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Kongre’nin Sunuşu
Sevgili arkadaşlar,
Kongre ödevimize sizi dinleyerek başladık. 9-18
yaşlarında 6230 arkadaşınızın görüşlerinden hareketle hazırladığımız Sesimizi Kim Duyacak! 2010
Çocuk Görüşü Raporu’nu 23 Nisan 2010 tarihinde
açıkladık. Sesinizi duyanlarla I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi ödevi için bir yıl boyunca çalıştık. Ve
size çocuk hakları kültürü kitaplığının ilk kitaplarını sunmayı başardık. Bunların sizler için, yalnız çocuk yaşlarda değil, büyüyünce de okuyacağınız başvuru kitapları hazırladık sizler için.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, bütün aşamalarında, çocuk ve yetişkinlerin yan yana oldukları ülke
ölçekli çocuk ödevi olarak gerçekleşti. Kongre’nin en
önemli amacı, Türkiye’de çocuklara önceliğin verilmesi. Bundan böyle, çocuklarla ilgili yapılacak her
işte çocuğun öncelikli yüksek yararının gözetilmesi
için bireyleri, toplumu ve Devlet’i göreve çağırıyoruz.

Artık çocukla ilgili her eksikliği izleyeceğiz ve sonuç
alıncaya kadar sizlerle birlikte hareket edeceğiz.
Kimlerle yola çıkacağız? Elbette önce çocuklarla. Gülümsediğinizin farkındayız! Evet, evet bundan böyle sizinle ilgili bütün karar süreçlerinde yetişkinlerin bir adım önünde olacaksınız. Türkiye’nin
sizi dinlemesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerekenlere önerilerde bulunacağız. 81 il 957 ilçeden
ve 30 bin köyden seçimle gelecek çocuk delegelerle
Türkiye Çocuk Meclisi kurulacak. 23 Nisan muhtarı,
kaymakamı, valisi, bakanı, başbakanı, meclis başkanı, cumhurbaşkanı oyununun heyecan vermediğinin
siz de farkındasınız …
Sizin adınıza yetişkinlerin konuşma hakkı yok
hiçbir yasada ve Sözleşme’de. Çok yalın ifadeyle çocuk olma, çocukluğunu yaşama ve yaşadığınız çağın tanığı olarak büyümenize bütün yetişkinlerin,
toplumun ve Devlet’in saygı duymasını arzu ediyoruz. Arzudan da öte, bunu istiyoruz. Bundan böyle sizin değil yetişkinlerin, iletişim araçlarının ve
Devlet’in sınavı başlayacak. Her yıl çocuk karnesi
düzenleyeceksiniz yetişkinlere, iletişim araçlarını
yönetenlere ve Devlet’e. Türkiye ile de sınırlı olmayacak çocuk karnesi: Çünkü, dünya çocuk karnesini düzenleme hakkı da öncelikle size ait. Siz de şimdiden, bir çocukta bütün çocukları düşünme çabası içine girerseniz, güzel bir dünyada yaşama haya-

limizin çok daha kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyoruz.
Siz de farkındasınız: Çocuklukla ilgili bu yeni başlangıcı yapabilmek, haklarınızı öğrenmek ve davranışa dönüştürmenizle mümkün olabilecek. Çocuk
hakları kültürü, çocuklar için demokrasi okulunun
ilk dersidir. Çocukların yetişkinlerle eşit haklara sahip olacağı çocuk cumhuriyeti’ne de demokrasi okuluyla ulaşabileceğiz.
Çocukların yalnızca sağlık, gelişme ve korunma
hakları yok. Görüşlerini açıklama ve ayrımcılığa karşı korunma hakları da var. Daha da önemlisi çocukların haklarını bilme ve savunma hakları var. Unutmayacağınız önemli bir nokta ise şu: Çocuk haklarını yalnızca çocukların öğrenmesi yetmez. Sizden
önce anne-babaların, öğretmenlerin, özetle bütün
yetişkinlerin ve toplumun da çocuk haklarını bilmesi ve hayata geçirilmeleri için de çalışmaları gerekir.
Devlet’i de unutmayın. Devlet de çocuklara verdiği
sözleri yerine getirmekle yükümlüdür.
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, yeni bir yol
haritası öneriyor ülkemize: Anayasa’dan başlamak
üzere, bütün yasaların çocuk haklarıyla uyumlu duruma getirilmesini. Çocuk hakları temelinde çocuk politikasının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini... Bütün bunları kim yapacak? Çocuklar, yetişkinler, toplum ve Devlet. Bundan böyle her-

kes çocuğun safında olacak; bireyler de, toplum da,
Devlet de…
O halde hepimiz ebeyiz. Çocuk ödevini hatırlatmak için şöyle sesleneceğiz herkese: Elim Sende!
Biz söz veriyoruz size: Hangi koşullarda olursanız
olun, kulağımız hep sizde çocuklar. Aklımız da sizde.
Her zaman sizden yana tarafız. Bundan böyle çocuktan yana taraf olmayanlara ise şöyle sesleneceğiz: Elimiz de gözümüz de sizde!
Hepsinden önemlisi sevgili çocuklar, kalbimiz sizde!..
Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı

Çocuklar İçin Hikâye Yazmak
Çocuklar için yazmanın zor olduğunu çocuklara
nasıl anlatabiliriz? Her yazar bu soruyu farklı açıklayabilir. Yine de yazarların ortak bir noktası olmalı. Bence, çocuğun baktığı yerden bakabilen ve çocuğun gördüğünü görebilen yazar çocuk yazarı olmayı
hak edebilir. Sizce de öyle değil mi ?
Dünyada çocuk kitabı yazan yazar sayısı gerçekten çok fazla. Son yıllarda bizde de çoğaldı çocuk kitabı yazarları. Bir yazarın iyi ya da kötü çocuk yazarı
olmasına kim karar vermeli ? Yayıncılar mı? Anneler
babalar mı? Öğretmenler mi? Eleştirmenler mi ? Çocuklar mı? Okuma davranışı olgunlaşmış anne-babanın çok özel katkıları olabilir kitap seçiminde. Öğretmenin de payı önemli. Bir yazarın çocuk yazarlığına karar verecek olanlar ise öncelikle okuduğunu
anlayan ve eleştirebilen çocuk okurlardır.
Evet, bir yazarın çocuk yazarı olup olmadığına ço-

cuklar karar verebilir. Bunu sınamak da kolay: Yetişkinlerin çocuklara okutmak istediği kitaplarla çocukların severek okuduğu kitaplar her dönemde
farklı olmuştur. Ancak, iyi çocuk kitabı önce çocukların farkına vardığı ve keşfettiği kitaptır…

. . .
Çocuklar için hikâye yazmak da zordur. Yazarın,
neleri yazacağı ve nasıl yazacağını bilmesi de yeterli değil hikâye yazmak için. Bazen yazdığı konu öylesine sınırlandırır ki yazarı, yazar, o konuyu bir türlü yazamaz. Çocuk sorunlarının her birinin yazarı
sınırlandırması ise doğaldır. Hem konuyu çocukların anlayacağı şekilde yazacak, hem de ilgili sorunun
nasıl doğru kavranacağını sezdirecek. Anlayacağınız,
bağırmadan konuşacak.
Hangi konuların daha özenli yazılması gerektiği
konusuna gelince: İstismar türleri: Psikolojik istismar. Fiziki istismar. Cinsel istismar. Ekonomik istismar. Çoğu yetişkinin anlamını bile bilmediği ihmal.
Daha açık söylemek gerekirse güç koşullarda yaşayan çocuklarla ilgili bütün konular: Ayrımcılık. Yoksulluk. Göç çocukları. Savaşlarda mağdur olan çocuklar… Daha yakınımızda yaşadığımız çocuk sorunlarını da sıralayabiliriz: Boşanmış anne-babaların çocukları. Terkedilen çocuklar. Kayıp çocuklar.
Taş attırılan çocuklar. Gördüğünüz gibi çocuk yazarlarının işi gerçekten de zor…

Çocuk edebiyatı içinde sorun odaklı türlerde yazmanın zorluğu çocuk gerçeğini bilmekle ve sorumluluk duygusuyla aşılabilir. Yazarların, çocuk olma ve
çocuk gibi yaşama hakkına saygı duymaları gerekir
önce. Yazar, çocuğu dolaylı-dolaysız incitecek anlatımlardan kaçınır; kaçınmalı da. Sorunlarla yüzleşmek ve sorunları aşmak için masal, fantastik roman,
tiyatro gibi türleri de tercih edebilir. Her türün kendine özgü zorluklarının olması da doğaldır.

. . .
Elinizdeki kitap, çocuk kitabı yazarları tarafından
yazıldı. Çocuk olarak ilk kez siz okuyacaksınız bu
hikâyeleri. Haksızlık etmeyelim yazarlarımıza. Belki
de sıcağı sıcağına, önce çocuklara okutmuş olabilirler hikâyelerini.
Çocuk Hakları Hikâye Kitabı’ndaki 24 yeni yazılmış ve yayımlanmamış hikâye için kısaca şunları
söyleyebilirim size: Her biri bağırmadan ve incitmeden bir çocuk sorununu anlatıyor. Hikâyelere çocuk
hakları kültürü duyarlılığı başarıyla yansıtılmış. Çocuk sorunlarını anlatırken acındırmıyor okuru yazarlar. Gerçek hayatta yaşanan çocuk sorunlarının
nasıl aşılacağı yalnızca sezdiriliyor. Yine de, çocuğun öncelikli yüksek yararı gözetilerek yazılmış olan
bu hikâyelerin, sorun odaklı türün iyi örnekleri olup
olmadığına siz karar vermelisiniz…

Kitapta sizi ilgilendiren diğer armağanlardan da
söz etmeliyim: Yazarlar, kısaca, sizler için çocukluk
günlerini deneme türünde yazdılar. Çocukluk fotoğrafları ile sizi bekliyorlar sayfalar arasında. Okuyun
göreceksiniz, hiç biri çocukluğundan şikayet etmiyor. Çünkü her dönemde dünyanın bütün çocuklarının harika bir çocukluk yaşadığının farkında bu kitabın yazarları. Size de şöyle sesleniyorlar: Siz de değerini bilin çocukluğunuzun; her şeye rağmen çocukluğunuzu yaşamaktan geri durmayın.
Bu kitabı okuduktan sonra saklamalısınız. Günün
birinde siz de çocukluk hikâyenizi yazar, çocukluk
fotoğrafınızı bu kitabın sayfaları arasına koyarsınız.
Kim bilir, belki de günün birinde çocuk kitabı yazarı olursunuz. İçinizdeki hikâyeciyi uyandıran elinizdeki kitabın yazarlarını hatırlamayı da unutmayın
e mi!...

Mustafa Ruhi Şirin
5 Aralık 2010, Tarabya

Aynaya Gülerek Bak
Çocuk Hakları Hikâye Kitabı



Muzaffer Ýzgü

Sıcak Ekmek
Babam kaç gündür hasta yatıyordu, bilmiyorum.
Kondumuzun bir odası vardı, mutfağımız, banyomuz, oturma odamız, yatak odamız. Yerde yatardık.
Babam duvarın yanında yatardı. Yine orada yatıyordu. Babamın yatması demek, eve hiç para girmiyor
demekti. Zaten birikmiş paramız da yoktu. Evimizde bulgurumuz, mercimeğimiz, kuyruk yağımız vardı. Ama ekmek gerekliydi.
Kalekapısı’ndaki Andaç Fırını’ndan borç alıyorduk. O zamanlar bakkallarda ekmek satılmazdı.
Borç aldığımızın kaçıncı günüydü bilmiyorum, benim beyaz torbama ekmekleri koyan uzun boylu Ramazan amca, “Baban iyi olmadı mı Muzaffer?” diye
sordu.
İçim hırp etti. Galiba Ramazan amca ekmeği kesecekti, vermeyecekti.
Bir gün sonra içimde bin bir kuşkuyla fırına gittim. Ramazan Amca yine ekmekleri sayıyordu. Oh
nasıl sevinmiştim. Aç kalmayacaktık.
18 |
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“Muzaffer, sana bir iş versek yapar mısın?” diye
sordu.
Başımı salladım.
“Okuluna yine gidebileceksin. Fırına gece üç buçukta, dörtte geleceksin, hamur tartacaksın…”
Gece iş bitince eve, sonra okula. Annem ne derdi?
Aç kalmamak, ekmeksiz kalmamak için çalışırdım.
Annem hep tavana baktı, sonra gözlerime. Bana
sordu:
“Sen ne diyorsun Muzaffer?”
“Çalışırım anne…” dedim.
O gece uykumu almadan fırına gittim, ardımda
da beni seven bir sokak köpeği. Elbette zor oldu. Önceleri elime aldığım hamuru bir türlü istediğim ağırlıkta tartamıyordum. Ama sonra, terazinin kefesine
attığım her hamur parçası hemen hemen aynı ağırlıktaydı.
Sabahları yedide eve gidiyordum. Kara zeytinle
kahvaltımı yapıp, okul yolunu tutuyordum.
Karşılığında ne mi alıyordum?
Tastamam sekiz ekmek.
Dört ekmek borcumuz sayılıyordu. Ramazan
Amca torbama dört ekmek koyuyordu.
Ekmeği elliyordum, sıcaklığını duyumsuyordum,
içim titriyor, coşkuyla, mutlulukla ekmeklere bakıyordum. Yani ben ekmek kazanıyordum, evimizin
ekmeğini kazanıyordum. O mutlulukla somunun
Aynaya Gülerek Bak
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başını koparıyor, beni izleyen sokak köpeğine atıyordum.
Erken yatıyordum, saat on sekizde yatakta oluyordum. Yine de uykumu alamıyordum. Ama olsun,
ekmeğimi kazanıyordum ya…
Gözlerimi ovuşturup giderken konaklara, evlere bakıyordum. Bu konaklarda da, evlerde de benim
gibi çocukların olduğunu düşünüyordum. Onlar
mışıl mışıl uyurken, ben niçin gecenin yarısında ekmeğimi kazanmaya gidiyordum? Bunu bir türlü düşünemiyordum. Salt, “Yoksuluz” diyordum.
Olsun, evime ekmek götürüyordum ya.
Bekçi amcayla karşılaşıyorduk.
“Korkmuyor musun bu gece zamanı Muzaffer?”
diyordu.
“Akbaş var ya” diyordum, sokak köpeğini gösteriyordum. Sonra ekliyordum:
“Evimize ekmek götürüyorum bekçi amca… ekmeğimizi kazanıyorum bekçi amca” diyordum.
Ekmeği, açlığı beynime kazıyordum.
Koltuğumun altındaki ekmek çıkınının sıcaklığı
bana güven veriyordu, kendime güvenimi arttırıyordu.

20 |
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Pelin’i Özlesem
Kime anlatayım, kime anlatayım?
En iyisi Papatya’ya anlatayım. Papatya kim mi?
Bebeğim canım. Ben onun gözlerini papatyaya benzettim. Annem onu bana verir vermez hemen adını koydum:
“Senin adın Papatya anladın mı bebecik?..” dedim.
Kimse görmedi ama ben gördüm, hemen başını
salladı…
İşte bak, sana anlatacağım Papatya, hem saçlarını
tarayacağım, hem de bir bir sana anlatacağım. Hayır
hayır, Pelin duymaz. Onu az önce uyuttum. Uyuturken ona şarkı bile söyledim. Böyle gözlerini kapadı
ve uyudu.
Ben var ya, gelecek yıl okula başlayacağım. Öyle
çok istiyorum ki… Karşı dairede oturan Burcu anlattı. Uf uf uf, okulun kocaman bahçesinde bir koşuyor, bir koşuyormuşsun ki sana kimse karışmıyormuş. Sonra canın isterse arkadaşlarınla top da oynayabiliyormuşsun, dans da edebiliyormuşsun, şarkı da söyleyebiliyormuşsun. İstersen çizgi oynar, istersen seksek oynarmışsın. Ben bu oyunları bilmiyorum ki. Ama Burcu biliyor. Burcu zaten sokağa da
Aynaya Gülerek Bak
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çıkıyor… şimdi şu pencereden birlikte baksak kaç
çocuğun sokakta oynadığını görürdü.
Ama ben hiç oynamadım ki Papatya… oynadım
mı, oynamadım mı bilmiyorum ki… Ben hep kardeşime baktım. Biliyorsun onun adını, Pelin. Benimkini de sen biliyorsun, Selin… Papatya, canım sokağa çıkmak istiyor, oyun oynamak istiyor… Bak bak
bak sesleri duyuyor musun? Mutlaka saklambaç oynuyorlardır. Belki de oyuncak bebeklerini almış sokağa çıkmışlardır…
Hayır, pencereden bakmak istemiyorum.
Hıh, babaannem Pelin’e bakamazmış, sıkıntılıymış.
Sıkıntı ne Papatya, sen biliyor musun? Babaannem durmadan of of diyor. Sonra balon gibi “Poooff ” diye bir ses çıkarıyor. İşte bu ofla, pof mu sıkıntı? Yüreği de daralıyormuş. Yürek ne Papatya?
Cık, bilmiyorum.
Annemi çok seviyorum, babamı da çok seviyorum… Yo yoo Pelin’i de çok seviyorum. Şimdi yanına varsam, başımı başına uzatsam, mışıl mışıl sesini
duysam da, saçını da şöyle bir okşayıversem…
Annem de çalışıyor. Salt pazarları çalışmıyor.
Ama o günde evde çalışıyor. Uf uff öyle çok işi var
ki annemin…
“Ay Selin, bak şu dağ gibi yığılmış çamaşırlar yıkanacak, şayet kurursa ütülenecek, ev silinecek, süpürülecek, tozlar alınacak, yemek yapılacak, dikiş
dikilecek ve yemek yapılacak.”
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Canım anneciğim bana sorar:
“Canın ne istiyor Selin?”
“Patates kızartması”
“Annesi ona bir tabak patates kızartması yapacak…
Sen yalnız kardeşinle odada oyna, hiç dışarı çıkmayın.
Ben de şu işleri bitireyim, sonra patates kızartayım…”
Oysa ki bugün Pazar… sokaktan gelen seslerden
belli değil mi? Bütün çocuklar sokakta, yalnız Selin
yok… Selin nerede? Kardeşiyle ufak odada. O ufak
odada ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar…
Yoooo, oynamıyoruz, ben Pelin’e bakıyorum.
Çünkü o daha üç yaşında. Benimle oynamaz ki. Biraz sonra ağlar, biraz sonra güler, biraz sonra bağırır. Hele arada bir seni yere fırlatması yok mu Papatya?
“Canın acıyor değil mi Papatya?”
Acıyor, acıyor, anlıyorum. Bazen de beni kaktırıp,
kapıyı açıp bangır bangır bağırıyor,
“Anneeeee!..”
Annem koşup geliyor.
“N’oldu Pelinim, n’oldu yavrum?”
Yanıtı ben veriyorum,
“Bir şey yok anne…”
“Az işim kaldı Selin, onu da bitireyim…”
Annemin işi hiç bitmez. Ona babam da yardım
edemez. Çünkü babam pazar günleri de işe gidiyor.
“Söylesene bana Papatya, niçin Burcu’nun babaAynaya Gülerek Bak

| 23

sı pazar günleri işe gitmez? Hem onun annesi de çalışmıyor ki”
Hı bak şimdi ne diyorum, babam pazar günleri
çalışmasa, anneme yardım etse, çamaşırı o yıkasa,
ütüyü o yapsa, bana da, “Haydi Selin, sen sokağa çık,
arkadaşlarınla oyna” dese…
Uf uçarım değil mi? Uçarım ya!
Ama benim arkadaşım da yok. Ne çok isterim
Burcu’nun bize gelmesini. Ama gelmiyor ki. Pencereden bağırıyorum,
“Burcu, bize gelsene” diyorum.
Omzunu kaldırıyor, pencereme bakmıyor bile,
“Buradaki oyunlar daha güzel…”diyor.
Ben de biliyorum oradaki oyunların daha güzel
olduğunu.
Kapının zili çalıyor,
“Hıh, Burcu geldi” diyorum.
“Kimsin?” diye soruyorum.
“Benim kızım, babaannen” diyor.
Aaa öğle olmuş, babaannem gelmiş, bizim öğle
yemeğimizi yedirecek. Annemin yaptığı yemeği ısıtacak, önümüze koyacak, oflayacak, puflayacak, bugün de sırtına bir ağrının yapıştığını söyleyecek…
“Hasta hasta geldim” diyecek…
Son lokmamıza dek bekleyecek. Tabakları kaldıracak. Saçlarımızı okşayacak,
“Kardeşine iyi bak Selin” diyecek, belini tuta tuta
çekip evine gidecek.
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Hayır, hayır babaannemi de seviyorum. Ama bize
masal anlatmıyor ki, şarkı söylemiyor ki, çocukluğunu anlatmıyor ki,
“Gelin sizi parka götüreyim” demiyor ki…
Annem beni öyle sıkı tutardı ki,
“Kapıyı kimseye açmayacaksın Selin… yalnız
Burcu’nun sesini duyarsan açacaksın…”
Burcu gelmiyor ki…
“Sonra sakın ha, kardeşini alıp da sokağa çıkmak
yok. Yani bir duyarsam, bir söyleyen olursa…”
Ne yapar annem acaba?
Hayır, hayır Pelin’i alıp sokağa zaten çıkmam.
Evde, Pelin nerede bilirim. Pelin, tuvalette, Pelin mutfakta, Pelin salonda, Pelin odamızda. Zaten ben hep
onun ardı sıra koşarım. Tuvalette başında beklerim,
mutfakta başında beklerim. O parmağıyla gösterir…
“Abla elma” der…
Elmayı yıkar, eline veririm.
Ah, bir güncük olsun annem hava kararmadan
gelse ya…
Yoo, gelmez… ille de hava kararacak, çocuklar bir
bir evlerine gidecekler, ondan sonra gelecek…
Olsun.. yine de çok sevinirim. Zaten ikide bir
pencereden bakarım, annem geliyor mu, gelmiyor
mu diye? Uf annemi bir görürsem, bağırıveriyorum,
“Annem geliyor Pelin, annem geliyor! . . ”
Annem hep bir şeyler getirir, bana, Pelin’e.
Aynaya Gülerek Bak
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Ama annem bir gün olsun böyle çocuklar sokakta çığlıklar atarken gelse ya… Ben de sokağa koşsam,
ben de çığlıklar atsam. Annemin en büyük hediyesi
bana bu çığlıklar olacak.
Ama annem gelmez! . .
Babam hiç gelmez… Bazen biz akşam yemeğimizi yeriz, babam ondan sonra gelir. Hem de öyle yorgundur ki… Şöyle yemeğini yer, bir yöresine bakınır, sonra da gider uyur…
Uyur, çünkü sabah çok erken kalkacak.
Anneciğim öyle değil, benle kardeşim kahvaltımızı yaparız, annem ondan sonra gider.
Bazen düşler görürüm Papatya. Sen de görürsün
canım.
Sokaktayım… Sen de kucağımdasın. Öteki çocuklar da oyuncak bebeklerini getirmişler… Ama siz
bebekler hep konuşuyorsunuz… Biz de sizi kahkahalarla izliyoruz. Uyku zamanınız geliyor, seni Burcu alıyor, ben de Burcu’nun bebeğini alıyorum, uyutuyoruz. Sonra ne mi yapıyoruz? Burcu’yla koşuyoruz, birbirimizi yakalamaya çalışıyoruz. Ama Burcu
beni bir türlü yakalayamıyor. Bir anda öteki kızların
yanında oluyoruz… Haydi, oğlanlar kızlar, karşılıklı top oynuyoruz…
Ah Papatya ah, şu kış bitse, sonra yaz gelse, okullar açılsa, ben de okula gitsem…
Gitsem de okulda oynarken Pelin’i özlesem…
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Gülten Dayýoðlu

Ben Çocukken
Çocukluğumda epey bir zorluk yaşadım. En büyük zorluk annemle babamın ayrılmasıydı. İki arada bir derede yaşamak, bana acı veriyordu. Ancak
neşeli ve dışa dönük bir yapım vardı. Arkadaş canlısıydım. Bu nedenle ev içindeki sıkıntıları, arkadaşlarımla oyunlar kurarak unuttuğumu düşünüyorum.
Hiç yalnız kalmazdım. Arkadaşlarım, her oyunda
beni aralarında görmek isterlerdi.
Pek de yaramazdım. En çok ağaç tepelerine tırmanmayı severdim. Pek çok kez ağaçtan düştüm.
Ama yine de bu huyumdan vazgeçmedim. Gençlik
yıllarımda bile ağaca çıkma tutkum sürdü. Çamurdan çanak çömlekle, fırın yapmayı da pek severdim.
Harman yerinde döğene binmek, buğday sapı taşıyan kağnıların arkasına asılmak, eşeğe binmek, kedi
köpeklerle oynamak da en sevdiğim eylemlerdendi.
Arkadaşlarımla kavga da ederdim. Yine de çabuk
barışırdık. Çelik çomak oynarken, arkadaşımın fırlattığı çomak, az kalsın gözümü kör ediyordu. Ama
yine de o arkadaşıma küsmedim. Sek sek, beş taş,
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elim sende, saklambaç, yakan top, uzun eşek oyunlarını oynamaya doyamazdım.
Anneme çok düşkündüm. Ama, yaramazlıklarımla
sık sık, onun yüreğinin ağzına gelmesine neden olurdum. Katıksız bir Anadolu kadını olan annem, yaramazlıklarım karşısında yaşadığı korkuları: “öldüm öldüm dirildim” deyimiyle ifade ederken, bir kez bile
bana el kaldırmadı. Ama, babamda kaldığım zamanlarda aynı yaramazlıkları yaparsam, dayağı yerdim.
Okul sürecinde doğrusu, çalışkan bir çocuktum.
Sorumluluk almaktan da kaçınmazdım. Büyükler
için kötü yanlarımdan biri, çok soru sormamdı. “Kızım yeter gayri sus! Çenene yedi değirmenin çakıldağı takılmış sanki. Durmadan konuşup, üstümüze
yağmur gibi soru yağdırıyorsun!” diye paylarlardı.
Tez canlı olmam da büyüklerin hoşuna gitmezdi.
Böyle durumlarda “Acelen ne? Dokuz ay ananın karnında nasıl bekledin?” diye çıkışırlardı. Bir konuyla
ilgili olarak, büyüklerin yanında, yaşımı başımı aşan
bir görüş bildirdiğimde: “Sen sus, etten evvel çömleğe düşme.” diyerek terslerlerdi. O dönemin büyükleri, ağzına vur lokmasını al, türünden çocuk istiyorlardı. Ama ben…
İyi ki de bir bölümü köyde geçen çocukluğumda,
zorluklar içinde de olsa, her türden yaşam deneyimi
edinme olanağı bulmuşum. Eğer, analı babalı bir yuvada, el bebek gül bebek bir çocukluk geçirseydim,
İlk romanım olan FADİŞ’i ve öteki eserlerimi, öylesine, tadıyla tuzuyla yazamazdım, diye düşünüyorum.
Aynaya Gülerek Bak

| 29

Pati’nin Zihnindeki Kördüğümler
Ben, berber Hasip’in kedisiyim. Kendisi beni,
minicik bir enikken sokakta bulmuştu. Birbirimizi
pek sevdik. Evlenirken beni baba evinde bırakmadı.
Kendi evine götürdü. Ne var ki, Güler yenge bana bir
türlü ısınamadı. Evden gitmemi istedi. Hasip usta
beni sokağa atabilir mi? Omuzuna atıp dükkâna getirdi. Yedi yıldır berber dükkânında yaşıyorum. Önceleri evden kovulduğuma çok üzülmüştüm. Meğer
boşa dertlenmişim. Dükkânda öyle bir eğleniyorum
ki!.. Eğlenmek bir yana saç sakal tıraşına gelenlerden, neler öğreniyorum bir bilseniz! Ancak, bunca
bilgiye karşın hâlâ, insanlarla ilgili olarak, zihnimde
oluşan kör düğümleri, çözemedim gitti.
Bu durumuma üzülüyorum. Ama elimden bir şey
gelmiyor. Eh, ne de olsa ben kediyim! diyerek kendimi avutup, yaşamımı sürdürüyorum.
Hasip ustanın Erdal adında bir çırağı var. O da
beni pek seviyor.
Ustama tıraş olmaya gelen, kelli felli beylerle de
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içli dışlı olduk. Başımı okşayıp sırtımı sıvazlayanlar
yanında, insanmışım gibi, hatırımı soranlar bile oluyor. İçlerinden biri var ki, tıraş olurken beni kucağına almadan duramaz. Bu arada evdeki kedisini överken, adeta kendinden geçiyor.
Hasip usta iyi bir insan. Ancak çırak Erdal’la başı
dertte. Çocuk suskun, uyuşuk ve tembel. Zaten bu
yüzden okulda da başarılı olamamış. Anası onu ustama getirdiğinde:
“Hasip usta, bu oğlanın okuyacağı filan yok. En
iyisi ona saç sakal tıraşını öğret. Elinde altın bileziği
olsun. Çocuğun eti senin, kemiği benim. Seni üzerse, Allah yarattı deme ha! Bildiğin gibi başımda üç
çocuk var. Hepsi de yiyici. Olsa da yedirsek bir şey
değil. Bizde de yok ki! Bu bari, eve üç beş kuruş getirsin diyorum. Hani bahşişler filan!..”
Çırak Erdal’ın annesi, uzaktan Hasip ustanın akrabası oluyor. Hasip usta sanırım, bu vurdumduymaz oğlanın kahrını, akrabalık nedeniyle çekiyor.
Erdal aslında iyi bir çocuk. Hasip usta gibi, ne
yese bana tattırır. Bahşişin bol olduğu günlerde, yandaki kebapçıdan, yarım ekmek arası döner alır. Benim gibi onun da en sevdiği yemek döner. Bazen çok
aç oluyor. Beni unutup, hepsini yutuyor dönerli ekmeğin. Ben de çöp kutusuna attığı peçeteyi koklamakla yetiniyorum. Ama, böyle hataları arada bir
yapıyor Allah’tan.
Dükkâna gelen giden olmadığı zaman, beni kucağına alır. Öyle bir sevip okşar ki!.. Sevinçten uçarım.
Aynaya Gülerek Bak
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Öyle zamanlarda, tüm hatalarını unuturum Erdal’ın.
Ustadan azar işitince, dönüp bana bakar. Sanırım
itilip kakılmak ağırına gidiyor. Anladığım kadarıyla, benim önümde küçük düşmek istemiyor. Çünkü
o kendini, benim büyüğüm olarak görüyor. Kedice
sezgilerimle anlıyorum onun bu hallerini.
Bahşiş vermeyenlere nasıl kızdığını da anında anlıyorum. Hemen yüzü bulutlanıyor. Adamın arkasından bakarken, kaşları çatılıyor. Onun bu suratsız
halini hiç sevmiyorum. Çünkü sıkıntılı olduğunda,
benimle hiç ilgilenmiyor. Bazen “Pisst” diyerek, yanından kovaladığı bile oluyor. Eee, kim sever böylesini!
Okullar kapandığı gün, Erdal damdan düşmüşe döndü. Çünkü dükkâna gelen beylerden biri, oğlunu, yaşam deneyimi edinsin diye, bizim dükkâna
çıraklığa verdi. Oğlan bir ay çalışacaktı. Sonra ailece Bodrum’a tatile gideceklerdi. Oğlanın babası, çok
varlıklı ama, çocukluğunda aşçı dükkânında çıraklık
yapmış. Orada hayatı öğrenmiş miş miş... Oğlunun
bir ay, berber çıraklığı yapıp, paranın nasıl kazanıldığını öğrenmesi gerekiyormuş.
Oğlunu Hasip ustaya teslim ederken, eti senin kemiği benim demedi ama: “Yerleri süpürüp silecek.
Tıraş olanların üstbaşlarını fırçalayıp, kılı, tüyü iyice temizleyecek. Aynaların tozunu alacak, tıraş aletlerini yıkayıp kurulayacak.” diye bir sürü buyrukta
bulundu.
Hasip usta onu dinlerken, bıyık altından gülüm32 |
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süyordu Ama adamın hatırını kırmadı. Babasının
yanında yeni çırağına, yapacağı işleri bir bir anlattı.
Tembellikten hoşlanmadığını söylerken, gözleri bizim Erdal’a kaydı.
Zengin adamın oğlu Mehmet, özel bir okulda öğrenim görüyordu. Beşinci sınıfa geçmişti. Notları da
hepten pekiyiydi. Kendisini hem ben hem de Erdal
iyi tanıyorduk. Küçüklüğünden beri saçlarını, Hasip
usta keserdi.
Mehmet, güleç yüzlü, neşeli ve terbiyeli bir çocuktu. Ustaya, Erdal gibi SEN demiyor, SİZ diyordu. Öğlen olunca, evden getirdiği sandöviçlerle yıkanıp soyulmuş, meyvaları yiyordu. Yemeği bitince
hemen, ellerini ağzını yıkıyordu. Ötedenberi bana
hep uzak dururdu. Ama Erdal, kimseyi tırmalamadığımı, çok uysal bir kedi olduğumu anlatınca, kısa
sürede bana alıştı. Ben de ona alıştım. Kucağına aldığında, başımı omuzuna koyup, keyif yapıyordum.
Mehmet’in saçları ve giysileri pek temizdi.
Bunca laf ettim de sizlere adımı söylemeyi unuttum. Hasip usta geçmişte bana, Pati adını koymuştu. Pati aşağıya, Pati yukarıya diye diye, bu günlere geldik. Hasip ustayı bilmem ama ben, iki çırakla pek mutluydum. Sadece ben mi? Çıraklar da mutluydular.
Nerden mi biliyorum? İnsanların arasında onca
yaş yaşadım, laf dinledim, gün gördüm. İki çocuğun
sıkıntılı ya da mutlu olduklarını, soluk alışlarından
anlayabiliyorum.
Aynaya Gülerek Bak
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Ne var ki, bu mutluluk, birkaç gün sürdü sürmedi. Neşesi kaçan ilk kişi Erdal oldu. Çünkü, dükkâna
Mehmet’in babasının pek çok arkadaşı, tıraş olmaya geliyor. Hepsi de Mehmet’i tanıdığı için, çıraklık
yapmasını övgüyle karşılıyorlar. Çoğu, çocuğun sırtını sıvazlıyor ya da başını okşuyor. Bu davranışları
yetmiyor gibi, bir de ona bolca bahşiş verme yarışına girmiş gibiler.
Oysa Erdal’ın kazancı, hızla azalıyor. Bu durum,
hem onun hem de annesinin canını sıkmaya başlamış anlaşılan. Öyle olmasa, annesi dükkâna gelip ustadan hesap sorar mıydı? Kadın, gözlerini Mehmet’e
dikerek:
“Hasip usta, bu oğlan zengin çocuğuymuş. Keşke
onu çırak almasaydın da oğlumun bahşişlerini engellemeseydi!” demesin mi?
Bu kez Hasip ustanın neşesi kaçtı. Kadına bir ay
sabretmesini söyledi. Ama kadın:
“Oğlumun eve getirdiği bahşişlere güvenerek,
borçla kışlık odun kömür almıştım.” dedi.
Bu olaydan sonra, Erdal’ın yüzü hiç gülmez oldu.
Herkes surat asınca, olan Mehmet’e oldu. O da suçluymuş gibi, süklüm püklüm bir hallere büründü.
Sana ne oluyor diyeceksiniz ama, benim de neşem
kaçtı. Çünkü beni kimse sevip okşamıyor. Erdal, ekmek arası döner alamadığı için, ağzıma bir lokma
et girmiyor. Hasip usta beni hazır kedi mamalarıyla
besliyor. Onları hiç sevmiyorum. Açıkçası et kokusu
sinmiş kuru ekmeği bile, kuru mamaya yeğliyorum.
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Tüm bu sıkıntılar, dükkâna kara bulut gibi çöktü.
Erdal ile ben, elbette Mehmet ve hatta belki, Hasip usta bile, otuz günün dolmasını, iple çeker olduk.
Sonunda, bir ay doldu. Mehmet’in çıraklığı bitti. Akşamüstü, babası onu almaya geldi. Hasip ustaya teşekkür ederken, Erdal’ın eline de bir zarf tutuşturdu:
“Bir ay boyunca, Mehmet senin hakkını yedi.
Zarftaki parayı annene götür.” dedi.
O anda hepimiz, eski neşemize kavuştuk. Ama,
bu olay nedeniyle benim zihnimdeki düğümlere, bir
yenisi daha eklendi. İşinin adı ne, olup bitenleri dök
düşün, düğümü çöz diyeceksiniz, ama demesi kolay.
Hele bir siz çözün de görelim!..

Aynaya Gülerek Bak
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Melek Güngör

Geçmiş ve Bugün
Küçükken her şeyin iyiye gideceğini, daha güzel
bir dünyaya doğru gittiğimizi düşünür, buna inanırdım. Oysa bugün yaşadığımız dünya benim düşlediğim dünyaya hiç benzemiyor.
Aslında çocukluğumdaki güzel şeyleri anlatmak
ne kolay olurdu. Doğduğum ve yaşadığım yerlerin
güzelliğini, ilişkilerin içtenliğini, neşeli, komik olayları anlatmak isterdim. Oysa o güzelliklerle birlikte etrafımda yaşanan bir yığın trajedinin de benimle birlikte bugüne kadar geldiğini görmekteyim. Giderek küçülen günümüz dünyasında bu trajediler
alabildiğince çoğaldı; küçücük yaşlarında çalışmaya
mecbur çocuklar, eğitim almaları engellenen kızlar,
on yaşında seksenlik ihtiyarlara verilen küçücük gelinler…
Çocukken yaşadığımız evin önündeki yol küçük
bir meydana açılmaktaydı ve meydanda da bir çocuk yuvası vardı. Şimdi bu yuvalara yetiştirme yurdu deniyor.
O yıllarda zengin insanlar bile gösteriş yapmaz38 |
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dı. Kentin en zengin ailesinin kızı olan sınıf arkadaşımın zenginliğinin tek göstergesi bir yıl içinde ona
dikilen iki önlüktü. Herhalde komşu çocuk yuvasının nasıl olabileceğini tahmin edersiniz. Yuva çocuklarının çoğu okula takunya ile gidiyordu ama
dertleri bu değildi. Yoksulluk onlar için bir yaşam
biçimiydi ve daha çok kimsesizlikleri yüzünden acı
çekiyorlardı.
Yuvaya her gittiğimde gördüğüm, girişe asılı güzel çizilmiş bir resim beni her seferinde dehşete düşürürdü. Orada büyüyüp, yetişkin olunca ayrılmış
bir delikanlı tarafından yapılmıştı. Bu bir mezarlık
resmiydi ve karanlıkta, kucağında bebeği, korkuyla
mezarlıktan kaçmaya çalışan bir kadını gösteriyordu. Arka planda ise elinde tırpanıyla onu gözleyen
Azrail vardı. Bugün bile o delikanlının ruhunda kopan ve ona o resmi yaptıran fırtınayı anımsadıkça
içim titrer.
Asıl sözünü etmek istediğim ise ilkokul üçüncü
sınıfta bizimle okuyan bir yuvalı kız. Yaşı sanırım on
ikiydi. Birkaç gün okula gelmedi, hasta olduğunu sanıyorduk. Bir gün kapı açıldı ve kızcağız bir öğretmenle birlikte sınıfa girdi. Öğretmen onun evlenip
gelin gideceğini ve bize veda etmek istediğini söyledi. Yaşı bizden büyük olduğu için sınıfta bizimle pek
arkadaşlık etmeyen kızın gözlerindeki yaşlarla bizlere bakışını hiç unutamadım.
Başta da söyledim ya, ben eskiden yıllar geçtikçe
her şeyin daha iyiye gideceğini düşünürdüm…
Aynaya Gülerek Bak

| 39

Al Simitimden Ye
“Amca, neden iteliyorsun, sıradayım ben” dedi İsmail arkasındaki iyi giyimli şişman adama.
“Ne sırası, çekil önümden velet, adam olmuş da
sıraya girmiş” diye söylenen adam çocuğu iterek sıradan çıkardı. İsmail’in önünde duran ağabeyi kardeşine yapılana çok kızmıştı; “amca ağır ol, sıra diye
bir şey var” diye söylendi.
“Bir sen eksiktin, bu veletler yüzünden iftar çadırında düzen diye bir şey kalmıyor. Hey görevli, al bu
çapulcuları buradan!” diye haykırdı adam pahalı yüzüklü elini sallayarak.
Olayı uzaktan izleyen görevli hemen koşup geldi.
“Bu serserilere niye izin veriyorsunuz? Onların yüzünden ağız tadıyla bir iftar açamıyoruz, sizi
şikâyet edeceğim” diye bağırdı adam.
İri yarı görevli İsmail ve ağabeyini kolundan tuttuğu gibi oradan uzaklaştırdı. Diğer bekleyenler ise
sıradan iki kişi eksileceği için şişman adamdan yana
olup seslerini çıkarmamışlardı.
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“Haklısınız beyim, ama onlara bir türlü mani olamıyoruz, her yerden çıkıyor ve aç kurtlar gibi de yemeklere saldırıyorlar. Merak etme ben kolluyorum
artık gelemezler” dedi görevli.
İsmail ve ağabeyi sabah okuldan beri düşünü kurdukları etli kuru fasulye, pilav ve turşuyu artık yiyemeyeceklerini anlamışlardı. Çaresiz, gidip yandaki
bir duvarın üzerine oturdular.
“Bizim de iftar çadırına girmeye hakkımız var.
Üstelik bu akşamki yemeği benim en sevdiğim türkücü veriyor” diye isyan etti İsmail.
“Sen şükret boya sandığını kırmadılar” dedi ağabeyi.
Okuldan sonra günlük nafakasını çıkardığı sandığa sıkıca sarılan İsmail, “Ama bu haksızlık. Okulda bize her insanın doğduğu andan itibaren bir birey
olduğu ve hakları bulunduğu öğretildi” dedi.
“Demek ki yokmuş ve o zengin amcanın çadırdaki iftar yemeğine bizden daha çok hakkı varmış.
Bak, iftar topu patladı, al cebimdeki simidimin yarısıyla iftarını aç, aç kalma” dedi ağabeyi. Aslında kardeşinden çok isyanlar içerisindeydi ama bir şey yapabilecek durumda değildi.
İsmail içini çekerek artık taş gibi olmuş simide
baktı, ‘yok, istemem’ dedi.

Aynaya Gülerek Bak
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Mehmet Güler

Elim Sende
Çocukluğumda parayla alınan oyuncağım hiç olmadı. Tümünü ben yaptım…
Çamurdan, taştan, tahtadan yaptığım adamları
hiç unutmuyorum. Bunlar şişman, zayıf, uzun, kısa,
göbeklilerdi. Düşlerimi, umutlarımı, gizlerimi onlara anlatmıştım. Beni sabırla dinleyenler, karşı koyanlar vardı. İçlerinde çok neşeliler, hiç gülmeyenler
de çıkmıştı. Olsun. Tümünü çok sevmiştim…
Tekerlekleri kabak olan arabalar yapmıştım. Tozlu yollarda kocaman izler bırakarak yol alırlardı.
Güçlülerdi. Neler götürmemiş, neler getirmemiştim ki o arabalarla. İçlerinde çok hızlı gidenler vardı. Onlarla dünyayı dolaştım desem abartı olmaz.
Taklidini yapabildiğim seslerden birisi hâlâ araba ve
korna sesidir…
Bir gün kocaman uçurtma yaptım. Evimizde ne
kadar ip var, tümünü uçurtmama bağladım. İpler
yetmeyince arkadaşlarımdan, komşularımdan istedim. Onlar da kendi komşularından, arkadaşla44 |
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rından istediler. Dünyaların ipini taşıdılar bana…
Uçurtmam beni mahcup etmedi. Rüzgâr kanatlarını şişirirken yorulmak bilmedi. Uçtukça uçtu. Ereğim, gökyüzünün derinliğini uçurtmamın ipiyle ölçmekti. Elimdeki tüm ipler bitti, gökyüzünün derinliği bitmedi. Uçurtmam benden daha çok ip istiyordu. Veremeyince bağlı olduğu ipini kopardı. Derinliklere doğru koşan şahlanmış bir at oldu. Uçurtmama bakarken gökyüzünü tanıdım. Tepemdeki mavi
bir boşluk değildi artık. Her gün yeni baştan kurulan
kocaman bir evrendi…
Bir gün ayçiçeğinden tüfek yaptım. Mermisi ve
onu fırlatan yayı söğüt dalındandı. Malzemesine bakarak küçümsemeyin onu. İstediğimi öldürebilecek
güçteydi. Tüfeğime, sen öldürme, korkut, diye tembih ettim. Sözümü tuttu. Kötüleri korkuttu. Etkisiz
duruma getirdi. Amanın ne çok kötü varmış. Çocukları zorla çalıştıranları, onlara yeterli gıda ve giyecek vermeyenleri, kızları okula göndermeyenleri,
çocuk yaşta evlendirenleri, töre cinayetlerine katılanları hedef seçti kendine. Savaş çıkartanları affetmedi. Pilotun birisi zavallı insanların başına bomba
mı atacak, gez-göz-arpacık deyip ondan önce davrandı: “Bommmm!.. ” Kuşlara hiç dokunmadı...
Sütbeyaz bir çift güvercin aldım yaşlı bir amcadan. Paçalı ve tepelilerdi. İkisi de yavruydu. Evimize ve göğümüze çabuk alıştılar. Guğul guğul ötmelerine, dem çekmelerine bayılıyordum. Onlar uçarken
yeryüzü dostluğa, gökyüzü barışa kesiyordu. SevAynaya Gülerek Bak
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diklerime mektup göndermeyi de öğrettim. Uçurtmamla tanıdığım gökyüzünü güvercinlerimle sevdim, çoğalttım… O tarihten beri hep “güvercin hayalleri” kurarım. Hep “güvercin uykusu” uyurum.
Hayallerim gökkuşağı kadar renkli, uykularım güvercin uçmaları kadar hafiftir. Ve benim için bir değil, birçok gökyüzü vardır…
Söğüt dalından pek çok at yaptım kendime. Doru,
Demirkırı, Kula, Arap, İngiliz… Bazen bir süvari oldum onların sırtında. Bazen yarışmacı. Bazen de bir
prens. Atlarım dağlar, denizler aştı. Kafdağı’nın arkasına bile götürdü beni… Hayvanları bu kadar çok
seviyor ve özgürlüğüme düşkünsem; biline ki söğüt
dalından atlarımın bu işte büyük payı var...
Arkadaşsız, oyunsuz kaldığım zamanlarda ıslık
çalıyordum. Türkü söylemek gibi iyi geliyordu bana.
Üzüntülerimi, can sıkıntılarımı alıp götürüyordu.
Dağdan dağa seslenirken de ıslık kullandım. Gizli
dertlerimi bilenlere ıslıkla anlattım. Kısa sürede lakabım belli oldu: ISLIKÇI. Hiç rahatsız olmadım bu
addan. Tersine, hoşlandım da… Islığımı bir kuş benden alıp da vermeyince ıslık çalmaktan vazgeçtim.
Çünkü o benden çok ona yakışıyordu… Şimdilerde dağdan dağa benim ıslığımı çalan kuşları görüyorum. Susup dinliyorum. Dünyanın en güzel sesi, şarkısı gibi geliyor bana…
İstanbul’dan Ayşegül adında bir kız çıkageldi.
Komşumuzun yakınıydı. Benim yaşlardaydı. Masal, öykü kitapları okudu bana. Ben de ona okudum.
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Çikolatayı ilk kez onun elinden yedim. Lokman
Hekim’in ölümsüzlük için aradığı yiyeceğin o olduğunu sandım. Nasıl, dedi. Beğendin mi? Ayşegül kadar tatlı, diyecektim. Diyemedim… Elim sende oyunu oynadık bir gün. Kurala göre ebe olan arkadaşını kovalıyordu. Yakalayıp dokunduğu zaman ebeliği ona satıyordu. Bir keresinde yalancıktan Ayşegül’e
yakalandım. Çok sevindi. Ebe ben oldum. Kovalamam, dokunarak elimi ondan almam gerekiyordu.
Birbirimizi epeyce kovaladık. Tam yakalamak, elimi
almak üzereydim ki annesi çağırdı. Elim onda kaldı. Ayşegül ertesi gün gelir diye bekledim. Gelmedi.
Köyümüzden ayrıldıklarını duydum. Ertesi yıl, daha
ertesi yıl da gelmedi. Yıllar bir su gibi akıp geçti, geçiyor. Ayşegül’de kalan elimi hiç unutmuyorum…

Aynaya Gülerek Bak
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Seni Başkan Tayin Ettim
Öğretmen, sınıftan içeriye girince ayaktaki çocuklar kaçışarak yerlerine oturdular. Konuşmalarını, gürültülerini bir anda kesiverdiler.
Ender Bey, sınıf defterini imzaladıktan sonra öğrencilere kısa süre göz attı. Ardından da;
— Gel bakalım buraya Volkan, dedi.
Fırlar gibi yerinden kalktı Volkan. Kürsüde oturan öğretmenin yanına vardı.
— Çocuklar, dedi Ender Bey. Arkadaşınız Volkan’ı
sınıf başkanı tayin ettim.
Sınıfta herkes şaşırdı.
— Bundan sonra sınıftan o sorumlu. Gürültü
edenleri, yerlerine oturmayanları her teneffüste tahtaya yazacak. Numaralarını tahtada gördüklerimi
cezalandıracağımı bilmenizi isterim.
Sertti öğretmenin sesi. Kararlıydı.
— İtiraz edeniniz var mı?
Eden olmadı.
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Okulun ilk haftasıydı. Herkes kitabını, defterini
yeni tamamlamıştı. Onları özenle kaplamışlar, üstlerine etiketler yapıştırıp adlarını, numaraların en
güzel yazılarıyla yazmışlardı. Tuttuğu notların kenarlarına kuş konduranlar, çiçek desenleyenler, kenar süsü yapanlar vardı. Hiç olmazsa bu hafta çıkana kadar daha sabırlı ve hoşgörülü olabilirdi öğretmenleri.
Ama olmamıştı.
Ender öğretmen, Volkan’a başını çevirdikten sonra:
— Şimdi otur bakalım yerine, dedi.
Volkan, göğsünü gererek yerine gitti.
Göğsünü neden germesin ki. Az önce sıradan bir
öğrenci olarak yerinden fırlamıştı. Şimdi yerine başkan olarak dönüyordu. Başkanlığın görünmez giysileri, sırmaları, apoletleri olmasa da; göğüs gerdirmek için görünmeyen başka nedenleri vardı…
Volkan, sınıfın en uzun boylu, en güçlü kuvvetli
öğrencisiydi. Aynı zamanda belediye başkanının oğluydu. Kolay kolay kimse takılamazdı ona. Sıkıştığı
yerde kaba kuvvet kullanırdı. Bölüşmelerde bir payın
en büyüğünü almayı becerirdi... Başkanlık da bunlardan birisiydi işte… Hem de hiç çaba sarf etmeden kapıvermişti onu…
O günden sonra çıt çıkmaz oldu sınıfta. Gürültü edenlere, en küçük yaramazlık yapanlara af yoktu. Numaraları mutlaka tahtaya yazılıyordu. Ve Ender Bey tarafından cezalandırılıyordu.
Aynaya Gülerek Bak
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Bazen de başkan Volkan tarafından.
Çünkü Volkan da en az öğretmen kadar sertti. Ve
sözü, tavırları etkiliydi.
Birkaç gün içinde numarası tahtaya yazılmayan
kalmadı.
Her yazılanın kulağını çekti Ender Bey. Ellerine
cetvelle vurdu.
Onur, sınıfın en uslu öğrencilerinden birisiydi.
Bu kadar sessiz olmasına karşın numarası iki kez
tahtaya yazılmış, ikisinde de kulakları koparılacak
kadar uzatılmıştı.
‘Kulakların uzatılması’ öylesine söylenmiş bir laf
değildi. Onur’un kulakları gerçekten de uzamıştı.
Ender Bey asılsın da uzamasın bakalım. Değil kulakları, bedeni bile öğretmenine doğru uzamış, akmıştı.
Ders boyunca alev alev yanmıştı onlar. Elini götürüp
dokunduğunda öncekilerden daha kocaman, daha
etli, kalın kulaklar avuçlarına sığmaz olmuştu…
Volkan’ın başkan tayin edilmesi daha ilk günden
Onur’un aklına yatmadı. Üstelik, gururunu da incitti. Neden Volkan da bir başkası değil, diye sayısız
kez kendi kendine sorular sordu. Bildiği kadarıyla
hak edilen başkanlık seçilerek, arkadaşlarının gönlünü alarak olurdu. ‘Seni başkan tayin ettim’ diyerek
değil. O zaman belediye başkanının oğlu da başkan
olabilirdi, okul hizmetlisinin kızı da…
Peki, bir öğrenci olarak bunları kendisi biliyordu
da öğretmeni bilmiyor muydu?
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— Bu böyle gidemez, dedi Onur. Ne yapıp edip,
seçimle gelen, adaletli bir sınıf başkanı bulmak zorundayız.
Sorunu arkadaşlarına açtı. Ama kimsenin bu gidişe karşı bir tepkisi olmadı. Sözleşmiş gibi herkes
ağzını mühürlemişti sanki.
Belli ki önce öğretmenlerinden, sonra da Volkan’dan çekiniyorlardı…
Onur, adı gibi onurlu olmaya karar vermişti bir
kez. Hem de bu işin bazı bedellerinin olmasına karşın. Hem de arkadaşlarının korkaklıklarına, suskunluklarına inat…
Bu konuda her gün karar aldı. Her gün kendi
kendine söz verdi. Düşündüklerini arkadaşlarının
önünde öğretmenine yüksek sesle söyleyecekti…
Karar vermek kolaydı da, uygulamak zordu.
Dile getiremediği tepkisini günlerce içinde tuttu. Söyleyemediği için zaman zaman kendini suçladı. Morali bozuldu. “Evde isyankar, okulda suskunsun
Onur”, diyerek kendi kendini eleştirdi. Bazen kahraman gibi gördü kendini. Çoğu zamansa korkak saydı…
Bu iki duygusu, iki dağ gibi içinde günlerce çarpıştı…
Bir gün okul kapısında cılız, ama yürekli kediyi
görmese, içindeki isyanı dillendirmekten vazgeçebilirdi. Cılız kedi, nereden kaptığı belli olmayan ciğer parçasını kendisinden daha kuvvetli bir kediAynaya Gülerek Bak
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ye vermiyordu. Sivri dişlerini göstererek, keskin tırnaklarını açarak hakkını savunuyordu…
Tam o anda içindeki itiraz sesi daha da yükseldi:
— Adı Onur olan çocuk! Bir cılız kedi de sen olmalısın artık!..
Oldu da.
O günün son dersinde parmağını kaldırıp söz istedi.
— Öğretmenim, dedi. Derslerde bize demokrasiyi
güzel güzel anlatıyorsunuz…
Tam o anda içindeki cılız kedi tırnaklarını açmış,
dişlerini göstermişti. Kararlılıkla ciğerini savunuyordu…
— Ama…
Öğretmeninin rengi değişti.
Volkan’sa kendine daha sert bakmaya başladı.
Arkadaşlarının bakışları ise farklıydı. Onlar, sözü
nereye getireceğini anlamışlardı. “Söyle söyle, arkanda biz varız” dercesine gözleriyle konuşuyorlardı.
Cılız kedi ciğerini savunmaya kararlıydı artık.
“Ama”dan sonrasını dile getirmek sandığı kadar
zor olmadı…
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Seza Kutlar Aksoy

Hep Çocuk Kalmak
Kalabalık bir ailede yetiştim. Beş kardeşin en küçüğüydüm. Beş yaşımda babamı kaybettim. O sevgi dolu saygın insanı kaybetmek, baba yoksunluğu
beni çok etkiledi. Yine de şanslıydım. Soyadımızın
verildiği sokakta, o güzelim Antep evlerinin avlularında kardeşlerimle, kuzenlerimle, komşu çocuklarıyla oynayarak büyüdüm. Ermeni ustaların döşediği taş avlularda seksek oynadım, ağaçlara tırmandım. Leylak, yasemin kokuları, her kültürün yansıdığı Antep yemeklerinin kokularına karıştı.
Babam hakimlikten istifa edip, babadan kalma
çiftliğinde çiftçiliğe başlamış. Yazın, çiftlikte sabahları çok erken, gözlerimi, dut ağacının altında yapılan güzel sohbetlerle açardım. Babamla başlayıp, annem ve gencecik ağabeylerimle sürdürülen bu söyleşi geleneği, inancı, kökeni farklı saygın köylülerle
yapılırdı.
Köy çocuklarıyla eşeğe, düvene bindim. Kediler,
tavuklar, kuzular yaşamımın parçasıydı.
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Okulda çok başarılı olan abla ve ağabeylerimin,
ders kitapları arasına roman koyup okuduklarını
gözledim. Sinema tutkunu ailemle, çocukluğumda
her hafta sinemaya gittim.
Okula başlamadan masallar uydurduğumu anımsıyorum. Yaşıtım kuzenlerim bu komik öykülere bayılırdı. Okula başlayınca, kitaplar çocuk dünyamı olağanüstü zenginleştirdi. Örnek aldığım, büyük ağabeyim Onat Kutlar, İstanbul’dan Varlık Çocuk Klasikleri getirirdi bana. Belki de şiir yazmam,
Onat’ın armağanı anı defterine günlük tutmam böyle başlamıştır. Balerin olmaktan vazgeçip, yazar olmayı istemem de... Babamın kitaplarını, şiir antolojilerini, Onat’a gelen edebiyat dergilerini yalayıp yuttum. Hemingway’in öykülerini sevdim. Büyüklerin,
“Anlamazsın” dedikleri “Vadideki Zambak” romanının iki sayfasını inatla okudum. Anlamadım, bıraktım. Türkçe öğretmenim dilbilgisini bilmece, ya da
bir oyun gibi belleğime kazıdı.
Eski uygarlıkların damıttığı bu Anadolu topraklarında, her kültür ve inancın doğallıkla yaşandığı,
sade, hoşgörülü ve sevgi dolu bir ortamdı soluduğum hava. Sanırım çocuklar için yazmamın nedeni bu havayı, çocuksu yanımı, yaşama sevincimi sürdürmek ve çocuklarla paylaşmak için.

Aynaya Gülerek Bak
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Ağlama Hakkı
Cuma günü akşamüstüydü. Yarın cumartesi, öbür
gün pazar. Yandık!
Barış eve dönüyordu. Dondurma külâhından bir
ısırık daha alırken gördü Ediz ağabeyi. Fen Lisesi’ne
giden, büyüyünce onun gibi olmak istediği Ediz.
“Ne haber Barış! Tatil nasıl geçiyor?”
Sözcükler, tatili, günleri, ışığa bulayıp, Barış’ın
ağzından hızla döküldüler.
“İyi işte. Top, arkadaşlar, evde de Hakkı. Annem
bizden bunalınca bayılma numarası yapıyor. Kardeşim, annemi şakacıktan ayıltmak için kullandığımız kolonya bitmesin diye içine portakal suyu eklemiş. Annem anında ayıldı bağırdı. Çok güldük. Kardeşim annem affetsin diye çok güzel resimler boyayıp verdi.”
“Arada bize gel. Arkadaşlarla bir proje üstünde
çalışacağız.”
“Konunuz ne?”
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“Daha karar vermedik. Ali, bitkilerle insanların
farklılıkları ve benzerlikleri üstüne yapalım diyor.
Dalgasına işte!”
“İsterseniz benimle havuç arasında karşılaştırma
yapın,” dedi Barış, gülerek.
Ediz, Barış’ın kızıl saçlarını yumuşacık avuçlayıp,
kocaman bir sesle güldü.
“Esaslı oğlansın,” dedi. “Karar verince haber veririm sana. Gece toplanıyoruz. On birine bastın değil
mi! Evler de yakın. Hadi hoşça kal.”
Barış, külâhı çıtır çıtır yerken, içi kasvetle doldu.
Geçirdiği gün gibi dondurmanın tadı da damağında kalmıştı. Her zamanki gecelerden biri daha başlamak üzereydi. Ardından iki kocaman karanlık gün,
cumartesi, pazar gelecekti. Acaba babası gece gitmesine izin verir mi Ah! Keşke…
Hızla çıktı merdivenleri. Kapıyı Hakkı açtı. Tombul, bir top gibi yuvarlanan annesinin “Hoş geldin
canım,” diyen sesiyle, eve yayılan enfes yemek kokularını keyifle soludu. Kardeşinin minik beyaz yüzü
sıcaktan pembeleşmişti. Cılız kollarını Barış’ın gövdesine doladı. Sonra bir şeyler anlatmaya başladı.
Cik cik, kuş gibi ötüyordu. Kesik kesik... Sonunda
bu terli, minik suratı öpüverdi Barış.
“Anladım,” dedi. “Bu gün Birsun’lara gittin. Babasıyla Botanik Bahçe’sine gitmişler. Çok özel bir kaktüs çiçek açmış. Çiçek sadece üç gün yaşayacakmış.
Birsun babasının omuzlarına oturmuş. Bilgisayarın
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faresini o kullanmış. Yanlışlıkla bozmuş ama babası hiç kızmamış. Annesi telefonla konuşmuş, konuşmuş… Yine kızmamış. Birlikte oynamışsınız. Tamam mı!”
Ansiklopediyi açıp, kaktüs resimlerine baktılar.
Kardeşi dili dışarıda çiçekleri çizmeye çalışırken,
Barış ona kaktüsün özelliklerini okudu. Oğlan ikide bir kafasını kaldırıp, “Babam yarın bizi götürür
di’mi!” diye yineledi. Sonunda,
“Belki de götürür,” dedi Barış. “Ben de söylerim.
Annesi telaşla salona daldığında, Barış, çatık kaşlı saatin yedi yirmi olduğunu gördü. Yelkovan, ayak
sesleri gibi tok tok ilerledi. Barış, anneyle birlikte ansiklopediyi, kâğıt ve boyaları kapıp, küçük odaya seyirtti. Zil çaldı. Annenin ardından Hakkı da koştu. Barış kararsız, kapıya uzanan koridorun duvarına yaslandı. Annesi kapıyı açarken otomat söndü.
Apartmanın soğuk, ürpertici karanlığı koridora yayıldı. Babanın heybetli, loş silueti kapıda belirdi.
Daha Hakkı ona sarılmadan, baba eliyle öteleyip,
“Yapışma,” dedi. “Hava zaten sıcak.”
“Hâlâ öğrenemedi zavallıcık,” diye düşünmeye
kalmadı. Oğlan tiz siren sesi çıkarırken, geri geri gitti ve Barış’a tosladı.
“Sus be!” diye bağırdı adam. “Girer girmez başımı şişirme.”
Barış, Hakkı’yı önüne alıp, odaya yöneltti. Çocuk
çizmekte olduğu yarım kalan çiçeği aranırken Barış
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ona en parlak kırmızı kalemi uzattı. Tüm kâğıdı kan
kırmızıya boyadı Hakkı.
“Barış abi, biz var mıyız, yok muyuz?”
“Ne demek bu! Elbette varız.”
“O zaman babam neden iyi geceler dediğimde hiçbir şey demiyor?”
“Bana da demiyor. Herhalde iş düşünüyor.”
“Ama geçen gün Birsun’u kucağına aldı. Konuştu.”
“Bize ne!” dedi Barış, içi kabararak. “Biz seninle
konuşuyoruz. Yetmedi mi!”
Yemek masasının başında oturuyordu baba. Anne
telaşla servis yaparken televizyon bağırıyordu. Sonra
birden Hakkı’nın sesi çın çın çınladı:
“Baba yarın botanik bahçesine gidelim mi?”
Spiker bile sustu. Çok sonra, yanıt değil, derinden
boğuk bir soru geldi.
“Neden?”
“Çünkü…Kaktüs çiçek açmış baba. Birsun’lar gitmişler. Çiçek üç gün sonra solacak baba. Ne olur gidelim.”
Boşluk büyürken annenin sesi yumuşacık araya
girdi:
“Yarın tatil,” dedi. “Yani başka işin yoksa diyorum. Arabayla gitmek gerek. Ben de merak ettim.
Ha?”
Sadece babanın çatalı çınlıyordu tabağa değdikçe. Böyle anlarda, kafası karışıyordu Barış’ın. Bu baAynaya Gülerek Bak
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sit sorunun olumlu yanıtından çok, şu anda istediği Hakkı’nın cik cik ötmesi, annenin gülüşüydü. Sonunda yanıt geldi:
“O dikeni görmek için mi, onca yol! Canım istemiyor. Hayır.”
Kardeşine verdiği sözü tutamadı Barış. “Ne olur
baba,” diyemedi. Kocaman bir çatal yemeği ağzına tıktı. Boğulur gibi oldu. Tam o sırada Hakkı’nın
avaz avaz bağırmasıyla derin bir soluk aldı. İçini çeke
çeke, haykırarak ağlıyordu oğlan. Ağlamak hakkıydı.
“Bağırma, sus!” dedi baba öfkeyle. Hakkı susamadı.
“Ağlama Hakkı! Kes! Yemeğini bitir,” diye gürledi
baba. Barış korktu.
Hakkı ağlama sesini kesti ama hıçkırarak bir şeyler söyledi:
“Be-ben ağla-mıyor-um. Se-sesim ağlıyor baba.”
Barış kardeşinin minik elini masanın altında aranıp, avuçladı. Hakkı, iç çekerek annenin ağzına tıktıklarını yanağına depolarken, Barış su dolu bardağı
önüne yürüttü. Yemek bitti.
Geçmeyen zaman salonda kaldı. Barış, hâlâ iç çeken kardeşini küçük odalarına girince öpücüklere
boğdu, omuzlarına sarıldı. Sonra onun sarsılan minik omuzlarını yumuşacık bir hareketle kendi gövdesinden ayırırken,
“Pazartesi Ediz ağabeye söylerim. Gideriz,” dedi.
“Ya da annem götürür.”
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“Ama... Ama o zamana kadar çiçek ölür,” dedi
kardeşi.
Barış şaşkınlıkla baktı minik surata. Kırmızı çiçeğe benzer onlarca benekle kaplıydı.
“Anneeee! Çabuk gel!”
Top yuvarlandı, Hakkı’nın yanına çömeldi.
“Ay! Sıkıntıdan alerji çıkarmış yavrucuk,” dedi
anne.
Hakkı, Barış’a, annesine şaşkın şaşkın bakıyordu. Yüzündeki gözyaşlarının suladığı kırmızı çiçekler boynuna doğru yayılıyordu. Anne ilaç getirmek
için koşunca Barış’ın gözü sehpaya takıldı. Üstünde
bir ayna, Hakkı’nın çizdiği resimler, ansiklopedi duruyordu. Resimleri yere yaydı, ansiklopedinin kaktüs sayfasını açtı. Ve uzanıp aynayı eline aldı.
“Işık severmiş kaktüs,” dedi. “Suyu gövdesinde
altı ay saklarmış. Aynada yüzüne bak! Yüzünde çiçekler açtı. Sen oraya gidemedin ama o sana geldi.”
“Ben kaktüs müyüm,” dedi oğlan somurtarak.
“Diken mi var yüzümde?”
“Akıllım, o dikenler çok önemli. İçinde sakladığı
suyu başka yaratıklar emip tüketmesin diye varlar.”
“Ama kaktüsü kimse sevmiyor ki…” dedi Hakkı.
“Çok seviyorlar,” dedi Barış. “Çiçeğine herkes bayılıyor. Ben seviyorum. Arkadaşları seviyor, annesi,
babası herkes onu çok seviyor.”
Aynaya Gülerek Bak
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“O zaman neden botanik bahçesine götürmüyor
Ağlamama bile izin vermedi. Babam beni sevmiyor
işte!”
Barış, bir an duraksadı. Benekli, minicik surata
bakarken içi titredi:
“Sevdiği için,” dedi. “Ağlayınca gövdendeki su biter diye korkuyor da ondan.”
Hakkı, annesi ilacı yüzüne sürerken koskocaman
bir kahkaha attı.
Yalanı anlaşılmasın diye, gözyaşlarını kardeşi
görmesin diye, resimlere bakar gibi yaptı Barış. Yarın cumartesi. Pazartesiye iki kocaman gün var.
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Mustafa Balel

Herkesin Üstüme Titrediği Gün
Sivas.
Gökmedrese’nin karşısında bahçe içinde bir
ev. Buzların çözülmeye başladığı güneşli bir bahar
başı…
İki yaşında bir çocuk apar topar bırakıldığı evde
teyzesinin torunlarıyla oynuyor. Herkes öyle sanıyor ama öteki çocuklar yedi sekiz yaşlarında. Kendilerine emanet edilen ve “kardeş kardeş oynamaları” tembih edilen çocukla ilgilendikleri yok onların.
İtişip kakışarak camının biri kırık bir gözlüğün derdindeler. Alt alta üst üste dişe diş savaşıyorlar.
Koca bir kazan suyun kaynadığı bitişik bahçede
hummalı bir telaş var. Ağlayanlar, dövünenler, koşturanlar… Kucak kucak odun taşıyanlar.
Ayakaltından kalkayım diye teyzemlere bırakıldığım işte o gün, annemi kaybettiğim günmüş meğer.
O yüzden de herkes üstüme titriyordu. Hiçbir şeyden dolayı azarlamıyorlardı beni.
Teyzemin torunları öteki camını da o hengâmede
kırdıkları gözlük için birbirini yerken sıkıntıdan
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patlamış olmalıyım. Çocukların annesinin apar topar evden çıkarken bir sırt yastığının üstüne bıraktığı gergefe takılıyor gözüm… Kasnağa gerilmiş siyah
saten üzerine yalnızca yeşil yaprakları işlenmiş…
Çiçekleri henüz konulmamış… Durur muyum, onları da ben tamamlıyorum! Yani divanın üstündeki
mangalın kenarından küçük maşayı alıp külleri şöyle bir karıştırıyor, bulduğum korları getirip çiçek niyetine gergefteki yaprakların arasına yerleştiriyorum…
İlk anda çok hoş görünüyor… Ardından, bir
koku… Sonra birden dumanlar…
O gün öyle bir ayrıcalıklı günümdü ki neredeyse
evi yakıyormuşum, ona bile kızmamışlardı.
Annemi kaybettim ya onun için.
Annemi kaybetmiştim ama etrafımda anneden
bol bir şey yoktu. Ayşe Anne, Fatma Anne, Hatçe
Anne, Topal Anne Kör, Anne, Battal Anne…
Üstünden yedi yıl geçen İkinci Dünya Savaşı’nın
sancılarının yoğun bir biçimde hissedildiği günlerde
yıkık dökük Cumhuriyet İlkokulu’nda başlayan öğrenim hayatım, Sivas Erkek Ortaokulu, ardından da
o dönemin tek lisesi olan Sivas Lisesi’nde sürdü. Bu
arada yaz aylarını Adapazarı’nda yaşayan amcamın
yanında, yaşıtım olan oğluyla geçiriyordum.
Okumak, okumak, okumak… Büyük bir tutkuydu benim için.
Beni bugünlere taşıyan güzel bir tutku…
Aynaya Gülerek Bak
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Müfit Bey Amca’nın Mor Dolabı
Büyükbabamın bir arkadaşı vardı: Müfit Bey
Amca. Aynı sokakta, birkaç kapı ötemizde oturuyordu. Pencereden baktığımızda giriş kapısıyla bahçesinin bir kısmı görünen yıkılmaya yüz tutmuş, ahşap bir evde.
Büyükbabamın arkadaşı dedim ama büyükbabamı görmüş değilim ben. Kendisini kaybettiğimizde
henüz kırk günlük bile değilmişim.
Büyükbabamı kaybetmiş olabilirdik ama arkadaşı Müfit Bey Amca’yı kaybetmemiz anlamına gelmiyordu bu. Tersine anneannem ve annem, büyükbabamın ardından adamcağız ile daha bir yakınlaşmış,
onu bir aile büyüğü olarak kabul etmişlerdi.
Sık sık ziyaretine gidiyor, halini hatırını soruyor,
bir yardıma ihtiyacı var mı, öğrenmeye çalışıyorlardı.
Bu arada kendilerinin de bir sorunu olduğunda
adamcağızın kapısına dayanıyorlardı tabii. Eh, ön66 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

lerinde başka büyükleri yoktu. Ona danışmayıp da
kime danışsınlar? Hele de babam Kanada’ya gittikten sonra… Adamcağız, aklı başında, zengin bir yaşam deneyimi olan, donanımlı bir insandı. Deneyimlerini başkalarıyla paylaşmaktan da mutluluk
duyuyordu.
Nohutlu kesme çorbası, sarma, dolma, patatesli mantı gibi nadir bir yemek piştiğinde hemen kapaklı sahana koyup birkaç lokma olsun tattırmayı da
ihmal etmiyorlardı. Ya kendileri götürüyordu ya da
benimle gönderiyorlardı.
Benimle dediysem, yanımda Melda da oluyordu
mutlaka. Teyzemin kızı. Zavallının tek başına dışarı çıkma özgürlüğü yok gibi bir şeydi. Aşırı kilolu olduğundan yürümekte zorlanıyordu. Daha da önemlisi yolda çocuklarla burun buruna gelmekten çekiniyordu. Kendisine laf atmalarından, arkası sıra “şişko! şişko!” diye bağırmalarından korkuyordu. Bu
yüzden de yanında annesi, annem ya da ben olmadan, yalnız başına sokağa çıkamıyordu.
Aslında annesinin pek ilgilendiği söylenemezdi.
Uzunca bir süre önce getirip bize bırakmış, bir daha
da uğramaz olmuştu. Tüm enerjisini ikide bir bozuştukları kocasıyla yeniden barışmaya ayırıyordu. Ara
sıra ortaya çıktığında ise kızıyla ilgilendiği olmuyordu pek. Aklı fikri kocasındaydı. Hep ondan söz ediyordu anneme.
Yanında bizlerin olması Melda’ya kimse laf atmayacak anlamına gelmiyordu. Kendini bilmez mi
Aynaya Gülerek Bak
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ararsın? Çook… Sayıları hayli azalıyordu ama yine
de çıkıyordu elbette. Uzaktan bağırıp kaçanlar oluyordu bazen. Sinsice seslenip sonra da hiçbir şey olmamışçasına yürümesine ya da arkadaşıyla konuşmasına devam edenler oluyordu. Herkesi kovalamamız, densizlik yapanların hepsiyle kavga etmemiz
mümkün olmadığından kendimizce bir yol bulmuştuk. Dışarı çıktığında kulağına çok sevdiği mp3 çalarını takıyordu Melda. Böylece dışarıdan gelen sesleri duyarak rahatsız olmuyordu. Bizler de sokaklarda çocuk kovalamaktan, adım başı biriyle dalaşmaktan kurtuluyorduk.
Melda bunu bilmiyordu tabii.
Belki biliyordu ama belli etmiyordu.
Olmayacak şey değildi. Cin gibiydi. Gözünden bir
şey kaçmazdı.
Annemlerin Müfit Bey Amca’yı sık ziyaretlerinin nedenlerinden biri onun büyükbabamın arkadaşı oluşuydu. İkincisi de evinin yakınlığıydı… Birkaç kapı ötede olmasa bu kadar sık uğrayamayacaklardı elbette. Biz de öyle.
O zaman Müfit Bey Amca’nın gizli işlerinden haberimiz de olamayacaktı.
Bu gizli işler konusunu da son zamanlarda hınzır
Melda çıkarmıştı. Serüvene, polisiye roman ve filme
çok meraklı olan sevgili teyzekızım… Birçok kimseye yaptığı gibi, günün birinde de adamcağızı bir cinayet olayına bulaştırmakta gecikmemişti.
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Müfit Bey Amca var ya… Annemlerin çok sevdiği yaşlı adam… Evimizde özel bir yemek piştiğinde
annemlerin tattırmadan rahat edemediği şu sevimli ahbabımız…
Evet, evet, işte o sevimli tonton adam meğer katilin tekiymiş.
Ben bilmiyorum doğrusu. Melda’dan duydum.
Hani bir şeyden pek emin olmadığımızda “ben falancanın yalancısıyım” deriz ya, aynen öyle… Ben
Melda’nın yalancısıyım. Bu aydınlık yüzlü, yaşam
dolu insana nereden buldu, nasıl yakıştırdı, bilemiyorum, böyle bir şeyi yakıştırıvermişti bir anda.
Hadi, o yakıştırdı diyelim… Hayalgücü sınır tanımayan biri nasıl olsa. Dikkat çekmek için yapmayacağı şey olmayan şımarık bir kız çocuğu…
Bana ne olmuştu peki? Neden inanıvermiştim
birden?
Aslında inandığımı söyleyemem. Ancak aklıma takılmaktan da geri kalmıyordu hani. Ne yapayım, elimde değildi! Saçmaydı, biliyordum ama acaba gerçek payı var mı, diye düşünmekten de kendimi alamıyordum.
Melda bu komik keşfini ilk kez anlattığı gün gülüp geçmiştim. Hatta daha da ileri giderek inanmadığımı göstermek istercesine o günlerde televizyon
haberlerinde sık sık sözü edilen ünlü bir cinayet olayını da Müfit Bey Amca’nın işlediğini söylüyordum.
Hem de gözümle gördüğümü belirtiyordum. AmaAynaya Gülerek Bak
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cım utansın da, bu tür saçmalıklardan vazgeçsindi.
Ne var ki Melda’nın fendi beni yenmekte geri kalmamıştı.
Yumuk yumuk elleriyle kimi zaman sevimli bir
kız çocuğu olan, kimi zaman sevecen bir anne edasıyla beni karşısına alıp öğütler veren şu tombul yanaklı sevimli teyzekızım… Adeta bir sihirbaz gibi
boncuk boncuk o maviş gözleriyle beni uyutmayı ve
anlattığı ustalıklı hikâyeleriyle o sevimli insandan
bir canavar yaratmayı başarmıştı.
Böylece bir süre sonra ben de onun gibi adamcağızın her hareketinden bir anlam çıkarmaya başlamıştım artık.
Müfit Bey Amca’nın evinde, bir dolap vardı. Yaşlı adamın zaman zaman mor boyayla boyadığı bir
dolap… Mutfakta, buzdolabının hemen yanında…
Morun dalga dalga tonlarıyla uzaktan bakıldığında
orada bir perde asılıymış izlenimi bırakan bir dolaptı bu. Dışarıya doğru hafifçe bombe yapan kapaklardan birinin tam ortasına, bir karış arayla iki beyaz
yuvarlak düğme yerleştirilmişti. Bunlardan birinde
küçük bir el havlusu asılı oluyordu. Beyaz. Kar gibi
hem de… En ufak bir lekesi bile olmazdı. Ötekinde
de bir tutacak… Bir ucu kırmızı, öteki sarı… Galatasaraylı tabii, başka nasıl olabilirdi ki!
Sarı-kırmızı dedim de, Melda’nın Müfit Bey
Amca’ya katil damgasını vurmasında bu iki rengin rolü olduğunu sanıyorum. Çünkü kızcağız rakip takıma öylesine bağlıydı ki bir başka takımda
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olduğunu bildiği kimseye tahammül edemiyordu.
Melda’nın yaşlı adam hakkındaki kuşkularının başlaması işte o mor dolabın kapısına asılı tutacağı gördüğü gün oldu galiba. Ya da adamcağızın takımın
başarısıyla gururlanışına tanık olduğu bir gün…
O öfkeyle eve döndüğünde ne düşündüyse Müfit Bey Amca’nın evini izlemeye koyulmuş. “Koyulmuş” diyorum ama gördüm. Pencerenin önüne dikilmiş öylece duruyordu. Bir kuşa ya da köpeğe baktığını sanmıştım, meğer detektiflik yapıyormuş bizimki. Bir ara eve bir adamın girdiğini görmüş. İçinden: “tamam, oltaya bir av yakalandı”, demiş ve izlemeye koyulmuş. Beklemiş, beklemiş ama adamın bir
türlü çıktığı yokmuş. Aradan epeyce bir zaman geçip de adamın hâlâ çıkmadığını görünce bizim küçük detektifin içine bir kurt düşmüş. Hele de Müfit
Bey Amca’nın tahta perdelerle çevrili bahçe içindeki
taşlığı kat ederek bahçenin köşesindeki odunluğa bir
şeyler taşıdığını görünce adamakıllı pirelenmiş. Geldi, bana söyledi. Bir süre de birlikte bekledik.
Başlangıçta bunun küçük şeytanın bir uydurmacası olduğunu düşündüysem de etkilenmekten kurtulamadım tabii. Özellikle de adamın kömürlükten
taşlığa doğru bir şeyi bin bir güçlükle sürüklediğini görünce... Arada bir durup kuşkuyla etrafına bakması ise iyice tuzu biberi oldu artık.
Melda yoğun bir biçimde işleyen hayal gücüyle
beni kandırdığı gibi anneannemi kandırmada başarılı olamadı tabii. Ertesi sabah olup bitenleri anlatAynaya Gülerek Bak
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tığında gülüp geçti o. Benim gibi daha duyar duymaz dolaptan iniltilerin geldiğini işitir gibi olmadı
hemen. Hem canım, Melda’yı bilmez değil a… Bir
ayağının üstünde kırk yalan uyduran tombul toparlak bir torun… Mor dolabın hizasında, beyaz karonun üstündeki kahverengiyle kırmızı arası renkteki
suyu da benim gibi kan sanmadı o. “Hadi uydurukçu, buzdolabının arkasından akan paslı su o…” diye
gülüp geçti.
Ne var ki küçük şeytan kolay kolay bırakacak türden değildi. Bir süre başka şeyle ilgilenirmiş gibi görünerek anneannemi buna inandırdı. Sonra da taşınabilir telefonu, alabildiğine geniş olduğu halde vücudunun tombulluğunu gizlemeye yetmeyen minicik çiçeklerle süslü basma entarisinin cebine koyup boş odalardan birine kapanıverdi. Ben de tabii.
Onca itirazıma karşın, polisi aradı. Şaşkın bakışlarım altında, anneannemin sesini inanılmaz bir ustalıkla taklit ederek karşıdaki müstakil evde yaşlı bir
adamın bir dilenciyi öldürdüğünü söyledi. Sonra da
kendisinin karşıdaki apartmanlardan birinde oturan
hasta bir kadın olduğunu belirtti ve ayrıntılara geçti.
Faltaşı gibi açılmış gözlerle o sevimli şeytanın polisi inandırmak için cesedi büyük bir olasılıkla mutfaktaki mor dolaba saklamış olabileceğini anlatışını dinliyordum ki, birden kapı açıldı ve annem:
“Anne!” diye dalıverdi içeri.
Meğer anneannemi arıyormuş. Melda’nın konuşmalarını duyunca o sanmış ve içeri girmiş.
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Telefonu elinden kaptığı gibi karşı taraftan özür
dileyip kapattı hemen. O sırada anneannem göründü. Durumu öğrenince gülsün mü, sinirlensin mi
bilemedi. Annemin yüzüne bakıp durdu bir süre…
Teyzemi suçlayıcı üstü kapalı birkaç söz ettiler.
Annem öfkeyle odayı terk ederken, anneannem
Melda’yı karşısına alıp herkesi bir cinayete bulaştırma huyundan vazgeçmesi konusunda sert bir uyarıda bulundu. Sonra vestiyerdeki kancalardan birinde asılı kırmızı kurdeleye tutturulmuş anahtarı alıp
Melda’nın kolundan yakaladığı gibi doğruca yaşlı
adamın kapısına dayandı. Peşlerinde de ben.
Meğer Müfit Bey Amca o gece İzmir’deki kızına
gidecekmiş. O yüzden de çalışıp durmuş bütün gün.
Ortalığı toplamış, bazı eşyaları odunluğa taşımış.
Beli ağrıdığı için de bunlardan bazılarını bir çulun
üzerine koyarak sürükleyivermiş.
Bizim cingöz detektif Melda’yı kuşkulandıran sürükleme olayının aslı buymuş işte.
Bu arada anneannem bizi, kırmızı kurdeleli yedek
anahtarla kapısını açtığı küçük evin mutfağına götürerek mor dolabın kapısını ardına dek dayadı. Böylece burada düşündüğümüz gibi kayıp çocuklar, ölüler
değil de çeyiz sandığı, elbiseler, ayakkabılar gibi Müfit Bey Amca’nın hanımından kalan eşyalar olduğunu gözlerimizle görmüş olduk.
Melda’nın o anda yaşadığı utanç görülecek şeydi
doğrusu!
Aynaya Gülerek Bak
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Müfit Bey Amca döndüğünde bu yaşananları olduğu gibi anlatacak ve adamcağızdan özür dileyecekti. Ben de tabii.
Bu arada bu tatsız olayın tek bir yararı olmuştu.
Melda artık kilolarıyla baş başa bırakılmayacak, tedavi ettirilecekti. O zaman bu kuşkucu tavrından
kurtulur, daha uyumlu bir insan olurdu. Annemin
bir uzmana danışarak bunları öğrenmesi yetmemişti. Bu işi tümüyle üstüne almak zorunda kalacaktı.
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Nemika Tuðcu

Hayatı Kitaplardan Öğrendim
Çocukluğum iki ayrı kentte geçti. Kayseri’de doğdum. Babam orada görev yapıyordu.
Soğuk ve ıssız bir kent izlenimi bırakan Kayseri’de
yaşamanın, Anadolu insanını tanımanın, gözlemenin beni duygu ve bilgi olarak çok zenginleştirdiğini düşünürüm hep.
Yaz tatillerini İstanbul’da babaannemin, halamın,
amcalarımın oturduğu kocaman bir evde geçirirdik. İki kardeşim ve akraba çocuklarımızla bana uçsuz bucaksız görünen bir bahçede tadına doyulmaz
oyunlar oynardık. Plajlar, yazlık sinemalar, sandal
gezintileri, akraba ziyaretleriyle renklenen yazlar geçirdik İstanbul’da. Elimize geçen her kitabı oburcasına okur, bazılarını kendi yazdığımız piyesleri sergilerdik büyüklerimize.
İlköğrenimime Kayseri’de başladım. Okula gittiğimde okumayı da yazmayı da biliyordum. İlk birkaç ay çok sıkıldım okulda ama bir süre sonra denge kuruldu kendiliğinden. Babam her hafta bize yeni
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bir kitap alır, amcam da İstanbul’dan gönderirdi. Eve
alınan gazeteleri, tefrika denilen her gün bir bölümü
yayımlanan yazıları okurdum. Bu bir roman da olurdu, ünlü güreşçilerin hayat hikâyeleri de.
Çocuk kitaplarının yanı sıra büyükler için yazılmış kitapları okuyup anlamaya çalışırdım. İlkokul
beşinci sınıfta elime geçen bir roman, “Suç ve Ceza”
suç, Tanrı, ceza kavramları üzerinde düşünmemi
sağladı. Önemli bir Rus yazar olan Dostoyevski’nin
bu kitabındaki cinayet sahnesini okurken korkudan
titrediğimi anımsıyorum…
Benim çocukluğumda televizyon ve bilgisayar
yoktu. Radyo dinlerdik. Çocuk Saati, Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın adlı programlardaki radyo oyunları hayata, olaylara bakışımı değiştirdi ve beni olgunlaştırdı. Kitaplarla dünyanın hemen her yerini
tanıdım, oradaki insanlarla arkadaş oldum. Okuduğum kitabın kahramanı gibi hissederdim kendimi.
Onlarla üzülür, sevinir, korkar ya da mutlu olur, bütünleşirdim kitapla. En iyi arkadaşlarım kitaplardı.
Bugün geçmişe baktığımda hayatı önce kitaplardan öğrendiğimi, kitapların yazar olmama çok büyük katkısı olduğunu anlıyorum.

Aynaya Gülerek Bak
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Ali, Barış ve Ben
Kıpırtısız bir öğle sıcağı evlere, ağaçlara, sokaklara, gökyüzüne sinmiş. Yaprak kımıldamıyor, ortalıkta kimseler yok; bu mahallede hiç kimse yaşamıyormuş gibi… Tabağımdaki fasulye taneciklerinin hepsini bitirdim. Babaannem, “Onlar arkandan ağlar,
öksüz bırakma tanecikleri” der, sonra ‘öksüz’ sözcüğünün ağzından nasıl çıktığına şaşar, gözlerine dolan yaşları göstermemek için hemen kilere gider. Bir
şeyler almak için girmiş gibi fasulye torbasıyla pirinç
torbasının yerlerini değiştirir, tencerelerin kapaklarını açar, gözlerini siler, hemen türkü söylemeye başlar: “Oy, oy, Eminem, nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler…”
Babaannem türküye başlayınca kederi falan kalmaz, şişman, yaşlı parmaklarını ustalıkla şıkırdatıp
göbeğini hoplata hoplata, kocaman gövdesini döndüre döndüre oynar, bir yandan da yüzüme dikkatle
bakıp ‘öksüz’ sözcüğünün gölgesini arardı. Bu türküyü söylerken, anneme mi sesleniyordu babaannem,
yoksa onu hiç anımsamıyor muydu bilmiyorum.
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Annemi hiç anımsamıyorum, ben altı aylıkken
gitmiş… Doğduğum gün çekilmiş bir fotoğrafımız
var ama annem yok; beni saran kolu ve saçının ucu
görünüyor sadece. Biri kesmiş fotoğrafı. Babaannemi hep annem zannederdim. Bir gün beni tanımadığım bir eve götürdü. Orada bir kadın bana sarılıp sarılıp ağladı. Babaannem de ağladı.
“Kim bu kadın?” diye sordum. Eski bir komşumuz dedi babaannem. Eve dönerken, “Sakın babana
söyleme, yanarız ikimiz de” dedi. Hiç söylemedim.
İlkokula başlarken, “Sorarlarsa annem öldü dersin” diye tembihledi babam. “Öldü mü annem?” diye
sordum. “Öldü” dedi. Kafam karıştı iyice; babaanneme sordum, yanıt vermedi. Babam İzmir’de yaşıyor
bir süredir… Yeniden evlenmiş, uzun zamandır gelmiyor.
Babaannem benim her şeyim…
Tabağımı bir ekmek parçasıyla tertemiz ettim
önce, sonra kaşığımla bardağımı da bir güzel yıkayıp
tabaklığın içine koydum. Evden çıkıp, yukarı mahalleye doğru yürümeye başladım. Koca bir kertenkele kaçıp tozlu yaprakların arasında kayboldu. Bizim
mahalle hep gecekondu. Bir sabah kalkıp bakarsın ki
gece yeni bir ev konmuş, yeni bir aile gelmiş. Bazen
kavga gürültü de olur, yeni gelenler kimin nesi, hırlı mı hırsız mı diye soruşturulur. Kimse yanına yeni
bir kondu istemez. Her evde sekiz on kişi oturduğundan gürültü hiç bitmez.
Alilerin evinin önünde kadınlar toplanmış halı
Aynaya Gülerek Bak
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yıkıyorlar. Su, yokuş aşağı dere gibi akıyor. İki keskin
ıslık öttürdüm. Biri uzun, biri kısa. Parolamız bu.
Ali’nin annesi elini beline koyup, “Ömer, Ali bize
su taşıyacak eğleme onu” dedi gözünü üstümden ayırmadan. Apartmanın köşesinden göründü Ali ellerinde kovalarla. Beni görünce yere bıraktı, başını salladı
birazdan geleceğim anlamına. Hatçe Teyze, “Bir yere
gidemezsin ha gâvurun dölü…” diye bağırdı.
Ali’nin babası yıllardır Almanya’da çalışıyor.
Orada bir Alman kadınla evlendiği için “gâvurun
dölü” diyor Hatçe Teyze. Öfkesi oğluna değil, Hasan
Amca’ya, onun Almanya’da evlenmesine…Ali’nin
dört kardeşi daha olmuş! Alman ailesiyle Antalya’ya
tatile geliyor babası, Ali’yi de alıyor. Çok mutlu oluyor Ali. Babası ona oyuncaklar, giysiler, en çok da
çikolata getiriyor. O çikolatalardan bana da, Barış’a
da veriyor. “Size para gönderiyor mu?” diye sordum
Ali’ye bir gün, hiç yanıt vermedi. Bir yolunu bulup
birazdan eski fabrikanın oraya gelir. Hatçe Teyze’yi
kızdırmamak için yukarıya, Barışların evine doğru
yürüdüm.
Ali, Barış ve ben kanka olduk; tepedeki eski deri
fabrikasının yıkık binasında buluşuyoruz. Ne kapısı ne penceresi ne de merdiveni var ama biz duvarlara tırmanarak üçüncü katta iki duvarı sağlam kalmış
küçük bir odadan etrafı seyrediyoruz. Paramız varsa salam, peynir ekmek alıp karnımızı doyuruyoruz.
Orası bizim evimiz; sessiz ve hiç kimse bizi görmüyor. Üçümüzün evi…
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Ali mühendis olacak; babası onu Almanya’da
okutacakmış. Liseyi bitirir bitirmez gidecek. Annesi
göndermem diyormuş. Ali hem istiyor hem istemiyor. Kararsız…
Barış üçüncü kata tırmanmaya korkuyor ama o
da pilot olmak istiyor!
Ben gazeteci olmak istiyorum. Gazeteci olmak
güzel bir şey. Her gün televizyon ekranında görünüyorsun, haberleri senden öğreniyor yetmiş milyon insan. Sonra dünyanın her yerini gezeceksin,
çok para kazanacaksın. Bana da “Acar Gazeteci” adını taktılar!
Ali yetişti bana. Elindeki poşette salam, peynir ve
üzüm vardı. Barışların evinin önünde parola ıslığımızı çaldık bekledik; gelen olmadı. Vurduk yukarıya…
Yıkık fabrikanın önüne geldiğimizde Barış orada
dikilmiş bizi bekliyordu. Kola almış o da. Odamıza
tırmandık. Yere bir gazete yayıp yiyeceklerimizi koyduk üstüne. Ekmeklerin arasına salam, peynir koyduk, kolaları da açtık.
Burada özel eşyalarımız var. Babamın eski okul
çantasına dördüncü sınıfa kadar olan karnelerimi
koydum. Hepsinde “teşekkür” var. Babamın eski güneş gözlüğü, çevire çevire bakınca çiçekler, renkler
şekiller gösteren kaleydeskop, on sayı Zagor çizgi roman, eski bir dolmakalem, tek camı kırık bir dürbün, anahtarlık, bir de yarısı kesik fotoğraf. Eski lastiklerimi babaannem atıyordu, buraya getirdim. ArAynaya Gülerek Bak
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tık ayağıma olmuyor ama iyi bir marka; babam almıştı.
Ali’nin babasından kalma çizgi romanları bir kolide duruyordu: Zagor, Teksas, Red Kit, Tommiks…
Yağmurda ıslanmasın diye naylon poşetlere sardı.
Kışın hepsi küflendi, hamur gibi oldu. Ali çok üzüldü. Eski bir tahta sandık getirdi, yeni aldığı romanları kat kat gazetelere sarıp sandığa koyuyor artık.
Barış, eski bujiler, araba lastikleri, iki araba koltuğu, kilometre saati, kaporta parçaları, kırık direksiyonları toplayıp getirdi, bir suntanın üzerine öyle
bir yerleştirdi ki uçak oldu. Nerden bulmuşsa bir de
pilot gözlüğü takıyor gözüne, sesini kalınlaştırıp konuşmaya başlıyor: “Sayın yolcular, İstanbul – Londra
seferini yapmakta olan TK 3427 sayılı te he ye uçağının kaptan pilotu Barış Öztürk konuşuyor…”
Ali’yle gülmekten bayılıyoruz. “Lan oğlum”, diyorum, “buraya zor tırmanıyorsun, on bin metreye nasıl çıkacaksın?” Aldırmıyor Barış, “Şu an Londra Havaalanı’na inmek üzereyiz, kemerlerinizi bağlayın.”
Kırmızı arabayı eve yaklaşırken ağaçların arasından gördüm. Yepyeni, pırıl pırıl bir otomobil. Koştum… Kapı açıktı. Babamın sesi! Bebek ağlaması…
Tuhaf bir duygu oturdu içime. İçeri girdim.
Babam genç bir kadının kucağında durmadan ağlayan bebeği işaret edip, “Ömer, bu kardeşin Onur”
dedi. Bir dizine beni oturttu, diğerine Onur’u ama
çocuk durmadı, annesine verdi. Kocaman ağır bir
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paketi koydu önüme babam. En çok istediğim şeydi o. Bilgisayar! Ne diyeceğimi bilemedim sevinçten.
Sarıldım babama. Özlemişim. O da sarıldı öptü.
“Hadi, Necla annenin elini de öp” dedi. Babaannem durmadan ağlıyordu. Necla annenin elini öptüm, o da beni öptü, “Yavrum” dedi, saçlarımı okşadı.
Babam, “Artık İzmir’de bizimle oturacaksın Ömer”
dedi
“Hemen mi götüreceksin?” diye sordum.
“Hemen” dedi babam.
“Yarın olur mu?”
“Yarın olsun”.
O gece babaannemin yanında yattım. Eski fabrikadaki odamızı anlattım. Oradaki tahta kutuyu almasını, iyice saklamasını, büyüyünce onu gelip alacağımı söyledim. “Hiç açma kutuyu olur mu” dedim. “Tamam” dedi.
“Babaanne, o çocuk benim kardeşim mi?”
“Evet”
“Annem öldü mü?”
………………
Sımsıkı sarıldım babaanneme, içime çektim kokusunu. “Ben hep gelip seni göreceğim” dedim.

Aynaya Gülerek Bak
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Hidayet Karakuþ

Yağmur Damlası Yakalamak!
Sabahları evimizin saçaklarındaki serçelerin cıvıltılarıyla uyanırdım. Sürüyle uçar, sürüyle bir ağaca ya da bir su kıyısına konarlardı. Köyde zamanımız
boldu. İşimiz yoktu.
Bizim oyunlarımız ya bir su kıyısında küçük arklar açmak, bentler yapmak ya da taştan, topraktan
evler kurmaktı. Bazen de bir söğüt dalını at yapıp
harmanlarda delice koşardık.
Köyde tozlu yollarda ayaklarımızın izini çıkarır,
küçük izlerde büyük adımlar görürdük.
Yazları, ekin tarlalarında annemin ardında eşekle tarlaya giderdim.
Tarlada börtüyü böceği tanır ama en çok çekirgelerin sıçramalarıyla eğlenirdim. Kimi zaman yakaladığım çekirgelerin kanatlarını, birer ayaklarını acımasızca koparır onların aksayan sıçramalarıyla eğlenirdim.
Şimdi ne denli üzülüyorum o çekirgeler için bilemezsiniz.
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Tarlalarda ekinler yolunup, biçilip yığılınca bu
kez harman işleri başlardı.
Babamın bana yaptığı ilk oyuncak, tahta bir arabaydı. Yuvarlak dallardan kesilmiş dört tekerlek,
tahta arabanın en güzel aygıtlarıydı.
Ağır tok sesleriyle köy yollarındaki tozları una çeviren kağnıların ardında ip bağladığım arabayı çeker, dökülen sapları toplayıp arabaya yığardım. Böylece ben de bir kıyısından iş yapar, topladığım sapları götürüp harmanda kendime özgü bir köşede biriktirirdim.
Bir gün babam köylere iğne vurmaya gitmedi. Hanayda oturup elinde keser, bıçkı, çivi, çekiçle ağaçtan
bir şeyler yapmaya başladı.
Babamın kullandığı araçlarla oynamayı severdim. Oturdum onu izlemeye başladım.
“Sen ne yapıyorsun baba?” diye sorduğumda kendini işe vermiş, dilini dişlerinin arasına almış çalışıyordu.
Neden sonra;
“Bitince görürsün” dedi.
Ben onu izlemekten yoruldum. Sokağa gittim.
Akşam üstüne doğru hava kapandı. Yağmur çiselemeye başladı.
Biz çocuklar, yaz yağmurunu severdik. Yüzümüzü gökyüzüne çevirir; ağzımıza giren damlaları yakalamaya çalışarak koşardık. Kim daha çok damla
yakalayabilecekti acaba!
Aynaya Gülerek Bak

| 87

O gün de yağmur damlası yalaya yalaya eve koştum.
Babam merdiven başındaki şiltede, dinleniyordu.
Az ötede, pencerenin dibinde üç tekerlekli bir tahta
bisiklet duruyordu.
Benim sevincimi gören babamın yüzü aydınlandı;
“İşte ne yaptığımı gördün” dedi.
Bisikleti kucakladığım gibi sokağa indim.
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Ortalarda Kalan Çocuk
Kapının zili çaldı. Yaşlı kadın sıkıntıyla kalktı yerinden. Dizleri ağrıyor, kalbi tekliyordu. Kapıya dek
soluk soluğa kaldı.
“Yine çocuğu mu getirdiler bunlar, acaba” diye
düşündü. Özlemişti torununu ama gücü yoktu.
Onunla baş edemiyordu. Yaramaz bir çocuk da değildi Fırat aslında ama ilgi istiyordu.
Kapıyı açtığında Fırat, “Babaanne ben geldim” diyerek daldı içeri.
“Oğlum baban nerede? Annen ne yapıyor?”
Fırat, durdu babaannesinin gözlerine baktı. Onun
sorularına omzunu çekerek, dudak bükerek yanıt
verdi:
“Beni sokağın başına bırakıp gittiler. Nereye gittiler, bilmem. Ben de evi çabucak buldum babaanne.”
“Aferin sana Fırat ama ben çok hastayım canım.
Sen geç de arka odadaki oyuncaklarınla oyna biraz.
Belki birazdan seni almaya gelirler.”
“Onlar beni almaya gelmezler anne.”
Aynaya Gülerek Bak

| 89

“Niye almaya gelmesinler Fırat’çığım? Olur mu
öyle şey!”
Çocuk, omuz silkti:
“Gelmezler.”
Yaşlı kadın şaşırdı. Bu çocuk neler söylüyordu
böyle. Annesiyle babasının kendini başlarından attığını mı düşünüyordu acaba?
Çocuğu sokak başında bırakmak da ne oluyordu?
Niye kapıya kadar getirmiyorlardı karı koca? Ocakta
tencereleri mi taşıyordu?
“Akşam olsun, konuşayım şunlarla” diye geçirdi
içinden.
Belini tutarak yürüdü, gitti eski yerine, pencerenin önündeki divana oturdu.
Başı ağrıyordu. Dizlerinde güç yoktu. Göğsünün
üstünde bir kuş gibi çırpınan kalbiyle daha uzun yaşamayacağını geçirdi aklından.
“Kenan da bıktı benim doktorlarımdan. Akşam
gelince yine söyleyeyim bakalım. Can bu, sağlık gibisi var mı? Doktora gitmeden kendi kendine geçmiyor benim hastalıklarım. Korkuyorum, başıma
bir iş gelecek diye korkuyorum.”
O sırada arka odada büyük bir gürültü oldu.
Fırat’ı unutmuştu. Heyecanla kalktı.
“Ne oldu Fırat? Ne yaptın yine?”
“Ben bir şey yapmadım babaanne, dolabın üstündeki eski fırın düştü.”
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“Sana bir şey oldu mu? Geliyorum şimdi?”
Dizlerine vuran ağrılarla, sıkışan kalbiyle arka
odaya yürürken söyleniyordu:
“Benim çocuk bakacak halim mi var? Ne düşüncesiz oldu bunlar böyle? Sanki işleri başlarından aşkın. Öğleye kadar yatıyorlar, çocuğa bir kahvaltı bile
ettirmeden bırakıp gidiyorlar. Sahi bu çocuğun karnı da açtır şimdi. Bunlar da ana baba olacak da ben
göreceğim…”
Odaya girdiğinde Fırat, bir kıyıya sinmiş, babaannesinin tepkisinden kendini korumaya hazırlanıyordu.
“Dolabın üstündeki fırını nasıl düşürdün oğlum!
Ben istesem de düşüremem yahu. Senin başka işin
yok mu? Nasıl uzandın oraya?”
“…..”
“Bak sesi çıkıyor mu? Söyle bakayım? Nasıl düşürdün fırını oradan? Ya başına düşseydi; ya sana bir
şey olsaydı Fırat?”
“Bana bir şey olmaz!”
“Nereden biliyorsun sana bir şey olmayacağını?”
“Ben güçlüyüm. Fırın mırın dinlemem.”
Yaşlı kadının güleceği tuttu ama içinde bulunduğu durum hiç de gülünç değildi.
Fırat’ın elinden tuttu, salona doğru çekti çocuğu.
“Korktun mu babaannem?”
“Ben korkmam. Hiçbir şeyden korkmam. Fırından, sobadan, elektrikten… korkmam.”
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Kadın, konuyu değiştirmek istedi:
“Karnın aç mı çocuğum? Kahvaltı ettiniz mi?”
“Aç değil babaanne. Patates kızartması yedim. ”
“Nasıl, sabah sabah patates kızartması mı yaptı
annen sana?”
“Yoo; bakkaldan aldık. Evde birçok patates kızartması var.”
“Gel seninle biz yine de birlikte kahvaltı edelim.
Benim de canım kahvaltı yapmak istiyor.”
“Sen de mi kahvaltı yapmadın babaanne?”
“Yapmadım. Sen gelirsen birlikte yaparız, diye
bekliyordum.”
“Hani beni getirmelerini istemiyordun babaanne?”
“Hastayken seninle uğraşamıyorum çocuğum.
Yoksa seni istemez miyim hiç?”
“Ben seni üzmem babaanne. Demin istemeden
düştü fırın. Kapağı açık kalmış, ben de sandalyeye
çıkıp düzelteyim demiştim.”
Yaşlı kadın, torununun başını okşadı.
“Böyle durumlarda bir dahaki kez büyüklere haber ver. Yoksa başımız yarılır, kolumuz kırılır, bakarsın ayağımıza düşer ayağımız kırılır.”
“O zaman topal kalırız değil mi?”
“Topal kalmak istemezsin değil mi?”
“İstemem babaanne. Bak şimdi şu sedire oturup
uslu uslu seni bekleyeceğim.”
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“Aferin benim akıllı çocuğum. Ben de şimdi kahvaltılıkları çıkarayım, sonra masada yeriz birlikte.”
O gün, Fırat, fırından sonra buzdolabını açtı, kapatmadı. Yatak odasındaki giysi dolabının içine girdi, gizlenmek istedi. Bu sırada üst üste asılmış askılardan kurtulan giysilerin altında kaldı. Babaannesinin oflamalarına, puflamalarına bir süre üzüldüyse
de evi yeniden tanımak ister gibi karıştırmadık yer
bırakmadı.
Fatma Hanım, kendini tutamadı, ağlamaya başladı. Fırat, babaannesinin ağlamasına üzüldü, bir kıyıya oturdu. O sırada Fatma Hanım’ın komşusu Şahver Hanım geldi. Kadın, Fatma Hanım’ın ağlamasına
kıyamadı ama elinden de bir şey gelmezdi.
“Üzülme komşum. Ne yapalım bu çocuklar da
böyle büyüyecekler.”
Fatma Hanım, içini çekti. Ağlamaklı bir sesle yakınmaya başladı:
“Sabahtan çocuğu salıyorlar başıma. Kendileri keyif çatıyorlar. Nasıl anne baba oldu bunlar bilmem.
Hadi babasının işi var. Ya annesi, çarşı pazar dolaşıyor. Bütün gün bilgisayarın başından kalkmıyormuş, kendi anlattı. Sözde dükkân bekliyor. İnsanın
çocuğundan büyük işi olur mu? Çocuktan değerli ne
var Şahver Hanım’cığım? Sen söyle. Herkes ister bulamaz, bulanlarsa bunlar gibi değerini bilmez.
Benim gücüm yetmiyor. Kimseye anlatamıyorum. Üstelik yüzlerini de göstermiyorlar. Sokağın
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başından bırakıveriyorlar çocuğu. Ya çocuk eve gelmeden başına bir şey gelse? Sonra da hesabını benden soracaklar. Şimdi devir değişti komşum. Çocukları çalıyorlar, organ hırsızları varmış. Televizyonlar
söylüyor. Bunların hiç mi aklına gelmiyor bunlar. Ne
yapacağımı şaşırdım. Yavrucuğum bir de sık sık benim yakınmalarımı dinlemek zorunda kalıyor.”
Şahver Hanım, üzüldü Fatma Hanım’ın yakınmalarına.
“Gençler, henüz düşünemiyorlar komşum. Bir
gün akılları başlarına gelir.”
“Akılları başlarına gelir de ben benden gittikten
sonra… Bak şimdi akşam almaları gerek değil mi;
akıllarına bile gelmez. Bu çocuk annesini, babasını
özler mi düşünmezler.”
“Ne yaparsın komşum, can parçası; sen de kıyamazsın böyle işte. Bir de sen olmasan ne olurdu acaba?”
“Bu böyle olmaz, akşam geldiklerinde kesin bir
dille anlatmalıyım. Kenan da çok kızıyor, onun yanında sesimi çıkarmıyorum. Çocuklara etmediğini
koymaz bunu bilse. Geç almalarına kızıyor zaten.”
O sırada arka odalarda bir şangırtı koptu. Fatma
Hanım, yine ne oldu, diye kalktı. Arka odaya giderken eli yüzü kan içindeki Fırat’la karşılaştı.
“Ne oldu sana? Yine ne yaptın” diye çığlık atarken
kendi yere yığıldı.
Şahver Hanım, koştu. Elini yüzünü ovaladı Fatma
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Hanım’ın. Soğuk suyla yıkadı. Bu sırada da Fırat’a çıkışıyordu.
“Çocuk sen hiç doğru durmaz mısın geldiğin yerde? Bak babaannen hasta oldu, bayıldı kaldı. Ne arsız şeysin böyle!”
O sırada çocuğun elindeki yüzündeki kanı görünce Fatma Hanım’ı bırakıp onu kaptığı gibi banyoya götürdü. Kanlarını yıkadı, yaralarını temizledi.
“Ne yaptın da böyle oldu? Ne kesti senin elini kolunu?”
“Duvardaki resme bakmak istemiştim. O da çivisinden çıkıp yere düşünce ben de korkudan yere atladım, cam kırıklarının üstüne düştüm.”
Şahver Hanım, burnundan soluyordu:
“Duvarda ne işin vardı? Nasıl uzandın oraya be
çocuk!”
“Kanepenin üstüne çıkıp dokunmak istedim o
resme.”
“İyi yaptın? Beğendin mi yaptığını?”
Kendine gelen Fatma Kadın, yerde oturuyor; başını tutuyordu:
“Öldürecekler bunlar beni. Bu kadar sorumsuz
evlat görülmüş müdür acaba?”
Şahver Hanım, Fırat’ı gösterdi sessizce:
“Bizi dinliyor, aman dikkatli konuş” diye fısıldadı.
Fatma Hanım, çocuğa baktı.
O sırada Fırat, elinde plastik bir kamyonla garip
sesler çıkararak oynamaya başlamıştı çoktan.
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“Hadi… Kamyon gidiyoooor! Uzaklara, çok
uzaklara… Annem kalsın… Babam da kalsın burada. Babaannem de kalsın… vuuuuvvvv! Ben uzaklara, çok uzaklara vuuuvvv!”
“Akşam oldu neredeyse, bir oh çekmedim bugün.”
Şahver Hanım, umutsuzca başını salladı:
“Allah sabır versin komşum. Senin işin benimkinden de zor...”
İki komşu kadın usul usul konuşmayı sürdürürken Fırat, kamyonu elinde yere uzandı; sonra da
uyudu kaldı.
Kapının açıldığı işitildi. Fatma Hanım, içini çekti,
dizlerini tutarak doğruldu:
“Kenan mı geldi acaba? Benimki de soru mu?
Başka kim olacak!”
Şahver Hanım, gitmeye davrandı:
“Ben de gideyim artık. Ortalık birden karardı,
bak Kenan Bey de geldi.”
“Canım otur, o yabancı mı?”
“Gideyim gideyim Fatma Hanım. Birazdan bizimki de gelir.”
Kenan Bey, salona girdiğinde yorgundu.
“Bugün erkencisin ya Kenan” diye merakla sordu
Fatma Hanım.
“Erken mi canım, akşam oldu görmüyor musun?
Siz de hoş geldiniz Şahver Hanım. Nasılsınız?”
“İyiyiz komşum.”
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“Ne yapıyor Niyazi Bey? Çarşı pazar dolaşıyor
mu?”
“Ne yapsın, o da çocukların dertleriyle uğraşıyor.
Küçük kızın çocuğu hastaydı da doktora götürdüler
bugün. Kız yalnız. Kocası iş arıyor bütün gün. Para
yok, pul yok.”
“Allah, sabır versin komşum. İnşallah kolay olur.
Arada çocukları koruyabilsek… O büyük devlet bizim için.”
O sırada yerde uyuyan Fırat’ı gören Kenan Bey,
içeri geçti. Elinde bir küçük battaniye ile döndü. Çocuğun üzerini örttü.
“Çocuğun uyuduğunu fark etmedin mi Fatma?”
“Aaa! Uyumuş mu! Bana ettiklerinden sonra hiç
göresi gözüm yok varsın uyusun. Biz de dalıvermişiz
lafa. Daha şimdi kamyonuyla oynuyordu. Tevekkeli
sesi kesildiydi…”
“Yine mi habersiz bırakıp gittiler bunlar?”
“Aman Kenan, bırak ne halleri varsa görsünler diyeceğim ama gücüm yok artık. Öte yandan da çocuk
biz de olmasak ne olacak, diye soruyorum kendime.”
“İyi de senin halin belli. Ben tansiyon hastasıyım.
Bunlar bizim için mi yaptılar bu çocuğu?”
Konuştukça üzülüyordu Kenan Bey. Canı sıkılıyordu. Üstesinden gelemediği bir durumdu bu. Söz
anlatamamıştı oğluna da gelinine de. Ne haber verip
bırakırlar, ne vaktinde alırlardı çocuğu. O, her şeyin
ayrımındaydı.
Aynaya Gülerek Bak
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“Geldiklerinde söyle onlara Fatma, içeri girsinler;
kapıdan kapıp götürmesinler çocuğu. Onlarla konuşacaklarım var. Şu çocuğu da kaldırayım. Yerde hasta olur yavrucak.”
“Canım sen evde olmayacak mısın? Gelince sen
söyle ama öyle kavga filan etme çocuklarla.”
Kenan Bey, gitti, bir süre çocuğun başında dikildi. Sonra, kucağına aldı, arka odaya götürdü. Divana
yatırdı; üstünü yine bir güzel örttü. Çocuğu, pembeleşen alnından öptü, saçlarını okşadı.
Salona döndüğünde biraz televizyon karıştırdı;
hiçbir şey izlemek gelmedi içinden. Divana uzandı;
günlük gazetesini aldı eline; okumaya daldı.
Fatma Hanım, mutfağa geçmişti çoktan. Akşama,
çocuklar erken gelirlerse yemeğe alıkoymayı düşünüyordu. Kocasına seslendi:
“Kenan, şu yakındaki manavdan marul alıp gelir
misin? Akşam çocukları yemeğe alıkoyalım, diyorum. Sen de o zaman konuşursun kendileriyle.”
Kenan Bey, gazetesini bıraktı. Kalktı, üstünü giydi.
“Bunca yorgunluktan sonra hâlâ yemeğe mi çağırmayı düşünüyorsun. Zıkkım yesinler!”
“İçim elvermiyor işte, ne yaparsın; ana olacağına
taş ol daha iyi bu dünyada.”
“Yalnız marul mu gerekli?”
“Fırat’a da bir şey al. Sevinsin çocuk. Yoğurdumuz da kalmamış.”
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“Peki hanım, kapıdan çıkmadan varsa başka bir şey
onu da söyle.”
“Tamam, tamam. Hepsi bu.”
Kenan Bey, usulca çekti kapıyı. Sakin bir insandı
ama çoğu kişiye yansıtmadığı üzüntüler onu tansiyon
hastası yapmıştı. Cebinde haplarıyla dolaşırdı hep.
Akşam sofra hazırdı. Fatma Hanım; ikircimli
sordu:
“Çocukları yemeğe beklediğimizi söyleyelim de
gecikmesinler Kenan. ”
Karısına canı sıkkın baktı.
“Akşam olunca bütün işyerleri kapanır. Bütün
anne babalar evlerine döner. Bütün çocuklar, onlara
kavuşmanın sevinciyle mutlu oturur sofraya. Bunları nasıl anlatacağız bizim oğlana? Sen telefon et.
Şimdi sinirlenip olur olmaz konuşurum.”
Fatma Hanım, başını salladı. Kocasına hak veriyordu içinden ama konuşup onu daha da kışkırtmak
istemiyordu.
Telefonun başına oturdu; ayakta durmaktan yorulmuştu iyice:
“Bu dizler beni taşımıyor artık Kenan. Ne yapsak
yaşlandık artık.”
Kenan Bey, sesini çıkarmadı. Yıllardır bildiği, çözümsüz ağrılar çekiyordu karısı. Üzülüyordu onun
haline ama kendi de çok iyi sayılmazdı işte.
“Alo, Turan, neredesiniz? Yemeğe bekliyoruz sizi.
Hadi sofrayı hazırladım oğlum.”
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“Anne biz kayınvalidedeyiz. Yemek yiyoruz. Siz,
bizi beklemeyin.”
“Peki…”
Fatma Hanım’ın kolu kanadı kırılmıştı sanki. Çocukları buradayken orada ne işleri vardı? Ne demeliydi şimdi kocasına?
Kenan Bey, anladı durumu:
“Oğlun da olsa böyle adamı kapından içeri sokmayacaksın. Densize bak. Senin çocuğun burada
seni beklesin; sen git kaynananın sofrasına çök. Ayıp
nedir öğretmedik mi biz oğlana Tanrı’m!”
O sırada Fırat kalkmış gelmiş, salon kapısında
duruyordu.
“Babaanne, babamlar gelmedi mi? Ben hâlâ niye
buradayım?”
Kenan Bey’in gözleri sulandı, Fırat’ı yanına çağırdı, kucağına aldı, çocuğu öptü.
“Gelin biz yemeğimizi yiyelim; onlar da istedikleri zaman gelsinler. Hadi benim güzel çocuğum…”
Fatma Hanım, iç geçirdi. İnleyerek mutfağa yemek getirmeye gitti.
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Handan Derya

Çocukluk Günlerim
Çocukluğum bir çiftlikte geçti. Burası, çocukken
orada yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum bir
yerdi. Burada bir günüm nasıl geçerdi? Sabah, çiftlik
ürünü tereyağı, bal, peynir, yumurta ile yapılan kahvaltının ardından arkadaşlarımla buluşma yerimiz
olan koruluğa koşardım. Binlerce ağacın oluşturduğu korulukta, arıların, cırcır böceklerinin, çekirgelerin ve daha bir sürü böceğin sesi kuş cıvıltılarına
karışırdı. Önce, ağaçların dallarında hep asılı duran
salıncaklara kurulur, birbirimizi havalara uçururduk; sonra, “Bugün ne yapalım? Ne oynayalım?” sorusunu atardık ortaya. Evcilik mi oynayalım? Yoksa
özene bezene yaptığımız uçurtmalarımızı mı uçuralım? En iyisi bisikletlerimize atlayıp çiftliği gezelim.
İlk durağımız, havuzbaşı olurdu. Burada minik yavru kurbağaları kovalar, onların ‘cuuup’ diye suya atlayışlarını seyrederdik. Sonraki durağımız cins cins
atların bulunduğu tavlaydı. Atlara avucumdan şeker
yedirmeye, ışıl ışıl parlayan alınlarını, boyunlarını
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okşamaya bayılırdım. Sevimli tayların annelerinin
peşinden koşmasını izlemeye ise doyamazdım. Buradan, ağıllara geçerdik. Yumuşacık, bembeyaz yünleri olan merinos koyunları ve ardısıra koşuşan şirin
kuzuların melemeleri ağılda çınlardı. Kuzuları kucağıma alır, onları okşardım. Oradan kümese uğrardık. Kuluçka makinelerinden çıkan sapsarı, sevimli civcivlere hayranlıkla bakardık. Daha sonra bisikletlerimize biner, renk renk çiçek öbeklerini, yemyeşil çayırları geçerek evlerimize dönerdik. Biraz dinlendikten sonra bu kez, oyun alanımızda yeniden
toplanırdık. Burada istop, yakan top, çelik çomak,
çizgi, beştaş, saklambaç, voleybol, ip atlama oyunu
ve daha sayamadığım bir çok oyun oynardık. Oynamaktan yorgun düştüğümde ise okuma ağacıma
tırmanır, kalın dallardan birine oturup kitap okurdum. İşte, çocukluğumda bir günüm böyle geçerdi.
Öğretmenlik mesleğini seçişimde ve çocuklar için
kitaplar yazmaya yönelişimde belki de doyamadığım çocukluğumu hâlâ yaşamak isteyişim etkili olmuştur diye düşünüyorum.
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Küçük Kızın Güçlü Kanatları
Haylaz oğlak çelimsiz bir keçiyi yakalamış, toslaşıp duruyordu. Huriye sırtını dayadığı günlük ağacının dibinden fırladı;
“Hey heeeyk! Kakışma! Kakışma!” diye haykırdı.
Aldırmadı oğlak; aksine geriden geriden gerinip
yüklendi zavallı hayvana. Huriye yeniden bağırdı.
Olmadı, ıslık çaldı. Kavga devam edince koşup geldi
hayvanların yanına. Elindeki sopayı iki keçinin başına hafifçe değdirdi de sonunda kavgacılar ayrıldı.
Sonra keçileri toplayıp önüne kattı, onları köye doğru sürdü. Beş parmak dağlarının yazın bile karı eksilmeyen tepelerini seyrede seyrede, doruklardan
inen derelerin çağıltısını dinleye dinleye yürüyordu.
Kayalarda sekerek yürüyen yaramaz keçiler ise arada bir gümüş parıltılı derelerden su içiyor, sonra yeniden hoplaya zıplaya yola koyuluyorlardı. Köy çam
ormanlarının kıyısındaydı. Huriye’ye göre dünyanın
en güzel yeriydi. Eve varınca önce keçileri dinlenmeleri için ağıla kapattı. Sonra da annesinin hazırladı104 |
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ğı; mis kokulu ekmek, kaymak, höşmerim, peynir,
zeytin ve sıcak sütle güzel bir kahvaltı yaptı. Çantasını hazırlayıp doğruca okuluna koştu. Üçüncü sınıftaydı. Hem zekiydi hem de çalışkan. Öğretmeni onu
bazen akranlarına yardım etmesi için görevlendirirdi. Huriye bu işbirliğinden çok yararlanır, öğretirken
daha da iyi öğrenirdi.
Gelgelelim Huriye’nin hayatı bir gün tümden değişiverdi. İstanbul’da oturan uzak akrabaları Fikriye
Teyze, yazın köye geldi. Orta yaşta varlıklı bir kadındı. Çocuğu yoktu. Huriye ile çok ilgileniyordu. Zeki
bakışlı bu akıllı kızı çok seviyordu. Köyde söylendiği
gibi “Hörü” diye çağırıyordu onu. Bu arada Huriye’yi
İstanbul’a götürüp okutmayı da düşünüyordu. Konuyu açtığında, Huriye’nin annesiyle babası düşünüp
taşındılar, sonunda kızlarının geleceği için Fikriye
Teyze’nin isteğini kabul ettiler. Huriye ise İstanbul’da
daha iyi okullarda okuyacağı için seviniyordu ama
ailesinden, arkadaşlarından, okulundan öğretmeninden, keçilerinden ayrılacağı için de üzülüyordu.
Sonunda ayrılık günü geldi. Hüzünlüydü Huriye; otobüs İstanbul’a doğru yola koyulduğunda yüreği kabardı, göz pınarlarına yaşlar doldu, görünmez
oluncaya dek bakıp durdu köyüne.
İstanbul’a vardıklarında cıvıl cıvıl akıp giden
renkli kalabalık, yüzlerce taşıtın uğultusu ve şehrin
büyülü görüntüsü Huriye’yi bir anda sarıp sarmaladı. Birdenbire apayrı bir ortamda buldu kendini. Bu
şaşkınlığı Fikriye Teyze’nin evinde de sürdü. AltınAynaya Gülerek Bak
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cı katın penceresinden uçsuz bucaksız İstanbul’a bakakaldı.
İkinci gün yakındaki okula kaydoldu. Dördüncü sınıfa gidecekti. Okul, koskocamandı, yepyeniydi. Her yeri kaplayan mermerler cam gibi parlıyordu. Öyle çok derslik vardı ki… Köydeki okulu nerde, bu nerdeydi… Kapılar, pencereler, dolaplar, levhalar ne kadar da gösterişliydi.
Okullar açılınca Fikriye Teyze, Huriye’ye okul
formasını giydirdi. Güzel bir çanta aldı. İçine defterler, renk renk kalemler koydu. Sonra elinden tutup
onu okula götürdü. Huriye arı kovanı benzeri öğrenci kalabalığını görünce daha ilk günden burada kaybolacağını düşündü. Sonra, sınıfını, öğretmenini tanıdı. Genç bir kadın olan öğretmeni onu bir kız öğrencinin yanına oturtup kendini tanıtmasını istedi.
Huriye ayağa kalktı;
“Adım Hörü” dedi.
Sonra da köyünü, okulunu, öğretmenini anlatmaya koyuldu. Nedense arkadaşlarının bakışlarında alaycı bir ifade vardı. Bu arada fısıltılar geldi kulağına.
“Hörü mü?”
“Ne biçim isim bu?”
“Söylediklerinden bir şey anlamadım.”
Öğretmen öğrencileri sessiz olmaları için uyardı
Sonra Huriye’ye döndü;
“Anlat Huriye. Seni dinliyorum” dedi.
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Ancak Huriye bir türlü konuşamıyordu. Sözler sanki dudaklarının ardına çekilmişti. Alaycı bakışlardan
gözlerini kaçırıyor, ne yapacağını kestirmeye çalışıyordu. Öğretmeni üzerine varmayıp oturmasını söyledi.
Sıra arkadaşı, “Konuşman ne tuhaf ” diye söylendi.
Huriye iyice ürktü. Başını eğip öylece kaldı. Aklı
karmakarışıktı. Basbayağı konuşuyordu işte... Konuşmasında ne vardı ki?
Teneffüs zili çaldığında sınıf bir anda boşaldı.
Huriye tek başına kaldı. Şimdi ne yapacaktı? Derken, Fikriye Teyze’nin kendisini bahçede bekleyeceğini hatırladı. Hızla derslikten çıktı. Korkunç öğrenci kalabalığıyla yüzleştiğinde ise ne yapacağını şaşırdı. Sonra bütün cesaretini toplayıp yürüdü, bahçeye çıktı. Telaş içinde Fikriye Teyze’yi aramaya koyuldu. Sonunda onu gördü. Koşarak yanına geldi, başını kadının göğsüne dayadı. Birden omuzları sarsıla
sarsıla hıçkırarak ağlamaya başladı.
“Ne oldu? Neden ağlıyorsun?” diye sordu Fikriye Teyze.
“Onlar, ismimle alay ettiler.” dedi Huriye.
“Kimler?”
“Sınıftakiler”
“Huriye çok güzel bir isim. Neden alay etsinler ki”
“Adım Hörü deyince gülmeye başladılar”
Fikriye Teyze başını okşadı.
“Üzülme” dedi. “Şimdi sınıfına git, öğretmeni güzelce dinle”.
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İkinci ders matematikti. Öğretmen bir problem
sordu. Bu Huriye için çok kolaydı. Problemi kafasında çözmüştü bile. Sonucu defterine yazıp öğretmenine gösterdi. Öğretmen “doğru” dedi, sonra da ondan çözümü sınıf önünde yapmasını istedi.
Huriye yazı tahtasının üzerine problemin çözümünü güzelce yazdı.
“Aferin sana” dedi öğretmen.” Şimdi de arkadaşlarına anlat bakalım.”
Huriye duraksadı. Kelimeler dudaklarının ucuna
değiyor ancak bir türlü dışarı dökülmüyordu. Suskun bir halde önüne bakıyordu. Öğretmen ne kadar
dil döktüyse de boşuna… Huriye’yi bir türlü konuşturamadı. Buna karşın çocuğun zekâsı dikkatini çekmişti.
İlerleyen günlerde de Huriye suskunluğunu sürdürdü. Yazılı sınavlarda en yüksek notları alıyor ancak sıra anlatmaya gelince asla konuşmuyordu. Üstelik teneffüslerde yalnızlığı seçiyor, arkadaşlarına
katılmıyordu.
Sonunda Huriye günbegün içine kapandı. Dalgındı, derslere karşı ilgisizdi. Öğretmen bir gün tarih kitabının yüzüncü sayfasını anlatırken Huriye’nin yüz
onuncu sayfaya boş boş bakıp durduğunu fark etti.
İşin kötüsü, artık yazılı sınavlarda da başarısız oluyordu. Arkadaşlarının konuşmasına gösterdikleri
tavrın sonucuydu bu. Besbelli yeniden alay konusu
olmaya korkuyordu. Öğretmen Huriye’yi kazanmak
için türlü yöntemler denerken aklına bir fikir geldi.
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“Çocuklar sınıfımızda bir yöresel köşe hazırlayalım.” diye konuştu. “Bu konuda aileleriniz de bize
destek sağlayacak”.
Kısa zamanda sınıfta renk renk cıvıl cıvıl bir yöresel köşe oluştu. Erzincan’ın nakışlı yün çorapları,
Kastamonulu kadınların tepelikleri, Giresun’un fındıkları, Trabzon’un peştemalları, Van kilimleri ve
daha pek çok güzellik bu köşede yer aldı. Huriye’ ye
gelince, Fikriye Teyzesinin verdiği iğne oyalı Muğla
yemenisini sergiye koymuştu.
Öğretmen, “Çocuklar bunlar bizim köklerimiz.”
dedi, “Şimdi köklerimizi güçlendirip bilgi ve sevgiyle kanatlanıp uçalım. Sizlerden yörelerinizin türkülerini, atasözlerini, manileri, tekerlemeleri, halk
oyunlarını öğrenmenizi istiyorum.”
Sunum günü tüm sınıf hazırlıklı gelmişti. Ortaya
neler döküldü neler... Çocuklar ailelerinden öğrendikleri atasözlerini, manileri, türküleri söylemeye başladılar. Sıra Huriye’ deydi. Öğretmeni ve arkadaşları
meraklı bakışlarını Huriye’nin üzerine dikmişlerdi. O
ne yapacaktı acaba? Huriye öğretmeninin sevecen bakışlarından aldığı cesaretle yerinden kalkıp sınıfın ortasına geldi. Başladı bir Fethiye türküsü söylemeye.
“Kiraz dalı eymeli,
Meyvesini yemeli.
Oturmuş kazak örer,
Bekliyor sürüleri.”
Derken kollarını havaya kaldırıp dönerek bir de
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oyun oynamaya başlamaz mı? Hem türküyü güzel
söyledi, hem de iyi oynadı. Sınıfta bir alkış koptu.
Öğretmeni, arkadaşları elleri kızarıncaya dek alkışladılar onu. Arkadaşlarının gözlerinde bu kez hayranlık, sevgi ve dostluk görüyordu. Öğretmen durumdan memnundu. Sonunda Huriye’nin suskunluğu bitmişti. Üstelik arkadaşlarının hayranlığını da
kazanmıştı. Ama öğretmeni bununla yetinmedi; bir
gün öğrencisini kütüphaneye götürdü.
“Bol bol kitap okumanı istiyorum” dedi. “Okuduğun kitapları daha sonra bana anlatacaksın”.
Huriye kütüphaneyi sevmişti. Kitapları büyük bir
ilgi ve iştahla okuyor, sonra hemen bir diğerini alıyordu. Daha sonra okuduğunu öğretmenine anlatıyordu. Sonuç tam da öğretmenin düşündüğü gibiydi. Huriye kısa zamanda İstanbul Türkçesini geliştirdi. Yeniden kazandığı özgüvenle derslerdeki başarısı
arttı. Sınıfını pekiyi ile geçti.
Okul tatil olunca Fikriye Teyzesi ile birlikte köyüne gitti. Annesini, babasını, kardeşlerini çok özlemişti. Köyde özlediği ne varsa doyasıya yaşamaya
koyuldu. Yaz boyunca, büyüklerine yardım ederken,
arkadaşlarıyla oynarken, yaylada keçilerini güderken; güzelim Muğla ağzıyla türküler söyleyip güçlü
kanatlarıyla mutluluk içinde uçup durdu...
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Sadýk Yemni

Esin Sandığım
1951 yılında İstanbul, Kurtuluş’da(Tatavla), Sopalı Hüsnü sokakta doğdum. İkibuçuk yaşında ailem
İzmir’e taşındı. Böylece 1954’de kaldırılan tramvaylara son demlerinde binme şansını elde ettim. İlkokulu Sadık Bey troleybüs durağındaki Hakimiyeti
Milliye İlkokulu’nda okudum. İlkokul öğretmenim
bu beş yıllık süreyi “Sadık yıldızlar gibi bir parlıyor,
bir sönüyor, ama varlığı her an hissedilir durumda”
cümlesiyle özetlemişti. Ayrıca üç şeyde marifetli olduğum hemen anlaşılmıştı. Yaramazlık, matematik
ve belagat/edebiyat.
Çocukluk yıllarımda internet, cep telefonu ve televizyon yoktu. Kitap okumaya, düşünmeye ve arkadaşlarımla oynamaya şimdiki çocuklardan daha
bol vakit bulabilmekteydim. Hayal dünyamı besleyen kaynaklar filmler ve kitaplardı. Çizgi romanlar
da dahil bulabildiğim her şeyi okurdum. Bunun yanı
sıra insanların anlattıkları şeyleri dinlemeyi de çok
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severdim. İzmir kozmopolit yapısı nedeniyle muhteşem bir insan kaynağı potansiyeline sahipti. Çevremizde çok sayıda göçmen vardı. Göçenlerin öyküleri bol olur derler. Öyleydi. O sıralarda acele kavramı da şimdikinden farklıydı. Her şey daha yavaştı ve şehirler daha tenhaydı. Estetik beceriden yoksun beton yığınlarının oluşturduğu içkarartıcı ufuklarımız yoktu.
Göztepe’de oturduğumuz kira evimizin bahçesinde kedilerimiz, tavuğumuz, meyve ağaçlarımız vardı. Anneannem de bizle birlikte kalıyordu. İkinci annem gibiydi. Bana emeği çoktur. Hayal gücüm her
zaman harlıydı, ama bir çeşit medyum olan anneannem farkındalığımın ve sezgilerimin vites büyütmesine neden olmuştur. Çok erken yaşta bulunduğumuz yerin, dünyanın batıni yaklaşımlar ve bilimsel
formüllerle açıklanan karmaşık bir yapısı olduğunu
sezmiştim. On, on iki yaşlarında rüyalarımı kontrol
edebilme yetisi kazanmıştım. Kaldığım yerden devam edebiliyor, çoğu kez senaryoya birilerini katıp
çıkartabiliyordum.
Çocuklukta parlattığım öyküleme yetim benle şu
ana dek geldi. Yıldızlı gecelerde gökyüzüne baktığımda hayalgücümün evrenin en uç noktalarına kadar ulaştığını düşünmeyi seviyorum.
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Düş Kurucu
Mesut sokağın ancak caddeye açıldığı yere varınca garipliği farketti. Gündüz olduğu halde dışarısı yeterince kalabalık değildi. Kaldırımlarda yürüyen birkaç kişi ve tek tük geçen arabalar dışında cadde bomboştu. Köşede durup etrafına bakındı. Börekçi, tekel bayii, banka ve Nazlı adlı kafeterya kapalıydı. Evden çıkarken saate bakmamıştı, ama gölgesinin kısalığından öğle saatlerinde olduğu belliydi. Yaz kış bayram pazar bu kafeteryayı hiç bu saatte
kapalı görmemişti.
Tam karşıya geçeceği sırada içinden gelen bir hisle durakladı. Soluna baktı. On, on iki yaşlarında dört
çocuk kaldırımın üstünde durmuş ona bakıyordu.
Biri sarışın bir kızdı. Dördünün de üzerinde beyaz
tişört, mor pantolon ve beyaz spor ayakkabılar vardı. En uzunları çikolata tenliydi. Hiçbirini tanımıyordu, ama kalbinde sıcak bir duygu uyanmıştı. Onlara doğru yürüdü.
“Hey merhaba. Ne yapıyorsunuz burada?”
“Seni bekliyorduk.” dedi çikolata tenli olan ve eli114 |
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ni uzattı. “Adım Suray. Yakamoz anlamına gelir.”
Mesut kendini tanıttı ve diğer çocukların elini
sıktı. Walter, Yuri ve Kayli. Tek Türkçe adı olan kendisiydi.
“Siz burada turist değilsiniz değil mi?”
Suray gülümseyince bembeyaz düzgün dişleri ışıdı. “Burada hiç turist olmaz. Herkes yerlidir.” Hepsi de aksansız Türkçe konuşmalarına rağmen Mesut
bu lafı garip bulmuştu, ama çocuğun devam etmesini bekledi. Suray arkadaşlarına bir göz atarak, “Sen
gelince takımımız tamamlandı?” dedi.
“Ne takımı?”
“Biz de telefonzedeleriz. Tıpkı senin gibi.” dedi
Kayli. R’leri belli belirsiz Ğ şeklinde telaffuz eden iri
mavi gözlü çok hoş bir kızdı.
Mesut dün ağabeyine ait çok pahalı bir telefonu dördüncü kattan yere düşürmüştü. Aşağıda şaklabanlıklar yapan bir arkadaşının filmini çekerken.
Ağabeyinin dokunmasına bile izin vermediği aparat
parçalara ayrılıvermişti. Mesut o zamandan bu yana
üç kez dayak yemişti. Babası da bir ay boyunca harçlık vermeyeceğini söylemişti. Ağabeysinin öfkesi kolay dineceğe benzemiyordu. Dayak kürlerine devam
edecekleri belliydi. Bütün bunları kız nasıl bilebilirdi ki?
“Nerden bildiğimizi merak ediyorsun değil mi?”
Mesut başını sallayınca, iri kemikli, kısacık kahverengi saçlı olan Yuri sırıttı. “Bizler de bugünlerde
bir şekilde yakınlarımıza ait bir telefona zarar verAynaya Gülerek Bak
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dik. Kullanılmaz hale geldi. Çeşitli cezalar gördük.”
Yuri beyaz tişörtünü sıyırınca karnında iki adet büyükçe mor iz göründü. “Babam yaptı. Sopayla. Sırtımda da rahat on tane vardır bu izlerden.”
“Hepiniz mi?”
Çocuklar başlarıyla onaylayınca Mesut’un içine hoş bir duygu yayıldı. Benzer sorunu başkalarıyla paylaşmak suçluluk duygusunu hafifletici etki yapıyordu. Mesut etrafına göz gezdirdi. Kapalı kafeteryaya baktı. Gözüne camların ardında bir masada
oturan yarı şeffaf iki adam ilişince bir adım atarak
arkadaşlarına iyice yaklaştı.
“Burası sandığın yer değil.” dedi Walter. Simsiyah
saçlı, beyaz tenli bir çocuktu.
“Nasıl yani?”
“Biz de bilmiyorduk. Senden önce geldiğimiz için
yavaştan farkettik. Burası neresi?”
Mesut çocuğun dalga geçtiğini sanmıyordu, ama
cevap vermeden önce durakladı.
“İstanbul değil mi?”
Mesut başıyla olumladı.
“Ben hiç İstanbul’da bulunmadım.” dedi Walter.
“Türkçe de bilmem, ama burada toplandık. Çünkü
sen düş kurucusun. Senin yerinde toplandık.”
“Yani siz neredesiniz şu anda?”
“Ben Sidney’deyim.” dedi Kayli. “Suray Bombay’da,
Yuri Moskova’da, Walter’da New York’da. Hiçbirimiz
Türkçe bilmiyoruz. Ben Hintçe ve Rusça da bilmiyorum.”
116 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

“Nasıl oluyor da...”
“Biz düşlerimizde birbirimize bağlandık sanırım.” dedi Suray. “Herkes kendi dilini konuşuyor,
ama sorun olmuyor. Düş kurucu olduğun için senin
mekânında toplandık.”
Mesut etrafına bakındı yine. O yarı şeffaf kimseler boş kafeteryada oturmuş sohbete devam etmekteydiler. “Ben uykuda mıyım şu anda yani?” dedi.
Hepsi birden başlarını salladılar.
“Şimdi ne olacak peki?”
Mesut’un bu safça sorusu herkesi sırıttırmıştı.
“Biz burada senin gelmeni beklerken şu sonuca vardık.” dedi Suray. “Biz beşimiz de yakınlarımızın telefonlarına zarar verdik. İstemeden tabii. Bunun için
çok ağır ceza gördük. Dayak gibi, hakaret gibi. Hâlâ
da görmekteyiz. Buna isyan eden, haksız bulan yanımız bizi birleştirdi. Rüyamızda. Yer olarak İstanbul
olması, Mesut’un düş kurucu olmasından. Yani senin sayende birbirimize bağlandık. Yoksa dünyanın
başka yerinde toplanırdık şimdi.”
Mesut yakınlardan geçen camları açık kırmızı
arabaya ve içinde oturmuş neşeli neşeli konuşan iki
delikanlıya baktı. Ardından bakışlarını kafeteryaya
çevirdi.
“Bunlarda mı?”
“Onlar telefon bozucu değiller sanırım.” dedi Suray. “Bu düş aleminde gezinenler. Kimbilir onların
da ne hikâyeleri vardır.”
“Şu kafeteryadakiler?”
Aynaya Gülerek Bak
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“Soğuk bir enerji alıyorum o taraftan.” dedi Kayli.
“Tekinsiz bir şeyler olmalı.”
Diğerleri de aynı fikirde olmalıydılar. Kızın sözlerine kimse karşı çıkmadı.
“Şimdi ne olacak peki?”
Çocuklar birbirlerine baktılar. “Bir şey açık. Önümüzdeki saatlerde dayak yemeye, hakaret görmeye
devam edicez. O halde burada buluşmamızın tek bir
nedeni olabilir. Buna karşı çıkmak.”
Abisinin kaslı ve uzun kollarını, öfkeli bakışlarını düşünen Mesut, “Nasıl yapıcaz bunu?” diye sordu.
“Benim bir fikrim var.” dedi Walter. “Sırayla bize
kötü davrananların rüyasına girip bunu yapmamalarını telkin edeceğiz.”
“Yani?”
“Senin abini alalım ele.” Dedi Suray. “Kaç yaşında?”
“Yirmi.” dedi Mesut.
“Çok arkadaşı var mı?”
“Pek yok. Canı sıkılır hep. Bu yüzden de ekstra
dayak yiyorum zaten.”
“İyi ya işte. Önce ona rüyasında şu arabadaki neşeli gençlerle falan tanıştırırız. Beraber biraz gezerler tozarlar. Bu onu yumuşatmazsa, o camın ardındakileri çağırırız. Korku filmi izler mi?”
“Hem de nasıl.”
“Buralarda daha kimbilir ne kadar tekinsiz misafir vardır. Arabalılar beceremezse diğerleri onu ikna
eder.”
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Mesut o iki yarı şeffaf adama bakarken sırıttığının farkında değildi. “Sizinkiler peki?”
“Burada hepsi için hoş ya da kötücül şeyler bulunabilir. Gerisi onların bileceği iş. Önemli olan bu etkinin kesiksiz olarak, günde 24 saat yapılması. Yoksa
korkarım yeterli olmaz.” dedi Kayli.
Kız haklıydı. Bunu onlar da hissediyorlardı. Sessiz kalarak biraz düşündüler.
“Biz bir çeşit rüya anteni olacağız değil mi?” dedi
Yuri. “Bu kadar farklı yerlerden… Bir dakika… Biz
şu anda hepimiz uykuda olabilir miyiz?”
Suray ve Kayli’nin alınları kırışmıştı. Walter işi
anlamış gibi eliyle bir işaret yaptı. “Saat farkları.
Kayli’nin olduğu yerde güneş New York’dakinden
15 saat falan daha erken doğuyor. İstanbul’la fark
da 6-7 saat olmalı. Moskova ve Bombay ile daha da
fazla.”
“O zaman ne olacak?” dedi Mesut biraz düşkırıklığıyla.
“Aynı anda burada olabildiğimize göre.” dedi Kayli. “Aynı anda uykuda olmamız gerekmiyor. Burası
üssümüz olacak. Gece içimizden uyuyanlar buraya
gelip dediğimiz şeyleri yapabilirler. Gelmeye bile gerek yok. Düşününce o bize gelecek.”
“Benim aklım yattı buna.” dedi Suray. “Bombay’da,
New York’da, Moskova’da ve Sidney’de de buluşacağız belki bu sorun tamamen bitene kadar.”
Mesut tam arkadaşlarına bir şey söyleyeceği sırada, kendi üzerinde de mor pantolon ve beyaz tişört
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olduğunu keşfedince sağ eliyle pantolonun kumaşını yokladı. Bu hareket uyanma cininin hapis bulunduğu şişenin tıpasını açmıştı adeta. Kendini yatağında buluverdi. Sağına soluna baktı. Gerçek yerdi.
Odasıydı. Dışarıdan abisinin sesi geliyordu. Eski telefonuyla konuşmaktaydı. Daha da kötüsü Mesut’un
mesanelerindeki basınç müthişti.
Mecburen yerinden doğruldu. Üzerinde pijama
olarak kullandığı uçuk mavi eşofman takımı vardı.
Kapıyı açıp dışarı çıktı. Hızlı koşabilmek için terliklerini giymemişti. Annesi mutfaktaydı. Küçük televizyonda dizi izleyerek iş yapıyordu. Pazar günleri
babası sabah kahvaltısını lise arkadaşlarıyla yapardı.
Bu nedenle evde yoktu. Mesut, koşar adımlarla tuvalete gitti. Bu arada profilden gördüğü ağabeyi ona
şöyle bir bakmıştı. Yüzünde önce hızla kaslarını harekete geçirecek öfkeli bir ifade belirmiş ve sonra bunun yerini daha yumuşak bağışlayıcı bakışlar almıştı.
Mesut, sırtına bir yumruk inmeden tuvaletin kapısını örtebildiği için mutluydu. Hassas kulakları
ağabeyini dinlemeye devam etmekteydi.
“Ulan bir rüya gördüm. Anlatsam apışır kalırsın.
Tam bizim sokağın oradaydı. İki kişi ile tanıştım.
Acaipler valla. Sahi gibiydi. Tamam öğleden sonra
görüştüğümüzde anlatırım.”
Mesut, minnettarca tebessüm etti. Takım olarak
iyi bir iş çıkarmışlardı. Ağabeyinin yarı saydam varlıklarla haşır neşir olmasına gerek kalmayacaktı inşallah.
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Pakize Özcan

Kuşların Düğünü
Kırsal kesimde geçen çocukluk yıllarımda; dünyanın, sarı bir öküzün boynuzları üzerinde durduğu;
depremlerin, üzerine konan sinekleri kovmak için,
kafasını sallayan sarı öküzün bu hareketi nedeniyle
oluştuğu anlatılırdı. Büyüklerin, her şeyin doğrusunu bildiğini sandığımdan, inanırdım buna. Üstelik,
bu söylem öyle ilgimi çeker, öyle şaşırtırdı ki beni,
toprağın altında yaşayıp dünyayı boynuzlarında taşıyan; o güçlü, yalnızlığa mahkûm sarı öküzle ilgili akla hayale gelmeyecek düşler kurar, onun görüntüsüyle ilgili resimler çizerdim kafamda. Bugün bile,
sarı öküzü, gerçekmiş gibi gözümde canlandırdığım
anlar olur.
Yaşadığım köy, kuşların göç yolu üzerindeydi. O
zamanlar, kuşların göç ettiğinden, göç yolları olduğundan habersizdim. Özellikle sonbaharda, göçmen kuşların; bir bale gösterisi sunar gibi, çeşitli geometrik şekiller, zincirler oluşturarak, sürüler halinde yaptıkları o harika uçuşlarına tanık olur; onları izlemeye doyamazdım. Büyükbabam, bastonu122 |
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na dayanarak yanıma dikilir, parmağını gökyüzüne
doğru kaldırır; “Bak görüyor musun, kuşlar düğün
yapıyorlar.” derdi. “Düğün” sözcüğünün bende çağrıştırdığı davul zurna sesleri mi; yoksa, kuşların izlemeye doyamadığım o harika uçuşları mı bilmem,
beni mutluluklara boğar, içimi sevinçle doldururdu.
Birden beyaz bir bulut olur, yavaş yavaş gökyüzüne
doğru ağar, kuşların düğününe, çağrısız bir konuk
olarak katılıverirdim.
Pek çok çocuk gibi, dünyaya nasıl geldiğimi merak ettiğim olurdu benim de. Bu konuyu açtığımda;
annemin, yüzüme bile bakmadan, kuru bir ifadeyle, “karnımdan çıktın!” diyerek soruyu geçiştirmesi; hiç doyurucu olmadığı gibi, hiç de hoş olmayan
duygular yaratırdı bende. “Bir sepet içinde, leylekler getirdi seni!” deseydi, sanırım o zaman, daha büyüleyici gelirdi bana. Çocuklara özgü o zengin düş
gücüyle, kim bilir ne müthiş öyküler yazardım kafamın içinde.
Yanlış doğru, çocuklar böyle fantezilerden hoşlanıyor diye düşünüyorum. Belki de ben, yazarlığımı;
çocukluğumda çok fazla dinlediğim, akla aykırı ama
hem düş gücümü, hem de düşünce sistemimi harekete geçirici fantezilere borçluyumdur.
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Abla Olduğum İçin
Yanıbaşına uzanır, uyuma numarası yapar; hiç kıpırdamadan öylece yatarım. Böyle yapınca, kardeşimi daha çabuk uyutabiliyorum. İki yaşını bitirecek
yakında. Abla olduğum için, ona ben bakıyorum.
Yemeğini de ben yediriyorum. Üstünü başını batırmasın diye, ne zaman önlük takmaya kalksam, kıyameti koparır. Bir de inatçılığı tutarsa, çıldırtır beni!..
Bir gün, bahçeye çıkartacaktım onu. Üşütmesin, yeleğini giydireyim, dedim. İnatçılığı tuttu; giymiyor
bir türlü! Avaz avaz bağırmalar mı dersiniz, kendini yerden yere atmalar mı!.. Bir yerini incitecek diye
ödüm koptu! Kafasını gözünü kırmadan kucaklayıp
kaldırayım istedim; gücüm yetmedi. Sonunda, “pat”
duvara tosladı. Alnı çok kötü şişti. Suçlusu benmişim gibi, beni azarladı annem.
Neyse… Geçenlerde, son derste; ertesi gün için,
okulun bir günlüğüne tatil olacağı haberini verdi
öğretmenimiz. Haberin ardından, sevinç çığlıkları
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peş peşe patladı sınıfta. Esaslı bir çığlık da ben attım. Çığlık attım ama, biraz düşününce, aptallığıma
kızdım; suratıma, “şakk!” diye bir tokat atasım geldi.
“Sen niye seviniyorsun akıllım!” dedim kendi kendime, “başında, o yaygaracı varken, tatilin keyfini
çıkarabilecek misin sanki!?” İçimden gelen bir ses,
tersledi beni; “saçmalama!” dedi, “bal gibi de çıkarırsın tatilin keyfini. Yatırırsın kardeşini, uzanırsın
yanına, tutarsın soluğunu, bir güzel uyuma numarası yaparsın; saniyesinde uyur. Sen de, ‘pır’, sokakta alırsın soluğu.”
Ertesi sabah, yatağımın çevresinde fındık faresi
gibi dolaşıp “abbah abbah” diyerek beni uyandırmaya
çalışan kardeşimin sesiyle açtım gözlerimi. Yorganı
yüzüme örtüp açarak, “ceee!” yaptım ona. Gözlerini
kısa kısa gülümsedi bana. Başucuma gelip yanağını,
yanağıma dayayıverdi; kendince, sevdi beni! Muhallebi gibi kokuyor. Tombul yanakları yumuşacık, pamuk gibi! Bazen çok tatlı oluyor yaaa!.. “Bak Nesibe,”
dedim kendime, “sen onun tatlılığına filan aldanma;
tatilin tadını çıkarmak istiyorsan; ne yap et, şu yaygaracıyı erkenden uyut; çabucak kurtul ondan!”
Çocuklar ne kadar çok yorulursa, o kadar çabuk,
hem de o kadar derin uyurmuş. Annem öyle diyor.
Kahvaltıdan sonra, “Gel bakalım yanıma, Böcek,” dedim, “yorgunluktan pestilini çıkarmazsam senin, ne
olayım!” Zavallım benim, onu sevindirecek bir şey
söyledim sandı; pıtır pıtır koştu, kollarımın arasıAynaya Gülerek Bak
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na atıldı. Odanın içinde, bağırtılar çağırtılar arasında; paldır küldür, duvardan kapıya, kapıdan pencereye bir koşuşturmacadır gitti. Sözde yakalamaca oynadık. Sonra, emekleme yarışı yaptık. Ben, şakacıktan, hep ondan geride kaldım. Yarışı kazandıkça, bir
havalara girdi; sanırsın, Türkiye emekleme birincisi! Dizlerim yanmaya başladı yerlerde sürünmekten.
Hem, soluk soluğa kalmıştım. “Yetsin bu iş!” dedim,
“kesinlikle yorulmuştur artık.” Attım kendimi koltuğa. Şöyle bir baktım durumuna: Ne yorulması!.. Ayağa kalkıp çekirge gibi sıçramaya başlamasın mı!..
Karşıdaki boş arsadan gelip, taaa evimizin içine
kadar ulaşan kahkaha, top ve alkış sesleri çoğalmıştı.
Onca sesin arasından, Sibel’in sesini ayırt ediverince, içim gitti!.. “Söylesene!” diye bağırdım, “seni yormak için başka ne yapayım?” Parmağını uzattı. Bardağı işaret ederek; “fuu!” dedi. Artık sinirlenmeye
başlamıştım. Bir bardak suyu dayadım ağzına. Artanını, kafasından aşağı döktüm. Şaşırdı zavallıcık;
gülsün mü, ağlasın mı bilemedi. Yine de, verdiğim
komutları, tıpkı bir asker gibi yerine getirdi: “Aç bacaklarını, kapat! Kaldır kollarını, indir! Yere yat! Yuvarlan! Geri geri git! Beri beri gel! Eğil, doğrul! Hopla!..” Daha neler neler, ne komutlar!.. Yorgunluktan,
bir ölü gibi boylu boyunca uzandı halının üzerine.
“Böcek kalk! Selâm çak!” dedim. Ihlaya tıslaya, güçlükle kalktı ayağa.
Onu yormayı başarmıştım sonunda. Duvarda126 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

ki saate baktım; daha çok zaman vardı yemek saatine. Huyunu bilirim: Aç karna dünyada uyumaz. “Birazcık daha oyalayayım bari,” dedim. Tekerlemeleri çok sever. ‘Leylek Leylek Lekirdek’le başlayıp bildiğim bütün tekerlemeleri peş peşe sıraladım. Kucağıma oturmuş, kara gözlerini gözlerime dikmiş,
ayıla bayıla beni dinliyordu. Öpesim geldi. Yanağına
“şap” diye bir öpücük kondurdum. O da, salyalı ağzıyla beni öptü.
Yemek için hâlâ erkendi; ama, artık hiç sabrım
kalmamıştı. Kulağıma sık sık çalınıveren Sibel’in
sesi, büyülenmişim gibi kendine çekiyordu beni. Fırladım gittim mutfağa! Henüz soğumamış olan kahvaltı çayının artığından bir bardak çay doldurdum.
Bol şeker attım içine. Çaya batırdığım bisküvilerle karnını tıka basa doyurdum. Kucakladığım gibi,
doğru annemlerin yatağına götürüp yatırdım. Ağzına emziğini sokuşturup yanına uzandım çabucak.
Gözlerimi yumdum, kıpırdamıyorum, soluk bile almıyorum nerdeyse… Kardeşimin uyumasını beklerken, sıkıntıdan, içimden sayarım hep. Yüz’e gelince, fark ettirmeden gözümü aralayıp bakarım, uyuyup uyumadığına. Saymaya başladım yine; “… doksan yedi, doksan sekiz, doksan dokuz, yüüüz!” Oh
be, uyumuştu işte!
Usulcacık kalktım. “Koş!” dedim içimden; “annesi Sibel’i çağırmadan, fırla sokağa!” Kuşlar gibi uçtum mu bilmiyorum, holde buldum kendimi. Bir
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çığlıkla irkildim birden. Memesine sülük gibi yapışmış olan küçük kardeşim kucağında, annem belirdi yanımda. Bakışlarımız giriş kapısına yöneldi. Benim bir küçüğüm, merdiven dibinde ağlıyordu; çığlığı atan da oydu. Annemle ikimiz aynı anda;
“N’oldu Vecibe?” dedik.
“Parmağımı cam kesti… kanıyor!.. Çok…”
“Durma koş!” dedi, annem. Omzumdan tutup
iterek; “Dolapta yara bandı olacak, sarıver kardeşinin parmağını.”
“Ağabeyim sarsın!” dedim.
“Ağabeyinle ekişip durma” dedi, “sana ne diyorsam onu yap! Bir dediğimi, iki ettir...”
Annemin söylediklerini duymaz oldum; çünkü, kardeşim acı acı inlemeye başlamıştı. Kıyamadım ona. Bir çırpıda yarasını temizleyip bantladım.
Bantlı parmağına bir öpücük konduruverdim; acısını alsın diye. Annem hâlâ konuşuyordu.
“Ben oynamaya gidiyorum!” diye seslendim.
“Ne oynamasıymış!..” dedi, “aklın fikrin oyunda!
Kapının önlerine iki süpürge atmadan bir yere kımıldadığını görmeyeyim!”
“Ne süpürge atmasıymış yaaa!”
“Akşam halangil gelecek. Bu kadın kümes gibi bir
evde, dört çocukla nasıl başa çıkıyor, diye düşünmezler, ‘kapılarının önünden pislikten geçilmiyor’
diyerek dedikodumu ederler.”
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“Bana ne ederlerse!”
“Bana bak! Laf uzattırıp durma; ocaktaki yemeği
yaktıracaksın bana!”
Sekiz yaşındayım; ama, görenler beni altı yaşında sanıyor. Yeni olduğu için, neredeyse boyum kadar olan süpürgeyi kucakladığım gibi fırladım kapının önüne. Bahçedeki dut ağacının meyveleri dökülmüş; yapış yapıştı yerler. Bu yüzden, süpürürken çok
zorlanıyordum; ellerimin içi yanıyordu cayır cayır.
İşi epeyce kolaylamıştım yine de… Kucağında küçük kardeşim, annem seslendi pencereden;
“Bırak süpürme işini, Nesibe!” dedi, “kardeşin
uyandı! Uykusunu almamıştır daha; beş dakikacık
uzanıver yanına da, uyusun; yoksa huysuzluğundan
durulmaz!”
Süpürgeyi yerden yere çarptım deli gibi. Ağlamak
istedim, çığlıklar atmak istedim; ama, öfkeden soluğum tutuldu, hiçbir şey yapamadım. Doğru yukarı
çıktım, bir kedi gibi, usulca sokuldum kardeşimin
yanına. Gözlerimi yumdum, soluğumu tuttum, başladım içimden saymaya: … yetmiş altı, yetmiş yedi,
yetmiş sekiz, yetmiş dokuz, sekk……
………………………………
“Nesibe, Nesibe kıız! Uyan uyan, halangil geldi!”
“Hııı… Sibel?.. Sibeeeeeeel…”
“Ne Sibel’i, Nesibe?... Bırak sayıklamayı. “Göresim geldi; kalksın, ’ diyor, halan.”
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Gözlerimi hafifçe araladım; karşımdaki yüz, ip
atlayarak, bana doğru koşan Sibel’in terli yüzü değil;
annemin yorgun yüzüydü. Kapı aralığından kardeşimin sesi geliyordu:
“Abbah, abbah: Del del!”

130 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

Süleyman Bulut

Okumakla ve Yazmakla Nasıl Tanıştım?
Konya, Beyşehir Gölü’nün kıyısında Tolca köyünde doğdum. İlkokulu köyde okudum. Masallar,
Mevlâna öyküleri ve Nasreddin Hoca fıkraları dinleyerek ilkokul çağına geldim.
İlk şiiri, ilk öyküyü ve ilk yazılı masalı ilkokul
Türkçe kitaplarımda okudum. Bunlar arasında çok
sevdiğim, çok etkilendiğim ürünler vardı... Bugün gibi anımsıyorum: En çok etkilendiğim şiir, Kır
Şarkısı’ydı, Behçet Necatigil’in. Çalışmak için gittiğimde ya da atlarımızın karnını doyurmak için onları kırlara götürdüğümde, çayırlara ya da ekinlerin
arasına uzanır, bu şiiri okuyarak uç uç böcekleriyle
konuşurdum.
Etkilendiğim öykülerse: Kaşağı (Ömer Seyfettin),
Eskici (Refik Halit Karay), Kirazlar (Reşat Nuri Güntekin).
Bu arada İlk ve ortaokul dönemimde TRT
Radyosu’nun Arkası Yarın ve Çocuk Saati programlarının da çok katkısı olduğunu söylemeliyim. Ar132 |
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kası Yarın’ı kaçırmamak için koca radyoyu omzuma
asar, öyle çalışırdım tarlada.
Beni çok etkileyen şiirler gibi şiir yazmaya, Kaşağı ve Kirazlar’a öykünerek öyküler yazmaya çalıştım. İlk yazma denemelerim bunlar ama yazmanın
ve yazarlığın ne olduğunu elbette bilmiyordum. Sadece bir meraktı benimkisi.
Ders kitaplarının dışındaki kitaplarla, öykü ve şiir
kitaplarıyla ortaokul için Beyşehir’e gittiğimde karşılaştım. Orada bir halk kütüphanesi olduğunu öğrendim. Gittim, üye oldum. İlk kez bu kadar çok kitabı bir arada görmüş, masalardan birine oturup, saatlerce kitapları seyretmiştim. Kütüphane memuru
beni yanına çağırıp, hangi kitabı istediğimi sordu.
Cevap veremedim. Memur soruyu değiştirdi:
“Ne tür bir kitap istiyorsun? Roman mı, hikâye
mi, masal mı?”
Hemen cevap verdim:
“Masal!”
Beni kütüphanenin bir bölümüne götürdü:
“Masal kitapları burada, bak, seç bir tane,” dedi.
Kitaplara dokunmaya çekindiğim için, sırtlarını
okuyarak, gittim geldim bir süre ve ilk kitabımı aldım: Binbir Gece Masalları!
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İki Demet Papatya
Selma okuldan çıkmış eve dönüyordu.
Evlerine dönen sokağın başındaki çiçekçide bembeyaz papatyaları görünce heyecanlandı.
“Annem görse ne kadar sevinir!” diye düşündü.
Para çantasına baktı. Yetecek kadar parası vardı.
Koştu hemen, çiçekçiye selam verip, iki demet papatya aldı.
Bahar kokuyordu papatyalar. Annesinin gözleri
kocaman kocaman açılacak, yüzü sevinçle dolacaktı.
Adımlarını daha sıklaştırdı Selma.
Evin önüne geldiğinde tam zile basacaktı ki, vazgeçti. Cebinden anahtarı çıkarıp, yavaşça açtı kapıyı.
Ayaklarının ucuna basarak birkaç adım attı, durup,
çevreyi dinledi. Yukarıdan ayak sesleri geliyordu.
“Annem yukarıyı topluyor,” diye düşündü.
Çantasını yavaşça yere bırakıp, merdivenlere doğru yönelmişti ki, salondaki masasının üstünde lacivert vazoyu gördü. Annesi çok severdi o vazoyu. Çiçekleri hep onun içine koyardı.
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Papatyaları vazoya yerleştirip, annesine yapacağı sürprizin heyecanı içinde, ayaklarının ucuna basa
basa, merdiveni çıkmaya başladı.
Birkaç basamak çıkmıştıki, birden ayağı takıldı,
öne doğru eğildi… Elindeki vazoyu çarpmamak ve
dengesini sağlamak için, bu kez hızla geriye doğru
attı kendini. Bu ani hareket dengesini daha çok bozdu Selma’nın. Geriye, aşağıya doğru uçmak üzere olduğunu hissedince, bir eliyle trabzana tutunmaya
çalıştı... Ama vazo! Öne, arkaya doğru bu ani gidiş
gelişlerler sırasında, tek eliyle tutmaya çalıştığı vazo,
elinden kaydı…
Havada uçtu, merdivenin alt basamağına çarpıp
paramparça oldu.
Her şey o kadar hızla olup bitmişti ki, çığlık atacak zaman bile bulamadı Selma. Son anda tutunduğu
trabzanın dibine çöküp kaldı.
Gürültüye koşan annesi, merdiven başına geldiğinde, onu, trabzana yapışmış olarak, korku dolu
gözlerle aşağıya bakarken buldu. Bir şey söylemek
için ağzını açmıştı ki, merdivenin dibinde, çok sevdiği lacivert vazonun parçalarını gördü. Görmemek
ister gibi elleriyle yüzünü kapatarak,
“Ne yaptın seeeen!” diye bağırdı.
Cevap veremedi Selma. Titriyordu.
“Vazo ne arıyor senin elinde? Ne yapacaksın ki
sen vazoyu?”
Öfke içinde, sert adımlarla basamakları inmeye
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başladı. Birkaç basamak sonra durdu. Vazo kırıklarının biraz ilerisinde, mermerin üstüne saçılmış
bembeyaz papatyaları görmüştü.
Elini alnına götürdü birden. Vazo? Papatyalar?
Her şeyi yeni baştan düşününce, olan biteni anlar
gibi oldu.
İçinden bir pişmanlık dalgası yükseldi. Sesini yumuşatmaya çalışarak,
“Papatyalar… sen mi aldın kızım?” diye sordu.
Hıçkırıklar arasında zor konuşuyordu Selma,
“Özür dilerim anne… Ben… Ben… Özür dilerim!”
Annesi gözlerini kapattı bir an. Ne kadar yanlış
bir düşünceye kapılmıştı.
Hemen Selma’nın yanına oturup, sarıldı ona.
“Geçti, geçti, üzülme” dedi ve ekledi: “Asıl ben
senden özür dilerim yavrum; beni düşünmüş olmanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez.”
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Aysel Gürmen

Dönüşüm
2005 yılında yazar ve yayıncı arkadaşım Fatih Erdoğan büyük özverilerle yaşatmaya çalıştığı Kırmızıfare çocuk edebiyatı dergisi için benden çocukluğumla ilgili bir öykü istemişti. “Yazamam!” dedim
hiç düşünmeden. Bu yanıtım arkadaşımı çok şaşırttı
ve neden yazamayacağımı sordu. Çocukluğumun ve
hatta gençliğimin savaşlarla, göçlerle, yoksunlukla
ve acılarla dolu olduğunu, bunları çocuklara anlatmanın gereği olmadığını söyledim. O, yine de ısrar
etti ve “Yaz! Savaşla ilgili bir öykü yaz bana,” dedi.
Arkadaşımı kırmak olmazdı, özellikle de ilk öykülerimin yayımlandığı Kırmızıfare söz konusu iken…
Oturdum ve yazmaya başladım. Daha ikinci cümlenin sonunda boğazım düğümlendi ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Öyküyü bitirinceye kadar
hayatımda ağlamadığım kadar çok ağladım. Kırk
yıl önce yaşanan bir olayı duyumsayacak biçimde
anımsamanın insana bu denli acı vereceğini asla düşünemezdim. On sekiz yaşımın anılarında yine ben138 |
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zer şeyler vardı ama onları anlatmak o kadar da zor
değildi. Düşünmeden edemedim. Aradaki fark neydi? Kuşkusuz ki aradaki fark, yaş dönemiyle ilgiliydi.
Bilim adamlarının dediği gibi çocukluk yaşları
insan yaşamının en önemli, en duyarlı, duygusal kırıklıkların doruklarda yaşandığı, en unutulmaz yaşlardır. Bu dönemde yaşananlar etkilerini ömür boyu
sürdürürler. Peki, ben bunu bilmiyor muydum? Elbette biliyordum ama bilmekle yaşamak çok farklı
şeylermiş.
Arkadaşımın ısrarı, kırk yıl boyunca sinsice içimde saklı kalan acının ortaya çıkmasını ve benden
uzaklaşmasını sağlamıştı.
Yayımlamaz nasılsa diye öyküyü arkadaşıma teslim ettim ama o yayımladı ve öykü her yaştan okurun beğenisini kazandı. İşin en ilginç yanı, benim
için savaşı anlatan öykü, okurlara barışı anlatıyordu.
Öyle ki, barış temalı bir derlemede kendine yer buldu. Dönüşüm, böyle bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Edebiyatla savaştan barışa…
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BIRAKIN ÇOCUK SEVİNSİN
“Eteğimi bırak istersen,” dedi annem sakin bir
sesle. “Cık!” dedim kaşlarımla birlikte başımı yukarı kaldırırken.
Annemi eteğinden tutmayı alışkanlık edinmiştim. Yanında yürürken, dururken, otururken, eteğinden sıkıca tutmak güvende olduğumu duyumsatıyordu bana. Oturup kalkarken ve yürürken zorlanmasına karşın, o ana kadar annem tek bir kez bile
eteğini bırakmamı istememişti benden. Bu yüzden
eteğini bırakmamı istemesi şaşırtmıştı beni.
Göçmen olarak yaşadığımız Akıncılar’ın köy
meydanına yakın olan kocaman sinema salonunun
ortasında durmuş yerdeki giysi yığınlarına bakıyorduk. Annemin, nerden başlayacağına karar veremeyen bir hali vardı.
Bir gün önce Birleşmiş Milletlerin, üzerinde
“UN” yazan mavi beyaz kamyonu köye gelmiş, göçmenlere giysi yardımı getirmişti. Hepimizin bir elbise ve bir çift de ayakkabı almaya hakkı vardı.
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Salonun girişinde elinde göçmen listeleri olan
görevliler vardı. 1963 yılının son ayları ve 1964 yılının ilk aylarında Kıbrıs’ın Lefke’den sonra ikinci büyük Türk köyü olan Akıncılar’a civardaki yedi
küçük köyden göçmenler gelmişti. Biz, en son gelen göçmenlerdendik. Bizden sonra çok uzun süre,
üzerinde “UN” yazan araçların dışında kimsecikler
Akıncılar’a girip çıkamamıştı. Etrafı alçak tepelerle
çevrili olan köyde hapsolmuştuk.
Ben, sinema salonunun bir köşesine kule gibi yığılmış tahta sandalyelerden gözümü alamıyordum.
Bir çocuğun tırmanmak için can atacağı, son derece ustaca yapılmış bir kuleydi bu. Yüzlerce sandalyenin, üst üste dizilmesinden oluşan kulenin tepesine
kadar çıkıp o ulaşılamaz gibi görünen tavana el değdirmek, kim bilir ne eğlenceli olurdu.
“Nerden başlasak acaba?” diye sordu annem.
Sandalye kulesine bakmayı bırakıp etrafıma baktım. Giysi seçmeye gelenlerin hepsi kadın ve çocuktu. Erkekler yardımları almaya gelmezdi. İki haftada
bir gelen ve erzak getiren “UN” kamyonunun önünde oluşan kuyruklarda da hep kadınlar ve çocuklar
olurdu.
Gelen erzak kişi başı dağıtılırdı. En az verilen
şey şekerdi. Yaşlılar hiç şeker kullanmazlar, paylarına düşeni çocuklu ailelere verirlerdi. Bir yüzeyi suyla ıslatılmış bir dilim bayat ekmeğin üstüne serpilen
azıcık şeker biz çocuklar için doyumsuz bir lezzetti. Belki de o sıralarda tatlı olarak yiyebildiğimiz tek
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şey olduğu içindi. Annemin yaptığı kaymaklı katmerler, lokmalar. samsılar, revaniler ve kekler, eski
güzel günlerde kalmıştı.
“Önce potinlere bakalım,” dedi annem.
Giysi yığınları arasından sinemanın perdesinin
olduğu yöne doğru yürüdük. Perdenin önünde erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları, ayrı ayrı, upuzun
sıralar halinde dizilmişti.
“Hadi eteğimi bırak da kendine potin seç. Kışlık
olsunlar, yakında soğuklar başlayacak. Ben de bizim
için bakayım. Sonra da entari bakmaya gideriz.”
Hayatımda hiç o kadar çok ve değişik türde ayakkabı görmemiştim. Annemin eteğini bıraktım ve çocuk ayakkabılarına baka baka yürümeye başladım.
Hepsi de kullanılmış ayakkabılardı ama yeni gibi duruyorlardı. Rengarenk, süslü püslü ayakkabılar çoğunluktaydı. O ayakkabıları kimlerin giydiğini hayal etmeye çalıştım. Hiç dışarıya çıkmayan, toprağa,
çamura basmayan birileri olmalıydı. Yoksa saraylarda mı yaşıyorlardı? Gerçek şuydu ki o ayakkabıların çoğu köyde giyilecek türden değildi ama bakması çok keyifliydi. Bazılarına ayakkabı demek çok zordu. Yalnızca bir taban ve tabana yapışık uzun kurdeleler… Bilmece gibiydiler…
Önü, arkası ve yanları olan ayakkabılar ararken
birden karşıma etrafa ışık saçan bir çift ayakkabı çıktı. Gökkuşağının bütün renklerini toplamış gibiydiler. Gözlerime inanamadım. Sihirli olmalıydılar…
“Bizi al! Bizi al!” diye haykırıyorlardı. Hemen eğilip
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onları aldım ve kimse görmesin diye koltuğumun altına sıkıştırdım. Birisi görüp de elimden alacak diye
ödüm kopuyordu. Koşarak annemin yanına gittim
ve eteğine yapıştım. Bana bakan biri var mı diye etrafı kolaçan ettim. Neyse ki, kimsenin bana baktığı yoktu.
Annem, elinde tuttuğu kare şeklinde ince deriden
yapılmış siyah alışveriş çantasına bazı ayakkabılar
doldurmuştu ama bakmaya devam ediyordu. Doğrusu, o ayakkabılar arasından giyilebilecek beş çift
ayakkabı bulması hiç de kolay değildi.
Kimsenin görmemesine dikkat ederek koltuğumun altına sakladığım ayakkabıları yavaşça çantaya
bıraktım. Annem fark etmedi bile… O sırada büyük
bir dikkatle ayakkabı numaralarına bakıyordu.
“Hepimize buldum ama Fatma Ablana bulamadım. Onun ayakları çok büyük, kadın potinleri arasında ona göre olan yok. Şurada süslü bir erkek potini gördüydüm, onu alayım bari…”
Annem, deliklerle süslenmiş, bağcıksız bir çift
kahverengi ayakkabıyı çantaya atarken, birden donup kaldı. Elini uzatıp ayakkabılarımdan birini çantadan çıkardı ve merakla evire çevire bakmaya başladı. Kalbim, dışarıya fırlamak istercesine göğsümü
zorluyordu atarken.
“Allahallah! Bu nasıl bir şey? Yalbır yalbır… Tabanı bile şeffaf. İnsanın ayağı görünür bunu giyince. Üstünde pırlantalar ve boncuklar var. Süs eşyası
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gibi… Kim giyer bu potini? Git kızım bunları yerine
koy da sana doğru dürüst bir potin bulalım.”
Korktuğum başıma gelmişti. Annem o ayakkabıların sihirli olduğunu fark etmemişti. Gözlerim yaşlarla doldu. Bütün umutlarım her an suya düşebilirdi.
O ayakkabıları giyip dilek dileyeceğimi ve dileğimin gerçekleşip savaşın sona ereceğini, göçmen olmaktan kurtulup evimize geri döneceğimizi anneme
nasıl anlatayım diye düşünürken Havva Teyze geldi
yanımıza.
Göç etmeden önce en yakın komşularımızdan biriydi Havva Teyze. Annem güzel bir yemek pişirdiğinde bir tabak da onların evine götürmek benim
işimdi. Havva Teyzeler ve bizim evin arasında kalan
harman yeri, mahallenin bütün çocuklarının gün
boyu oyun oynadığı bir yerdi. Bazen annem, bazen
de Havva Teyze, yaptıkları zeytinli ve hellimli ekmekleri bir tepsiye koyar harman yerine getirirlerdi. Hepimiz oturup güzelce yer, mahalle çeşmesinden de kana kana suyumuzu içtikten sonra oyunumuza kaldığımız yerden devam ederdik.
“Napan gız Hüsniye?”
“Napayım gız Havva?”
“Nedir o elindeki?”
“Bu? Potindir... Böyle potin hiç gördün mü sen?”
“Ne bileyim anam! Sen bir de elbiseleri gör. Al birini vur ötekine… Yahu, nerdeyse bir sene oluyor,
biz ne zaman gideceğiz evimize? Ha bu gün, ha yarın
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derken, elimiz kolumuz bağlı, hapis kaldık bu yaban
elde… Hadi oyalanmayın da elbiselere bakmaya gidin, giyilebilecekler seçilmeden siz de bulun bir şeyler. Ben de potinlere bakayım. Ne oldu senin kıza?
Ağlıyor galiba…”
Annem sessizce ağladığımı yeni fark etmişti.
“Ne oldu?”
“Ben bu potinleri istiyorum.”
Annem şaşkın şaşkın bir bana bir de elindeki
ayakkabıya baktı.
“Ne yapacaksın bu potinleri? Giysen giyilmezler,
satsan satılmazlar, atsan atılmazlar…”
“Bunlar sihirli potinler… Onları giyip dilek dilersem belki evimize dönebiliriz.”
Annem, savaşın başlamasıyla birlikte gözlerine
yerleşen o hüzünlü bakışlarıyla uzun uzun yüzüme
baktı.
“Tamam! Madem çok istiyorsun sana bunları alıyorum ama bunlarla sokağa çıkmak yok! Kimseye
sihirli olduklarını söylemek de yok! Söz mü?”
“Söz!”
İçime yeniden umut dolmuştu. Gözlerimi sildim
ve annemle birlikte elbiselere bakmaya gittik. Ayakkabılar yağmur çamurun olmadığı bir yerden gelmiş
gibiydi ya, elbiseler de bir sirkten gelmiş gibiydi. Giyip gösteriye çıkacaksınız sonra da üstünüzden çıkarıp askıya asacaksınız duygusunu veriyorlardı. BöyAynaya Gülerek Bak
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lesine allı pullu, açık saçık, püsküllü giysileri kim giyerdi köyde?
Annem yığınların içinden zar zor da olsa evdeki herkesin giyebileceği bir şeyler bulup çıkarmıştı. Bana da uzun kollu pamuklu bir elbise bulmuştu ama ben gözlerimi bembeyaz bir kelebeğe benzeyen, tül ve dantelden yapılmış bir elbiseye dikmiştim. Karpuz kolları ve kat kat etekleriyle tam bir balo
kıyafetiydi. Yakası ve etek uçlarındaki danteller minik incilerle süslenmişti. Annemim elindeki çantada
duran ayakkabılarımla çok büyük bir uyum içindeydi. Elbiseyi başkası almasın diye önüme çekmiş ve
elimi üstüne koymuştum. O elbise benim olmalıydı
ama bunu ne anneme söylemeye ne de elbiseyi almaya cesaretim yoktu.
Annem yanıma gelince bir bana bir de elbiseye
baktı.
“Çok istiyorsan al kızım,” dedi. “Ama unutma ki
potinleri de entariyi de yalnızca evde giyebileceksin.
Herkes bizimle alay eder yoksa… Tamam mı, alıyor
musun?”
“Tamam!” dedim ve hemen elbiseyi alıp kollarımla sıkıca sardım. Mutluluktan uçabilirdim. Sinemanın girişinde kaç parça giysi aldığımızı kontrol eden görevli güzelim elbisemi görünce, “İsterseniz bunun yerine başka bir şey alın, havalar soğumaya başladı,” dedi.
İşte yine kalbim gümbürdemeye başlamıştı. Anneme baktım. Annem yalvaran bakışlarımı görünce,
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“Çocuk bunu istedi, bırakalım da sevinsin,” dedi büyük bir kararlılıkla.
“Eh! Siz bilirsiniz,” dedi görevli.
Yarısı samanla dolu olan, tavanı oldukça yüksek,
tek odalı, daha doğrusu yarım odalı kerpiç evimize
gidince hemen elbisemi ve ayakkabılarımı giydim.
Ablalarımın şaşkın, biraz da kızgın bakışları arasında; Kızılay’ın gönderdiği, iki ucunda yeşil şeritleri
olan kırmızı yün battaniyelerin katlı durduğu köşeye çekilip dileğimi diledim ve ertesi gün birilerinin
savaşın bittiğini ilan etmesini bekledim. Elbisemin
ve özellikle de ayakkabılarımın bu dileğimin gerçekleşmesine yardımcı olacağına o kadar inanmıştım ki… İnancımı çok basit bir mantığa dayandırmıştım. Eğer, diledikleri her şeye sahip olan insanların böyle güzel giysileri varsa, tersi de geçerli olmalıydı…
Ne yazık ki ne ertesi gün, ne de ondan sonraki günlerde yaşamımızda hiçbir değişiklik olmadı.
Yoksunluklarla dolu günlük yaşamımızı sürdürdük
ve sürekli olarak birbirimize ne zaman evimize gideceğimizi sorduk. Bu soru sorulduğunda omuzlarımızı kaldırıyor ve başımızı yana eğerek ellerimizi
açıyorduk. Aslında kimsenin bu konuda hiçbir fikri yoktu.
Ben, önceleri evde, daha sonra da annemin izniyle, başımızı sokmak için bize yarısı boşalmış samanlığını veren Dudu Nine’nin evinin bahçesinde elbisemi ve ayakkabılarımı giymeye devam ettim. Elbisem
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kısa sürede dar gelmeye başladı ama ayakkabılarımı
epeyce giydim. Ne zaman içim burkulsa hemen ışıldayan ayakkabılarımı giyer, güneşli bir yere oturup
gölgede kalan duvarlara yansıttıkları parlak renkleri
izledim. Dilediğim anda etrafımı ışıklı parlak renklerle boyuyordum ve bu da bana sonsuz bir mutluluk veriyordu. Bahçedeki incir, limon ve nar ağaçlarını ışık saçan sihirli ağaçlara dönüştürebiliyordum.
Bazen annem de yanıma gelip oturur, uçuşan renkleri birlikte izlerdik.
Ayakkabılarımı eleştirenlerin sayısı az değildi.
Hatta alay etmeye kalkanlar bile oluyordu ama annem, “Çocuk o! Bırakın da sevinsin!” diyerek bana
arka çıkıyordu.
Giymediğim zamanlarda sihirli ayakkabılarımı
samanların içine gömüyordum. Her seferinde farklı bir yere gömüyordum ki onları kimse bulamasın.
Ben büyüdükçe sihirli ayakkabılarım küçüldü,
küçüldü ve minicik kaldı ama ben onları hep sakladım. Göçmenler için yapılan evlerin birine taşındıktan sonra da sakladım.
“Büyükler anlaştı, artık evinize gidebilirsiniz!”
dediklerinde ben artık çocuk değildim; on beş yaşında genç bir kızdım. “Büyüklerin” anlaşmasına, en
çok bana liseye gitme yolunu açtığı için sevinmiştim.
“Göçmen” olmaktan kurtulduğum ve evime döneceğim için de sevinmiştim elbette ama sekiz yıl aradan
sonra neyle karşılaşacağımızı bilmeden geri dönmek, sevindirici olduğu kadar endişe vericiydi de…
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Yıllardır elime almadığım sihirli ayakkabılarımı aradım hemen ama koyduğum yerde bulamadım. Evdekilerden biri yerlerini değiştirmiş olmalıydı. Sorup soruşturunca kimsenin ayakkabılarıma el
sürmediğini öğrendim. Toplanırken ortaya çıkarlar
dedim ama çıkmadılar.
Sihirli ayakkabılarım gitmişti. Ne zaman, nereye
gittiklerini bilmiyordum ama içimden bir ses, başka bir çocuğu mutlu etmeye, annemin deyişiyle onu
sevindirmeye gittiklerini fısıldıyordu. Öyle olmalıydı… Benimle yeterince zaman geçirmişlerdi ve beni
yeterince sevindirmişlerdi. Annemin dışında herkesin çok gereksiz bulduğu o ayakkabılar bana yıllarca
güç koşullara ve acılara dayanma gücü vermişti. Bu
yüzden ne zaman sihirden söz edilse onlar gelir aklıma…
*potin:ayakkabı
*entari: elbise
*yalbır yalbır: pırıl pırıl
*gız: kız

Aynaya Gülerek Bak

| 149

150 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

Ayþe Yamaç

“…
o bahçelerde kaldı oynanmamış oyunlar
ben şimdi anlıyorum oyunda cocukları
ne zaman nerde baksam beni de oynuyorlar”
Ö. Asaf

Çocukluğum Bitti mi?
Hep sormuşumdur kendime, çocukluğum ne zaman bitti, diye. Bir türlü yanıtını verememişimdir
nedense. Belki de hâlâ bir yanım çocuk olduğundandır.
1960’ın 12 Şubat’ında almışım ilk soluğumu yaşamdan. Bebekliğimi bilemem ama sonrasında hep
sessiz, içine kapanık bir çocuk olmuşum; bir de beş
yaşında kayıtsız gittiğim okulda okumayı öğrenir
öğrenmez kitaplarla dost… Unutmadan tost olduğumu da eklemeliyim; altı kardeşin baştan üçüncüsü olmam nedeniyle, hem aşağıdan hem yukardan
sıkıştırılmış, bastırılmışım yani.
Aklımda kalan en önemli görüntü, şehir kütüphanesinde çalışan yaşlı görevlinin kucağında, üst
raflardaki kitaplara ulaşmaya çalıştığıma özgüdür.
Sanırım, o yıllarda bile kütüphanenin en sadık oku152 |
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yucusuydum. Çoğu zaman masada uyur kalırdım da
o amca uyandırır; elimdeki kitabı defterine kaydeder, ertesi gün geleceğimden emin olarak, gülümseyerek uğurlardı beni kapıdan.
O yıllarda, Andersen, Binbirgece Masalları; La
Fontaine’in Fablleri, Jul Vernes’in ve Kemalettin
Tuğcu’nun kitapları dışında pek çocuk kitabı yoktu okuyabileceğimiz. Televizyon, bilgisayar da yoktu. Bu yüzdendi belki de aynı kitapları dönüp dönüp
yeniden okuduğumuz.
Kemalettin Tuğcu’nun kitaplarını okurken ne çok
ağlardım… Yine de haftalık harçlıklarımı biriktirir,
her hafta bir kitabını almadan duramazdım onun.
Kitapların sonunu kendime göre değiştirdiğimi bugün bile anımsıyorum.
Bir de masal analarımız vardı, sürekli bize masal
anlatan. Anam da onlardan biriydi. İlkokul ikinci sınıftan başlayarak, onunla kilim dokudum; onun masallarını pek çok kez dinledim; onun türkü ve ağıtlarıyla büyüdüm. Kim derdi ki birgün, onun anlattığı masal ve öyküler benim çocuk yazınıma temel
olacak?
Biraz büyüyüp de ilkokulu bitirince, kitap okumam engellenmeye başlandı babaannem tarafından.
Elimde ne zaman bir kitap görse, “gene mi orman
okuyorsun?” diyerek peşime düşerdi bahçede. Roman diyemezdi. Ona göre roman genç kızların ahlakını bozar, sevdiğine mektup yazmayı öğretirdi.
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Onun da çözümünü bulmuştum ama ben; ders kitaplarının arasında okuyordum artık romanlarımı.
Ortaokulu bitirip de yatılı öğretmen lisesini kazanıncaya dek, tüm dünya klasiklerini okuyup bitirmiştim. Bir yandan da durmadan yazıyordum. İlk
ödülümü de kendi yazdığım bir şiirle, ilkokul dördüncü sınıfta almıştım. Denizle gökyüzünün bakışmalarını ve renk benzerliklerini işlediğim bir şiirdi.
Oysa, Afyon’un Emirdağ ilçesinde yaşıyordum; denizi, yalnızca okuduğum kitaplardan tanıyordum.
Öyle sokakta oyun oynayan bir çocuk olmadım
ben. Okulda, ders aralarında ip atladığımızı, küçük
lastik toplarla yakan top oynadığımızı anımsıyorum;
bir de köşe kapmaca, saklambaç ve bezirgân oyunlarını… Yani, okulla sınırlıydı oyunlarım. Evde, ailemize yardım etmeli, üzerimize düşen işleri yapmalıydık. Bana da anamla birlikte kilim dokumak düşmüştü.
O yıllarda erken büyüdüm; büyümek zorunda
kaldım belki de. İçimdeki çocuğu sonradan uyandırdım; otuzlu yaşlarımda… Şimdi yazdığım her masal, her öyküyle; okuduğum her çocuk kitabıyla yeniden canlanıyor o çocuk. Dünyaya sevgiyle, umutla
bakıyor; bakmayı da sürdürecek.
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Yeni Ayakkabılar
Uzun süredir istediği bir spor ayakkabı vardı. Sonunda, annesinin gönlünü etmiş, ayakkabı almak
üzere pazara gitmişlerdi. Gözlerinin önüne serilen
renk renk ayakkabılar, seçimini güçleştirmişti önce.
Sonra, kırmızı-beyaz bir çift ayakkabıda karar kılmış, annesi de onun istediğini alınca dünyalar onun
olmuştu.
Ayakkabı kutusunu bağrına basıp evin yolunu
tuttu. Annesi patates almak üzere ayrılınca onu bekleyemedi. Bir yandan, bir an önce eve varıp sokakta
top oynamak isterken, diğer yandan da hayaller kuruyordu:
“Kırmızı topum var. Şimdi, ayakkabılarım da
oldu. Kimse benden güzel futbol oynayamaz. Televizyonda gördüğüm sporcular gibi oynayacağım.
Hasan da Osman da şaşıracaklar. Onların kırmızı
topu da yok, ayakkabıları da... Büyüdüğüm zaman
da futbolcu olacağım. Zaten ne kaldı şurada? Şimdi on yaşındayım. Sekiz yıla kalmaz, iyi bir futbolcu olur, bütün dünyayı dolaşır; her gittiğim ülkeden
renk renk toplar ve ayakkabılar alırım. ”
Gökyüzünden, durmadan uçaklar geçiyordu.
Bunu kanıksamışlardı ama birden, ortalık toza dumana karıştı. Gözlerinin önünde kızıl ışıklar uçuşAynaya Gülerek Bak
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maya başladı. Haykırışlar uğultulara karışırken karanlık bir boşluğa doğru yuvarlandı.
Kendine geldiğinde bembeyaz bir yataktaydı.
Çevresinde onlarca yatak daha vardı. Hepsi de doluydu. Şaşkın bakışlarını annesine çevirip onun ağlamaktan kızarmış gözlerine baktı.
— Anne, neredeyiz? Neden ağlıyorsun?
— Hastanedeyiz oğlum.
— Neden, ne oldu ki?
— Pazar yerini anımsıyor musun? Ayakkabı almıştık hani...
— Haaa! Evet.
— İşte oraya bir bomba düştü. Sen de yaralandın.
Bir süre düşündü. Belleğini zorladı. Yalnızca, haykırışlar ve renkli ışıklar anımsıyordu. Bir de gökgürültüsünü andıran sesler...
Birden, aklına ayakkabıları geldi.
— Anne, yeni ayakkabılarım nerede?
Kadın, yatağın altındaki ayakkabı kutusunu çıkardı.
— Burada oğlum, meraklanma.
Annesinin sesinin titremesi kısa bir süre dikkatini çektiyse de kutuyu açınca hemen unuttu. Tozlanan ayakkabılarını elleriyle sildi. Bir an önce eve gidip top oynamak istiyordu.
— Anne, ben iyiyim. Evimize gidelim.
— Doktor baksın da...
— Doktor ne zaman gelecek?
— Biraz sonra gelir, sanırım.
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Çevresindeki yataklarda yatan her yaştan insanlar, zaman zaman inliyorlardı. Kiminin başı sarılıydı, kiminin gözü. Bu görüntüye de alışkındı, iniltilere de. Son bir yıldır, onlarca yaralı görmüştü.
— Anne, tuvalete gideceğim.
— Dur, ben seni götürürüm.
— Kendim giderim anne. Sen, tuvaletin yerini
göster.
Üzerindeki çarşafı savuruverince donup kaldı; bir
süre, bakışlarını bacaklarından ayıramadı.
— Anne ayaklarım nerede?
…
— Anne, ben şimdi nasıl oynayacağım? Dışarı nasıl çıkacağım? Kırmızı topum ne işe yarayacak; ya da
yeni ayakkabılarım?. .
Soran bakışları annesinin yüzündeydi. Annesinin
dudaklarının titrediğini görünce yanıt beklemekten
caydı, başını önüne eğdi.
— Üzülme anne, hiç acımıyor.
Elleriyle yokladı ayaklarını bir kez de… Yoktu,
ayakları yoktu işte!
Kendini yatağın üzerine yeniden bırakıp gözlerini tavana dikti. Ağlayamıyordu bile. Tek düşündüğü,
yeni ayakkabılarını giyemeyecek olmasıydı.
Annesi, onu şaşkınlıkla izliyordu. Bağırıp ağlayacağını sanıyordu. Oysa oğlu son derece sakindi.
Açık kapıdan doktor girdi; diğer hastalara baktıktan sonra, onun yanına yöneldi.
— Nasılsın bakalım delikanlı, dedi.
Aynaya Gülerek Bak
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— ... ... ... . .
— Geçmiş olsun.
Doktoru yanıtlamadı. Doktor sargılarını açarken,
ayaklarına bakmadı bile.
— Doktor amca, artık top oynayamam, değil mi?
— Şimdilik başka oyunlar oynarsın, ama ilerde
protez ayak takılınca…
— Çocuğunuz var mı?
— Yok ama buradaki bütün çocuklar benim sayılır.
O sırada içeriye silahlı askerler girdi. Bütün başlar kapıya çevrildi. Onun anlamadığı dilden emirler
yağdırıyorlardı. Doktor da onlara bağırmaya başladı; hem de onların dilinden.
— Doktor amca.
Doktor döndü.
— Efendim?
— Bu askerler niye bağırıyorlar?
— Arama yapacaklarmış Ben de izin vermiyorum.
— Sorar mısın, benim yaşımda çocuğu olan var mı?
— Doktor, onlara alçak sesle bir şeyler söyledi. Askerler bir anda suskunlaştı. İçlerinden biri yaklaştı.
— Bu askerin varmış, dedi doktor.
Mustafa, göğsüne bastırdığı ayakkabı kutusunu
askere uzattı.
— Söyle doktor amca, dedi. Bunu oğluna götürsün. Nasıl olsa artık ben giyemeyeceğim.
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Kevser Ruhi

Gönen’de Çocukluk
Bir şiirinde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, “Öyle bir
şehre yerleş ki/Küçük fakat bizim olsun/Sokaklarında tanımadığın yüz/Ensesine şamar atamayacağın
kimse dolaşmasın/Her ağacına elin/Her karış toprağına terin değsin” diyerek övgüyle söz ettiği küçük
yerlerden birinde, Gönen’de yaşıyorduk. Erik ağacı
bizden habersiz çiçek açamaz, güller kokularını uluorta dökemezdi sokaklara. İnekler buzağılamaz, koyunlar kuzulamazdı haberimiz olmadan. Yağmur
bizden izinsiz yağamazdı. Sabahları çimenler üzerinde gördüğümüz çiğ tanelerinin, geceden seslerini duyardık.
Büyük şehirlerdeki yaşamlardan habersiz kendi
dünyamızda yaşayıp giderdik. Akşamları ajans dinlemek dış dünyayla tek bağımızdı:
“Ankara’da kar yağdı, yollar kapandı.”
“İstanbul’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.”
Hiç ilgimizi çekmezdi böyle haberler. Türkiye sadece bu şehirlerden ibaret midir, başka yerlerde yaşayanlar yok mu, diye içten içe kırılırdık belki.
160 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

Büyük şehirlerin neden büyük olduklarını çocuk
aklımıza anlatmanın zor olduğu günlerdi. Bir filmin
olmasa olur figüranları gibi yaşayıp giderken kasaba hayatının ayrıntıları doldururdu günlerimizi. Küçük yerlerin ulaşım derdi, trafik keşmekeşi nedir bilmeyen; mutlu, huzurlu, biraz da yaramaz çocuklarıydık.
Biz daha çok Muhammed Ali Clay’ın boks maçını
izlemek için babalarımızın neden sabahın saat dördünde kalkıp, kahveye gittiğine kafa yorardık. Gündüzler torbaya girdi de, bizim mi haberimiz yoktu?
“Muhammed ve Ali isimleri tanıdık. Adam bizden.
Ama soyadı neden CLAY?” gibi çocuksu meraklarımız vardı.
Mutluyduk. Beton evlerin arasına sıkıştırılmamış, boş arsaların ve ağaçların bizim olduğu, özgür,
sorunsuz, şahane bir çocukluk yaşadık Gönen’de.
Benim, sonradan yaşadığım şehirlerle doku uyuşmazlığım sürse de uyuşmuşuz gibi yapıp uzlaşmaya
çalışmam; o güzel geçen çocukluğun etkisinden olsa
gerek. Hâlâ o sermayeyi harcıyormuşum gibi gelir
bana. Ben nerede yaşasam, çocukluğumun Gönen’ini de sürükledim kendimle beraber. Gönen’e teşekkür borçluyum. Yazarak ödeyebilirim ancak…
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Emre’nin Diş Teli
Yine bir pazartesi sabahı… Emre uyanmak istemiyordu, yataktan kalkmak istemiyordu. Okula gitmek istemiyordu. Hiç ama hiç istemiyordu… Okul,
arkadaşlar, teneffüsler, dersler aklına geldiği zaman
kocaman bir yükün altında kalmış gibi oluyor; kolunu kıpırdatacak güç bulamıyordu kendinde. Midesinde bir yanma, karnında bir ağrı… Son zamanlarda güne çok mutsuz başlıyordu.
Yakınmaları sıklaşınca annesi ve babası doktora
götürdü Emre’yi… Okula telefon edilmiş, öğretmenden izin istenmiş, doktordan acil randevu alınmış,
yola çıkılmıştı. Böyle bir durumda anne ve baba da
çalıştıkları işyerinden izin almak zorundaydı. Öyle
hemen “karnım ağrıyor” demekle iş bitmiyordu.
Koştura koştura gittikleri Doktor, Emre’yi muayene etmiş, incelemiş, bazı tahliller yapmış ve:
“Emre’nin önemli bir sorunu yok, biraz yorulmuş
olmalı. Dinlenmesi için bugün ona rapor yazıyorum, geçmiş olsun.” demiş, anne ve babası rahat bir
nefes almıştı. Emre o gün okula gitmeyip evde kal162 |
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dı. Ne güzel! Okul yok, ders yok, arkadaşların alaycı
sözleri yok. Sakin bir gün geçirdi.
Acaba bugün yine doktora gidebilir miydi Emre?
Doktor ona rapor yazar, Emre de okula gitmekten
kurtulurdu belki. Yataktan kalkmak istememesi biraz da bu beklentiden kaynaklanıyordu galiba. Belki de çok hastaydı gerçekten... Belli olur? İşte o zaman bir gün değil birkaç gün gidemezdi okula. Böylece Cihan’ın alaycı sözlerinden kurtulabilirdi belki.
Emre’yi kızdırmaktan zevk alan birkaç arkadaşı vardı okulda. Dişlerini tedavi etmek ve inci gibi
dişleri olmasını sağlamak için takılan tel, bazı arkadaşları arasında alay konusu olmuştu. Diş doktoru Emre’ye dişlerindeki yanlış dizilişi düzeltmek için
ortodontik tedavi uygulamıştı iki yıl önce. Dişlerine
“braket” denen metal parçaları yapıştırılmış ve braketlerin üzerindeki küçük boşluklardan diş teli geçirilmişti. Ağzının içinde çakıl taşları varmış gibi gelmişti Emre’ye baştan. Sonradan alışsa da ilk önceleri
yediği hiçbir şeyden zevk alamıyordu. Zamanla ağzının içindeki bu yabancı metal parçalarını ve diş telini
kabullenmişti. Dişlerini sık sık fırçalıyor, ağzının içini temiz tutmaya özen gösteriyordu. Gelin görün ki
başta Cihan olmak üzere, kendini bilmez birkaç arkadaşı, dişlerini sıkıştırıp bir araya getiren bu tellerden ötürü Emre ile alay ediyordu. Cihan, bir de isim
takmıştı Emre’ye: “Telli Turna” diyordu ona.
Annesi, babası ve diş doktoru bunun geçici bir
süreç olduğunu kaç kez anlattılar kim bilir? Kaç kez
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dinledi, kaç kez başıyla onayladı onları Emre. Ama
içten içe üzülmesini engellemiyordu anlatılanlar…
Belli bir süre geçtikten sonra söylenen alaycı sözleri kanıksamaya başladı. Nasıl olsa tedavinin bitmesini beklemekten başka yapacak şey yok. Diş teli
Emre’nin hayatının bir parçasıydı artık. İki yıllık tedavinin sonunda güzel ve sağlıklı dişlere kavuşacağını biliyordu. Biliyordu ama yine de canı çok sıkılıyordu. Zaten bir sürü zorluk çekiyordu bu diş teli
yüzünden. Elmayı şöyle iştahla ısıramıyordu. Dilim
dilim kesip yemesi gerekiyor. Çok sevdiği haşlanmış
mısırı yiyemiyordu, sakız çiğneyemiyordu. Katı yiyecekler yerken de aynı şekilde; hep dikkat etmesi
gerekiyordu. Dudakları kalınlaşmıştı sanki. Konuşması bile değişmişti. Harfleri tam olarak söylemediğini sanıyor; ağzından başka harfler çıkıyordu konuşurken. Ağız dolusu gülmek istiyor ama gülemiyordu. Diş telleri göründüğü zaman çirkinleşeceğini düşündüğünden, gülerken eliyle ağzını kapatıyordu. Başkalarının hiç anlayamayacağı dertlerle boğuşuyordu kısacası. Ağzının içinde, dişlerinde bir baskı
vardı her zaman. Tel bazen ağzının içinde yara oluşturuyordu. Bütün bunlara katlanırken bir de anlayışsız arkadaşlarının incitici sözleri tuz biber ekiyordu üstüne.
Her ay diş doktorunu ziyaret etmesi de ayrı bir
eziyet! Aslında tedavinin tamamlanmasına çok az
bir süre kalmıştı. Fakat “mutlu son”a yaklaştıkça sabrı da tükenmişti Emre’nin. Bir an önce bu tedavinin
164 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

sona ermesini istiyordu. Günler ne kadar da yavaştı!
Zaman ne kadar da ağır geçiyordu!
Herkese tek tek açıklamaya çalışmıştı ilk başlarda.
“Tedavim bitince çok güzel ve sağlıklı dişlerim olacak. Şimdi sabretmem gerekiyor.” Ama artık anlatmaktan da usandı, beklemekten de… En iyisi okula gitmemek… Tedavi bitene kadar okula gitmese ne
güzel olurdu! Bu düşüncesini anne ve babasına anlatmaya cesaret edemiyordu tabii. Onun yaşında bir
öğrenci için okuldan kaçmak doğru bir davranış değil. Bunu biliyor. Ama arkadaşlarının anlayışsız davranışları ve alaycı sözlerini nasıl anlatsın? Emre’yi
anlayan olur mu acaba? Sabrının sonuna geldiği için
katlanması da güçleşmişti artık. En iyisi okula gitmemek! Bu yüzden de yatağından kalkmak istemiyordu işte. Annesi ne kadar çağırırsa çağırsın uyanmak, hazırlanmak ve okula gitmek istemiyordu.
Annesi on defa, yüz defa “Hadi oğlum, hadi yavrum...” diye ısrar etse de yorganın altından çıkmak
gelmiyordu içinden…
Kadıncağız defalarca Emre’nin odasına geldi, oğluna seslendi, sonra her sabah yaptığı işleri sırayla
yapmaya devam etti bir yandan. Kahvaltı masasını
düzenliyor, işe gitmek için hazırlanıyor, pencereleri açarak evi havalandırıyor, salonda akşamdan kalma dağınıklığı düzeltmeye çabalıyordu. Bütün bunları yaparken arada Emre’nin odasına gelip:
“Hadi Emre, kalk oğlum!” diye uyarmayı sürdürüyordu.
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Evde her günkü sabah telaşı vardı. Anne ve baba
işe, Emre de okula gitmek üzere hazırlanacak. Ama
hepsinden önce kahvaltı edilecek. “Sabahları kahvaltı etmeden evden çıkılmaz” diyor annesi. Kahvaltı kısmına diyecek yok. Sabahların belki de en güzel tarafı kahvaltı etmek… Ama sonra evden çıkmak
istemiyordu Emre. İşin doğrusu, okula gitmek istemiyordu. Bu yüzden de yataktan kalkmayı erteleyip
duruyordu. Çalar saatin zili kaç kez çalmıştı kim bilir… Annesinin uyarıları da işin cabası. Sabrı tükenen annesi Emre’nin odasına bir kez daha geldi ve
sert bir sesle uyardı onu:
“Son kez çağırıyorum. Çabuk hazırlan ve kahvaltıya gel!”
Emre kaçacak delik olmadığını anlamıştı. Ayrıca annesini üzmek de istemiyordu. Biraz mahcup ve
çekinerek:
“Bugün okula gitmesem olmaz mı?” diye sordu.
Annesinin bunu kabul etmeyeceğini biliyordu
ama şansını denemek istemişti. Annesi öyle bir bakışla baktı ki Emre’ye… Bu bakış Emre’nin sorduğu
sorunun kesin ve net yanıtıydı zaten:
“Hayır Emre! Okula gitmen gerek!”
Bahanesi yoktu. Emre söylene söylene kalktı yataktan. Oflaya puflaya elini yüzünü yıkadı, giyindi. Mutfağa giderek kahvaltı etmeye başladı. Gözü
duvarda asılı olan takvime takıldı. Ayların, günlerin hesabını yapmaktan sıkılmıştı ne zamandır. Tak166 |
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vimlere küsmüş gibiydi. Şimdi ise takvime dikkatle
baktığında iki hafta sonrası için kırmızı kalemle yazılmış notu fark etti. Diş doktoru ile olan randevunun tarihiydi bu.
“Aaa! . . İki hafta sonra diş doktoruna gitmem gerekiyor!” dedi.
Annesi:
“Biliyorum” dedi. “Ben işaretlemiştim. Bu senin
diş telinin çıkartılacağı randevu olacak. Artık rahatça gülebileceksin. İki hafta daha sabret.” diye yanıt
verdi.
Emre:
“Bu teller ağzımda sonsuza kadar kalacak sanıyordum.”
Annesi gülümsedi:
“Söylediğine kendin de inanmıyorsun herhalde.
Hiç öyle şey olur mu?”
“Anneciğim, bu iş o kadar uzun sürdü ki, biteceğine inanamadım.”
Annesi saatine baktı. Emre’nin servise binme zamanı yaklaşmıştı.
“Hadi, oyalanma bakalım! Bekletme okul servisini” diyerek tatlı-sert çıkıştı Emre’ye.
Emre okul servisine bindi. Bir koltuk boştu. Önce
oraya oturmak istemedi. Emre’ye “Telli Turna” adını
yakıştıran ve her fırsatta kızdıran arkadaşı Cihan’ın
yanındaki yer boştu. İsteksizce:
Aynaya Gülerek Bak
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“Günaydın” dedi, yanına oturdu arkadaşının.
Cihan’da bir tedirginlik vardı bu sabah. Emre’ye
“Senin de günün aydın olsun Telli Turna!” bile demedi. Sessizce selamladı Emre’yi. Bir iki dakika ya
gittiler ya gitmediler, Cihan kolunu dürttü Emre’nin:
“Emre, biliyor musun?” dedi, “Hafta sonu diş
doktoruna gittik…”
Emre yine Cihan’ın dayanılmaz şakalarına başlayacağını sandığı için çok öfkelendi ama belli etmemeye çalıştı:
“Ne yapalım gittiysen…”
Cihan’ın sesi biraz farklıydı bu sabah. Sesi düşmüş gibiydi:
“Benim de dişlerime tel takıldı. Bak…”
Belki daha başka şeyler de söyleyecekti. Emre
onun sözünü kesti:
“Geçmiş olsun Cihan” dedi, “Zaman çabuk geçiyor, merak etme…”
Konuşmak istemedi Emre, bakışlarını yola çevirdi. Ne söyleseydi ki başka?

168 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

Zeynep Uzunbay
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Dünyanın En İyi Öğretmeni
49 yıl önce, bir yaz günü, annemin babamın beşinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Doğduğum
yeri her yıl ziyaret ederim. Köyümüzün tepeye doğru en son evi… Tavanı çökmüş, duvarları yıkılmış,
ama gaz lambasının konduğu küçük oyuntu hâlâ
duruyor. Annemin içeri girmesini bile bekleyememiş, toprak evin önündeki ocaklıkta doğuvermişim.
Adım Zeynep Kamil’den gelmiyor yani… Babamın
babaannesinin adını bana vermişler.
İlkokula başlamama yakın Kayseri’ye taşındık.
Daha doğrusu, okullar açılınca şehre gidiyor, kapanınca köyümüze; Karaözü’ye dönüyorduk. Hem
iyiydi hem kötü. İyiydi, yaz boyu ağaçlara, tepelere
tırmanabiliyordum. Ağabeyimle, kendi yaptığımız
oltalarla Kızılırmak’tan balık tutuyorduk. Kuşlar,
arılar, karıncalar biraz hayal gücüyle arkadaşa dönüşüveriyorlardı. Kötüydü, çünkü köydekiler şehirli konuşmama, şehirdekiler köylü konuşmama gülüyorlardı. Radyo en doğrusunu bilir diye, onun gibi
konuşmaya başladım ben de. Bu kez herkes güldü.
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Artık bir kekemeydim. Kesintisiz süren tek arkadaşlığım kedimiz Elvan’laydı. Hasır sepetin içinde, ben
nereye o oraya…
Okula başlamayı çok istiyordum, ama korkuyordum da. Güzel konuşamazsam pekiyi ile nasıl geçecektim? Üç yaş büyük ağabeyime, okulda öğrendiklerinin birazını da bana öğretmesi için yalvarıyordum. O da, gürültü patırtı yapmamam, çantasını karıştırmamam koşuluyla bir şeyler öğretiyordu bana.
Bu korkuyla, yüze kadar ileri geri saydım durdum.
Neyse ki, dünyanın en iyi öğretmeni benim öğretmenim oldu. “Yumurtanın kulpu yok/ Gözlerimde uyku yok / Sür gemici gemiyi / Hiç kimseden korkum yok” türküsüyle başlıyorduk derse. Ben, kulplu yumurtalar hayal ediyordum. Bir de denizi; önce
dumanı, sonra bacası görünen gemiyi çok merak
ediyordum. İlk şiirim Deniz’eydi. Şiirde hiç kimseden korkmadığımı anlatıyordum. Öğretmenim gurur duymuştu benimle. Şimdi, taa o zamandan kalma bir özlemle, denize, gemilere bakar dururum.
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Konuşan Kalem
Yine kaşınarak uyandım. On elim olsa, yine de
yetmez bu kaşınmaya. Bacağımı kaşırken kolum,
kolumu kaşırken ensem… Kanımı emmekle kalmamış, her yerime kırmızı bir damga vurmuş sivrisinekler.
Çatıdan güvercin sesleri geliyor. Annem çoktan
gitmiştir. Uzak, yüksek evlerin camlarını silecek. Babam? Babam, “İş yok, yok! Yok işte!” diyor. Evde her
gece kavga var. Kavga etmeseler keşke. Korkuyorum.
Okulun kapanmasına az kaldı. Beşinci sınıfa geçeceğim. Öğretmenim, haftaya okula bir yazarın geleceğini söyledi. Kitaplarını imzalayacak, bizimle
sohbet edecekmiş. Soru sorabilirmişiz. Yazar nasıl
bir şey acaba? Ben de kitap imzalatmak istiyorum.
Hiç oyalanmayayım o zaman. Çöpçüler gelmeden
yetişeyim. Topladıklarımı hurdacı amcaya götürürüm, bir kitap parası çıkarırım herhalde.
Sonra eve gelir elimi yüzümü iyice yıkarım. İyi ki
öğlenciyim. Öğretmenim, “Temiz olun.” diyor. Derken de sanki bana bakıyor. Ne kadar sabunlasam tırnaklarım temiz görünmüyor.
Torbam sırtımda, yürüyorum. Bir yandan da içi
teneke kutularla, naylonlarla dolu kocaman bir çöp
kutusu hayal ediyorum. Torbam hemencecik doluyor.
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İşte benim hazinem! Ne iğrenç koku bu böyle! Kışın böyle kokmuyor, ama o zaman da üşüyorum. Sokakta kimsecikler yok. İyi ki yok, bana baktıklarında
utanıyorum. Bir kediler bir de ben… Yumuşak olanlarda yemek artıkları var. Elleyerek sert olanları arıyorum. İşte buldum.
Ahhh!
Avucuma kocaman bir cam parçası saplanmış.
Korka korka çekip attım. Kan akıyor. Canım, “Anneee! ...” diye ağlamak istiyor. Onun yerine, babamdan
duyduğum ayıp küfürleri savurdum.
— Heey dostum, bir sorun mu var?
Biri geldi, kanayan elimi tuttu. Kesilen kendi eliymiş gibi yüzünü buruşturuyor. Onun eli de kan oldu.
Cebinden çıkardığı mendili, usulca avucuma bastırdı.
“Hemen eve git dostum, seni hastaneye götürsünler. Mutlaka gidin, tetanos aşısı yapılması lazım.”
dedi.
Adımı sordu, başımı eğip ayakkabılarıma baktım.
Onun adı Kemal’miş. Saçları beyaz, bıyıkları siyah,
gözlüklü bir adam… Annemi babamı, okulumu, evimizin nerde olduğunu da sordu. Aslında yanıtlamak
istedim, ama baştan adımı söylemediğim için sonrakileri yanıtlamak anlamsız geldi. Hem elim öyle çok
acıyordu ki…
— Hmmm, anladım dostum, konuşmak istemiyorsun. O zaman, en yakındaki hastaneye birlikte gideceğiz, yürü bakalım.
Gidip gitmemekte kararsızdım. Annem, “Tanımadığın insanlarla konuşma, hiçbir yere gitme!” der.
Aynaya Gülerek Bak
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Yine de, bir adım arkasından yürümeye başladım.
Hastaneye geldik. Acil servisi gösteren oku izledik.
Öyle kalabalık ki! Kemal, kaybolmayayım diye omzumdan tuttu. Camların ardına oturmuş insanlarla konuştu. Ben de adımı söyledim sonunda: Ali Güneş…
“Dostum, dilin yok diye çok korkmuştum, ne güzel bir adın varmış senin!” dedi Kemal.
Dudaklarımı ısırıp birazcık gülümsedim. Bundan sonra ben de arkadaşlarıma Kemal gibi “Dostum” diyeceğim. İçimden onunkine benzeterek bir
“Dostum!” dedim bile.
Tek kişilik boş yere, beni zorla oturttu Kemal. Biraz bekledikten sonra bizi içeri aldılar. Hemşirenin
elindeki iğneyi görünce korktum. Kaçabilir miyim
diye etrafı kolladım. Kemal anladı.
“Hadi dostum, sinek ısırığı gibi bir şey.” dedi.
Gerçekten de çok acımadı. Sonra da elimi ilaçlı
sularla yıkadılar, sardılar. Doktor reçete yazdı. Kemal reçeteyi cebine koydu çıktık. Yakındaki eczaneden ilaçları aldık.
“Şimdi eve gidiyorsun dostum.” dedi. “Hangi mahalle?”
Söyledim. Biraz yürüdük, bizim mahallenin dolmuşlarının geçtiği yere vardık. “Ben giderim.” dedim. O sormadan ekledim:
— Annem de var babam da…
— Harika dostum, al bu ilaçları. Unutma, annen
seni yakındaki sağlık ocağına götürsün. Duydun
işte, pansuman yapılması gerekiyor.
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Başımı salladım. O da gömlek cebindeki kalemi
çıkarıp benim cebime taktı:
— Bak dostum, inanmayacaksın ama bu kalem
konuşuyor. Yeter ki içinden geçenleri saklama ondan. Bir gün mutlaka konuşacaktır seninle. Kaybedersen, sakın üzülme, bu kalem bir kere senin oldu
ya, bundan sonraki her kalem seninle konuşur.
İnanmadım tabii. Avutmak için söylediğini düşündüm. O sırada dolmuş geldi. Kemal, şoföre parayı uzatıp geri çekildi.
— Güle güle dostum.
Yaralı avucumda, yuvasından düşmüş kırlangıç
yavrusunun kalbi atıyor gibiydi. Gömlek cebimdeki
kaleme baktım. Duruyordu.
…
Babam evde yoktu. Asmanın altındaki saksıların
arkasından anahtarı aldım. Kalemimi yastığımın altına koydum. Hemen önlüğümü giyindim. Tek elimi suyun altına tuttum. Tek el, gerçekten işe yaramıyormuş. Ben de bugün elimi çıkarmam cebimden.
Akşamdan kalan patates yemeğini sol elimle kaşıkladım. Koştum okula.
Okul kapısında, Bora’yla karşılaştım:
“N’oldu eline lan!” dedi.
“Yok bir şey dostum, küçük bir kesik işte, ama tetanos aşısı oldum.” dedim.
Bora, garip garip baktı yüzüme. Zil çaldı, içeri girdik. Öğretmenim elime üzüldü. “Dikkat edin, arkadaşınızın eline çarpmayın!” dedi. Buse bisküvisinden verdi. Sargılı elime acıyarak, yüzüme gülümseyerek baktı.
Aynaya Gülerek Bak
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Dersler bir an önce bitsin, anneme, kalemime kavuşayım istiyordum. Sonunda bitti. Çantamı kaptığım gibi eve koştum.
Ohh, neyse ki annem gelmiş. Elimi görünce çığlık attı.
“Yok bir şey, korkma anne!” dedim.
Annem, anlattıklarımı hem dinledi hem ağladı.
Annemin ağlamasını istemiyorum.
“Küserim, anlatmam bak.” dedim. İlaçlarımı gösterdim.
— Ben senin kitap paranı veririm sürmeli kuzum,
ceylan Ali’m, koçummm…
Hayvanları saya saya beni yatağıma götürdü. Kalemi çıkarıp gösterdim anneme. Kemal’in söylediklerini anlattım.
“Öyle dediyse, vardır bir bildiği aslanım.” dedi
annem.
…
Elim iyileşti sayılır. Kalem tutabiliyorum artık.
Yarınki ödevim, bir anımızı anlatmak. Kalem usul
usul kıpırdadı:
— Hadi ama dostum, sıkıntıdan patladım, aç şu
defterlerini de biraz çene çalalım.
Konuşan ben miyim yoksa kalem mi anlayamadım.
Türkçe defterimin boş sayfasını açtım. Aklıma
hiçbir şey gelmiyordu. Kalem gerindi, eğildi, doğruldu, ucunu kâğıda dayadı sonunda:
— İnsanlar eşit doğar dostum.
“Hayır!” dedim, “Bazıları benim gibi çöp toplar,
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elini keser, sucuklu yumurta yiyemez. Annesi ağlar,
babası çalışmaz.”
Kalem ne diyeceğini bilemedi, ters döndü, sıkıntıyla tık tık vurmaya başladı deftere. Neden sonra,
dalgın dalgın kâğıda döndü:
— Hmmm, demek böyle düşünüyorsun. Peki,
sence dünyaya gelen bir çocuğu öbür çocuklardan
ayıran ne?
Kalemi dişlerimin arasına aldım. Düşündüm, düşündüm…
“Bilmiyorum dostum.” dedim sonunda, “Bil-miyo-rum! Ama sevilmek çok güzel bir şey!”
Kocaman bir kahkaha patladı kâğıtta.
— Kalemi sana veren de senin gibi düşünüyordu.
Bu benim özelliğim galiba, kimin eline geçsem sevgiyi hatırlıyorum.
— Annem beni çok seviyor dostum. Bazı geceler saçlarımı okşuyor, konuşuyor benimle. Ona göre,
büyüyünce büyük adam olacakmışım ben.
“Sen şimdiden büyük adamsın dostum.” dedi kalem. “Sana seni sevecek, sevgiyle büyütecek kitaplar
bulmalıyız.”
Kalem, kitap deyince, okulumuza gelecek yazarı
hatırladım.
— Yarın okula yazar gelecek dostum, bize kitap
imzalayacak. Annem kitap parasını verdi.
Kalem yine ters döndü, deftere tık tık vurmaya
başladı. Öfkeyle dönüp şunları yazdı:
— Kitap okumak parasız olmalı dostum, parasız!
Anlıyor musun?
Aynaya Gülerek Bak
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Şaşırdım. Elimdeki yara izine baktım. Annemi,
babamı düşündüm. Ne güzel söylüyordu kalem.
“Bırak şimdi bunları!” diye çıkıştım kaleme. “Yarınki ödevi konuşalım biraz.” Sonra da onun arka
ucuyla kolumdaki sivrisinek ısırığını kaşımaya başladım.
— Sivrisineklerden başlayalım o zaman dostum.
Çöpü, cam kırığını, Kemal’i, hastaneyi, şimdiki konuşmalarımızı anlat işte.
…
Öğretmenimiz “Gürültü yapmayın.” diyor. Sırayla
konuşacakmışız. Okulun salonuna bir masa konmuş.
Yazar orada oturuyor. Kalabalıktan tam göremiyorum. Ama, ama bu Kemal! Sıra bana geldi. Heyecandan yerimde duramıyorum. Zıplasam kafam tavana
değebilirmiş gibi geliyor. Beni tanıyacak mı acaba?
— Vay, dostum sen de mi buradasın?
Kulağıma eğilip sordu:
— Kalem konuştu mu?
Koşarak sınıfa gittim. Türkçe defterimi kaptığım
gibi getirdim. Açıp önüne koydum. Gözlüğünü takıp
okumaya başladı. Öğretmenim, arkadaşlarım merakla yazarın başını kaldırmasını bekliyordu.
Sonunda gözlüğünü çıkardı, gözlerini sildi, başını kaldırdı:
“Dostum, bunu benim için imzalar mısın?” dedi.
“İmzalarım dostum!” dedim ben de.

178 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

Miyase Sertbarut

Sessiz Kitaplar, İyimser Fenerlerle
Dolu Bir Çocukluk
Çocukluğum yalnız geçti. Koşullarımız öyleydi,
evimiz ekip biçtiğimiz bahçenin kıyısındaydı ve köy
uzaktaydı. O zamanlar da üzülmezdim buna, şimdi de üzülmüyorum. Çünkü yalnız kalınca insan otlara, böceklere, ağaçlara, bulutlara başka türlü bakıyor. Ben de çok hayal kuruyor, kendi içimde pek çok
dünya yaratıyordum.
Okula başladığım zaman da durum fazla değişmedi. Ama orada kitapları keşfettim. Onlar da öyle
benim gibi sessiz sedasız raflarda duruyorlardı. Onlar da benim gibi içlerinde binbir hayal saklıyorlardı. Sayfalar arasında gezinmek bulutlara, otlara, böceklere, insanlara bakmak gibi eğlenceliydi. Üstelik
o güne dek anlayamadığım yalnızca bakmakla yetindiğim dünya varlıklarının sırlarını da öğreniyordum. Böylece bakışımın zenginleştiğini, görünenin
arkasındaki görünmeyeni de anladığımı düşünüyorum. Gözümdeki perdeyi kitaplar araladı.
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Okumanın zevkine vardıkça bunları ailemdeki
insanlarla da paylaşmak istemiştim. Biraz büyümüştüm ve yetişkinler için yazılan kitaplara el atmıştım.
Çukurova’nın çalışılamaz öğle sıcaklarında gölgeye
uzanmış anneme Orhan Kemal okumaya çalıştım.
Hiç hoşuna gitmedi.
“Aman kızım, biz zaten öyle yaşıyoruz ya.” diyerek gözlerini kapardı.
Ablam fotoroman okumayı severdi, o da dinlemedi.
Yengem ben kırılmayayım diye dinler gibi yapıyordu, ama ben anlıyordum dinlemek istemediğini.
Ne de olsa kitaplar bana görünenin arkasını görmeyi
de öğretmişti. Ben de bu çabamdan vazgeçtim. Kendi kendime okumaya devam ettim.
Ninemin masallarını da çok severdim. O da anlatmayı severdi. O masal kahramanlarının binbir
badireyi atlatarak muratlarına ermeleri bir çocuk
için öyle önemliydi ki… Çünkü yaşam önümüzde
uzun bir yoldu ve bilinmezliklerle doluydu. Masallarsa bu karanlık geleceği ışıtan iyimser fenerler gibiydiler. Ninem farkında değildi bana verdiği umudun. O yalnızca anlatmayı seviyordu. Belki anlatırken kendi çocukluğuna, kendisine masal anlatan bir
başka nineye doğru yol alıyordu. Şimdi onu çok iyi
anlıyorum. Çünkü bir kitaba başladığımda çocukluğuma dönüyorum. Ninem anlatmayı nasıl seviyorsa ben de öyle seviyorum. O sözlü anlatım kuşağında kaldı, ben yazı kuşağının içinde devam ediyorum.
Aynaya Gülerek Bak
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Antika Oyuncak
Babası uzandığı kanepeden oğluna baktı.
“Yapabilir mi?” diye geçirdi içinden. Sonra iyimserlikle kendi sorusunu yanıtladı.
“Daha sekiz yaşında, ama matematiği iyi şükür.
Para üstü vermede benden bile iyi.”
Bu cumartesi gecesi, adamın aklı ertesi günkü pazar yerindeydi. Gidemeyecekti. Beli çok ağrıyordu.
Oğlunu yollayacaktı. Kandırırlar diye aklına gelen
kötü düşünceleri savdı.
Oğluna seslendi.
“Murat, erken yat oğlum, yarın sen gideceksin pazar yerine.”
Film heyecanlıydı, ama Murat’ı babasının bu sözü
daha fazla heyecanlandırdı.
“Sen gelmeyecek misin? Yalnız mı gideceğim?”
“Ne o korktun mu?”
“Şey… Korkmadım da. Ne bileyim baba, hiç yalnız gitmedim ki.”
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“Korkma korkma, Adem ağbinin yanına açarsın
sergiyi, o da kollar, gözetir.”
Çocuk, bu sorumluluğu tek başına almanın hem
korkusunu hem coşkusunu yaşıyordu şimdi. Televizyonu kapattı. Kapının yanında duran iki çuvalı
babasının yattığı kanepenin yanına taşıdı. Fiyatları
öğrenecekti.
“Aslında çok değerli şeyler yok. Bak şu eski oyuncakları 1’er liraya vereceksin. Çoğu kırık dökük zaten, pazarlık eden olursa 50 kuruş da isteyebilirsin.
Tepsilere 5 lira iste, giysilere de 2 lira… Zorda kalırsan Adem ağbine danış…”
Adam, el arabasıyla sokak sokak dolaşıp hurda toplayarak geçimini sağlıyordu. Bu çuvallardaki
atıkları çöp yığınlarından ve apartman önlerine bırakılan eşyalar içinden seçmişti. Evlerde artık istenmeyen ıvır zıvır şeylerdi. Satılabilecek gibi olanları
her hafta sonu Ulus’un arka sokaklarına kurdukları
pazarda satardı. Pazar bile denemezdi aslında, kaldırımlarda yerlere çul, çaput, naylon örtü serip onların üzerinde sergilerlerdi. Kendisi gibi onlarca başka insanla birlikte.
…………. .
Sabah dörtte babası kurulmuş saat gibi açtı gözlerini. Murat yere serili yatakta uyuyordu hâlâ. Zorlukla doğrulup oturdu kanepeye adam. Oğlu gözlerini açana dek beş altı kez seslendi.
“Hadi oğlum bak Serdarların evinden sesler gelAynaya Gülerek Bak
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meye başladı. Onların kamyonetini kaçırırsan nasıl
gidersin bunca yükle?
Murat babasının dediklerini uyku sersemi haliyle
önce anlamadı. Sonra akşamki konuşmaları hatırlayınca gayrete geldi, doğruldu.
“Hadi acele et, orda simit yer karnını doyurursun,
seni beklemez Serdar’ın kamyoneti.” dedi babası.
Yüzünü aceleyle yıkayıp çuvalları kapının önüne çıkardı Murat. Kamyonetin kasasına komşuların
yardımıyla yükledi iki çuvalı. Kendisi de bu hurdaların bir parçasıymış gibi atladı kasaya, sırtını yüklere dayadı.
Yol boyunca biraz hayal kurdu, biraz yıldızların
neden sabaha karşı soluklaşıp birer birer kaybolduğunu düşündü. Yanıtı bulacaktı belki, yol biraz daha
sürseydi, ama kamyonet pazar yerine gelmişti bile.
Kaldırıma yanaşan araçtan önce kendi atladı, sonra
çuvallarını çekip aldı.
Daha Adem ağbi gelmemişti. Güneş de doğmamıştı. Sokak lambasının ışığında yapıyordu herkes
işini. Tek tük erkenci alıcılar da adımlamaya başlamıştı kaldırımları.
Murat eski giysileri bir tarafa, kitapları rahat karıştırsınlar diye ön tarafa, oyuncakları da hemen kitapların arkasına koydu. Düzgünce onları sıralarken
oyuncakların içinde bir palyaço ilgisini çekti. Önünde trampeti vardı. Yaklaşık on santim boyunda, kırmızı bereli, sarı ceketli, yeşil atkılı bir palyaço. Kare184 |
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li pantolonun küçük bir bölümünde yanık izi vardı.
Murat “Herhalde pantolonu yandığı için atmışlar.” diye geçirdi içinden. Küçük bir kusur yüzünden
bu güzel oyuncağın atılmasına şaştı. Kendi pantolonunda bile bundan daha çok delik deşik vardı.
Palyaçodan çok maymuna benziyor gibiydi oyuncak. Murat oyuncağın arkasını çevirince sırtında bir
delik gördü.
“Kurmalı bu galiba…” diye düşündü. Kurma kolunu bulma umuduyla oyuncakların içine bakındı.
Bu ışıkta küçücük bir parçayı görmesine olanak yoktu. Umudunu yitirmedi, belki başka bir gün, başka
bir oyuncağın kurma kolunu bulup bunu çalıştırabilirdi. Satmayacaktı, bu yüzden önlere değil arkaya
ayağına yakın bir yere bıraktı trampetli palyaçoyu.
Adem ağbi geldiğinde güneş de sokağı aydınlatmaya başlamıştı. Murat acıktığını hissetti. Gezgin simitçiden bir simit aldı. İki ceket, üç kitap satmıştı ve
cebinde yedi lirası vardı.
Adem ağbi kirli elleriyle simit tutan Murat’a bir
çift eldiven uzattı. Bu hastanelerde kullanılan ince
lastik eldivenlerdendi.
“Tak şu eldivenleri bak hasta olursun sonra.”
Murat onu kırmamak için taktı eldivenleri, hasta olacağına hiç inanmıyordu. Yerdeki bütün eşyalar kimbilir nereden gelmişti, ama yine de gözüyle görmediği mikropların vücuduna zarar vereceği
hiç aklına yatmıyordu. Eline bol gelen eldivenleriyAynaya Gülerek Bak
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le simidini yemeye devam etti. Bu sırada temiz giyimli bir adam diz çöktü Murat’ın sergisinin önünde. Sevindi Murat, bir alıcı bu kadar yakından baktığında mutlaka bir şey alırdı. Adam oyuncakları karıştırdı. Bazılarını daha dikkatli inceledi. Ama
aradığı şeyi bulamamış olmalı ki çabuk doğruldu.
Tam başka bir sergiye geçecekti ki çocuğun ayaklarına yakın duran trampetli palyaçoyu fark etti.
“Şunu uzatsana bana!”
“Neyi?” dedi Murat, aslında anlamıştı ama satmak istemediği için lafı uzatıp zaman kazanmaya
çalıştı.
“Şu işte, ayağının dibindeki oyuncak...”
“Bozuk o, çalışmıyor, kurma kolu yok.”
“Olsun, bir bakayım.”
İsteksizce uzattı palyaçoyu.
Adam evirdi çevirdi, yüzünden beğenip beğenmediği anlaşılmıyordu.
“Kaça bu?”
Babası oyuncakları 1’er liraya hatta 50 kuruşa da
satabileceğini söylemişti, ama Murat’ın ağzından
öyle bir rakam çıkmadı.
“20 lira!”
Adam şaşırmadı. Murat onun yüz ifadesinden
hiçbir şey anlamıyordu. Az çok pazara gelenlerin
tepkilerini öğrenmişti. Pahalı bulduklarında ellerindeki şeyi fırlatırcasına sergiye bırakırlar, söylenerek
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uzaklaşırlardı çoğu zaman. Ama adam yere çivilenmiş gibi serginin önünden ayrılmıyordu. Canı sıkıldı çocuğun.
“Hem kurma kolu yok, hem 20 lira istiyorsun.” diye
pazarlığa başladı adam. Adem ağbi de bu konuşmaya
kulak kabartmıştı. O da şaşırmıştı Murat’ın “20 lira”
demesine. Neredeyse söze karışıp “Çocuk bilmiyor
ağbi ver 2 lira, al git.” diyecekti. Ama biraz beklemeyi seçti.
Murat inat etti, yüzünü astı.
“Alırsan 20 lira…”
Adam vazgeçerse bu oyuncağı cebine koyacaktı.
Ona bir kurma kolu bulmak zor olmazdı.
Adam pazarlığı uzatmadı, cebinden yirmi lira çıkarıp uzattı Murat’a. Adem ağzı açık izliyordu bu
alışverişi.
Murat gönülsüzce parayı alıp cebine koydu.
Adam sergiden uzaklaşınca çocuğun omzuna
vurdu Adem.
“Oğlum ne sattın sen bu adama? Bozuk, eski
oyuncağa 20 lira istedin, o da verdi, ben 50 kuruşa
satamıyorum be. Seninki de acemi şansı ha!”
………….
Gün akşama yaklaşırken Murat komşularının
kamyonetinde biraz hafiflemiş çuvallarıyla oturuyordu. Fena satış yapmamıştı, ama bir şey kemiriyordu içini. O adama oyuncağı pahalıya satmıştı.
Babasının 1 liraya sat dediği şeyi 20 liraya satmıştı.
Aynaya Gülerek Bak
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Eve dönüş sevinci azalmıştı çocuğun. Birini kandırmış olmak, vicdanını rahatsız ediyordu. İki üç lira
dese neyse neydi, ama yirmi lira, çok fazlaydı, çok.
Aklındaki, yüreğindeki baskıyı azaltmak için haftaya bu adama paranın bir bölümünü geri vermeyi düşünmeye başladı. “On beş lirasını vermeliyim hiç olmazsa.” diye düşündü. Acaba haftaya bir daha gelir
miydi adam?
………………. .
Aradan bir hafta geçmişti, babası daha iyiydi. Cumartesi akşamı eski püskü eşyalarla doldurdukları çuvalları hazırdı. Murat yine televizyonu açmıştı,
kumanda ile kanal kanal dolaşırken birden oyuncaklar içinde konuşan adamı görünce durdu. Bu oydu,
kendisinden trampetli palyaçoyu satın alan adam.
Televizyon için söyleşi yapan kadın merakla sordu.
“Bu antika oyuncakları nereden buluyorsunuz?”
Adam sandalyesine yaslandı, başını gururla dikleştirdi.
“Ben çok sık yurtdışına çıkarım. Orada antikacıları dolaşırım. Koleksiyoncular iyi bir obje gördü mü
para harcamaktan çekinmez. Ben de öyleyim. Bakın
en son aldığım oyuncak şu, trampet çalan palyaço.”
Kamera, oyuncağı yakın çekime aldı. Murat ağzı
bir karış açık, geçen pazar kendi sergisinde duran,
kurma kolu olmayan eski oyuncağı izledi. Bu oydu,
kareli pantolonundaki yanık izi bile öylece duruyordu.
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“İşte bunu Fransa’da bir antikacıda gördüm ve pazarlıkla 500 liraya aldım. Şimdi 1000 de verseler satmam.”
“Demek bu kadar değerliymiş!” diye düşündü
Murat.
Sonra eli pantolonun cebine gitti. Cebinde sakladığı yirmi liraya dokundu. Babasına vermemişti, bu
pazar adam gelirse geri verecekti hakkım değil diye.
Eskilerle dolu çuvalların başındaki babasının yanına
gitti. Sakladığı parayı uzattı.
“Bu cebimde kalmış baba, geçen pazardan.”
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Betül Tarýman

Çocukluğumun Bahçelerinde
7 Eylül 1962, Edirne’nin Keşan ilçesi, asker bir
babanın dört çocuğundan ilki olarak dünyaya gelmişim. Seher vakti doğduğum için göbek adımı Seher koymuş annem. Ama o adla hiç çağrılmamışım.
Bir yıl sonra da kız kardeşim Birgül dünyaya gelmiş.
Sonra babamın mesleği nedeniyle Anadolu’nun çeşitli kentlerini gezip dolaşmışız; Erzurum, Bingöl,
Konya, İzmir, Edremit bunlardan bazıları. Her gittiğim kentte farklı bir dünya, başka bir tat ama her
seferinde kırılan konsol, çatlayan ayna, bozulan dikiş makinesi… Sanki eşyasızlık kaderimiz gibi. Fazlasına da gerek yoktu zaten. Nasılsa çıkan bir tayinle eksilecekti onlar da. O yüzden çok eşyamız olmadı. Bundan da yüksünmedim. Yaratıcı bir çocuktum.
Bulduklarımla yetinmesini hep bildim. Bu azlık, yaratıcı yönümün gelişmesine neden oldu. Çocukluğum güzel geçti. Daha çok sokakta oyun oynardık
arkadaşlarımızla. Ağaçların tepesinden inmez; kedilerin, köpeklerin peşinden koşardık. Bir keresinde kukla yapıp arkadaşlarıma oynatmıştım. Mahal192 |
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lenin bütün çocukları bizim eve doluşmuşlardı. Nasılda eğlenmiştik aramızda. Bunu hiç unutamam.
Bir de resim çizerdim. Önceleri evdeki kitapların
arka sayfalarına... Daha sonra annem boş kâğıtlar
verdi resim çizeyim diye. Ben de aklıma ne gelirse
onu çizdim. Bu daha sonra peri kızlarına dönüştü.
Karikatürü denediğim de oldu; sonra bunların hepsinden vazgeçtim. Şimdilerde okumaktan, yazmaktan büyük keyif alıyorum. Bu alışkanlığı kazanmamda annemin etkisi büyüktür. O çok isteyip de okuyamamış, dışarıdan ortaokulu bitirmiş, hemşire olmuş. Amerikan Kültür Derneği’ne giderek İngilizcesini geliştirmiş. Liseyi de bitirecekmiş ama babamla
evlenmiş. Faydalı gördüğü her yazıyı, kitabı bir kenara koymuş.
Evde yığınla kitap vardı. Ben o büyülü dünyada
kaybolmayı sever, elime ne geçerse okurdum. Biraz
büyüdükten sonra biriktirdiğim harçlıklarımla kendi seçtiğim kitapları almaya başladım. Kitaplığım
yavaş yavaş oluşmaya başladı. Neredeyse haftada üç
dört kitap okuyordum. Sonra da yazdım. Önceleri
öykü, bir zaman sonra şiirde karar kıldım. İlk yazdıklarım aslında şiire benzemiyordu. Şiirimsi şeylerdi onlar. Önemli şairlerin şiirlerini okudukça şiirin
ne demek olduğunu anladım. İlk şiirim Trabzon’da
Kıyı Kültür Edebiyat dergisinde yayınlandı. Bunu
diğer edebiyat dergileri izledi. Öğrencilerimle birlikte kurduğum şiir atölyesinde “Toplu Fotoğraflar”
adlı bir şiir dergisi çıkarttım. “Kastrakomnenüs’te Bir
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İkindi Vakti” adlı belgesel film projemle tarihin bilinmeyen yönlerine ışık tutmaya çalıştım. “Kadınlar Edebiyatla Buluşuyor” adı altında Kastamonu ve
Antalya’da proje çalışmaları gerçekleştirdim. Ay Soloları, Üzgündü Kırlar, Kardan Harfler, Güle Gece
Yorumları, Yol İnsanları, Kar Merdiveni, Ağır Tören adlı şiir kitaplarım var. Çocuklar için de yazıyorum elbet. Elim Sende, Rüyaya Kaçan Kuşlar ve bir
de Gezgin Kaplumbağanın Düşleri adlı yayına hazır
öykü–şiir dosyalarım var. Çocuklar için yazdığım
Elma Dersem Çık adlı şiir kitabımı çocuklar kadar
büyükler de seviyorlar. Yazmasam çıldırmam ama
bu bana keyif veriyor.
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Çevreci Mia Ve Kaptan Martı Şeker
O gün hava güzeldi. Güneş ortalığı ısıtmış, insanların yüzünü günlerce yağan yağmurdan sonra sevindirmişti. Mia uyuklamaktan sıkılmış, bir taraftan
elindeki kalemle oynuyor bir taraftan da günü nasıl
geçireceğini düşünüyordu. Sonra miskin miskin yattığı yerden kalktı. Kedisi Sarı Fiyonk’u yanına alarak bayır aşağı yürümeye başladı. Arada bir çevresinde arılar uçuşsa da bunu hiç umursamadı. Patika
yolu takip ede ede bir bahçeye geldi. Bahçede kadınlar toplanmış birlikte türkü söylüyor, örgü örüyorlardı. Bir çocuk da ağacın tepesine çıkmış, elma topluyordu. Bu elmalardan birisi tam önüne düştü. İrkildi. Hemen sağ tarafa doğru kaçtı. Orada da yaramaz bir çocuk vardı. Elindeki sopayı Fiyonk’a gösteriyor, gülümsüyordu. Burada fazla kalamazlardı.
Hızlı adımlarla yollarına devam ettiler. Bu bir süre
böyle devam etti. Yorulmuşlardı. Yakınlarında bir
çeşme vardı. Kana kana çeşmeden su içtiler. Ferahladılar. Fiyonk’un karnı acıkmıştı. Burnuna güzel kokular geliyordu. Kokunun geldiği yere yöneldi. Bir
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ağacın altında bir aile ızgara yapıyordu. Bir yandan
yiyor bir yandan da etin kemiklerini bir yere fırlatıp atıyorlardı. Bunu gören Fiyonk hemen oraya koştu. Etleri, kemikleri bir güzel yemeye başladı. Etleri, kemikleri hem yiyor hem de bu ailenin çöplerini
oraya buraya fırlatıp atmalarına anlam veremiyordu. Zaten insanları anlamak zordu. Üzüldü. Patileri
ile ağzını bir güzel temizledikten sonra şöyle bir gerindi. Artık karnı doymuştu. Yollarına devam ettiler.
Mia bir süre önce de bu yolu izlemiş, yakınlarda bir
yerde deniz kıyısı olduğunu fark etmişti. Yolu takip
edip deniz kıyısına ulaşmayı düşündü. Fiyonk, karnını tıkabasa doldurduğu için eskisi gibi hızlı adımlarla yürüyemiyordu. Bir daha böyle karnı şişene kadar yememeye karar verdi. Sonra da:
“Keşke bu kadar yemeseydim.” diye söylendi kendi kendine. Kafasında türlü düşünceler, yoluna devam etti. Bir an evvel deniz kenarına gitmek, dalgaların sesini duya duya uyumak istiyordu. İşte sonunda gelmişlerdi. Deniz karşılarındaydı. Önde Mia arkada Fiyonk, yokuş aşağı inmeye başladılar. Arada
sırada çalılar, dikenler Fiyonk’un yumuşacık tüylerine takılıyor, Fiyonk’u deniz kenarına inmekte zorluyorlardı. Vazgeçmedi. İşte şimdi deniz kenarındaydılar.
“Oh be sonunda deniz kenarına geldim. Uyuyacak bir yer bulayım.” dedi kendi kendine. Bir ağacın gölgesinin düştüğü bir kaya dibi buldu kendine.
Gözlerini kapattı. Uyumaya başladı. O sırada Mia
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çevreyi kolaçan ediyor, bir taraftan da dalgaların çıkardığı sesi dinliyordu. Sonra birden birkaç adım
ötede bir kayanın üzerinde duran martıya gözü ilişti. Hemen yanına gitti.
“Merhaba ben Mia.” dedi.
Martı da,
“Benim de adım, Kaptan Martı Şeker” dedi.
Bunun üzerine Mia,
“Bu kayanın üzerinde tek başına ne yapıyorsun?”
diye Kaptan Martı Şeker’e sordu.
“Geçen gün buradan bir tanker geçti. Denizi kirletti. Kimse kontrol etmiyor. Bu gidişle deniz kirlenecek. Hepimiz ölüp gideceğiz. Mutlaka bir şeyler
yapmalıyız. Bu nedenle toplanmıştık. Henüz başlamıştık ki sen geldin.” dedi. Bunun üzerine Mia şaşırdı.
“Toplantıyı kimlerle yapıyordunuz? Ben de aranıza
katılabilir miyim?” diye Kaptan Martı Şeker’e sordu.
O da,
“Elbette aramıza katılabilirsin.” diyerek teker teker hepsinin adını saydı. Bir anda Mia’nın kafası karıştı. Bu kadar adı bir anda nasıl ezberleyeceğini düşündü. O sırada deniz kıyısından sesler yükselmeye başlamıştı. Gözlerini hemen deniz kıyısına çevirdi. Evet, Kaptan Martı’nın toplantı yaptığı arkadaşları oradaydılar. Deniz canlıları kendi aralarında hararetli bir şekilde tartışıyorlardı. Kaptan Martı Şeker
hemen duruma el koydu.
Aynaya Gülerek Bak
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“Bir dakika”, dedi.
“Aramıza yeni biri katıldı. Adı Mia. O da bizimle birlikte çalışmak istiyor. Ne dersiniz?” diye arkadaşlarına sordu.
Bunu Tombul Denizyıldızı Beyaz sevinçle karşıladı. Dalgacı Rüzgâr Maya’nın da sevinci yüzünden
okunuyordu. Genç İstakoz Hopuduk ise sevincinden yerinde duramıyor, Özgür Bulut Zen ise çok heyecanlı, Ton ton Denizatı Pepe ve Akıllı Mürekkep
Balığı Pul’un da keyfine diyecek yoktu. Mia onlara
biraz daha yaklaşarak,
“Sizleri anlıyorum. İnsanları anlamak zor. Çevreyi kirletmek, güzelim dünyamızı yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna bir çözüm bulmak
gerek. Yoksa dünya hepimiz için yaşanmaz olacak.”
dedi.
Bunun üzerine Kaptan Martı Şeker,
“Tamam, o zaman toplantı başlamıştır.” dedi sevinç içinde.
Toplantı tutanağını Ton ton Denizatı Pepe tuttu.
Herkes ne derse dikkatli bir şekilde denilenleri yazıyor, hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya özen gösteriyordu. Önce Mia,
“Elimden geleni yapacağım. Çevreyi kirletenleri
uyaracağım. Gerekirse gerekli yerlere şikâyet edeceğim. Hatta okul arkadaşlarımdan oluşan bir gurup
oluşturmayı düşünüyorum. Zaman zaman onlarla
toplanır, kararlar alır, aldığımız kararları uygulama198 |
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ya koyarız. İşe evimizden başlamamız gerekli bence. Sonra bunu çevremize yayarız. Bir de çevreci bir
dergi çıkartalım. Bu dergide okuldaki arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin yazmalarını sağlar, çevre
bilincinin gelişmesine yardımcı olabiliriz. Arada bir
sizlerle yapacağımız toplantılarda da düşünce alıverişinde bulunmak iyi olacaktır.” dedi.
Dalgacı Rüzgâr Maya da,
“Kirli atıklarını denize boşaltan bir gemi gördüğümde ben de fırtına çıkartır, gemiye gereken cezayı veririm. Denizciler benden korkarlar. Bir daha ya
buralara gelmez ya da kirli atıklarını boşaltmaktan
vazgeçerler” dedi.
Akıllı Mürekkep Balığı Pul,
“Siz merak etmeyin, birini denize çöp atarken görürsem hemen ortalığı maviye boyar, denizi kirleten
kişiyi uyarırım. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum.” dedi. Onun bu sözü arkadaşları tarafından beğeni ile karşılandı. Genç İstakoz Hopuduk ise,
“Pankart açalım. Bunu denizde arkadaşı ile konuşan bir çocuktan duymuştum. İşe yarayacağını düşünüyorum.” dedi.
“Olur” dedi Ton ton Deniz Atı Pepe.
“Ben de denizin dibine atılmış plastik şişeleri, yemek artıklarını temizler, arkadaşlarımı da haberdar
ederim. Kısa sürede bulunduğumuz bölgenin tertemiz olacağına inanıyorum.” dedi.
Aynaya Gülerek Bak
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Özgür Bulut Zen, hem heyecanlı hem de endişeliydi.
“Her şey iyi güzel de, sadece bu bölgenin temizlenmesi yetmez. Dünya o kadar büyük ki, bu çalışmayı dünyanın her yerine yaymamız gerekiyor. O
zaman bu çalışma anlam kazanacaktır.” dedi.
“Haklısın” dedi Mia. “Sizleri Kaptan Martı Şeker
örgütlesin. Dünyanın her yerinde çevreci örgütler
kurulsun. Alınan kararlar yılın belli aylarında yapılacak toplantıda Kaptan Martı Şeker’in başkanlığında görüşülsün. Ben de okul arkadaşlarımı örgütlerim. Bunu ülkemizin her yerinde ve dünyada yaygınlaştırırım. Biz de yılın belli aylarında toplanır,
kararlar alır ve onu uygulamaya koyarız. Şu güzelim
ağaçlara, akan nehirlere, kuşlara, böceklere, denize
bir baksanıza. Dünyamıza iyi bakmasak tüm bunları bir gün hiçbir canlı göremeyecek. İş işten geçmeden çalışmalara başlamamız gerekiyor.” dedi. Tombul Denizyıldızı Beyaz da çok mutluydu. Durduğu
yerde şöyle bir silkelendi. Mutluluk içinde gözlerini kırpıştırdı. Denizyıldızı Beyaz’ın yıldızları mutluluktan daha bir parladı.
“Ne güzel, çocuklarım yaşadığımız dünyadan
daha kötü bir dünya görecekler diye korkuyordum.
Meğer endişelerim boşunaymış. Artık yosunların
arasındaki yatağımda mutluluk içinde uyuyabilirim.” dedi. Onların bu konuşmalarını uzaktan dinleyen Mutlu Güneş Peri’de sevinç içindeydi. O da,
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“Dünya onlar sayesinde kurtulacak.” dedi gülümseyerek. Hepsinin yüzü mutluluktan ışıldıyordu. Zaman kaybetmemek gerekti.
Mia,
“Haftaya arkadaşlarımı örgütleyip burada çevreci bir eylem yapmamız gerekli. Bu nedenle hemen
çalışmalara başlamamız gerekiyor. O yüzden ben izninizi isteyeyim. Haftaya Perşembe günü saat ikide
burada buluşuruz.” dedi. Mia tam sözlerini bitirmişti ki birden kulaklarına bir takım sesler geldi. Horultuya benzer bir şeydi bu. Mia çok geçmeden bu
sesin, kedisi Sarı Fiyonk’tan geldiğini anlamakta gecikmedi. Hemen yanına gitti. Ona,
“Sarı Fiyonk” diye birkaç kez seslendi. Sonunda
Fiyonk Mia’nın kendisine seslendiğini anladı ve gözlerini kırpıştırarak araladı.
“Efendim” dedi uykulu gözlerle Mia’ya bakarak.
Mia da,
“Kalk gidiyoruz Fiyonk. Yapılacak çok işimiz var.
Miskin miskin yatmak yok bundan böyle. Birlikte çevremizi temiz tutmak, insanlarda çevre bilinci
oluşturmak için çaba göstereceğiz. Hatta çevremiz
genişleyecek. Çocuklar bilinçlenince kuyruğuna teneke bağlayıp peşinden koşturmayacaklar.” dedi.
“Tamam” dedi Sarı Fiyonk kuyruğunu neşe içinde sallayarak. “Ben de elimden geleni yapar, senin
yanından hiç ayrılmam. Zaten gün boyu boş oturmak, bir ağacın gölgesinde uyumak hoşuma gitmiAynaya Gülerek Bak
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yordu. Bundan böyle yapacak bir işim olacak. Hem
de biz canlılar için.”
Artık herkes mutluluk içindeydi. Sarı Fiyonk ve
Mia yeni arkadaşları ile vedalaştıklarında içlerinde
tarifsiz bir mutluluk vardı. Kaptan Martı Şeker arkadaşlarını çevresine toplamış, neşe ve heyecan içinde bir taraftan da kanatlarını çırparak yapacaklarını anlatıyor, bir yandan da hayaller kuruyordu. Mia
ise çok huzurluydu. Hayatında ilk kez önemli bir şey
yapacaktı. Bu da onu mutlu etmeye yetiyordu. Önde
Mia arkada Fiyonk hızlı adımlarla evin yolunu tuttular. Bir süre yürüdüler. Hava kararmaya başlamıştı. Bir an evvel eve varmalı ve anne babasına başından geçenleri, yapacaklarını anlatmalıydı. Yol çabuk
geçti. Kapıdan içeri girdiğinde anne babası onu özlemle kucakladılar. Mia da onlara başlarından geçeni, yapacaklarını anlattı. Yemeğini yiyip uykusu geldiğinde soluğu yatağında aldı. Yattığı yerden gökyüzünü izleyebiliyordu. Pencerenin perdesini biraz
daha araladı. Yıldızların ona gülümsediğini fark etti.
“Olacak” dedi içinden. “Dünya tertemiz olacak.”
Sonra yapacaklarını düşündü. Gözkapakları bir
süre sonra kapandı. Ay ona gecenin karanlığında gülümserken, rüya meleği çevresinde dönüyor dönüyordu. Ayakucunda yatan Fiyonksa çoktan uykuya
dalmıştı.
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Mavisel Yener

Nereden Öğreniyor İnsan Hayatı Dede?
İlk sevinçlerimin, ilk yara berelerimin tanığı
Ankara. Çocuk yaralarla berelerle büyür elbet. Ya
umutlar, gülücükler? Gülücük deyince dedeciğim
düştü aklıma. Namazda güldürmeye çalıştığım, tespihini günde bilmem kaç kez sakladığım, omuzlarından inmediğim, hırkasının cebinde nane şekeri
taşıyan, çoraplarını kendi yamayan “kocaman” dedem. Güvenlik Caddesi’nde, şimdiki Salkaya apartmanının yerindeki iki katlı çocukluk sarayımın padişahı dedem…
Nereden öğreniyor insan hayatı dede? Çocuk
bahçesi anılarından mı? Salıncak sırası vermek nasıl
da zor gelirdi. Maviliklere ulaştığın o güzel anlarda
“haydi sıradaki arkadaşın bekliyor…” denmesi… Sıranı verirken yaşadığın vicdan muhasebesi, kızgınlıkla mutluluk karışımı duygu… Birinin seni kaydıraktan itivermesi… Dizin kanadığında hiç geçmeyecek sanman… Tahterevalli sırasının sonsuza dek
süreceğini düşünmen… Tırmanma kulesi başarıla204 |
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rı, başarısızlıkları… Canciğer oluverdiğin, bir daha
belki de hiç göremeyeceğin oyun arkadaşları… Nice
onurlu çocuk, nice hüzün, nice sevinç…
Her şeyi katlanır kılan düşsel arkadaşlarımın
hakkını yememeliyim. O düş varlıklar ki, hayal gücümün ilk tohumları. Anneciğime “bu çocuk kendi
kendine konuşuyor” dedirten o hınzır arkadaşlar. İyi
ki yitirmedim sizi…
Önce çocuk bahçesinde öğrendiklerim, ardından okuma yazma serüveni ve kitaplar… Jules Verne
ile Kemalettin Tuğcu’yu kendimin keşfettiğini sanmam. Dünyada onları okuyan tek kişi olduğumu düşünürdüm. İşte en büyük yaramazlığım: Bir gün Jules Verne’nin adını karaladım ve oraya kendi adımı
yazdım. Artık o kitabın yazarı bendim… İlk cesareti dedem o zaman vermişti, “sen de yazabilirsin, ama
önce doktor olacaksın.”
Doktor da oldum, kitapta yazdım dede, ama en
güzeli senin torunun olma onurunu taşımaktı…
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Oyuncak Tren
O gece erkenden Meryem’in üstüne ağırlık çökmüştü. Karanlık, yoğun bir sis gibi pencereden içeri akıyordu. Dolunayın cama vuran görüntüsünde televizyon seyreden kocasının silueti vardı. Göz ucuyla onu
süzdü. Haberlere kendini kaptırmıştı; Meryem’in farkında bile değildi. Meryem, onun aklının haberlerde
olduğunu zannetti. Aslında Fethi Usta o gün yaşadıklarını düşünüyordu.
* * *
Sabah uykusunu hiç sevmezdi saat tamircisi Fethi
Usta. Her zamanki gibi erkenden dükkânını açtı. Akrebi yelkovanı susmuş saatleri selamladı. Tekir kedinin suyunu kapının önüne koyduktan sonra ortalığı
toparladı, çayını söyledi. Çaycıya bozuk para vermek
için tahta tezgâhın çekmecesini çekip, karıştırdı. En
önde duran saatin yanındaki teneke kutudan bozuk
para alıp yerine geri koyacaktı ki, oracıkta duran ikiye katlanmış kâğıt parçası dikkatini çekti.
İyi ki, çöpe atmadan önce içinde önemli bir şey
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olup olmadığına bakmayı akıl etti. Kâğıtta aylar önce
kendisine tamir etmesi için oyuncak bir tren bırakan, sonra da gelip almayan adamın cep telefonuyla adresi yazılıydı. Onu bulduğuna sevindi. Hemen
telefonuna sarıldı, kâğıttaki numarayı çevirdi, yanıt
yoktu. Söylendi: “Tamir edeli hanidir… Gelip almadılar. Keşke ‘saat tamircisiyim, oyuncak tamirinden
anlamam kardeşim’ deseydim. Onca uğraştım, çalışır hale getirdim, unuttular. Kabahat bende, bitpazarından alınmış treni ne diye adam etmeye uğraşırsın. Para peşin, demek lazım böylelerine… Hakkımı
yedi vicdansızlar. Adama telefonunu yaz demiştim,
işgüzarlık işte, adresini de yazmış. Eve teslim mi yapacaktık, anlamadım ki?”
O gün, Fethi Usta oyuncak treni bırakan adamı
birkaç kez aradı, ancak telefona yanıt yoktu. Karar
verdi: inat bu ya, adrese gidecek, treni kafalarına çalacaktı bu terbiyesiz insanların.
* * *
İki durak ötede indi, sıvaları dökülmüş izbe evlerle dolu sokağı bulması zor olmadı. Dik yokuşu çıktı,
elindeki kâğıtta yazan numarayı bulup tek katlı evin
zilini çaldı. Kapı yerine pencere açıldı. Otuzlu yaşlarda bir kadın seslendi:
“Buyurun, kimi aramıştınız?”
“Şeyy… Yenge, bende bir emanetin var da… Saat
tamircisiyim. Kocan mı, kardeşin mi bilemem, bana
tamir edilecek bir şey bırakmıştı da, onu verecektim.”
Aynaya Gülerek Bak
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Kadının ses tonu değişmedi:
“Yok tamirde saatimiz, yanlış adres!”
Tam pencereyi kapatacaktı ki, Fethi Usta sesini
yükseltti:
“Yenge, saat değil tamirdeki. Tren tren, elektrikli
tren… hani oyuncak olanlardan.”
Kadının yüreği ve kaşları aynı anda kalktı:
“Ne? Bekle, geliyorum.”
Fethi, elindeki poşetten treni çıkardı. Kadın kapıyı açtı. Üstünde atlet, altında yırtık pijama olan,
beş altı yaşlarında bir oğlan vardı yanında. Annesinin güllü dallı eteklerine sarılmış, zeytin gözlü, çırpı bacaklı çocuk kadıncağızın üstünü başını çekiştirmeye başladı.
“Anaaa… treeen. Anneee, bak benim istediğim
trendeeen… Evde bir tanecik oyuncağım olsun, alalım mı onu anne?”
Kadının beti benzi atmıştı. Fethi Usta derdini bir
kez daha anlattı.
Kadının sesi titriyordu “Demek elektrikli tren...
Demek tren… Yok kardeşim, bizim değil.”
“Bana verilen bu adres sizin, telefon kimin peki?”
“Bilmiyorum kardeşim,” dedi kadın.
Çocuk “Treeen, anne treni alalım. Oynamak istiyorum” diye ağlamaya başladı, minnacık yüzü kızardı. Gözyaşları şımarıklıktan değildi, onun oyuncağı hiç olmamıştı. Tek dileği oyun hakkını kullanabil208 |
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mekti. Annesi gözleriyle “git” dedi oğlana. Çocuğun
mücadelesi boyundan büyüktü.
Kadın çocuğun kulağına eğildi, bir şeyler söyledi;
poposuna iki şaplak indirip içeri yolladı.
Sesini alçalttı:
“Bak kardeşim, oğlanın babası işsiz. Çocuk işte,
hevesleniyor; herkesin güzel oyuncağı var benim
niye yok dedikçe babasının gücüne gitti. Küçükken
çerden çöpten bir şeyler uydurur verirdim eline, büyüdükçe anlamaya başladı oğlan. Şu zalim dünyada
çocuğa oyun hakkı bile veremiyoruz diye üzüldü babası. Gitmiş bitpazarından bozuk bir tren almış. Dediydi ki ‘tamir ettiririz yeni gibi olur, çocuğa sürpriz
yapalım, kendine ait oyuncağı olsun, sevinsin. ’ Ne
yaptın diye sormadıydım, demek sana vermiş ama
gelip alamamış, kusura bakma. Ne kadar borcumuz
söyle bana, denkleştirip getireyim sana. O zaman alırım çocuğun oyuncağını. Şimdi üstümde para yok.”
* * *
Meryem’in uykusu gelmişti. Reklamlar başladığı
halde, hâlâ dalgın dalgın ekrana bakan kocasına seslendi:
“Neyin var senin, gözün hep televizyonda? Hiç konuşmadın bu gece? Yine borçları mı düşünüyorsun
yoksa? Ödenir, üzme kendini dedim kaç kere…”
Fethi Usta olanları anlatıp anlatmamakta duraksadı. Masanın üzerinden gazeteyi aldı, bir sayfasını
ayırdı. Ortadan katladı. Elinin tersiyle bastırdı. YeniAynaya Gülerek Bak
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den açıp katladı. Bir üçgen oluşturdu. Sonra yine katladı, çevirdi, açtı… Yaptığı uçağı salonun ortasına karısının şaşkın bakışları altında fırlattı.
“Fethi, bir çift laf et Allah aşkına,” diye sesini yükseltti kadın.
Fethi Usta arkasına dayandı, başını koltuğa yasladı, konuşmaya başladı. Duvarlara çarpan sesi gitgide büyüdü.
Kocasını sonuna kadar sessizce dinleyen Meryem’in
gözleri buğulanmıştı. Pencerenin yanından kalkıp eşinin yanına gitti:
“Oyun hakkı için bile mücadele vermek zorunda
garibim. Treni hediye etseydin bari çocuğa.”
Fethi Usta fısıldadı:
“Öyle yaptım zaten… Oyuncağını koynuna almış,
çoktan uyumuştur şimdi…”
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Müge Ýplikçi

Yavrukurt Kahkahası
44 yaşındayım. Tekrar çocuk olmak ister miydim?
Buna cevabım herkes gibi “evet”tir. O tasasızlık, nedensiz mutluluk, anı yaşama ve anın içinde var olabilme becerisini kim istemez!
İlkokulun dördüncü sınıfında başıma gelen bir
olay var. Geçen gün albümlerimi karıştırırken karşıma çıkan bir fotoğrafla hatırladığım bir olay bu. O
dönemde ilkokullarda coşkulu bir yavrukurt faaliyeti vardı. Okuldaki bu derneğe her sınıftan iki kişi katılacaktı. Bizim öğretmen Şevket diye çok sevimli bir
arkadaşımla beni seçmişti. Buraya kadar bir sorun
yok. Hatta yavrukurtluğu gerektirecek her türlü faaliyeti hayata geçirirken de bir sorun yoktu. Adımıza
kayıtlı kahverengi giysiler elimize tutuşturulduğunda da. Hafızam beni yanıltmıyorsa etek, fular, kep,
ip, kemer vb. eşyalardı bunlar. Bize yavrukurtluğu
öğreten disiplin düşkünü öğretmenimizin göbeğini
pattadanak ortaya çıkaran aynı kahverengi giysileri
giydiğini görünce belki biraz sorun vardı ama tam
manasıyla değil!
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Sıra bunları giymeye ve 23 Nisan’daki törene katılmaya gelmişti. Daha önce de giymiştim bu giysileri ama ilk kez resmi bir törene katılacaktım arkadaşlarla birlikte. Tören Kadıköy Altıyol’daydı. Bir sürü
yavrukurt ekibiyle yan yana dizilmiştik. Her şey
normal bir biçimde akacak gibiydi. İşte o sırada karnımdan ciğerlerime doğru giderek büyüyen bir gülme dalgasının varlığını hissettim. Bu hiç de iyi bir
şey değildi. Daha önceki deneyimlerimden bildiğim
kadarıyla bu dalga hiç olmadık bir yerde patlar hem
beni hem de karşımdakini serseme çevirirdi. O sırada ciddi şeyler düşünmeye çalıştım. Yavrukurtluğu öğrenirken birçok önemli bilgi edinmiştik. Şarkı
ve marşlar da buna dahildi… Onları hatırlamayı denedim ama hatırladıkça daha çok gülmeye başladım
çünkü sözleri de birbirine karıştırmıştım.
Yavrukurt yılmaz, Yavrum Yılmaz, yavrum kurt
yılmaz cihan yıkılsa dağ başını duman almaz! Bunun gibi daha bir sürü şey… Birbirine karışan sözler ve engelleyemediğim sessiz, nedensiz kahkahalar...
Oysa asıl plan şuydu: Bunları söyleyerek, bir yandan bizi alkışlayanlara yavrukurt selamı verecek, diğer yandan Altıyol’dan Kadıköy’e doğru inecektik.
Ancak böyle olmadı. En azından benim için.
Kendimi tutmaya çalıştıkça içimdeki o nedensiz dalga giderek büyüdü, genişledi ve beni ele geçirdi. Artık bir yaprak gibi titriyordum. Yürüyüş başlamıştı.
Yavrukurtluğu öven marşlar, alkışlar. Herkes törenAynaya Gülerek Bak
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deki seyircileri üç parmak, yavrukurt selamıyla selamlıyordu. Yani ben hariç!
Karnımdaki o kahkaha krizini dindirmeye çabalıyor, yavrukurtlukla ilgili değerli sözleri yeniden hatırlamaya çalışarak ciddi olmaya çalışıyordum. Ama
ne yaptıysam fayda etmedi. Bütün Altıyol’u uğunarak geçirdim. Kalabalığın içersinde heyecanla bizim
ekibin geçmesini bekleyen babam beni o halde görünce ne yapacağını bilememiş ama yine de denklanşöre basmış. Herkes güzel güzel yürürken hummalı bir gülme krizine tutulan o şişko yavrukurtu
tozlu çekmecelerin arasında ne zaman görsem 23
Nisan’ı hatırlarım ve neşe dolarım…

214 |

Çocuk Hakları Hikâye Kitabı

Çocuk Asker
Oğulları beş yaşındaydı. Caddeye bakan bir evde
yaşıyorlardı. “Anne,” dedi çocuk “ben gidiyorum.”
Anne bunu bir oyun sandı. Öğlen uykularına direnen bir çocuktu oğlu. Uyku uyumamak için yapılan
bir oyun, işte bir tane daha diye düşündü.
Oysa çocuk ciddiydi. Aynı ciddiyetle üstünü başını düzeltti. Oyun bahçesindeki kumlu bir ikindi
oyununa gider gibi ayrılmaya niyetliydi anne ve babasının evinden.
Anne ve babası hâlâ anlamamıştı, daha doğrusu
kavrayamamıştı durumu. Sadece birbirlerine şaşkın
şaşkın bakmakla yetindiler.
Bir süre geçti. Hiç kimsenin hiçbir şeyi çözmesine
yetemeyecek kadar bir süre.
“9 dakika içinde savaşa gidiyoruz.” dedi çocuk
anne ve babasına. Sonra giysi dolabının başına gitti
ve annesinin özene bezene ütülediği bir tulumu çekiştire çekiştire çıkardı. Tulum şimdiden buruş buruş olmuştu. Anne ve babasında ise aynı şaşkınlık…
Aynaya Gülerek Bak
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“Birazdan çizgi filmin başlayacak” dedi babası.
“Seyredemem ki!” dedi çocuk. “Önce savaşmam
gerekiyor!”
Çocuk bu cümleyi yarım yarım söylerken evin
kapı zili alacaklı biri gelmiş gibi çalındı. Aniden bastıran bir dolu gibiydi zil sesi ya da kornası takılmış
bir araba gibi: Amansız ve gürültücü.
“Ah, yüreğim ağzıma geldi!” dedi anne. Ötekilerin de ondan geri kalır yanı yoktu.
Baba bir cesaretle gidip kapıyı açtı; açar açmaz da
şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı.
Kapının önündeki bir komutandı. Anne ve baba
içeriye buyur ettiler onu, ne de olsa gelen tanrı misafiriydi. Sanki onu tanıyorlardı. Komutan bunu hissetmişti; bir misafir gibi değil evin gerçek sahibi gibi
girdi içeri. Yüzü yumuşak, hareketleri sert biriydi.
Elleri hantal, bedeni atletik biri. O hantal ellerle sıktı
anne ve babanın ellerini ve lafın gereği “Hoş bulduk”
dedi. Anne ve baba ne diyeceklerini bilemediler. Komutan bunu fırsat bilip asıl diyeceğini dedi: “Merak
etmeyin. Onlar savaşa savaş onlara emanet.”
Anne ve baba yine şaşkın şaşkın baktılar birbirlerine. Artık şaşırmak istemiyorlar ama şaşırmaktan
başka çare bulamıyorlardı.
Tam kendilerini toparlayacaklardı ki…
Tam bir şey söyleyeceklerdi ki…
Tam durumu anlar gibi olmuşlardı ki…
Çocuk gitti. Komutanın arkasından güle oynaya.
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“Aman Allahım” diye kısık bir çığlık yükseldi anneden. “Oğlum savaşa gidiyor!”
“Git çabuk bul onu, yakala geri getir” diye kekeledi baba.
Kadın aceleyle kocasının büyük siyah ayakkabılarını geçiriverdi ayağına. O halde caddeye çıktı. Caddede büyük bir kalabalık vardı. Sanki büyük bir alışveriş merkezi açılmış da herkes oraya gitmiş gibiydi. Buna karşın insanlar sessizdi. Gencecik çocuklar
yolun kenarında kümeleniyor ve sayıları gittikçe büyüyordu.
Bu grupların birinin arasında oğlunu görür gibi
oldu kadın. Kaybetmemeliydi onu. Oradaydı işte.
Caddenin sütunlu apartmanların arasından aktığı yerin hemen başında. İkinci sütunun orada! Komutan elini tutmuştu oğlunun. Yüzünü seçemiyordu ama o tulumu nerede görse tanırdı. “Onu geri getirmeliyim. Ne olursa olsun onu eve götürmeliyim”.
Hep bu cümleleri tekrarlayıp duruyordu kadın. O sırada gruplar ilerlemeye başlamıştı. Oğlunun bulunduğu grup da.
Kalabalığı delerek ilerlemek istedi kadın. Panik
içindeydi. Tam o sırada olan oldu. Ayağındaki büyük siyah ayakkabılarla tökezledi ve yere düştü. Düştükten sonra da bir müddet yuvarlandı. Kimse düştüğünü fark etmedi. Herkesin derdi ve acısı kendineydi. Bedenini toparlamaya çalıştığında ise acıyla
sarsıldı. Bileğindeki o keskin acı yüreğine yürüdü.
Korktuğu başına gelmişti: Herkes yanından geçip giAynaya Gülerek Bak
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derken o oğlunu, evladını kalabalığın içinde kaybetmişti.
Küçük bir çığlık atarak uyandı anne. Yataktan
düşmüştü. Baba da uyandı bu gürültüye. Anne bileğindeki acıyı umursamadan hemen yan odaya koştu.
Oğlu Action Man’lerle kaplı odasında derin bir çocuk uykusundaydı.
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Mevlâna Ýdris Zengin

O Eski Serçeler
Bir çok şeyin daha az ama “insan”ın sanırım daha
çok olduğu zamanlarda geçti çocukluğum.
Bütün çocuklar gibi küçüktüm ve tabii ki çok
güçlüydüm! Bana bugün bile tuhaf gelen hayâllerim,
düşüncelerim ve teferruat sevgim vardı.
Kelimelerden, harflerden bir dünyayı zihnimde
varetmiştim ve döndürüp duruyordum. Çok yalnız
kalmam mümkün değildi ama yalnız kaldığımda da
hiç sıkılmazdım. Kafamdaki “dostlarım ve şeylerimle” çeşitli zihinsel oyunlar oynardım. Her türlü kelimeyi tersten okuma ve harfler arası uçuk iletişimler
kurma gibi bana mahsus ve paylaşılmaya çok da müsait olmayan işlerle geçip giderdi günlerim.
Babamın bir dükkânı vardı. Okul dışındaki zamanımın çoğu burada geçerdi. Ağabeyimle birlikte babama yardımcı olduğumuz dükkân da eklektik ve tuhaf bir dükkândı doğrusu. Orada, tüfekler, saçmalar,
barutlar, altın, bilezik, küpe, yüzük, çalar saat, hazır
elbise, kol saati, çeşitli kumaşlar, bir pikap, kasetler,
plaklar, gömlekler, dikiş makinası, beyaz eşya…İlerleyen zamanlarda dükkânımızın çeşitlerine mobilya
filan da eklendi. Ama çocukluğumun çok renkli diyebileceğim dünyasının asıl unsurunu bu dükkândan
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ziyade bu dükkâna alışveriş ya da sohbet için gelen
her kesimden insanlar oluşturuyordu.
Kaymakam da gelirdi, köylü yaşlı bir kadın da.
Müftü de gelirdi, yeni kurulan polis teşkilatının afili memurları da…Ve halkın içinden çok acaip, sözlü
kültür geleneği üstdüzey sınırlarda seyreden ilginç
adamlar…Çok çay içilirdi dükkânımızda ve her
konuda çok sohbet edilirdi. Babam bazen sohbet
ettiği kişi ya da kişileri bırakmaz, eve yemeğe, hatta
yatıya davet ederdi. Bu sohbetlerin çay işlerine
genellikle ben bakardım. Dolayısıyla gecenin
herhangi bir saatinde bu sohbetleri dinlemeye devam ederdim.
Dükkânın av malzemeleri bölümünde ağabeyimle bana ait özel bir kitap zulamız vardı ve burada gizli gizli ilçeye gelen her türlü çizgi roman, dergi, kitap
artık ne varsa istifleyip okurduk.
İlçemizin ana caddesindeki bu dükkân 11 yaşıma
kadar benim bir çok özelliğimin şekillendiği yer
oldu. Komşu esnafların çocuklarıyla geliştirdiğimiz
sulu şakalar dahil çeşitli oyunlar, her günümüzü fişekleyen delidoluluklar olarak çocukluk hafızamdaki yerini korumayı sürdürüyor.
11 yaşında evden ayrıldım ve okumak için yine
ilginç bir şehre Maraş’a gittim. 7 yılım geçti orada.
Apayrı bir fasile. Ve sonra Hukuk eğitimi için İstanbul. Ve hâlâ İstanbul, ve hâlâ çocukluğun o içimdeki bitmeyen eşsiz tadı. O güneşler, o karlar, o serçeler ve o ben…
Aynaya Gülerek Bak
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Çocuk Çiçek Adam
Çocuk elinde bir demet çiçekle geziyordu.
Ciddî bir iş yaptığına dair bir izlenim edinilebilirdi yüzüne bakılınca.
Siyah ceketi, pantolonu ve ayakkabılarının oluşturduğu sadelik ve ciddiyet, çiçeklerden fışkıran
renk ve tazelikle bozuluyor gibiydi.
Herkesin yüzünü küçük dikkatlerle inceleyip yürüyordu çocuk.
Karşısından gelenler, yanından geçenler, kediler
bile…Çocuğun dikkat ağının dışında kalamıyordu.
Herkese bakıyordu çocuk. Bütün yüzlerde bir şey
arıyordu.
Bir şey…
Hiç kimseye kötülük yapmamış, kimseye zarar vermemiş ve yalan söylememiş, ama belki de en
önemlisi hiçbir çocuğu üzmemiş birini arıyordu.
Bulur-bulmaz çiçek demetini o yüzün sahibine verecekti.
Bulamadı.
Aramaya devam etti.
Çiçekler solduğunda yenisiyle değiştirdi. Kendisi yaşlandığında bu görevi bir başka çocuğa devretti.
Görev sürüyor.
Arayış da…
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Dursun Ege Göçmen

Ah Heidi Neredesin?
İnsanları birbirinden ayıran ne dil, ne din, ne ırk
ne de renktir. Benim için insanları birbirinden ayıran şey, yalnızca düşünceleri ve hayalleridir. Sınırsızca düşünmenin ve hayal kurmanın ustası ise çocuklardır.
Belki de Heidi’yle bu yüzden çok iyi anlaşıyorduk.
İkimiz de hayal kurmayı seviyorduk. Heidi kim mi?
İsviçreli bir köylü kızı, benim en yakın çocukluk arkadaşım. Gerçi, yıllar sonra benim dışımda pek çok
çocukla yakın arkadaş olduğunu öğrenmiş ve bu
yüzden ona çok kızmıştım.!
Heidi bir çizgi film kahramanıymış kimin umrunda. . Ben Heidiyle Alp dağlarında koşup oynuyordum ya, önemli olan da buydu. Heidi’nin doğaüstü güçleri, büyücülük marifetleri, bilgisayarı ve
süslü kıyafetleri yoktu. Ama onunla vakit geçirmek
çok keyifliydi; Dağdan aşağıya yuvarlanırken, dedesinin kızarttığı peyniri hapur hupur yerken, komşusu Peter’le keçilerin sütünü sağarken hep birlikteydik.
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Annesi ile babası öldükten sonra dedesinin yanına yerleşen Heidi hiç de mutsuz bir çocuk değildi.
Aksine huysuz dedesine bile yaşam coşkusu aşılayacak kadar iyimser ve her zaman bildiğini okuyacak
kadar da inatçıydı.
Heidi gökyüzündeki yıldızları seyretmeden asla
uyuyamazdı. Ben ise uyumadan önce hep aynı dilekte bulunurdum; bir an önce büyüyeyim ve çocukken yapamadıklarımı yapayım.
Çok basit şeyler istiyordum aslında: Tek başıma
sokağa çıkayım, istediğim kitabı okuyayım, mutfaktaki en üst rafta duran reçel kavanozuna uzanabileyim…
Bazen daha zor şeyler de isterdim elbette; çocukların yönettiği bir dünyada yaşamak, uçak kullanmak ve gökkuşağının altından geçmek….
Yıllar birbirini kovaladı ve ben büyüdüm. .
Evet, artık sokağa tek başıma çıkabiliyorum ama
gökkuşağının altından geçmek için hala “Heidi” gibi
bir çocuğun elimi tutmasına ihtiyaç duyuyorum.
Ah Heidi neredesin?
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Oynamak Ve Oylamak İstiyoruz!
“Haksızlık bu! Beş dakikacık oynamanın bedeli
iki kırık diş olmamalı.”
Ağzımı sonuna kadar açmış, dişçi koltuğunda
uzanırken böyle düşünüyordum.
Üzerime eğilmiş kırık dişlerimi inceleyen doktor,
ağzımın içine tuttuğu ışığı kapatıp doğruldu. Annemle babama doğru döndüğünde yüzü sıkıntılıydı.
“Maalesef durum pek parlak değil. Özgür’ün kırılan iki dişinin kökü de zarar görmüş olabilir”
Annem telaşla: “Ne olacak şimdi doktor bey?” diye
sordu. Doktorun verdiği yanıt canımı daha da acıttı:
“İki hafta bekleyeceğiz. Çarpmanın etkisi geçtikten sonra bir daha bakacağız. Eğer kökler zarar görmüşse dişleri çekmek zorunda kalırız. Yerine protez
diş takılır...”
Acıdan konuşamıyordum ama korkudan gözlerim yerinden fırlamıştı. ‘Ne yani şimdiden takma diş
mi kullanacaktım? Ben daha 10 yaşındaydım!’
Babam umutla atıldı: “Peki dişlerin kökü zarar
görmediyse...”
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Doktor “O zaman işimiz daha kolay” diyerek yanıtladı. “Kırık dişleri tedavi ederiz; eskisi gibi olmaz
ama en azından görünüşleri düzelir...”
Doktor eldivenlerini çıkartırken, aklına yeni gelmiş gibi merakla bizimkilere döndü “Sahi Özgür’ün
dişleri nasıl kırıldı?”
Annem üzgün bir ses tonuyla “Arabaya çarpmış”
dedi.
Doktor “Trafik kazası ha! Ucuz atlatmış o zaman.”
diyerek kafasını salladı.
“Yok, trafik kazası değil” dedi babam. “Araba
Özgür’e değil, Özgür arabaya çarpmış!”
Doktor amcanın kafası karışmıştı. Neler olduğunu yüzümden okumaya çalışırmış gibi merakla bana
baktı. O gün yaşadığım olaylar bir film şeridi gibi
gözlerimin önünden geçti.
…
Sabah erkenden kalkmıştım. Okula gitmeden
önce 10 dakikacık oynayabilmek için hemen legolarımın başına koştum. Türkiye’nin ilk uzay mekiğini
yapacaktım. Ama annem, bu tarihi başarıya imza atmama engel oluyordu:
“Yarın sınavın yok mu senin? Bırak oynamayı da
bir iki tane problem çöz.”
Of of! Annem bilmiyor ki ben geleceğin uzay mühendisiyim? Beni legolarla oynatmayarak asıl kendisi geleceğimle oynuyor!
Annem söylenir de babam durur mu? “Birazdan
Aynaya Gülerek Bak
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okula gideceksin aklın burada kalacak.” dedi. “ Hadi
bırak şimdi o legoları, hafta sonu oynarsın.”
Sanki hafta sonu vaktim oluyor da... Matematik, yabancı dil, resim, tiyatro... Seneye bunlara bir
de dershane eklenecekmiş. Kurstan kursa koşarken
kendimi kurulmuş saat gibi hissediyorum. Hani uykunun en tatlı yerinde kulağınızın dibinde zırıldayan saatler var ya, işte onlardan. Kursa gitmek isteyip istemediğimi ise bana hiç sormuyorlar.
Legoları kutusuna koyarken okul servisinin kornası
duyuldu. Servise bindiğimde, Seyit Ali’nin futbol topu
getirdiğini görünce o gün okulda çok eğleneceğimizi
düşündüm. Eh, her insan bazen yanılabilir değil mi?
Daha topa ayağımız bile değmemişti ama okula
geldiğimizde ilk golümüzü yediğimizi anladık. Okulun bahçesi araba doluydu. Yalnızca öğrencilerin sıraya girebileceği kadar boş bir alan bırakılmıştı. Tabii her kafadan bir ses çıkmaya başladı.
Seyit Ali “Bu arabaları da kim koydu buraya?”
diye sordu.
Zeynep “Biz şimdi nerede oynayacağız” diye mızıldandı.
Sırdaş “Ama haksızlık bu” diye homurdandı.
Ben “Evde oyuna izin vermiyorlar. Sokakta oyun
oynayacak park yok. Şimdi okulun bahçesini de elimizden aldılar” diye söylendim.
Günce “Sahiplerine söylesek de arabaları kaldırsalar…” diye bir öneride bulundu.
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Ama bunun imkansız olduğunu çok geçmeden
anladık. Müdür bey tam önümüzde durmuş, yüksek
sesle konuşmaya başlamıştı.
“Bir duyurum var çocuklar! Geçen hafta iki öğretmeninizin arabası soyuldu. Bu nedenle artık benim ve diğer öğretmenlerinizin arabaları okulun
bahçesinde duracak.”
Öğrencilerden hafif bir uğultu yükselince, Müdür
beyin sesi daha da sertleşti.
“Arabalara en ufak bir zarar gelirse, boyalarında
en ufak bir çizilme olursa külâhları değişiriz!”
Hem evde hem de okulda külâhları değişmenin
ne demek olduğunu gayet iyi biliyorduk. Bunun pek
de hoş bir şey olmadığını defalarca yaşamıştık. Homurtular kesildi ama tek sıra halinde sınıflara yürürken hepimizin suratı asılmıştı.
İlk dersimiz sosyal bilgiler, konumuz ise Çocuk
Hakları’ydı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde yazan maddeleri tek tek okuyan öğretmenimiz “Bunlar sizin en doğal haklarınız” dedi. İyi
şartlarda beslenme, barınma ve eğitim gibi haklarımız olduğunu zaten biliyordum. Ama oyun oynamanın ve bizi ilgilendiren konularda karar vermenin hakkımız olduğunu yeni duyuyordum. Bunları
öğrenmek daha sonra işimize çok yaradı.
Teneffüs zili çaldığında hemen bahçeye koştuk.
Araba dolu bahçede top oynamak hiç de zevkli değildi. Üstelik topun peşinde koşarken arabalara çarpAynaya Gülerek Bak
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maktan kollarımız ve bacaklarımız morarmıştı.
Daha beş dakika olmuştu ki bu sefer de ders zili
çaldı. Yine oyuna doyamamıştık. Seyit Ali sınıfa gitmeden son kez topa vurdu. Ama biraz sert bir şut olmuştu. Top hızla müdür beyin arabasına doğru yol
alırken aklıma sabahki konuşma geldi. Külâhları değişmeden yakalamak için ben de topa doğru atıldım. Topu arabanın ön camına çarpmadan yakalamıştım. Buna sevinirken ağzımda büyük bir acı hissettim; arabanın kaportası çok sertti, ayrıca tadı da
çok kötüydü!
Çarpmanın etkisiyle yerde uzanmış yıldızları sayarken bütün okul başıma toplanmıştı.
…
İki kırık dişle dolaşmak hem acı verici hem de
moral bozucuydu. Sırdaş dişlerimle birlikte karizmamın da gittiğini söyleyip dalga geçti. Neyse ki birkaç gün sonra güzel haberi aldık; dişlerimin köklerinde sorun yoktu. Özel bir işlemle kırık dişlerimin
görüntüsü düzeltildi.
Benim dişlerim kırılmıştı ama okulun bahçesindeki arabalar yerinden kalkmamıştı. Üstüne üstlük
müdür bey bahçede top oynamamızı ve koşmamızı
da yasakladı. Teneffüslerde, beş dakikacık bile olsa
koşup oynadığımız bahçenin otopark haline getirilmesine hepimiz çok bozulmuştuk. Bu işte bir haksızlık vardı!
Birkaç gün sonra sınıfımızın en meraklı öğrenci230 |
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si olan Baran koşarak yanımıza geldi ve bizi kolumuzdan tutup okulun giriş kapısına götürdü. Kapının üzerinde bir afiş asılıydı; üzerinde “1. Türkiye
Çocuk Hakları Kongresi” yazıyordu.
Seyit Ali “ Biz de bu kongreye mi katılsak acaba?”
diye sordu.
Zeynep “Bizim katılmamıza izin vermezler ki”
diye mızıldandı.
Sırdaş “Tabii ki vermezler akıllım” diye homurdandı.
Ben “Zaten evde ve okulda kim dinliyor ki bizi.
Oraya gitsek yine dinlemezler” diye söylendim.
Günce “Yine de şansımızı deneyelim.” diye bir
öneride bulundu.
Birkaç saniyelik sessizlikten sonra Baran atıldı:
“Hey, afişin altında ne yazdığını okusanıza. İsteyen
bütün çocuklar bu kongreye katılabiliyormuş.”
Önce okuduğumuz şeye inanamadık. Ama biraz araştırdıktan sonra gerçekten de Çocuk Hakları Kongresi’ne katılabileceğimizi öğrendik. Üstelik
orada çocuk temsilcileri de varmış. Kongrede alınan
kararlar da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere
pek çok yetkili kuruma gönderilecekmiş.
Uzun tartışmalardan sonra aramızda oylama yaptık ve kongreye biz de görüşlerimizi sunmaya karar
verdik. Bizi ilgilendiren bir konuda oylamaya katılmanın tadı da en az oyun oynamak kadar güzeldi.
Yaşadığımız olayları, uğradığımız haksızlıkları ve
Aynaya Gülerek Bak

| 231

elbette önerilerimizi yazıp postayla Kongre’ye gönderdik. Merakla beklediğimiz sonuç kısa bir süre
sonra geldi; başvurumuz kabul edilmişti.
Kongre’de bizim görüşümüz okunurken hepimiz
çok gururluyduk. Laf aramızda raporumuzda kullandığımız slogan da çok güzeldi.
“Oynamak ve oylamak istiyoruz”
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H. Salih Zengin

Ceviz Kabuğundan Yaptığım Gemiler
İnsan büyüdüğünü anlayınca, çocukluğu hatıra
defterinin içinde unutulan sarı bir çiçek gibi gülümsüyor. Anılar kuş olup bir bir uçuyor defter yapraklarının arasından.
Sanırım bu yüzden dilime dolanan bütün şarkıları yarım söylüyorum. Notalarımın bir yarısı çocukluğumun içinde saklı kırlarda geziniyor.
Ceviz kabuğundan yaptığım gemiler, kibrit kutularından icat ettiğim trenler, birkaç parça telden yaptığım arabalar ve ağaç dallarından yaptığım değnek
atlara binip kocaman adam olmaya doğru yolculuk
yaparken, şimdi çocukluğuma dönecek hiçbir vasıta
bulamıyorum.
Adını saymakla bitiremeyeceğim onlarca çiçekle
kaplı çocukluğum. Bakmakla tüketemeyeceğim binlerce yıldızlarla… Ve dahası uçmayı ezberlediğim
çeşit çeşit kuşlarla, kelebeklerle, uç uç böcekleriyle…
Sabahları annemin gülümseyen ve kahvaltıya ça234 |
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ğıran sesi kadar güzel bir şeydi akıp giden bir ırmağın sesi. Küçük balıkların bir o yana bir bu yana kaçışını izlerken değnek oltama konan kelebeğin peşinden çimenlerde koşmak gibisi var mı?
Haylazlıklarımı hiç saymıyorum: Komşunun
bahçesinden aşırdığım erikleri, kuyruğuna teneke
bağlanmış kedileri, geç saatlere kadar top peşinde
koşturmaları, okula gitmemek için numaradan hastalanmaları, sabahleyin sıcak pide almaya gitmemek
için bin dereden su getirmeleri…
Daha çok şey var belki anlatacak.
Hayıflanacak daha çok şey var…
Bir gün bir yerde, bir kitapta karşılaşırsak hepsini anlatırım size.
Şimdilik yeter bu kadar.
Çünkü biliyorsunuz ki, çocukluğumdan uzaktayım.
Çok uzakta…
Bu yüzden bugün, hangi gün hiç umursamıyorum.
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Büyükbabam, Ben ve Kaplumbağa…
Çocukların boş boş hayaller kurmasını hiçbir büyük istemez. “Ne hayalcisin böyle! Bunları düşüneceğine git adamakıllı dersine çalış.” derler. “Kuracaksan mantıklı hayal kur da, işe yarasın.” da derler.
Daha bir sürü şey söylerler. Bütün bunları tasvip etmediklerini belli etmek için de suratlarına ciddi bir
tavır yerleştirirler. Büyükler böyledir işte.
Tabii hepsi değil. Sözgelimi büyükbabam… Sanırım beni en iyi anlayan kişi o. Bana masallar anlatmasını çok seviyorum. Ha bir de kafasına göre takılan kaplumbağam Şaşkın var. Sert kabukları ve sevimli bir suratı olan kaplumbağa bu; olup bitenlere
şaşkın şaşkın baktığı için bu ismi verdim. Buna bile
kızdı anne ve babam.
Düşünün yani? Tostik, Sert Kabuk gibi isimler
dururken niye ‘Şaşkın’ diyormuşum kaplumbağaya.
Şaşkın olan o değil, benmişim. Yok daha neler… O
yüzden onlar kaplumbağama ‘Tostik’ diye seslenirken, ben de ‘Şaşkın’ diye çağırıyorum. Haliyle kaplumbağam iki isim arasında kaldığı için daha bir şaş236 |
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kın bakıyor dünyaya. Neyse ki bunlara cevap vermek
yerine ağzındaki bir tutam marul yaprağını geveleyip duruyor.
Kaplumbağama dalmışken annemi ve babamı sizlere tanıtmayı unuttum. İkisi de dünya tatlısı insanlar. Şeker gibiler doğrusu. Ama bazen canımı sıktıklarını söylemeliyim. Bilirsiniz işte, biz çocuklar büyüklerin bizimle ilgilenmesini isteriz. İstediğimiz olmayınca da mırın kırın ederiz.
Böyle durumlarda “İyi ki tek çocuğum, ya bir de
kardeşim olsaydı, o zaman ikimizle nasıl ilgilenecektiniz?” diye homurdanırım. Homurdanırım dediysem
içimden tabii. Benim yerimde olsaydınız ne demek istediğimi anlardınız. Canım sıkılıp da ne zaman babam
İşkolik’i arasam nedense hep boğazına kadar işe gömülmüş oluyor. “Şu an toplantıya girmem lazım, ben
seni sonra ararım. Öptüm.” Babam akşam eve gelince
sevinçle kucağına atlıyorum. “Öp beni hadi” dercesine… Ama nerdee? Kapıdan girer girmez, “Öldüm bittim, üzerimden tır geçmiş gibi.” diye söylenmeye başlıyor. Haliyle ben onu öpmek durumunda kalıyorum.
Anneme ise ‘Titiz Hanım’ adını taktım. Tabii ki
o da bilmiyor kendisine bu ismi verdiğimi. Sadece
kaplumbağam Şaşkın’ın kulağına fısıldıyorum. “Titiz Hanım bugün yine çok sinirli, ayakaltında dolaşmamak lazım.” O da başını sallayarak onaylıyor ve
odamdaki küçük kulübesine girip kafasını kabuğuna çekiyor. Eh ne de olsa bilgili bir kaplumbağa, yaşı
benden bile büyük. Sadece boyu kısa.
Aynaya Gülerek Bak
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Ne zaman “Anne kaplumbağamın karnı acıkmış
olmalı? Biraz marul verebilir miyim?” gibisinden bir
soru sormaya çalışsam cevabı hep aynı oluyor:
“Temizle temizle bitmiyor canım. Sanki bu evin
hizmetçisiyim. Şu hale bak, burayı dün temizlemedim mi ben? Sanırsınız bir ordu yaşıyor evde”
Bir ordu? Kastettiği sanırım ben ve kaplumbağam
Şaşkın’ın kendisi...
Böyle durumlarda ne yapıyorum biliyor musunuz?
Kaplumbağamı kucağıma alıp hayal kurmaya başlıyorum. Hayat gerçekten sıkıcı görünüyor böyle anlarda. Buzdolabından aşırdığım marulu Şaşkın’la birlikte yemeye başlıyorum. Evden duyulan elektrik süpürgesinin gürültüsü kesilecek gibi görünmüyorsa bahçedeki büyük çınar ağacına doğru yürüyorum. Bazen iki
dakika sürüyor oraya varmak, Şaşkın kucağımdayken.
Bazen ise en az üç çeyrek saati buluyor. Şaşkın’ın adımlarına uymaya çalışmak gerçekten sabır gerektiriyor.
Size bir sır vereyim mi? Çınar ağacı benim hayal
odam aslında. Yalnız kalmak ve düşünmek için iyi
bir yer. Çünkü çınar ağacının büyük bir kapısı var.
İçine Şaşkın’la birlikte rahatlıkla sığabiliyoruz. Yıldırımların bazen böyle yararları olabiliyor işte.
En çok da Şaşkın ile birlikte bir gezegene uçma hayali kuruyorum.
“Saçmalama” diyor annem, “Bir kaplumbağadan
roket olur mu hiç? Hem de yürümesi bu kadar ağır
olan bir kaplumbağadan.”
238 |
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Ne alakası var yani? Roket dediğin şey illaki hızlı gitmeli? Yavaş yavaş, etrafı izleyerek yolculuk yapmak daha eğlenceli bana kalırsa. Bu büyüklerin hız
merakını hiç anlamıyorum doğrusu. Her zaman bir
yerlere yetiştirmek için koşturup duruyorlar. Oraya
benim de gitmem gerekiyorsa sürekli kolumdan çekiştirip duruyorlar.
“Her geçen gün kaplumbağana benziyorsun.” diye
söyleniyor babam, bir yandan da telefonundan birisini
aramaya çalışıyor. Telefonundan bir an bile ayrıldığına şahit olmadım babamın. Yapışık ikiz gibiler! Sürekli kapsama alanı içinde olması gerekiyormuş, herkes
her an ulaşabilmeliymiş. Sanırım bu kendini önemli
biri gibi hissettiriyor. Büyüklerin kendisini bu kadar
önemsemesi hem çok saçma hem de çok şaşırtıcı!
Neyse ki büyükbabam bir kaplumbağa gibi davranmayı beceriyor. Ağır ve yavaşça yapıyor işlerini.
Bir şey söylediğimde yüzünü bana dönüyor, gözlerini gözlerime dikip benimle konuşuyor.
İşte böyle… Bir haftadan bu yana yağan yağmur,
bahçemizdeki hayal odama gitmeme engel oluyor.
Şaşkın’ın da, benim de canımız çok sıkıldı. Onunla bir
gezegene gitme hayalimizi ertelemek gerçekten sinir
bozucu! Buna bir de sevdiğim gömleğimin kollarındaki iki tane kocaman kırmızı boya lekesini eklemeliyim.
“Yarın sabah Minnoş’a hemen bir kıyafet alman
gerekiyor. Gömleğine bulaştırdığı lekeyi ne kadar
uğraştırdıysam çıkarmam mümkün olmadı!” diye
söyleniyor annem akşam yemeğinde.
Aynaya Gülerek Bak
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Babamın gözleri kocaman açılıyor, gözlüklerinin
tamamını kapladı neredeyse!
“Seni giydirmek neredeyse bir servete mal oluyor,
bütün yeni giysilerin çamur ya da boya içinde. Aslında sana kaplumbağan gibi sert bir kabuk yaptırmak lazım”
“Harika bir fikir babacığım. Süpersin sen!”
“Saçmalama lütfen Minnoş, bu sadece bir benzetmeydi. Yarın alışveriş merkezine gidiyoruz. Bu kadar işimin arasında olacak iş değil ya doğrusu.”
“Yanıma Şaşkın’ı da alabilirim değil mi? Kış geliyor.
Belki onun içinde kareli güzel bir giysi bulabilirim.”
“Hayvanat bahçesine gitmiyorsunuz küçük hanım? Üstelik kaplumbağaların giysiye ihtiyacı yoktur,
sert kabukları onların üşümelerini engeller zaten.”
“İyi de anne, Şaşkın’ın daha şık görünmesi hoş olmaz mı?”
İkisinin birden bana fırlattığı sert bakışlarını görünce aynı fikirde olmadığımızı anladım.
Kocaman bir alışveriş merkezinin içinden elimde kocaman bir poşetle çıktım. İşkolik Bey beni eve
bıraktığı gibi işine doğru gazlayıp gitti. Titiz Hanım
evde günlük temizlik harekâtına başlamıştı. Elimdeki poşetleri odama soktuğumu fark etmemişti bile.
Şaşkın uyanmış, odanın ortasında ağır ağır ilerliyordu. Büyükbabam oturduğu koltukta şekerleme yapıyordu. Hafifçe dürterek uyandırdım.
“Haydi kalk büyükbaba. Hazırlık vakti. Gidiyoruz!”
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“Nereye hayırdır?”
“Bu bir sır, şimdi sana söyleyemem. Ama akşama kadar bu işi bitirmeliyiz. Bana yardım etmen gerekiyor.”
Kırtasiyeden aldığım kocaman poşetleri büyük
bir hızla açmaya başladım. Şaşkın küçük adımlarla
ve meraklı gözlerle bana doğru yürümeye başladı.
Bir şeyler olacağını anlamıştı.
Kitaplığımdaki ‘Keşifler, Mucitler ve Bir Sürü Ivır
Zıvır Tarihi’ isimli başucu kitabımı alarak ‘Roket Yapımı’ bölümünü açtım. Her satırını, bütün çizimleri ezbere biliyordum ama yanlışlık yapmamalıydım.
“Bir roket mi yapacaksın yoksa?” diye göbeğini hoplata hoplata gülüyordu büyükbabam. “Harika bir fikir bu!”
“Elbette harika” diye karşılık verdim.
“İyi de nereye gideceğiz.”
“Tabii ki gezegenimize. ‘Uçuk Hayaller ve Sivri
Zekâlar Gezegeni’ne.”
“Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Annen
ve baban ne diyecek bu işe acaba?”
“Onlara sormama gerek yok sanırım. Yokluğumu
fark etmeyeceklerdir bile eminim.”
Büyükbabamın kafası karışmıştı.
“İyi de ya ben?” diye mırıldandı sessizce.
Yerimden kalkıp yüzüne kocaman bir öpücük
kondurdum
Ona dâhiyane planımı anlatmaktan başka çaAynaya Gülerek Bak
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rem yoktu. Üzülmesini istemiyordum. Ona önce
Şaşkın’la beraber keşif uçuşu yapacağımızı, gezegende iyi bir yer bulduktan sonra Şaşkın’ı orada bırakıp
geri döneceğimi ve onu alacağımı söyledim. Çünkü
roketim ancak iki kişi alabiliyordu. Zaten ilk gidişte kışlıklarımı ve kitaplarımı koyacağım bir bavulum
olacağı için yükümüzün epeyce ağır olacağını anlattım. Anlayışla karşıladı.
“Hadi öyleyse vakit geçirmeden şu roketimizi hazırlayalım.”
İşe koyulduk.
Doğrusu çok da kolay görünmüyordu. Bir sürü
karışık hesap vardı ve üstelik büyükbabam da ben de
acemiydik bu konuda. Daha önce abajur, gemi, ev,
Şaşkın’ın kulübesi, kaydırak, gökdelen hatta inanmayacaksınız belki ama denizaltı bile yapmıştık. Roket daha bir titizlik gerektiriyordu.
Büyükbabam neyse ki bu işlerde benden iyiydi.
Ne de olsa kocaman bir bahçeyi çiçeklerle donatıp,
yemyeşil yapacak kadar ustaydı.
Ve nihayet bütün parçalar kusursuz biçimde hazırdı. Roketimizin kapsülü, ateşleme bölümü, oturacağımız yer, bagaj bölümü. Güçlü yapıştırıcılarla
roketimizin parçalarını birleştirmeye başladık. Ben
sandalyenin üzerine çıkıp büyükbabama yardım
ediyor, parçaları tutuyordum. Uğraştırıcı ve yorucuydu ama değerdi. Üç saatin sonunda roketim hazırdı. Odanın tavanına kadar yükseliyordu.
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“Harika harika!” diyerek Şaşkın’ı kucağıma alıp
dans etmeye başladım.
Büyükbabam da bir yandan terini siliyor diğer
yandan da arada bir ellerini çırpıyordu.
“İyi iş çıkardık doğrusu! Yalnız bir eksiği var?”
Olduğum yerde kaldım. Umarım önemli bir eksiklik değildi.
“Roketimizi sanırım biraz boyamak gerekecek.
Havada görenler ne der sonra? Görenlerin ağzı açık
kalmalı bence.”
İşte bu süper fikirdi. Süper büyükbabam benim.
Hemen pastellerimi, sulu boyalarımı çıkardım.
Dedemle birlikte bildiğimiz bütün çiçekleri çizdik
roketimize ve bir güzel boyadık.
İşte bu olağanüstüydü. “Yupppiii!” diye sevinçle
bağırdım. “Yolculuk bu gece başlıyor!”
İçim içime sığmıyordu. Bavulumu roketin içine
bir güzel bağladım. Sarsıntıda dağılıp uzayın boşluğuna düşmesini istemezdim. Bu sırada çıkardığım
korkunç sevinç çığlıklarının nedenini merak eden İşkolik Bey ve Titiz Hanım odaya girince donakaldılar.
Sonra Titiz Hanım’ın çenesi hareket etti.
“Bu pislik de ne böyle! Odayı mahvetmişsin. Bir
ayda temizleyemem ben burayı. Eyvahlar olsun!”
Kafasının üstünden çıkan sinir dumanlarını görebiliyordum.
“Her şey bitti, bir de roket mi çıktı yani başımıAynaya Gülerek Bak
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za? Harçlıklarını ve verdiğim parayı böyle ıvır zıvır
şeyler için harcaman çok saçma. Artık sana harçlık
marçlık yok!”
İşkolik Bey de tam bir sinirkolik olmuştu işte.
Gözlükleri buğulanmıştı sinirden.
Bilimsel yapıtıma ilişkin övgüler düzeceklerine
kalkmış beni eleştiriyorlardı. Pes doğrusu!
“Muhteşem ama değil mi?” dedim ağlamaklı bir
sesle.
“Muhteşem mi? Evet muhteşem dağıtmışsın odanı” diye patladı annem.
“Kim bilir kaç para harcadın bu saçma oyuncağı
yapmak için!” diye bağırdı babam da.
“O oyuncak değil, bir uzay roketi!” diye karşılık
verdim.
“Yaa?” dedi İşkolik Bey, dudaklarına alaycı bir tavır takınarak. “Ne yapacaksın bu roketle? Pencereden uçup kafa üstü bahçeye çakılıp bir de başıma
hastane masrafı mı çıkaracaksın?”
“Hayır!” diye bağırdım. Sesimi ilk kez yükseltiyordum. “Uçuk Hayaller ve Sivri Zekâlar Gezegeni’ne
yerleşeceğim artık.”
Bir yandan bağırıyor, diğer yandan yerde adeta
tepiniyordum. Babamla annem suspus olmuş, ne diyeceklerini bilmeden birbirlerine şaşkınlıkla bakıyorlardı.
Sonunda babam konuşmaya karar vermiş olacak
ki, yanıma diz çöktü ve gözlerini bana dikti:
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“Ne yani bizi terk etmeyi mi düşünüyorsun Minnoşcuğum?”
“Evet!”
“Ama neden yavrucuğum?” diyerek annem de
kendini yatağımın üzerine bıraktı. Yüzü çamaşır suyundan olsa gerek bembeyaz kesilmişti.
Kelimeler boğazıma düğümlenmişti ama konuşmak
zorundaydım.
“Çünkü siz benimle ilgilenmiyorsunuz. Mesela
sen baba, bir işkoliksin. Bu yüzden adını İşkolik Bey
koydum.”
Babam afallamıştı.
Yutkundu. Elindeki cep telefonunu cebine sokuşturmaya çalışıyordu.
Madem başlamıştık, devam edecektim.
“Sana da Titiz Hanım adını taktım anneciğim. Elbiselerimle, odamla ilgilendiğin kadar benimle ilgilenseydin sanırım gezegene gitme fikrine kapılmazdım.”
Annemden de ses seda çıkmadı. Yatağımın kırışıklıklarını düzelten elleri boşlukta bir orkestra şefinin elleri gibi geziniyordu.
“Beni dinlemiyorsunuz. Tek arkadaşım Şaşkın ve
büyükbabam.”
Göz ucuyla büyükbabama baktım. Az önce oturduğu koltukta görünmüyordu. Odadan çıkıp gitmişti besbelli.
“Kaplumbağanla mı konuşuyorsun?” diye bir
hayret nidası patlattı babam.
Aynaya Gülerek Bak
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“Büyükbabanla mı konuşuyorum dedin sen?”
diye bir hayret cümlesi de annemin ağzından çıktı.
“Evet öyle dedim. Üstelik bu roketi büyükbabamla birlikte yaptık.”
İkisi birden üzerime atılarak sımsıkı kucakladılar beni. Uzun zamandan beri yapmadıkları bir şeydi bu.
“Minnoşum” dedi babam, ne söyleyeceğini bilmeyen bir çocuk gibi.
“Yavrucuğum” dedi annem, yutkunarak.
İkisi de ağlamaklı olmuştu.
Sonra babam söze girdi.
“Seni çok iyi anlıyoruz. Hayalci bir çocuksun.
Ama bilmen ve kabul etmen gereken şey şu ki… Büyükbaban iki ay önce öldü biliyorsun. Onu çok sevdiğini biliyorum, ama o artık yok.”
“Ama buradaydı, roketime yardım etti. Her gece
oyunlar oynuyoruz, bana masallar anlatıyor, tekerlemeler söylüyor.”
“Sen kaplumbağanı deden zannediyorsun.” dedi
annem sarılarak. “Yarın bunları konuşuruz tatlım.
Şimdi uyu sen. Roketin için de yarın bahçede güzel
bir yer buluruz.”
Gözlerimi kapattım.
Yıldızlar içinde çiçekli roketim kaplumbağa hızında ilerliyordu. İçinde ben, Şaşkın ve büyükbabam…
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Þule Tankut Jobert

Hayalimdeki Ada
Ben kendimi bildim bileli çocuğum. Yaşlanmaya
itirazım yok ama çocukluğu elden bırakmadan.
Takla atmaktan korkuyorum; karanlıkta duyduğum seslerden de.
Bazen gölgelerin ardına saklanmış canavarlar giriyor rüyalarıma; bazen dev gibi büyümüş güzel gözlü uğurböcekleri.
Dalgaların rahatını kaçırmak için sahilde bulduğum taşları denize atıyorum.
Karıncalar yuvalarının yolunu kaybetmesin diye
onları takip ediyorum.
Yeni tanıştığım insanlara hemen kanım kaynıyor.
Onlar beni sevmeyince küsüveriyorum.
Pencereye konan her kuşun benimle sohbet etmeye geldiğini düşünüyorum.
Boyalı şekerlerle aram iyi. Matematik ödevleriyle kötü.
Bana şiirlerini ezberleten dedemin ölmüş olduğuna inanmıyorum.
Ben artık Fransa’da yaşadığım için, doğup büyüdüğüm şehir olan İstanbul beni unutursa diye endişeleniyorum. Martılarla selam yolluyorum ona; bir
de gemilerle.
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Yağmur yağarken gökyüzüne doğru ağzımı açıp
kendi etrafımda dönüyorum.
Dondurma yerken ellerimin yapış yapış olması
hoşuma gidiyor.
Birisi takılıp da düşünce çok gülüyorum; kendim
düşünce canımın acısından gülemiyorum.
Evde bağırarak şarkı söyleyip aynanın önünde
dans ediyorum. Bir de tavana kadar zıplayabilir miyim diye deniyorum ama daha başaramadım.
Çizgili çorapları, renkli boncukları, pastel boya
kalemlerini seviyorum.
Çok heyecanlanıyorum. Çok utanıyorum. Kendim gibilere rastlayınca havalara uçuyorum.
Saçlarım hiç düzgün durmuyor. Biraz tırnak yiyor da olabilirim.
Birisi beni övünce saklanmak istiyorum. Ama
saklandığım yerden onun beni nasıl övdüğünü duyayım yine de.
Bazen kalbim zıplayıp hop diye çıkıyor ağzımdan.
Bir ağacın dalına takılıyor. Ordan bir bulutun üstüne sıçrıyor. Sonra denize düşüyor; tam boğulacakken bir adanın kıyısına vuruyor. Ben de peşinden.
Bakıyorum da beni seven herkes toplanmış o adada. Kimsenin birbirini terk etmediği, üzmeyip üzülmediği, hep paylaştığımız en güzel anların tekrar
tekrar yaşandığı bir yer orası. Hayalimdeki ada.
Dünya korkunç ve sıkıcı görününce gözüme; iyi
ki hayalimdeki ada var diye seviniyorum.
Aynaya Gülerek Bak
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Kadife Çocuk
Annem yok oldu!
Her zaman saçıma taktığı kırmızı kurdelenin
rüzgâra takılıp da uçtuğu hiç olmamıştı ama bu İstanbul rüzgârı nasıl esiyorsa artık; kırmızı kurdelemi alıp da gidince, peşinden koşmak zorunda kaldım. Bir anda ne kırmızı kurdele kaldı ne de annem!
Şuracıkta vitrinlere bakıyordu. Anne kız başbaşa İstanbul’da gezmenin tadını çıkarıyorduk. Babam
otelde kalmış; Ankara’da yarım bıraktığı işleri takip
ediyordu.
Ünlü bir avukat benim babam. Tanırlar belki;
“Kayboldum ben” desem; bu kalabalığın içinde kime
söylesem?
Başım döndü. Korkudan titremeye başladım.
Daha önce hiç kaybolmadım ki ben; hem de tanımadığım bir şehirde; bu gürültülü, rengârenk, üstüme
üstüme gelen kocaman caddede.
“Anne, nerdesin anne?”
Bağırdığımı sandım ama sesim çıkmadı.
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“Anne nerdesin?”
Ağladım, çok ağladım. Kocaman kız olmuşum
güya; bir otelin adını hatırlayamıyorum. Büyük bir
meydandaydı hani. Vızır vızır arabaların arasından
geçip de bu dükkânı bol caddeye çıkmıştık. Nerde
kaldı o meydan? Ben nasıl, nereye giderim?
Her köşebaşında yeni bir sokak. Beni görmeden
geçip gidiyor insanlar. Gülenler, konuşanlar, bağıranlar, kavga edenler arasında tek bir tanıdık yüz
yok. Annemle hangi mağazaların önünden geçmiştik? Birinin ismini hatırlasam...
Silindi, ne biliyorsam, ne öğrendiysem silindi.
Çarpım tablosunu bile hatırlayamaz oldum.
Gözlerimi kapattım. Yere oturdum. Dizlerime
yasladım başımı. Kedimiz Kadife öldüğünde bile
böyle ağlamamıştım.
“Mendillerim var!” diye bağırdı bir çocuk kulağımın dibinde.
Aniden göz göze geldik.
“Mendil vereyim mi? Ağlıyorsun” dedi.
“Yok, istemem” diyecektim, sesim çıkmadı yine.
Elindeki torbada paket paket mendiller vardı. Bir
paketi açtı. Bembeyaz, nane kokulu bir mendil tutuşturdu elime.
Yüzümü gömdüm o mendile, rahatladım biraz.
“Ne oldu, neden ağlıyorsun?”
“Kayboldum” diyecektim; diyemedim onu bile.
Aynaya Gülerek Bak
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Ya annemi babamı hiç göremezsem bir daha, ya sesim hiç çıkmazsa artık, ya ben de mendil satmak zorunda kalırsam, bu çocuk kim, nerden çıktı, ben sokakta bir şeyler satan çocuklarla konuşmam ki, ama
Kadife’nin tüyleri kadar parlak ve siyah saçları, gözleri onunkiler gibi anlayarak bakıyor, belli ki yardım etmek istiyor bana...
Sabırla bekledi. Mendildeki nane kokusu mu, onun
içimi ısıtan bakışları mı sesimi geri getirdi bilmem.
Zar zor anlattım başıma gelenleri.
“Kırmızı kurdelenin peşinden gitmeseydim, annemi kaybetmezdim” dedim.
“Dur, telaşlanma” dedi sakin bir sesle. “Sizin ev
nerde, söyle bana. Bu semtteki her sokağı adım gibi
bilirim.”
“Bizim ev Ankara’da” dedim ben. “Biz bir otelde
kalıyoruz ama unuttum adını.”
Bir bir saymaya başladı otel adlarını. Hiçbiri tanıdık gelmiyordu. O saymaya devam ettikçe, ben daha
çok korkuyordum.
“Yok” dedim, “Hiçbir şey hatırlamıyorum ben;
kendi adımı bile.”
“O kadar da değil” dedi bir kahkaha atıp.
Kahkahası, suya taş atınca çıkan sese benziyordu.
Bir çocuğun ağzından çıkınca çok garip, çok da tatlı
oluyordu bu ses. İster istemez güldüm.
“Senin adın Prenses ya da Peri gibi bir şey olmalı.”
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“Niye ki?”
“Çünkü bir masaldan kaçmış gibi duruyorsun.
Kaybolduğun belli. Hiç korkma, anneni bulana kadar ayrılmam ben yanından.”
Yere oturdu, elimi tuttu.
Yüzü de, elleri de kirliydi. Pek güzel koktuğu da
söylenemezdi. Ama bebeklikten beri tanıdığım, aynı
yuvaya, aynı okula beraber gittiğim Ankara’daki arkadaşlarım yanımdalarmış gibi rahatladı içim.
Belki de kedimiz Kadife, bu çocuğa dönüşüp geri
dönmüştü dünyaya; beni kurtarmak için.
Artık yalnız değildim. Hem Kadife Çocuk mutlaka bulacaktı bizim oteli.
“Annem ne kadar korkmuştur, üzülmüştür şimdi” dedim.
Yine ağlayacaktım ki; “Dur, derin bir nefes al”
dedi. “Gökyüzüne bak.”
Ne dediyse yaptım hemen. Gökyüzü Ankara’daki gibi maviydi.
“Otelin penceresinden ne görmüştün, anlat bana.”
Güvercinleri görmüştüm, martıları, denizi. Aşağıda büyük bir meydan vardı. Kapının önünde özel
giysileri, uzun şapkaları olan adamlar bekliyordu.
Taksiler duruyordu sonra. Büyük bir pastane vardı,
başka oteller...
“Buraya yürüyerek geldiniz, değil mi? Trafık ışıklarında beklediniz, karşıdan karşıya geçtiniz. SonAynaya Gülerek Bak
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ra bu büyük caddeye girip mağazaların vitrinlerine
baktınız.”
“Nerden biliyorsun?” diye bir çığlık attım.
“Haydi kalk, gidiyoruz” dedi.
Sımsıkı elele tutuşmuş, kalabalığın içinden zorlukla geçerek ilerliyorduk. Beni korkutan gürültülü
caddeye bakmamaya çalışıyordum.
“Bir daha hiç gelmeyeceğim buraya” diye homurdandım.
“Niye? Beni ziyarete gelirsin belki!” dedi göz kırparak.
“Sen hep bu sokaklarda mı yaşıyorsun? Annen
baban yok mu senin, okulun yok mu, niye mendil
satıyorsun?”
Düşünmeden konuşmuştum. Böyle herşeyi bir
anda sorduğuma utandım.
Evi de yokmuş, okulu da. Aç kalmamak için satmak zorundaymış nane kokulu mendillerini.
O da kaybolmuştu işte. Ama benim gibi ağlamıyordu. Alışmıştı bu duruma.
“Babam hepsini satın alır o mendillerin” dedim.
“Hatta seni okula da gönderir. Bir ev de bulur sana.
Hem belki bizim evde yaşarsın. Ankara çok güzeldir” dedim bir çırpıda.
İnanmıyormuş gibi güldü.
“Babamı tanıyınca, inanırsın bana” dedim. “O
herkesin hakkını savunan ünlü bir avukat. Senin
hakkını da savunur, sokakta aç kalmazsın bir daha.”
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Bir anda durunca, şaşırıp etrafıma baktım. Bulmuştu bizim oteli. Gerçekten de bulmuştu!
“Burası mı?” diye sordu.
“Burası” dedim.
Kapının önündeki polisleri görünce, elini kurtarıp elimden; “Hoşçakal Peri” diye fısıldadı. Koşmaya başladı.
“Dur, nereye gidiyorsun!” dememe kalmadan
kayboldu ortadan.
Annem ağlayarak boynuma sarıldı.
Babam önemli biri olduğu için şehri birbirine
katmış; herkes beni aramaya çıkmış. Kadife Çocuk
olmasa da bulurlarmış beni.
“Olur mu hiç” dedim, “O olmasaydı ölürdüm
ben. Sesim bile çıkmaz olmuştu.”
Babam gülümseyip göğsüne bastırdı başımı.
“Haydi baba, onu almaya gidelim” dedim. “Mutlaka büyük caddede dolaşıyordur yine.”
“Alıp da ne yapacağız kızım?” diye sordu babam.
“Sen ona bir okul, bir ev bulursun. Bizimle yaşar
belki. Sokaklarda aç kalmaz.”
“Öyle kaç çocuk var biliyor musun? Hangi birine
bakmaya yeter gücümüz!”
“Sen avukat değil misin?” diye sordum. Sen zorda
kalanların haklarını savunmuyor musun?”
“Öyle ama ben çocuk hakları üzerine çalışmıyorum.”
Aynaya Gülerek Bak
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“Nasıl çalışmazsın baba? Kadife Çocuk’u sokakta
mı bırakacaksın?”
Gerisini dinlemedi bile.
Çok yorgunum diye, annem beni yıkayıp yatağa
yatırdı.
Gözlerim kendiliğinden kapanana kadar karanlıkta otel odasının tavanına baktım. Babama biraz
daha ısrar etsem, kaçıp gitsem de o korkutucu caddenin bir yerinde bulsam Kadife Çocuk’u, elinden
tutsam... Gücüm yeter mi? Babamın gücünün yetmediğine…
Uyuyakalmışım. Sabah annemin gözlerine uyandım.
“Bir kâbus gördün, geçti” dedi o.
Ben, kendi masalıma geri dönmüştüm; Kadife
Çocuk, kâbusuna.
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