzaklaştırmaya razı olur. Siyanür, maden sahasından çıkarılırken, köylü ‘‘Maden 
tamamen kapatılsın. Siyanürün Türkiye'den çıkarılsın isteğinde diretirler. Firma, duy-
mazlıktan gelip mühürlü siyanür tankları Kütahya'daki Gümüş Üretme Tesisleri'ne götü-
rür. Savaşın Kütahya'ya sıçrar. Bergama'dan, Kütahya'da kuruluşa girmek isteyen işçile-
rin engellenir. 

21 Kasım 2000 Atatürk'ün ‘‘Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez’’ söz-
lerini yol gösterici olarak kabul edip mitingle tamamlan “300 Km’lik Kuvay-ı Milliye’’ yü-
rüyüşü. Başbakanlık talimatı üzerine TÜBİTAK sipariş edilen raporun devlet yapısına ay-
kırılığı. Bu talimatın iptali devletin önüne konulması. Bir ay içinde uygulama zorunlulu-
ğu. Mahkeme kararına göre kapatılan madenin, ertesi gün Bakanlar Kurulu Kararıyla 
açılışı... 72 yargı kararının bir şekilde arkasına dolanarak sergilenen hukuk dışılık... 

Ve gizli örgüt kurmakla suçlanan Bergama köylüleri, resmi ağızların yalanlarına di-
renmeyi yaşayarak öğrendiler. Halk adına kapalı kapılar ardından alınan kararların far-
kında oldular. Siyasi umut tacirlerinin ilgisizliğine kızgın, kara gün dostlarının duyarsızlı-
ğına kırgın olsalar da bir bakışta dostu düşmandan ayırır. gelişmeleri yakından izlerler. 
Gösterdikleri böcek sabrı, kotardıkları mücadele ötesi karınca savaşı, yeraltı kaynakları-
na göz dikmiş emperyalist şirketlerin karşısında sağlam barikat oluşturmuştur. Bu gös-
termiştir ki henüz son söz söylenmemiş son insan ölmemiştir. Ortada milyarlarca dolar-
lık sermayeye ve devletin resmi desteğine sahip Eurogold varsa, yüreklerini ortaya ko-
yan Bergama köylüleri de vardır. Yalnız da değiller. Anadolu coğrafyasının demokrasi 
güçleriyle birlikte arkasındadır. 

Dünyanın "en ince lifli pamuğunu" yetiştirenlerin yürekleri ürettikleri pamuk ka-
dar ak olan Anadolu‘nun yiğit insanları, yorgun olsalar da yılgın olmadılar. Giriştikleri 
savaşta kimi zaman yüzler yere düşmüştür ama umuduyla birlikte. Karınca olup kadını 
erkeği yüreğiyle emekle, sabırla, inatla, umutla  süren 2002’de sonuçlanan savaş, sade-
ce Pandora’nın zehrine, havasına, suyuna, toprağına sahip çıkan sivil toplum ve çevre 
hareketi değildir. Kimi kavramları yeniden anlamlanmasıdır. “Halk ancak örgütlü olduğu 
zaman etkili olabilir. Yoksa tek tek insanlar, yapılanlar karşısında sinerler.” Onlar adına 
son söz savaşı başlatan basma etekli kadın nineden:  

“Sömürücüler, kulaklarınızı açın bakem! Baba malı gibi eşip deştiğiniz dünya cen-
neti toprakları sahipsiz bellemeyin gari! Buralardan gidip kaybolmak, kalıp ölmek yok. 
Ölülerin altın takmadığını biliriz. Bizim için buğday, ayçiçeği, tütün sarı, pamuk beyaz, 
zeytinin siyah altındır. Tıpkı her yer Bergama, her vatanını, toprağını seven Bergamalı 
karınca kardeşi olduğu gibi.” 
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Blok Kat: 1 D: 4 Zeytinli - P. K: 

53 10390 Akçay BALIKESİR 
Tel : 0 266 381 00 30 

GSM :0 537 790 14 52 
aytuncer@gmail. com 

DÜŞLERİM                                                                                                            

   Evliliğimizin 6. yılına girdik hâlâ birbirimize 
anlatamadık içimizdeki benleri, neden ben-
den üstün olma arzusu bilemiyorum. Oysa ki 
ikimizde farklı bireyleriz. Kendimize göre bir 
dünyamız, içimize doğru açılım yapan arzula-
rımız isteklerimiz her şeyin ötesinde özgün bir 
kişilik yapımız var. 

    Biliyorum, Erol başında böyle değildi. Ya-
şamın kavgası içinde bulunduğumuz yaşam 
savaşı belki de, onu böylesine anlaşılmaz ya-
pan. Evet bunlar belki de. Oysa, yaşam hiçbir 
savaşı içine alamayacak kadar kısa ve özgün. 
Değer mi? Dışarıda bıraktıklarımız ve içimize 
alamadıklarımız yani sindiremediklerimiz. Sen 
ve ben kavgası. Egoların birbiriyle üstün gel-
me yarışı. Sanki, hepimiz içimizde gizli bir sa-
vaş ortamı besliyoruz. Artık ne beni dinliyor 
ne de, eskisi gibi gözlerimiz içine bakıyor. 

   Kırıp dökmek aramızdaki sınırları yok etmek 
geceden sabaha uzanan didişmeler. Benim 
olmazsa olmazlarımı bildiği halde anlamsız bir 
karmaşa içine çekip alıyor bizi. Ben hâlâ ba-
şımdaki deli rüzgârların bağımsız olarak es-
mesini diliyorum. Onu bir dalga sesi gibi ru-
huma sindirmek istiyorum. Ben bir militan ya 
da, bir savaşçı olarak doğmadım ki. Kadınım. 

Her şeyin ötesinde anayım. Bunları düşünmeden evliliğimizi bir savaş arenasına çe-
virmesi, onun bu yaptıklarının ülkelerin, birbirlerine yaptıklarından sanki, ne farkı 
var ki. Orada, masum çocuklar ölürken burada benim el değmemiş duygularım be-
nimle beraber ölmüyor mu? İşgalci ülkelerin istilaları gibi girdiği ruhumdan ve be-
denimden artık çıkmıyor. 

   Kadının ekonomik özgürlüğü sesleri, nerede kaldı? Gelseler de, görseler benim 
var da bu özgürlüğüm, değişen ne, toplumlar birbiriyle, ülkeler birbirleriyle, eşler 
birbiriyle, en acısı devlet kendi insanı ile sonsuz bir savaş halinde değil mi?  

 

 



 113

   Barışı unutan insanlık bu acılarla daha ne kadar baş edebilir. Biraz sonra mesai bi-
tecek koşturarak eve gidiş okuldan gelen çocukların dersleri akşama yenilecek ye-
meğin hazırlanması ve buna benzer onlarca didinme. Savaşır gibi yaşamak. Elindeki 
otla ile bir deniz kenarında balık tutan birinin dalga sesine hasret kalması gibi mut-
luluğa güvene huzura hasret ve uzak yaşamak bir evin içinde birbirimizden uzak kı-
rıcı yakıcı bir şekilde yaşamak. 

   Sınırları hep o çizecek. Hep Erol, hep o, ön safta olacak. Bütün imzaları o atacak 
yaşamda galip bir kumandan edasında koltuğunda oturacak. Bende olması gereken 
gözlerini bir televizyon camına bırakarak. Baskılar baskılar, psikolojik saldırılar sanı-
yorum dayanacak gücüm kalmadı. İçimdeki kimsesiz benler de teker teker ölüyor 
bu yalnızlıkla savaşacak karşı koyacak durumda değilim artık. 

    “ Merhaba “ 

    “ Nihal hanım. “  

    “ Nasılsınız? “ 

Günün hep bu saatlerinde içinden çıkılması anlaşılması anlamsız sözler oysa benim 
gözüm camın ardında bir dalın ucunda gökyüzünün içinde hep anlatamadığımdan 
hep yenik düştüğümden bu hastane odasındayım  ve bu sesleri duyuyorum. 

   Onlarda bir savaşın içinde değiller mi?  

Bütün güzellikleri bitiren savaşlar değil mi? 

Kadını ağlatan, anayı ağlatan, kimsesiz çocuklarla dolu bir dünya yaratan, bu savaş-
lar değil mi? 

   “ Teşekkür ederim. “ 

   “ Doktor Bey. “ 

   “ Sanırım iyiyim. “ 

  “  Çünkü iyi olmak zorundayım. Yenilgi hoş değil.  
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Gülşen KADIOĞLU 
 

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

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

şında bir oğlu var. 
Yarışmaya Ankara’dan katılıyor. 

 
 

İletişim 
Umut Mah. Gökçen Sokak 

No:2/3 Küçükesat – Ankara 
Tel: 0312 437 47 67 
Gsm: 0505 642 0014 

BU KALP SENİ UNUTUR MU ? 
 
              Derinden derinden bir ses geliyordu 
kulağına. Gözlerini araladı fakat geri 
daldı.Simsiyah saçları yüzünü örtmüş, mavi 
karanlık gecenin koynunda kıvrılmış yatıyordu 
sanki Nuray. 
              Kesintisiz, hatta giderek artan sesi 
duyuyor ama kımıldayamıyordu. Nice sonra 
içinde bulunduğu sis bulutları dağılıp, ortalık 
aydınlanırcasına yavaş yavaş kendine gelmeye 
başladı. Gözünü açtığında yatağında 
olmadığını farketti önce. Saçlarını bir eliyle 
yüzünden kaldırdığında ise bir kilimin üzerinde 
üstelikte beton bir zeminde olduğunu gördü. 
              Bebeğinin ağladığını, hem de 
katılırcasına ağladığını anladı nice sonra da. 
Her zaman ki gibi fırlayıp koşmak istedi 
hemen. Ama yapamadı. Böğrüne saplanan 
keskin bir acı nefesini kesmiş kalkmasına engel 
olmuştu. İkinci hamlede elini böğrüne 
bastırarak doğruldu ve kızının yanına güç bela 
ulaştı. 
              Evinin antresiydi uyandığı yer. Demek 
ki son darbeleri orada yemiş ve kendinden 
geçmişti. “boyun devrilsin emi” dedi sesli 
sesli. Kızınca en büyük bedduası bu olurdu 
kocasına. Oysa ”Teyzenin oğludur sahip çıkar 

sana,” demişti anacığı son nefesini verirken. “Teyzen ana yarısı olur iyi bakar sana,” 
demişti bir de.” Ellerin kırılsın inşallah,” dedi içi yanarak. 
             Güzel ve gösterişli bir kadındı Nuray. Çok genç olmasına rağmen yaşından 
önce olgunlaşmış güçlü biriydi. İsteyeni çok olmasına rağmen kimseleri kabul 
edememiş mecburen teyzesinin oğluyla evlenmişti. 
             Zor da olsa kucağına aldığı kızını emzirirken, kalbinden çağlayıp gözlerine 
dolan yaşları akıtmamaya çabalıyordu. 2 aylıktı bebeği. O minicik yanaklara acılı 
damlaları düşürmeye niyeti yoktu. 
             “Keşke bu gün işgünü olmasaydı” dedi kendi kendine. Ağrısı bir yana işe 
gitmek istemiyordu o halde. Sanki herkes anlayacaktı başına gelenleri de, manalı 
manalı onu süzeceklerdi. Kendisi de utancından yerin dibine girecekti. Suçlusu 
oymuş gibi. Daha gitmeden düşüncesi bile kötü yapmıştı içini, sıkıntısı azmış gibi. 
              Kızını karşı komşuya emanet ederek çıktı evden. Aslında babaannesi 
bakıyordu ama içinden gelmemesiyle birlikte bugün oraya gidemeyecekti zaten. 
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Sanki kaburgası kırılmışta ciğerine batıyor gibi canı yanıyordu. 
              Önce işyeri sonra hastane derken nihayet doktorun odasına vardı.”Filmini 
görmeden anlayamayız kızım,” dedi muayene eden doktor. Bir eli böğründe, 
diğerinde kağıtlar labirent gibi koridorlardan geçerek nihayet buldu. -Hamileler 
giremez- yazılı levhası olan kocaman beyaz bir kapının önünde sıraya girdi. Sıra ona 
geldiğinde nerdeyse dua edecekti birkaç ay önce bu durumu yaşamadığı için. Acı acı 
güldü durumuna. 
               İşlemler bittiğinde “gözün aydın kızım kırık çıkık yok kaburgalarında” dedi 
filmlere bakan doktor. “Yazdığım ilaçları düzenli kullanırsan birşeyin kalmaz”. 
“Kalmaz”dedi içinden Nuray “kalmaz”. “Ya kırılan gururum, onurum ne olacak. Kim 
onaracak onları”. Düşünmek bile istemedi. Yine günler gelip geçecek, yaşananlar 
unutulacaktı. Ya da unutulmuş gibi yapılacaktı. 
               Öyle de oldu. Bir iyi bir kötü derken günler gelip geçti. Açılan yaralar 
kapandı yerine yenileri açıldı.Kızının sevgisiyle hayata tutunmaya çalıştı Nuray 
çaresiz. 
               Soğuk bir Ankara sabahıydı ilk farkettiğinde. Soba yakarken başı dönmüş 
düşmemek için zor tutmuştu kendini. Devam eden günlerde de sık sık tekrar edince 
canı sıkılmaya başladı. Kendi kendine yorumlar yapıyor sebep arıyordu baş 
dönmelerine. Son günlerde bir de mide bulantısı eklenince kalbi çarpmaya başladı 
artık. Hamilelikte yaşadığı problemlere benziyordu durumu. Ama olamazdı. Konuyu 
açtığında “Olamaz,” dedi karşı komşu. “Olamaz, çünkü sütün koruyordur seni , 
emzirirken hamile kalınmaz,” deyince rahatlamıştı biraz. Arkadaşları da öyle diyordu 
zaten. 
               Doktora gitmeye gerek görmedi. Hem sıkıntıları da yavaş yavaş azalıp yok 
oldu. Yok oldu ama bu seferde karnı büyümeye başladı. Yine herkes bir şey söylüyor 
rahatlatıyorlardı Nuray'ı. Her seferinde aynı konuşmalarla günler geçiyor ama 
karnındaki herneyse hareket etmeye başladığın da nihayet doktora gitmeye karar 
verdi. 
              “Gözünüz aydın hamilesiniz,” cümlesi günlerce kulağından gitmedi.Girdiği 
şoktan henüz çıkmamışken ikincisini evde yaşadı Nuray.       
             “Asla ve asla bu bebek doğmayacak,” diyor da başka bir şey demiyordu 
kocası. Aslında kendisi de istemiyordu. Nasıl istesin ki. Henüz küçücük bir bebek, 
kırık dökük giden bir evlilik. Olmayacak bir durumdu. Hele zamanı hiç değildi. Ama 
nasıl söylesin bilemiyordu. Sağa sola sormakla vakit kaybetmiş hamileliği beşinci 
ayına girmişti. Beş aylık bebeği alamayız demişti doktor. Üstelik azarlamıştı onu 
yaptığı cehaletinden dolayı. Fakat 'Nuh' diyor 'Peygamber' demiyordu kocası. 
             Kavgaların sebebi değişmişti. Şimdi de bu yüzden sıkıntılı günler yaşıyordu 
Nuray. Bebek ise istenmeye dursun büyümeye devam ediyordu.Büyüdü büyüdü 
nihayet günü gelince gözlerini açıverdi dünyaya. Yeniden aydınlandı etraf. Tüm 
sıkıntıları dertleri bitti o an Nuray'ın. Kendisi de kızıyla beraber yeniden doğdu 
sanki. Pamuk gibiydi bebeği. Pembe beyaz yanakları yumuk yumuk gözleri tombiş 
bir melekti aldığı kucağına. O an sadece kendisi ve bebeği vardı. 
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             Burçin koydu adını. İstemediği için karışmadı kocası. İlk kızlarına sahip 
çıkıyordu sadece. “Ne yaparsan yap,” deyip hastaneye bile gitmemişti. Yine zorlu 
günler bekliyordu Nuray'ı. 
            Kâh iyi kâh kötü, günler geçip gitti. Çok zor ve sıkıntılı yıllar yaşadı Nuray. Tek 
başına savaştı. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için verdiği mücadelede 
yanında hiç kimse olmadı. İkisi birden kucağında, çocuk yuvalarının yollarında 
harcadı gençliğinin en güzel günlerini. Okul çağları geldiğinde peşpeşe okula gitti iki 
kız kardeş. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf derken bir gün okuldan hasta geldi Burçin. 
Ateşler içinde yanıyordu. Bir iki gün içinde geçer diye düşündü ama geçeceğine 
daha da artıyordu. Nuray'ın kalbi çarpıyor dizlerinin bağı çözülüyordu onu öyle 
gördükçe. Doktor gördüğünde, "Korkacak bir şey yok,” dedi. Her çocukta olan 
şeylermiş. Verdiği ilaçlarla çabucak iyileşeceğini söylemişti. 
             Biten ilaçların yerine yenileri alınmasına rağmen bir gelişme olmamıştı 
Burçin'de. Üstelik bir de hiç geçmeyen bir öksürük musallat olmuştu küçücük 
bedenine. 
             Ankara'nın hatta Balkanların en iyi araştırma hastanesiydi. Tetkikler, 
araştırmalar, ilaçlar günler akıp gidiyor Burçin bir türlü iyileşemiyordu. Ateşler 
içinde yanıp tutuşurken sayıkladığı babası o yokmuş gibi davranmaya devam 
ediyordu. 
             Doktorlar anneye sorular sorup neden bulmaya çalışıyorlardı. Nuray ise 
kendini suçlayıp duruyordu. “Keşke “ diyordu, “Keşke evlenmeseydim teyzemin 
oğluyla.” Kızıp duruyordu kendi kendine ama doktorlar sadece ona bağlamıyorlardı 
sonucu. Özellikle hamileliği üzerinde duruyorlardı. Kullandığı ilaçları, yapılan 
tedavileri sorup duruyorlardı. Aklına gelenleri anlatıyordu Nuray. Yaşadıklarını üstü 
kapalı bir bir sıralıyordu. Birkaç gün sonra teşhis konmuştu Burçin'e. 
             “Anne karnındayken radyasyona maruz kalmış,” dedi doktor. Üstelik birde 
cahillikle suçlamıştı Nuray'ı. Suçlu oymuş gibi. Nasıl anlatabilirdi ki olanları. Hem 
şimdi ne önemi vardı; kimin, kimlerin, geçmişin, evlendiği günün, kaderin, 
kadersizliğin... 
             Gerçek biraz sonra gireceği odadaydı. Gerisi boştu. Kızı iyileşsin başka bir şey 
istemiyordu artık. 
             İlaçlar, değişik tedavi şekilleri, umutlar, umutsuzluklarla dolu ikinci yıl da 
geride kalmıştı. 
             Sıcak bir Haziran günüydü. Nuray, elinde Burçin'in ilkokul diploması ile 
birlikte hastane koridorunda ilerliyordu. Sevinçliydi. Kızını da sevindirecekti. 
Hediyesini de ihmal etmemişti. Kucağın da kocaman hediye paketiyle girdiği odadan 
geri çıktı. 
            “Yanlış girdim galiba,” dedi içinden. Kafasını kaldırıp oda numarasına baktı. 
Doğru odaydı ama. Burçin yatağında yoktu. “Buhar odasında olmalı,” diye düşündü. 
Her zamanki hemşireyi aradı gözleri. Onun yerinde başka birini görünce yanına gitti. 
            “Buyurun,” dedi yeni hemşire. 
            “Şu odada yatan hastayı soracaktım,” dedi. ”Yatağı boş da”. 
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            “Bir alt kata aldık onu ama hasta yakınımısınız hanımefendi?” diye sordu. 
Yüzüne bakmadan konuşuyordu. Kızdı içinden Nuray. Halbuki öteki hemşireyle 
akraba gibi olmuşlardı. “Bu ne asık suratlı böyle,” dedi içinden. 
             Tekrar sordu hemşire, “Neyiniz oluyor hanımefendi?” 
             “Kızım oluyor” dedi. Gözlerinin içine bakmaya çalışarak. Hemşire gözlerini 
kaçırıyordu yine. Dizlerinin bağı çözüldü olduğu yere yığıldı kaldı. Anne yüreği 
hissetmişti olanları. 
            Aylar sonra kendine geldiğinde sorgulamaya gücü kalmamıştı Nuray'ın. 
Acısına kızgınlığını katıp gözyaşları ile harmanlıyordu. Meleğini sonsuz uykusuna 
yatırırken yardım etmeye çalışan kocasına haykırmak istemişti. “Ne kazandın?“ diye 
bas bas bağırmak istemişti ama sesi yoktu. “Hele bir de şimdi şu duvarların haline 
bak. Her yerde, 'Bu kalp seni unutur mu?' diye yazılar yazmış,” deyip gözlerini 
kapatıp öylece bir ömür kalmak istiyordu şimdi... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seyrek Belediyesi I. Öykü Yarışması Ödül Töreni sonrası Belediye Başkanı Nurgül Uçar tarafından kutlama 
ve ödül dağıtımı
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ŞİİRİNİ AL DA GEL ÜZERİNE… 
  
 "Şiirini Al da Gel ," İzmir'de şiir tutkunu dostların şiir adına yemekli 
toplantılarda bir araya gelmelerinin adıdır. Bu yemekli toplantılarda şiir 
tutkunu dostlar, kaşık şıkırtısız ortamda şiirler okurlar. 
 Kendi şiirlerini de okuyanlar olur. Şiir adına biraraya gelen dostlar 
farklı bir güzellik yaratmak istediler. 
 Şiir sevdalılarının kendi seslerinden kendi şiirlerini dinleyen dostlar, o 
şiirleri zaman içerisinde kendileri de okumak istediler. 
 "1. Şiirini Al da Gel "yapıtı bu düşünceden doğdu. Arkasından "Şiirini 
Al da Gel 2" gerçekleşti. Elinizdeki yapıt bu uğraşımızın üçüncü basamağı.  
 Sırada beraberce oluşturacağımız “Şiirini Al da Gel 4” ve “Şiirini Al da 
Gel 5” yapıtlarımız var. “Şiirini Al da Gel 5,” bu uğraşımızın dönüm noktası 
olacak. Altıncı ortak yapıtımız oluşturulacak seçici kurulumuzca ilk beşte 
yer alan şiirlerimizden doğacak. Altıncı ortak yapıtımız ikiyüz üçyüz sayfa 
arasında olacak. 
 Şiir İşliği olarak düşündüğüm bu birlikteliğimiz o zaman görevinin ilk 
basamağını tamamlayacak. 
 Belki de bu yolculuk uzun zaman diliminde yürüyüşümüzde yer alan 
başka dostlarla da  sürdürülür. 
 Uzun soluklu bu yol, şiir adına güzel bir yol olur. 
 Her şeyi zaman gösterecek.  
 "Şiirini Al da Gel," dizisini e-kitap olarak, birlikteliklerimizin  
görsellerini, uğraşımız üzerine bilgileri www.yilmazsunucu.com ve 
www.usakbilgibankası.com sitelerinden izleyebilirsiniz.  
 2012 yılından sonra yapacağımız birlikteliklerde sizleri aramızda, şiir-
lerinizi de yeni toplaşmalarımızda görmek isteriz. 
 Herkese her yönü ile sağlıklı ve şiir dolu bir yaşam dilerim. 
       
             Yılmaz  SUNUCU  
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 (Kostas Pandazoğlu isimli bir kişi bu ev 
üzerine Fransızca oylumlu bir kitap ya-
zıp tarihi gerçekleri çarpıtmış. Kısaca 
masal anlatmış. Bu masalın aslını 
www.yilmazsunucu.com ve 
www.usakbilgibankasi.com sitelerinin 
Uşak Yâren Evi  sayfasından okuyabilir-
siniz.) 
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UŞAK YAREN EVİ ÜZERİNE SON BİLGİLER... 

 

Arka sayfalardaki yazı ile düş dünyamdaki Uşak Yaren Evi ütopyam  

üzerine kitleyi 2005 yılından bu yana bilgilendirmeye çalışıyorum. 

Şu anda ütopyam üzerine farklı bir gelişme oldu. 

Düş dünyamdaki Uşak Yaren Evi ütopyamın bu yıl temeli atılıyor. Uşak'a 

öğrenim için gelen otuz altı kızımıza anahtarları kendilerinde olacak şe-

kilde düzenlenecek. On iki ayda da bitirilecek. 

Seyrek 'te gerçekleşecek ütopyamın ikinci basamağı için de en kısa sü-

rede sizlere muştu vereceğim. 

Öz kaynaklarımla sonuçlandıracağım bu oluşumların sırada  

demirbaşları da var. 

Buralarda konaklamak için seçilen öğrenci kızlarımızın insanca yaşama-

ları için bunları da tamamlayacağım. 

İmece benim yaşantımın kopmaz bir parçasıdır. 

Ütopyam içinde sizlerin de katkısı olsun diyorum.  

Menderes’in Develeri, Günah Yazma Allah’ım ve Uşak Ağzı Sözlüğü 

isimli yapıtlarımın yeni baskılarını yaptırdım. 

Sizin ve çevrenizdeki dostlarınızın bu yapıtlardan edinmek  için sunaca-

ğınız katkılar buralara belki televizyon, belki de beyaz eşya olacak.  

Bu uğraştaki başarımız, kitabın ve imecenin utkusu olacak  

Başarıya birlikte ulaşacağız. . .  

Y.S 
 




