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Kongre’nin Sunuşu

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, başlangıcından sonuçlanın-
caya kadar, çocuk ve yetişkinlerin kendilerini ifade ettiği, görüşle-
rini açıkladığı ve eleştirilerinin dikkate alındığı uzun bir sürecin 
sonunda gerçekleşti. Kongre, Türkiye’de ilk kez düzenlenmiş olma-
sına rağmen, hiçbir aşamasında çocuklar adına hareket edilmedi 
ve kongrenin kozası, çocuklar dinlenerek örüldü. Kongre, Türki-
ye genelinde 6230 öğrenci ve çocuk meclisi üyesinin görüşlerinden 
oluşan Sesimizi Kim Duyacak! 2010 Çocuk Görüşü Raporu’nu 23 
Nisan 2010 tarihinde açıklayarak ülke ölçekli bu büyük çocuk öde-
vine başladı. Kongre, çocuk konusunda açılımı önermekle kalma-
dı, yetişkinlerle birlikte yönetilecek bir kongre geleneğini de baş-
latmış oldu. Bu yönüyle Kongre, çocuk hakları bağlamında yalnız-
ca ülkemizde değil, dünyada da bir ilk.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin çocuk tarihimize düştü-
ğü en önemli kayıtlardan biri ise, merkezini çocuk hakları kültürü-
nün oluşturduğu, çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlarla gerçek-
leşti. Çocuk ve yetişkin bildiri kitapları yanında, 2010 yılı boyun-
ca hazırlanan yayınlarla da iz bırakmayı amaçlamıştır bu kongre. 
2012-2016 yıllarını kapsayacak  I. Türkiye Çocuk Hakları Strateji-
si Belgesi’nin birinci taslağını hazırlayarak Kongre Genel Kurulu’na 
sunulması ise, Türkiye’nin çocuk tarihinde tam bir dönüm nokta-
sıdır… 



Son çeyrek yüzyılda çocuk araştırmalarındaki artış dikkatlerden 
kaçmasa da, Türkiye’de çocuk hakları çalışmaları hiçbir kök çocuk 
sorununun çözümüne yönelecek kuşatıcılıkta değildir henüz. Bu 
açmazın nedeni, üniversitelerin çocuk konusunda çok alanlı çalış-
ma anlayışından uzak olmasıdır. Türkiye’nin öğrenmesi ve aşması 
gereken asıl mesele ise, çocuk sorunlarının tek başına çözülemeye-
ceği gerçeğini bir an önce fark etmesidir. Aileden soyutlanmış ço-
cuk yaklaşımının çözümsüzlük sarmalının genişlemesinden başka 
bir sonuç doğurmayacağı da ortada. Kongrenin, çocuk hakları kül-
türüyle ilgili bütün yayınlarında aile, çocuk, toplum, Devlet odaklı 
yaklaşımın tercih edilmesinin nedeni ise bütün yönleriyle çocukla 
ve çocuk gerçeğiyle yüzleşme çabası olarak kabul edilebilir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi yayınlarının kalıcılığı ve çok 
yönlülüğü, çocuk, çocukluk ve çocuk hakları kültürü konusunun 
edebiyat ve sanat boyutu ile sağlanmıştır. Çocuk edebiyatı ve yetiş-
kin edebiyatının yetkin kalemlerinin çocuk hakları kültürüne da-
yalı yeni yazılmış metinleri bu kongreyi daha da kalıcı duruma ge-
tirmiştir. Kongre, çeviri yoluyla kitap yayımlama kolaycılığını de-
ğil, yerli birikime dayanarak çok önemli bir potansiyeli harekete 
geçirmiştir.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin amacı ve işlevinde vur-
gulandığı gibi, kongre, çocuk hakları konusunu medeniyet ölçekli 
bir anlayışla okumayı öneren düşüncenin ilk uygulamasıdır. Kong-
renin ana fikri, yalnızca çocuk konusunun değil, birey, toplum ve 
Devlet sorunlarının medeniyete dayalı bir yaklaşımla çözüleceği 
düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü, hiçbir çocuk sorunu tek ba-
şına varolmamıştır ve çözüldüğünde de tekrarlanmayacağı iddia 
edilemez.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocukların hayata iyi bir baş-



langıç yapabilmesi için önce yetişkinlerin sorumluluklarını hatırla-
tıyor bireylere, topluma ve Devlet’e. Bu yönüyle çocuk hakları öğ-
retimi, önce anne-baba merkezlidir. Bu konuda ülke olarak sor-
mamız gereken üç ana soru ise şunlardır: Çocuklarımızın hakları-
nı bilerek büyümelerini ve gelişmelerini istiyor muyuz? Toplum ola-
rak çocuklarımızla hayatı paylaşmaya hazır mıyız? Devlet, çocukla-
rın esenliği için görev ve sorumluluklarını nasıl yerine getirecek?

Bu üç ana sorunun Kongre yayınlarında bütün yönleriyle cevabı 
yok elbette. Ancak Kongre medeniyet, aile, çocuk, toplum ve Devlet 
bağlamında yetişkinlere çocuk hakları kültürü kaynaklarını suna-
rak yeni bir çocuk okuması yapılmasını öneriyor: Hazır mısınız?..

                 

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanıı





Çocuğun ve Çocukluğun Bitmeyen Hikâyesi

Çocukluğu üzerine düşünmemiş sanatçı var mıdır? Şair, hi-
kâyeci, romancı, ressam, müzisyen, tiyatrocu, sinemacı vd… As-
lında bu soru çocukluk evrenini sınırlandırıyor. Soruyu şöyle mi 
sormalıydım: Çocukluğu üzerine düşünmemiş insan var mıdır? 
Sizi bilmem ama benim cevabım dünden hazır: Yoktur!.. Yine de 
kısa bir açıklama yapmak gerekecek: Çocukluğunu kendinde sak-
layan ve çocukluğundan söz edilmesini istemeyenler az da olsa 
vardır dünyada. Ya da kimilerinin çocukluğu derin acıların sarnı-
cıdır ve sırlarının açıklanmasından hoşlanmazlar. 

İnsanlık serüveninde penceresi daima açık duran dönem ço-
cukluktur. Aslında kimse ne tam anlamıyla çocuk kalabilir ne de 
uzaklaşabilir çocukluğundan. Elinizdeki yeni hikâyelerden oluşan 
antoloji  bu düşünceyi edebiyatla ortaya koyan yeni çocukluğun 
hikâyesidir…

Okuyacağınız hikâyeler ilk kez bu kitapta yayımlanıyor. Yazar-
larımız çocuğu ve çocukluğu olabildiğince oylumlu bir duyarlı-
lıkla yansıtmışlar metinlerine. Kitabın bütününe çocuk saati, ço-
cuk iklimi, çocuk boyutu egemen. Sevinçleri, acıları, hüzünleri 
ve üzüntüleriyle çocuk kahramanların safiyete ayarlı dünyası, ço-
cukluk evrenine çekiveriyor insanı; yoksulluklar karşısında bilge-
likleriyle, kırık bir oyuncağa kederli bakışlarıyla. İnsan ilişkileri-
nin en duyarlı yerinde duruşlarıyla çocukluğun halleri anlatılıyor 
hikâyelerde. 



Hikâyelerin geçtiği yerler de çok farklı: Unuttuğumuz ve terk 
ettiğimiz köyler, kasabalar ve şehirler. Irmak boyları dağ etekle-
ri deniz kıyıları. Hepsinde en ortak yaşama alanı, mahalle. Konu-
ların merkezinde ise çocuğun ve çocukluğun biricik kozası, aile.

Edebiyat içinde bireyin toplumsal ilişkilerini yansıtan türlerin 
başında hiç kuşkusuz hikâyenin yeri çok özeldir. Edebiyat, mede-
niyet-kültür boyutuyla hem bireysel, hem de toplumsal ilişkile-
rin anlamlandırılmasına imkan sağlayan çok katmanlı bir alandır 
edebiyat. Bu yönüyle edebiyat, sosyal tarihin vazgeçilmez kaynak-
ları arasında ilk sırada yer alır. İstedik ki yazarlarımızla, sosyal ta-
rihimize çocuk ve çocukluk penceresinden yeniden bakalım. Ço-
cuk ve çocukluk üzerine yeni  hikâyelerin yazılması için karar ver-
dik ve bu sonuca ulaştık.

Hiç kuşkusuz hikâye geleneğimizde çok sayıda ve klasikleşmiş 
metin örneği yazılmıştır. Son dönem yazarlarımızın çocuk kahra-
manlı metinler yazdığını da biliyoruz. Bu noktadan daha ileriye 
geçerek hikâyecilerimizin çocuk özne üzerine yazacakları metin-
lerin, yeniden çocukla ve çocuklukla yüzleşmeye katkı vereceğini 
düşündük. Bu yönüyle seçki, çocukluk tarihi çalışmaları açısından 
edebiyat bağlamında önemli bir kaynak durumuna da gelmiş oldu.

Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı’nın çocukluk tarihi bağlamın-
da ikinci yönü ise hikâyecilerimizin çocukluklarıyla ilgili deneme-
leri yanında birer çocukluk ve yetişkinlik fotoğraflarıyla seçkide 
yer almaları. Anlattıkları çocukluk 1950 sonrası Türkiye’si. Köy 
çocukluğu. Anadolu’nun küçük şehirleri. Büyük şehirlere göçler… 
Kısacık denemelerin hemen hepsi ise İlhan Tarus’un “Çocukluğu-
muz” hikâyesinin ikinci paragrafının övgüsünü hak etmiş bence: 
Nasıl da anlatıyorsunuz… İnsan okurken lezzetli bir meyveyi dilin-
de eritiyormuş gibi oluyor. Hasret dolu sesiniz, küçüklük günlerin-



den kalma hatıraların sesiyle bile harekete geçmeye hazır sesiniz, ne 
güzel, ne canlı. 

İlhan Tarus çocukluklarıyla yüzleşme cesareti gösterenlere öze-
nirken çocukluğunu da ifşa etmekten kaçınmaz: Siz çocukluk gün-
lerinizi nasıl oluyor da sevinç içinde hatırlayabiliyorsunuz? Yoksa 
bizimle eğleniyor musunuz? Doğru söyleyin, bizi ayırmayın kendi-
nizden… Şurada hep kardeş sayılırız. Ne olur, aldatmayın bizi… 
Kırmayın… Sahiden o zamanlar o kadar mesut muydunuz ? … 

İnsan, en iyi bildiği şeyleri yazar. Hikâyecilerimizin çocukluk-
larıyla kolay özdeşim kurmalarının ilk nedeni de bu olmalı. Bu ki-
tabın yazarlarının çoğu uzatmalı çocuk. Çocukluğundan hepten 
uzaklaşmış olanı da yok. Doğrusu, çocukluğunu yazamayacağı-
nı söyleyerek seçkiye metin gönderemeyeceğini ifade edenler de 
oldu. Belli yaşlarda çocukluktan kopuş hali de insanın başka bir 
çocuk gerçeği değil mi zaten! 

Antolojideki 20 hikâyeyi okuduğunuzda fark edeceğiniz gibi, 
hikâyecilerimizin çoğu yoksullukla  iç içe bir çocukluk yaşamış. 
Buna rağmen başka bir çocukluk yaşamak istemeyecek kadar ço-
cukluklarına sıkı sıkıya bağlı. İki kuşağın hikâyecilerinin ya bir, 
ya da iki çocukluk fotoğrafı olduğu halde çocuklukları bütün gör-
kemleriyle yanlarında hâlâ. İnsan fotoğrafa nasıl sığar ki!

Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı, hikâyecilerimizin çocuğa, 
çocukluğa ve çocukluklarına adadıkları edebiyat armağanı. Her 
biriyle anılacak olmak benim için de ayrı bir bahtiyarlık oldu. Her 
birinin çocukluğunu içtenlikle selâmlıyorum.

Mustafa Ruhi Şirin
3 Aralık 2010, Tarabya





Resimli Alfabedir Çocuk
Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı

�





Adnan Özyalçýnlar



18   | Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı

Bir Düştür Çocukluk

Bir düştür çocukluk. Benim çocukluğumun bir bölümü Eyüp’te 
geçti. Eyüp Ortaokulu’nda okudum.

O zaman Haliç, masmaviydi. Okulun bahçesi deniz kıyısınday-
dı. Beton bir rıhtımı vardı.

Ara teneffüslerle öğle tatillerinde oğlan çocukları rıhtıma do-
luşur, küçük oltalarla balık tutardık. Hiçbirimizin oltası gerçek 
olta değildi aslında. Toplu iğneleri kıvırarak yapardık onları. Ucu-
na gene Haliçten yakaladığımız tekelerin etini ya da midye içleri-
ni, ikisi de yoksa ekmek içi takardık. Balıklarda pek yenecek cins-
ten değildi zaten. Kaya balığı dedikleri ufak balıklardı. Biz de onla-
rı tutup kedilere verirdik. Onun için her öğle saatinde rıhtıma ke-
diler dolardı. Şimdi ne o rıhtım, ne kediler var, Haliç’te de o balık-
lardan eser yok. Okul, yerli yerinde duruyor ama artık denizin çok 
uzağında. Üstelik Haliç’in serinliği yerine önünden geçen otoyo-
lun gürültüsü dolduruyor sınıfları.

Yaz akşamları yukarı mahallelerden inenler Bostan İskelesi’nde 
serinlerdi. Haliç, kokmazdı o zamanlar. Büyükler, orada nargile 
fokurdatır, demli çaylar içerdi. Biz kızlarla birlikte oturur gazoz 
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içer, kabak çekirdeği çıtlatırdık. Ay çiçeği çıtlatmak moda olma-
mıştı daha, renkli gazozlar da yoktu. Gene de bugünkünden çok 
daha mutluyduk. Çünkü bir düştü çocukluk. Bostan İskelesi’nde 
düğünler de yapılırdı. Hem sünnet düğünleri, hem de öteki dü-
ğünlerle nişan törenlerinde vur patlasın, çal oynasın eğlenilirdi. 
Gece yarılarına kadar hem de.

Okuldan kaçtığımız günler de olurdu. O zaman ver elini Pi-
yer Loti. Mezarlıkların arasından biraz korkarak, biraz da çekine-
rek Piyer Loti tepesini boylardık. Piyer Loti’ye çıkmak heyecanı-
mıza da, soluk soluğa kalışımıza da değerdi. Ders çalışma bahane-
siyle kızlarla orada buluşurduk. Manzarası doyumsuzdu. Haliç’in 
ot bürümüş adacıklarından başlayarak ta Unkapanı, hatta Galata 
Köprüsü’ne kadar bütün kent ayaklar altındaydı. Topkapı Sarayı, 
Ayasofya, Süleymaniye güneşle birlikte altın pırıltılar saçardı. Kız-
lara sokulur öyle seyrederdik manzarayı.

Şimdi teleferikle çıkılıyor Piyer Loti’ye. Soluk soluğa kalmadan, 
ölülerin ayaklarına basmadan, heyecanlanıp korkmadan rahatça 
ulaşılabiliyor. Aynı mutluluğu duyabilir miyiz şimdi? Tek başına 
o güzel görüntünün tadına varabilir miyiz? Sanmam. Çünkü bir 
düştür çocukluk. O düşü göremiyoruz artık. 
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O Gece Hiç Düş Görmedim

Babam sabahın köründe dürterek uyandırdı beni. Daha ortalık 
ışımamıştı. Ben, “ne oluyor?” gibisinden yüzüne şaşkın şaşkın ba-
karken onun gözleri sevinçle ışıldıyordu.

Gece yatarken anneme heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatır-
ken de gözleri aynı biçimde parıldıyordu.

-Bayram tatili bu hanım, demişti anneme. Tam iki buçuk gün! 
Oh keka! Yat yat bitmez. Hem de paralı tatil bu. Patron iki buçuk 
günlük gündeliğimizi peşin olarak kuruş kuruş saydı elimize. Ee… 
Cumhuriyet bayramı bu, olsun o kadar.

Biliyordum babamın hakkıydı bunlar. Haliç’te bir demir döküm 
fabrikasında ateşin karşısında çalışıyordu. Yararlı şeyler üretiyor-
lardı. Parkları çeviren demir parmaklıklar onların işiydi. Parktaki 
salıncakların zincirlerini de, çocuklar sallansın diye, yakıcı sıcağa 
aldırmadan, onlar yapıyordu belki de.

Sıcakla hep iç içe olduğundan güz sabahının serinliği onu etki-
lemiyordu. Benim yatağın içinde ürperdiğimi görünce:

— Çabucak giyin, gidiyoruz, dedi.



Resimli Alfabedir Çocuk |   21

Annem bizden önce kalkmış olmalı ki hemen yanımıza seğirtti.

— Ahmet efendi, sabah sabah bir damlacık çocuğu alıp nereye 
götürüyorsun? diye sordu.

Babamın cevabı:

— Bayrama, oldu.

Annem dayanamadı:

— Ya kalabalıkta başınıza bir şey gelirse, ezilirseniz, kaybolur-
sanız, ne olacak?

— Meraklanma, gidip görsün öğrensin benim oğlum, benim 
gibi cahil kalmasın.

Bu söz üstüne annem:

— Sen bilirsin, diyerek mutfağa gitti.

Biz de mutfakta bir iki lokma bir şey yedikten sonra, babam-
la sokağa çıktık.

Yanılmıyorsam 1938 güzüydü, dört yaşında kadardım. Hafif bir 
sabah serinliği vardı. Hava açıktı. Güneş, yeni yeni ışıldamaya baş-
lamıştı.

Yürüyerek tramvay yoluna çıktık. Biraz bekledikten sonra gelen 
iki vagonlu tramvaya bindik. Tramvayın ön vagonu kırmızı, arka 
vagonu yeşildi. Biz, babamla arkadakine geçtik.

Sık ağaçlıklı, büyük bir camisiyle, taştan kocaman bir binası, bir 
de yüksek kulesi olan havuzlu bir alanda tramvaydan indik. Güneş 
yükselmiş, ortalık ısınmaya başlamıştı. Kocaman havuzun fıskiye-
lerinden sular fışkırıyordu. Her yer bayraklarla donatılmıştı. Ba-
bam bana küçük, kağıttan bir bayrak alıp elime tutuşturdu. Orta-
lık kalabalıklaşmıştı. Gelecek yeni tramvayı beklemeye başladık.
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Gelen tramvay hem tek vagonlu, hem de kırmızıydı. Babam 
acele ediyordu. İtişe kakışa tramvaya bindik. İçersi kalabalıktı. Ba-
bam oturacak tek kişilik bir yer bulmuş, beni de kucağına almış-
tı. Baktım, tramvayın öteki oturakları da birer kişilikti. İndiğimiz 
tramvaydaki oturacak yerlerse iki kişilikti. Ben, babamın yanında 
geniş geniş oturarak gelmiştim. Babama:

— Bunun yeşili yok muydu? diye sordum.

Babam:

— Vardır ama, beklemek gerekir, dedi. Biz bir an önce gidip yer 
kapmalıyız.

Yer kapmaktan pek bir şey anlamamıştım ama olsun. Tramva-
yın geniş penceresinden geçtiğimiz yerlere bakmaya başladım.

Tramvay, gıcırtılı sesler çıkararak gürültülü bir alana çıkardı 
bizi. Alanın önünde masmavi bir deniz uzanıyordu. Kocaman va-
purlarla kayıklar doldurmuştu denizi. Hepsi renkli renkli bayrak-
larla donatılmıştı. Bacalarından duman salarak düdük çalıyorlar-
dı. Vapurların düdük sesleri arasında iki yanında da masmavi bir 
denizin dalgalandığı köprüden geçtik. Gördüğüm her şey beni şa-
şırtıyor bir düşün içinden geçer gibi oluyordum. Yüreğim heye-
candan küt küt atıyordu. Bütün bu güzellikleri bana yaşattığı için 
babama sarılıp öpmeliydim onu. Öyle de yaptım.

Tramvay, vapurlu denizi çabucak geride bıraktıktan sonra koca 
koca yapıların karşılıklı yer aldığı, birbirinin ışığını engellediği bü-
yük ama loş caddelerden geçirdi bizi. Az önceki sevincim uçup 
gitmişti. İçim kararıyordu. Bu yüzden babam, karanlıkça durak-
lardan birinde tramvaydan indirdi. O da sıkılmış olmalıydı. Ace-
le ederek bir iki sokağa girip çıktık. Bunlar o kadar karanlık sayıl-
mazdı. Hatta biz ilerledikçe aydınlanıyor gibiydi.
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Sonunda, renk renk çiçek açan yeşilliklerin ortasında ev gibi bir 
anıtın bulunduğu oporta yerde koskocaman kumbaradan bir saa-
tin dikili olduğu, güneşin altında ışıl ışıl parıldayan bir alana ulaş-
tık.

Alan hınca hınç doluydu. Her yan, bayraklarla süslenmişti. Ka-
labalık arasında kendimize arkalarda güçlükle bir yer bulduk. Ba-
bam beni elimden sıkı sıkı tutuyordu. Arada sıkışıp kaldım. Ba-
bam, o zaman beni işaret ederek kalabalığı yarıp öne geçti.

Benim aklım kumbaralı saate takılmıştı. Onun içine nasıl para 
atılırdı? Merdivenle mi çıkıyorlardı yoksa? O sırada yeni gelenler 
arkadan itince kalabalık dalgalandı. Öndekiler bir adım öne çıkıp 
kaldırımdan yola dökülünce koca koca atlara binmiş polisler geldi. 
Atların kıçlarıyla kalabalığı itekleyerek yeniden kaldırımın üstü-
ne çıkmasını sağladı. Babam, ezilmemiz için arkada bir yere geçti. 
Beni de omzuna aldı. Kumbaralı saate baktım. Saat bana gülümsü-
yor gibi geldi. “İşte böyle, omuz omuza vererek sen de para atabi-
lirsin” diyordu sanki. Ben, bunu düşünememiştim. Onun için ben 
de ona gülümsedim.

Ben kumbaralı saatle dalga geçerken bando çalmaya başlamış, 
askerler de rap rap eden adımlarıyla önümüzden yürüyüp gitmiş-
lerdi. Askerlerin geçişi çok hoşuma gitmişti. Ben de kalabalığın 
yaptığı gibi askerleri alkışlıyor, kağıt bayrağımı ha bire sallayıp du-
ruyordum.

Askerlerin geçişinin ardından, tanklar, top arabaları, asker 
kamyonlarıyla cipleri geçti. Alkışlamaktan ellerim acımıştı.

Eve döndüğümüzde sevinçten içim içime sığmıyordu. Annem 
de kaybolmadan, ezilmeden eve döndüğümüze sevinmişti. Hepi-
miz mutlu olmuştuk.
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Aradan ne kadar süre geçti bilmiyorum ama güz günleri sür-
mekteydi. O sabahlardan birinde, yine, erkenden, babam beni 
dürterek uyandırdı. Önceki gibi ortalık daha aydınlanmamıştı. Bu 
kez herhangi bir şaşkınlık belirtisi göstermeyişime karşılık baba-
mın gözlerinde bir parıltı yoktu. Nerdeyse asık bir yüzle:

— Hazırlan, gidiyoruz! Dedi.

 Annem de o günkü gibi hemen yanımızda bitti. “Sabahın kö-
ründe bu çocuğu nereye götürüyorsun” diye sormadı. Yalnızca:

— Şimdi orası ana baba günüdür, inşallah başınıza bir şey gel-
mez, dedi. Babam:

— Üzülme bir şey olmaz, bunu da gidip görsün öğrensin, kar-
şılığını verdi.

Gene yürüyerek tramvay yoluna çıktık. Hava serindi. Gökyüzü 
bulutluydu. Güneş görünmüyordu. İki vagonlu tramvayımız çok 
bekletmeden geldi. Biz, babamla arkadaki yeşil vagona bindik.

Sık ağaçlıklı, büyük camili, havuzlu alanda bu kez tramvaydan 
inmedik. Dışarı baktığımızda havuzun fıskiyelerinden su fışkırmı-
yordu. Ortalık bayraklarla donatılmamıştı. Bayrakların asılı oldu-
ğu yerler vardı. Onlar da yarıya indirilmişti. Dalgalanmıyorlardı.

Tramvaydan karartık bir sokakta indik. Bir ara geçitten geçtik-
ten sonra denizli bir alana çıktık. Alan gene gürültülüydü, kalaba-
lıktı. Ama vapurlar renkli bayraklarını indirmişlerdi. Öyle ikide 
bir ötmeden iskelelerde bekliyorlardı.

Köprüyü yürüyerek geçtik babamla. Tramvaylar çalışmıyordu. 
Herkes yürüyordu. Bana biz de bu yürüyenlerin peşine takıldık 
gibi geldi. Gide gide deniz kıyısında kocaman bir saat kulesi olan 
bir alana vardık. Alan, iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalaba-
lıktı.
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Alanın bir köşesinde sırtını denize vermiş kutu gibi bir cami 
vardı. Saat kulesi ona, o da saat kulesine bakıyordu. Babamla, bu 
caminin basamakları üstünde kendimize bir yer bulduk. Baktım 
kimsenin yüzü gülmüyordu. Hepsi sessizce bekleşiyordu. Kimse-
nin elinde bayrak yoktu. Babam da bana almamıştı. Biraz dikkat-
le bakınca, kalabalıktakilerden kimilerinin elinde bayrak yerine 
mendiller gördüm. Buna bir anlam veremedim.

İnsanlar öyle bekleşiyorken bir bando sesi kulağıma çalındı. 
Kalabalıktakilerle birlikte babam da kulak kabartmıştı. Ayakla-
rının ucunda yükselerek bakışlarıyla yolu tarıyorlardı. O zaman 
“Hah,” dedim kendi kendime, “Şimdi askerler geçecek”. Babam 
çevresine bakınırken elini bıraktım, kalabalığın bacaklarının ara-
sından geçerek yola çıktım.

Yol, bomboştu. Görünürde kimseler yoktu. Uçuşan bir iki gü-
vercin dolanıyordu ortalıkta. Onlar da kalabalıktan ürküp cami-
nin avlusundan kaçan güvercinler olmalıydı. Çok geçmeden ban-
donun sesi yükselmeye başladı. Ardından, saat kulesinin arkasın-
daki ağaçlıklı yolda önde bando çalan askerler, arkada da top ara-
bası belirdi. Top arabasını görünce çok sevindim. Arkasından as-
kerlerle tanklar gelecekti. Ama öyle olmadı. Bando ağır ağır yak-
laşırken top arabası da, aynı ağırlıkta yaklaşıyordu. Ardında ne as-
kerler, ne de tanklarla kamyonlar vardı. Bandonun çaldığı müzik 
de yüreğimi burkuyordu. Bağıra bağıra ağlamaya başladım. Kala-
balıktan “Kaybolmuş bu çocuk”, “Vah yazık”, “Ne biçim ana baba-
lar var” diyen mırıldanmalar oldu. O sırada yanıma bir polis yak-
laştı. Polisi görünce, ağlamamı artırıp

— Babamı isterim, diye bağırmaya başladım.

Polis, elimden tuttu:

— Nerde bunun babası? diye araştırmaya başladı.
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O sırada babam da beni aradığından çok geçmeden birbirimi-
zi bulduk. Polis:

— Bayım, çocuğunu al, hemen eve götür, cenaze yaklaşıyor, ba-
şımıza iş açılmasın, diyerek sert bir biçimde uyardı.

Babam da, ben de cenazenin geçişini izleyemeden süklüm pük-
lüm eve döndük.

Annem ikimizi de karşısında, suratımız bir karış asık görünce 
ağlamaya başladı.

— Başınıza bir şey geldi diye çok korktum, dedi.

Babamla ikimiz gülmemek için güç tuttuk kendimizi. Çün-
kü benim kalabalıkta kaybolduğumu daha söylememiştik ona. 
O ağlamasını sürdürüyordu. Cenazesinin geçişini izleyemediği-
miz ölen büyük adama üzüldüğünden mi, yoksa kocasıyla oğlu-
nu karşısında sapasağlam gördüğü için sevinçten mi gözyaşı dök-
tüğü anlaşılmıyordu. Çünkü babamın gözlerinde de yaş vardı. Ben 
de üzülmüştüm nedense. Yüreğimi burkan bir acı vardı içimde. Sı-
kıntıyla yatıp uyudum. O gece, hiç düş görmedim.



Nursel Duruel
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Çocukluğum

İyice gerilere gidip ilk algılarımın neler olduğunu anımsama-
ya çalıştığımda annemin yüzü, kalabalık ailemizi kuşatan sevginin 
yoğunluğu ve çeşitli doğa görüntüleri, eşzamanlı canlanıyor belle-
ğimde: Uçsuz bucaksız kırlar, uzaklardaki dağlar, uykularıma sı-
zan  börtü böcek sesleri, sular ve sonsuz gökyüzü… Uçuyormu-
şum gibi bir duyguyla bütünleşen iç ezintisine benzer bir çeşit te-
şekkür. 

Dört kardeşin üçüncüsüyüm. Çanakkale gazisi babam, kırkın-
dan sonra memur olmaya karar vermiş bir eşraf çocuğu. Göre-
vi nedeniyle aynı yerde sürekli kalmıyoruz. Her taşınma yeni bir 
serüven. Sevdiğimiz insanlardan ayrılmak, alıştığımız çevreden 
kopmak çok zor. Öte yandan yeni yerler görmek, yeni insanlar ta-
nımak da çekici. Çarpışan duygular arasında bocalıyorum. Ev top-
lanırken, denkler hazırlanırken, vedalaşılırken burnumun direği 
sızlıyor. İkide bir su kaynatan, dura kalka giden külüstür otobüs-
lerle ya da tıklım tıklım dolu kara trenlerle yola çıkıldığında ise se-
rüven duygusu öne geçiyor. Bizimle birlikte yolculuk yapan kedi-
miz Benli de önce acı acı miyavlıyor, sonra sesini kısıp büyük ab-
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lamın kucağına gömülüyor. Annemle babamın tükenmeyen ener-
jileri, dirençleri, sevgiyi her koşulda diri tutabilme yetileri sayesin-
de zorluklar külfet gibi gelmiyor biz dört kardeşe. Yokluklar, yok-
sunluğa dönüşmüyor.  

Çok küçük yaşlarıma ilişkin bazı anılar taptaze kaldığı halde, 
üç ayrı yerde okuduğum ilkokula nasıl başladığımı anımsayamı-
yorum. Altı yaşımdayken kaydım yapılmadan gidip geliyormu-
şum. O arada okumayı iyi kötü sökmüş olmalıyım ki, resmî ka-
yıt yapılmış. 

Genç bir kadın öğretmenle bahçede yere oturup kibrit çöple-
rini, fasulye tanelerini öbeklere ayırdığımız aklımda kalmış yal-
nızca. İkide ve üçteyken beş sınıfın birlikte ders gördüğü bir okul-
daydım. Öğretmenimiz, solgun yüzlü bir adamdı. Veremli olduğu 
söylenirdi. Kimi kez öylesine bitkin düşerdi ki, küçük sınıfları bü-
yüklere havale etmekten başka bir şey gelmezdi elinden. Okulda-
ki eğitim açığını, annem, evde kendi yöntemleriyle kapatmaya ça-
lışırdı. Tam olarak okuyup yazmaya dördüncü sınıftaki yeni oku-
lumda başladım ve çok kısa sürede gerçek bir okuma tutkunu ha-
line geldim. Bilinç sıçramasaydı sanki yaşadığım. Sonraki yıllar-
da, özellikle de ilkgençlikte karşılaştığım bazı tıkanıklıkları, o ilk 
ışımanın verdiği güvenden güç alarak aşabildim. İyi bir edebiyat 
okuru olmak aydınlattı yolumu. 
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Yadigâr

Ihlamur ağacının yatağımın ayakucundaki pencereye yaslanan 
yaprakları, rüzgârda kıpırdandıkça karmakarışık resimler çiziliyor 
cama. Gözkapaklarımda oynaşan ışık demetleri, kirpiklerimin di-
binden balkıyarak geçiyor, dev bir havuzu dolduran sulara karışı-
yor. Sayısız kapı açılıp kapanıyor, sesler yankılanıyor. Taş kapılar, 
ahşap kapılar, demir kapılar, görünmez kapılar…

Gözlerimi açmak istemiyorum. Açarsam, Dürdane Nine’nin 
“Nerden mi biliyorum bunları? Ninemin ninesinin kırk göbek ön-
ceki ninesinin karnından; toprağın, suyun, göğün karnından”, de-
diği masalların en güzel yerleri bırakır gider beni. Açarsam göz-
lerimi, yaprakların arasında ışıldayarak sallanan ıhlamur çiçekle-
ri, Sitare Abla’nın gözleri gibi bakar.  Her yer, her şey, benim yere 
batası ayaklarım bile, onun sarıya çalan örgülü saçları gibi kokar.  
Açarsam, savrulup yere düşen ıhlamur çiçeklerinin kızıl-kahve uç-
ları, civcivlerin nokta gözleri gibi pörsüyüp söner. 

Civcivler… Canım civcivler… Canım derken canlarını aldığım 
civcivler…

Suçluyum. Çok suçlu. Büyük günah işledim. Kimse teselli et-
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meye kalkmasın beni;  kimse “İsteyerek yapmadın, kaza oldu”, de-
mesin! Ne annemin karanfil kızıyım artık, ne babamın antika yav-
rusu. Kimse sevip okşamasın beni, güzel sözler söylemesin!

Daha ne kadar, kaç gün yatacakmışım böyle, hiç konuşmadan? 
Bunun sonu nereye varır, biliyor muymuşum? Avurtlarım çök-
müş, burnum incelmiş. Bu kadarı da fazlaymış artık. Bir kez olsun 
gözlerimi açıp baksaymışım yüzlerine. Yanıma geldiklerinde başı-
mı duvara çevirmeseymişim. Alnıma ıslak tülbent koyarlarken el-
lerini itmeseymişim. Üstümdeki çarşafı tepeme kadar çekip yüzü-
mü örtmeseymişim.  Neden, hiç ara vermeden deli değneğini bel-
lemiş gibi  “Aç kapıyı bezirgân başı”nı mırıldanıp duruyormuşum. 
Kendimi Aşık Garip mi sanıyormuşum? Onlara da yazıkmış. Hiç 
mi acımıyormuşum onlara? 

“Yazık size, hem de çok yazık”, diyorum içimden, “Bir bilseniz, 
nasıl istiyorum üçünüze de sımsıkı sarılmayı!.. Yüreğim, yanıma 
her gelişinizde Dürdane Nine’nin yıkanmaktan incelen tülbenti 
gibi delindi delinecek hale geliyor, zor tutuyorum kendimi kucağı-
nıza atılmamak için.  Ama bakamam yüzünüze. Suçluyum”.

Dışarıya çıkmak için yol bulamayan sözler, sel olup yatağım-
dan taşıyor, penceredeki  yaprakların arasından boşluğa akıp gidi-
yor. Anneme, babama, ablama doğru aksınlar istiyorum, olmuyor. 
Sözler çoğaldıkça ben küçülüyorum yatağın içinde:  

“Aç kapıyı bezirgân başı, Sitare Abla’nın yadigârı bana. İlk on-
dan duydum, çok içli söylüyordu. O şimdi nerede?  Geçen yıl ıh-
lamurları birlikte toplamıştık. Bahçedeki bütün çocuklara beyaz 
patiskadan birer torba vermiş, kendi torbasını beline bağlayıp en 
yüksek dallara tırmanmıştı. Biz, alt dallardakini toplayana kadar, 
o iki üç kez inip çıkmıştı ağaca. Şimdi o nerede? Kaç kez sordum, 
hiçbiriniz cevap vermediniz. Ne zaman adını ansam lafı değiştir-
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diniz. Dürdane Nine, “Bir müddet İzmir’de, halasının yanında ka-
lacak Sitare, ne zaman döneceği belli değil, belki de dönmez”, de-
mişti. Yalan.  Kendini öldüren Cehenneme gidiyorsa, benim daha 
korkunç bir yere gitmem gerek. Fazlasıyla hak ettim bunu. Ya o 
adam? O daha da beterini hak etmedi mi? Benden sakladığınız her 
şeyi biliyorum. Sitare ablanın zorla kaçırıldığını, bu yüzden ken-
disini astığını...  daha başka şeyleri de… Bahçede oynarken  duy-
dum, diyemiyorum yüzünüze karşı. Benden sakladığınız her şeyi 
ben de sizden saklıyorum. Üzülmeyin diye saklıyorum. Ben kü-
çükken ekmeğin karneyle verildiğini neden hiç söylemediniz? Ab-
lamla beni beslemek için çektiğiniz sıkıntıları neden sakladınız? 
Neden bazı evlerde lüks lambası yandığı halde, pek çok evde kan-
dil bile erkenden söndürülüyor? Neden ablamın örgü şişleri de-
mirden de odacının kızınınkiler kabaca yontulmuş söğüt çubu-
ğundan? Neden babam, eve canı sıkkın döndüğünde “Her taş ken-
di yerinde ağır”, diyor? İnsan kendini nerede, hangi durumda ağır 
hisseder, ne zaman hafif? Soramıyorum size.” 

Söyleyemediğim, soramadığım daha nice şey böyle birikip bi-
rikip taşarken akşam olmuş yine. Radyonun sesi aniden sonuna 
kadar açıldı, sıçradım.  Erkekler korosu, Gökte uçan huma kuşu’ 
nu söylüyordu. İlk satır tamamlanmadan, açıldığı gibi aniden ka-
patıldı radyo. Ardından annemin ayak sesini duydum. Terlikleri-
nin topuklarını kıracakmış gibi takırdatarak yaklaşıyordu yanıma. 
Oysa hiç hoşlanmaz böyle yürünmesinden, radyoyu da sesini kıs-
madan açıp kapatmaz. Demek ki beni önceden uyarmak istiyor, 
kızgın olduğunu anlayayım istiyor. Yanılmamışım. Ne başımı ok-
şamaya yeltendi bu kez, ne de ateşimi ölçmeye. Ayakta durduğuna 
göre yanımda kalmaya niyetli olmadığı da belliydi.

 “Bu son”, diye başladı söze.  “Şimdi iyi dinle beni! Bugüne ka-
dar tatlılıkla dil döktük,  anlamadın. Şuramıza kadar geldi artık.  
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Şimdi söyleyeceklerimi ister anlarsın, ister anlamazsın. İster çar-
şafın altına saklanmaya devam edersin, ister silkinip ayağa kalkar-
sın. Karar senin”, dedi, derin bir nefes alıp devam etti konuşmaya: 
“Bizim neler çektiğimizi görmüyorsun. Tek kabahatli sensin san-
ki. Biz daha dikkatli olsaydık, boş bulunmasaydık civcivler kaza-
ya uğramazdı. Ver bakayım cebindeki dişi! Her şey o diş yüzünden 
oldu  sanıyorsun değil mi? Baban, Halil Amcanın kalbini kırmadı, 
doğru olanı söyledi, o da hak verdi. Öfke zararlıdır; ben kendimi 
kaybedip babanı da onu da kırdım. Kalp kırmak kolay, onarmak 
çok zor. Sen şimdi hepimizin kalbini kırıyorsun. Kime ceza vermiş 
oluyorsun böylece? Cevap istiyorum senden, söyle! Kendine mi, 
bize mi?  Olanları unut gitsin, demiyorum sana. Unutma! Unut-
mayacağını biliyorum. Ama ne var biliyor musun, ağlamak, yet-
seydi olanları değiştirmeye, yalnızca İkinci Cihan Harbi’nde akan 
gözyaşları yıkayıp paklardı dünyayı. Hem de sonsuza dek paklar-
dı. Vicdan sahibi, iyi bir insan olmak isteyen, çarşafın altına sak-
lanmaktan başka bir şey yapmak istemiyorsa vay haline! Hisli bir 
çocuk olmandan şikâyetçi değilim. Etraflıca düşünmeye yanaş-
madığın için kızgınım. Nedir duygu? Ham meyve. Olgunlaşma-
sı için düşünce lazım, bilgi lazım. Tecrübeyle söylüyorum bunu 
sana. Akıl, alır başını giderse, duygular delibozuk rüzgârlar gibi 
eser. Sonu iyilik mi olur,  kötülük mü, kimse bilemez. Duygularını 
bencilliğe düşmeden yaşamanı istiyorum senden.

Evet, çok fazla şey istiyorum”, dedi ve çıkıp gitti. Giderken kapı-
yı neden çarparcasına örttüğünü en dipteki odadan gelen belli be-
lirsiz hıçkırıkları duyunca anladım. 

Ayakucumdaki pencere, gecenin karanlığıyla sırlanmış, ayna-
dan yapılma bir kapı gibi duruyor karşımda. Son günlerde olup bi-
tenleri,  onun içinde yeniden görüyorum. Baktıkça değişiyor gö-
rüntüler. Ayna kapının ardında tıpkı masallardaki gibi başka kapı-
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lar olduğunu,  onların da başka kapılara açıldığını, her birinin ar-
dında eski, yeni sayısız çocuk yüzü olduğunu, daha dikkatli bakar-
sam o çocukların kendi kapılarında gördüklerini başkalarıyla bir-
likte bana da göstereceklerini, hatta bazı eski çocukların çoktandır 
göstermekte olduklarını, ama bunu ancak şimdi, bu gece fark ede-
bildiğimi anlıyorum. Aynadan sızıp içine daldığım çocuklar ve ka-
pılar zinciri, halka halka genişliyor, hayal bile edemeyeceğim sayı-
sız hikâyeyle uzayıp gidiyor.  Gün ağarırken yeniden ayakucumda-
ki kapıya dönüyorum. Nokta bile değilim artık. Gecenin sırladığı 
ayna kapı, yavaş yavaş siliniyor, alaca aydınlıkta kopkoyu yaprak-
lar savrulmaya başlıyor camda. Gözkapaklarım ağırlaşırken zih-
nimi yoklayan bir soru kıvrılarak uykunun derinliklerine kayıyor: 
“Olanları, olduğu gibi görebiliyor musun acaba?” 

.    .   .
Çağla Kemallerin bahçesinde, ulu ceviz ağacının altındaki düz-

lükteydik. Sırık Hadika, Faden, Ömer, İzzet, Şirin,  İdris, ben. Üç 
dört kişi de öteki mahalleden gelmişti.  Kızlar istop oynamak is-
tiyordu, oğlanlar çelik çomak. Ben ikisine de vardım. Oyundan 
önceki sayışmada ise açıkça oğlanların tarafını tutuyordum. Kız-
lar, “Aç kapıyı bezirgân başı” söylensin istiyorlardı; oğlanlar, “İsveç 
Norveç Danimarka / Belçika Felemenk Hollanda”, diye tutturuyor-
lardı. Kalbim Bezirgân başı” dediği halde, o söylenmesin diye her 
türlü mızıkçılığı yapıyordum. Daha ilk namesinde karnımın üs-
tündeki bir yerlerden kopan yumruk, gidip boğazımı tıkıyor, hıç-
kıra hıçkıra ağlayasım geliyordu çünkü. “Kapı hakkı ne verirsin, ne 
verirsin”? diye üstelenerek sorulup da “Arkamdaki yadigâr olsun”, 
dendiğinde dayanacak halim kalmıyordu artık. Ben, ben olmak-
tan çıkıyor, ucu bucağı olmayan insan sellerine karışıyor, soluk bir 
suret olarak akıp gidiyordum. Her seferinde başka bir macera… 
Yüce dağların eteklerinden, çöllerden geçip etrafı yüksek surlar-
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la çevrili bir eski zaman şehrinin kapısına gelmiş oluyorduk me-
sela. Üzerinde kabartma çiçekler, köşeli yazılar olan ağır taş kapı 
aralanıyor, ‘yadigâr’ edilen bilinmez bir geleceğe doğru çekiliyor, 
ardından kapı yüzümüze kapanıyordu. Sonra bir başkası, bir baş-
kası daha… Sayışma bitip oyun başlayıncaya kadar, sayısız insanı 
yutuyordu kapı. Aralarında annemi, babamı, ablamı, arkadaşları-
mı, bütün sevdiklerimi, sevemediklerimi de görür gibi oluyor, so-
luğum kesiliyordu acıdan.  Sitare ablanın kulaklarımda çınlayan 
sesiyle katılıyordum türlü maceraya. Birkaç saatlik ayrılık ya da en 
ufak kırgınlık, ebedi ayrılıkmış gibi geliyordu bana. Yeryüzünde-
ki bütün kapılar açık tutulsun istiyordum. Görünen, görünmeyen 
bütün kapılar…

 “Belçika Felemenk Hollanda” iyi sayılırdı. Babam, “savaşın biti-
minde uyduruldu söylediğiniz o tekerleme diyordu.  Akşamları si-
yah stor perdelerle karartılmıyordu artık pencereler. Hayal meyal 
hatırladığım o perdeler nereye kaldırılmıştı?   Söylediğimiz teker-
leme dışında neleri yadigâr bırakmıştı ardında?  

“O mo makara /  kalk gidelim yukarı / yukarısı bize dar gelir/ 
yaptıralım bir oda” daha iyiydi. “O piti piti / karamela sepeti” de 
öyle.  Birbirine benzeyen uzun yaz günlerimiz gibi hafif sasak, el-
lerimi sabunlarken uçurduğum köpükten baloncuklar gibi neşe-
liydi ikisi de.  

İstop oynanıyordu o gün. Elim hep yanağımda olduğundan 
hızlı koşamıyor, en sık ben ebeleniyordum. Topu da yükseğe ata-
mıyordum, oyunun tadı kaçıyordu. Sonunda oyundan çıktım, ce-
vizin dibine oturup onları seyretmeye başladım. Elimi yanağıma 
ne kadar bastırırsam bastırayım ağrı geçmiyordu. Ceviz ağacının 
altındaki geniş düzlüğün ötesi bostanlıktı. Halil Amca, fidanların 
dibini çapalıyor, aralara karışan otları ayıklıyordu. Kendi küçük 
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bahçesi bir yana, bizimki dahil, komşu evlerin bahçesine de o ba-
kardı. Bir tek biz kiracıydık, iki yıl önce tayin edilmişti babam bu-
raya. Yüzüm avuçlarımın arasında, dirseklerim dizlerime dayalı, 
sallanıp duruyordum. Yanıma geldiğini fark etmedim. Bileğimden 
tutup kaldırdı, “Seni bu hale sokan o namussuzu haklamasını bili-
rim ben” dedi, “Git bizim eve, Hacer Teyzene söyle, ip versin sana, 
hemen getir! Oyalanma, tamam mı?” Onun evi Çağla Kemallerin 
bahçesinin öte yanındaydı. Bahçeler, boyumu aşmayan çitlerle ay-
rılıyordu birbirinden, kapıları da çittendi, çoğu açık dururdu za-
ten. Dışarıya çıkmak istemeyen, bahçeden bahçeye geçerek sokak 
boyunca gidip gelebilirdi. Biraz huylansam da Halil Amca’nın ben-
den bir iş istemesi hoşuma gitmişti. Koşarak gittim. Hacer Teyzey-
le komşusu  Hesna Gelin sundurmanın gölgesinde nakış işliyorlar-
dı. Hacer Teyze, elinde daha önce de gördüğüm tavus kuşu örnek-
li kırlenti tamamlamak üzereydi. Ayağının dibindeki Demse kutu-
sunda renk renk kukalar vardı. Kutuyu bir süre kararsızca karıştır-
dı,  küçük bir mor kuka seçip uzattı.  “N’apacakmış Halil ipi?” diye 
sordu; cevabımı beklemeden Hesna Abla’ya döndü, “Benim heri-
fin bir nakış işlemediği kaldıydı, demek sıra ona gelmiş”, dedi. Tu-
haf sesler çıkararak fıkırdaştılar. 

Döndüğümde Halil Amca yine bostanlığın orda çapa yapıyor-
du. “Şimdi bir anlaşma yapacağız, bağırmak yok. Tamam mı?”, 
dedi. Boşuna huylanmamışım, ipi benim için istemiş. İtiraz eder-
sem ayıp olacak, gönülsüzce onayladım. İpten uzunca bir sap ko-
pardı, ikiye katlayıp büktü, uçlarını düğümledi. “Aç bakayım ağ-
zını! Aç aç,.. daha büyük aç!”. Açtım. Sol eliyle alt çenemi sımsıkı 
kavradı, sağ elinin işaret parmağını ağzıma daldırdı. Tırnaklarının 
dibi, nasırlı parmaklarının çatlakları nemli toprak doluydu. Öğü-
rüyor, ellerini itmeye çabalıyordum, ama o aldırmıyordu. Parma-
ğıyla dişlerimi tek tek yokluyor, “Bu mu? Bu mu? Hangi Namus-
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suz?” diyerek ileri geri oynatmaya çalışıyordu. Ağrıyan dişimin üs-
tüne basınca can havliyle tepinip kurtulmak istedim.  Avcı kediler 
gibi tetikteydi, çenemi daha sıkı kavradı. “Şimdi ben parmağımı 
çekeceğim, sen kendi parmağını koyacaksın o dişin üstüne tamam 
mı? Şaşırır da yanlış yere koyarsan sağlam dişin gider, ona göre.” 

Dediğini yaptım. Bükülmüş ipi halka yapıp geçirdi o dişin dibi-
ne, bir asılışta çekip çıkardı yerinden. Ağzıma kan doldu. Toprak-
la karışık kanı tükürürken yarısını da yutuyordum.  Beni kucağı-
na aldı, koşarak bizim bahçeye geçirdi. Tam o sırada annemle ba-
bam sokak kapısının dibindeydiler. Babamın ayağında kahverengi 
çuhadan golf pantolon, elinde kırbaç olduğuna göre, annem onu 
uğurlamak için inmişti aşağıya. Beni Halil Amca’nın kucağında, 
üstü başı kanlanmış görünce ikisi de telaşlandı. Halil Amca ,“Dur 
yenge, dur,  telaşlanma! Kötü bir şey yok. Temiz bir mendil getir 
de bastıralım, dişini çektim”, dedi soluk soluğa. Annem, beni onun 
kucağından kaparcasına aldı.  Her zaman onunla tatlı tatlı sohbet 
ederdi bahçede, bu kez fena halde azarladı: “Aşk olsun sana Ha-
lil Efendi! Babası onu yarın şehre, dişçiye götürecekti. Ne diyeyim 
şimdi sana? Aşk olsun! Aşk olsun!..” 

Halil Amca suçlu suçlu eğdi başını. Ben, yerin dibine geçtim.  
Sol kaşı seğirmeye başlayan babam, elini Halil Amca’nın omzuna 
koydu, çenesiyle beni işaret etti, pürüzlenmiş bir sesle   “Bu, bos-
tan değil be Halil, çocuk” dedi, “Anlıyor musun, çoocuukkk… Her 
işin bir erbabı var… Öyle her önüne gelen, her aklına esen… Ney-
se, olmuş bir defa… İnşallah mikrop kapmaz da iş açılmaz başı-
mıza.”   Halil Amca iyice bozuldu, pantolon yamasındaki oyulga-
ma dikişi çekiştirmeye başladı. “Mikrop da neymiş ki, Allahın iz-
niyle yarına bişeyciği kalmaz”, dedi, kös kös yürüyüp gitti. Annem 
beni yukarı çıkarırken  hâlâ söyleniyordu ağzının içinde: “Deli he-
rif.. deli..zır deli… Boşuna yakınmıyor Hacer. Benim herif her işe 
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bulaşır, ama bir baltaya sap olduğunu gören yok, dediydi geçenler-
de. Kadın haklı vallahi.”

Tepedeki basamakta beni kucağından indirdi, sokak kapısın-
da kararsız duran babama çıkıştı bu kez: “At sırtında kaç saat sü-
rer olay yerine gidip gelmen, biliyor musun? Ben bilmek istiyo-
rum. Bilhassa bugün bilmek istiyorum.  Söyle lütfen, kestirebiliyor 
musun, kaç saat?  Yarına kalamazdı sanki o keşif.  Görev görev gö-
rev… N’olurdu bu sabah götürseydik çocuğu?” 

.    .   .
Önce annemin sesini duydum. Ne dediği anlaşılmıyordu, ama 

çok neşeli olduğu belliydi. Biraz dinleyince ablamla konuştuğunu 
anladım. Arada bir erkek sesleri de karışıyordu onlarınkine. Biri 
babam olmalıydı, öteki kimdi, çıkaramadım. Çok kısıktı sesi. Gü-
lüşerek konuşuyor sonra bıçakla kesilmiş gibi susuyorlardı. Sonra 
yeniden başlıyordu gülüşmeler, ardından yine sessizlik. Bu böyle 
birkaç kez tekrarlanınca merak ettim.  Fırlayıp kalktım yataktan, 
yüzümü bile yıkamadan doğru merdiven başına koştum. Bahçe-
den geliyordu sesler. Olağanüstü bir şeyler yaşanıyor da bir sani-
ye geç kalırsam kaçıracakmışım gibi çarpıyordu kalbim.  Perdeleri 
çekili loş odadan ışığa çıkınca gözlerim kamaştı,  hiçbir şey göre-
medim önce. Ovuşturup yeniden açtım gözlerimi, göğün maviliği 
doldu içime. Aynı anda taşlıktan yükselen tatlı serinlik çarptı yü-
züme. Duvar dibine dizili begonya, küpe çiçeği, küçük orospu sak-
sıları ve bahçeyle taşlığın arasındaki çiçek tarhı erkenden sulan-
mış olmalıydı. Tarhın bahçe kıyısındaki çizgide yan yana yere eğil-
miş bir şeye bakıyorlardı. Kadife çiçekleri, yıldızlar, aslanağızları, 
dizlerine kadar yükseldiğinden neye baktıklarını göremiyordum. 
Merakım iyice artmıştı. Taş basamakları zıplayarak inmeye başla-
dım. Dördüncü kişi o’ymuş meğer. Elini beline destek yapıp dikil-
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di, kasketini geriye iterken benden yana döndü, göz göze geldik. O 
anda kan ve toprak kokusu doldu genzime. Olduğum basamakta 
kalakaldım. Derin çizgili güneş yanığı yüzüne oyunbaz bir gülüm-
seme yayıldı,  eliyle gel gel yaptı bana; sonra kocaman bir “maşal-
lah” çekti. Onun sesine ablam, annem, babam da ayağa kalkıp baş-
larını merdivene çevirdiler. Üçünün yüzü de ışıl ışıldı. 

Annem, “çabuk gel, bak burada neler var !”, diye seslendi.  Ba-
bam basamakta öylece durduğumu görünce “Korkma!” dedi 
“korkma, gel hadi! Bak, Halil’in elinde ip yok bugün.” Sonra abla-
ma dönüp sordu: “Sen ip filan gördün mü hiç bugün Halil’in elin-
de?  Ablam omuzlarını abartılı bir biçimde kaldırıp “Haayıırrr”, 
dedi; hep birlikte gülüştüler yine. Birden alınganlaştım. “Kork-
muyorum”, dedim babama. “Sorun bakalım Halil Amca’ya, o gün 
korkmuş muyum?”  Böyle diyordum, ama kan kokusu gitmiyor-
du burnumdan.  “Tövbe olsun korkmadı”, dedi Halil Amca, “be-
nim ortanca oğlana misal gösteriyorum onu, vara yoğa mızırda-
nıp işten kaçacağına tırnak kadar çocuğu örnek tut, diyorum. Gıkı 
bile çıkmadı, diyorum.” Bu kadar pohpohlanınca utandım, aşağı-
ya inmeye razı oldum. Ama zıplayarak değil, başım önümde, ağır 
ağır. Bir yandan merdivenleri gerisin geri çıkıp eve saklanmak is-
tiyordum, bir yandan meraktan çatlıyor, annemle ablamın büzgü-
lü kloş eteklerini gererek perdeledikleri şeyi görmek istiyordum. 
Tam yanlarına ulaştığım anda etek uçlarını bıraktılar; biri sağa, 
biri sola çekildi. Halil Amca’yla babam da onlarla aynı anda, aynı 
hizaya çekildiler. Aralarında açılan boşluktan, otların üstünde şaş-
kın adımlarla yürümeye çalışan sapsarı civcivler gördüm.  Her biri 
başka bir yöne gidiyordu. Sevinçten çılgına dönmüştüm. Okşa-
mak için ileri atıldım, kıyamet koptu: Dikkat!.. Ay.. Ay… Ayyyy!... 
Eyvah!…Dört ağızdan,  karmakarışık…

İlk adımda çiçeklerin arasına karışan bir civcive basmışım.  
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Dehşetle geri sıçrarken başka bir civcivi ezdim. Hepsi bir anda 
oldu. Sonrası, zifiri karanlık. 

Halil Amca, onları bana getirmiş. Mikrop lafından öylesine 
korkmuş ki, kaç gündür gözüne uyku girmiyormuş. “Bilmediğim 
işlere kalkışmak mı, bir daha tövbe”, demiş.  

 Beni sevindirmek, gönlümü almak için getirmiş civcivleri. 
Kim söyledi bunları, ne zaman söyledi hatırlamıyorum. “Asıl ben 
onun gönlünü almalıydım, biz almalıydık” diyorum, sesim boğa-
zımdan çıkmıyor. 

Kapı hakkı soluğum olsun, ey Bezirgânbaşı!



Necati Tosuner
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Eşek Sütü

Bugün 66 yaşına gelip de bunları söylemesi kolay elbet. Çocuk-
luğum hep sancılar içinde geçti. Yine de, o acı dolu günleri anmak 
içimde derin bir üzünç yaratıyor değil. Çünkü, bir “gelecek” var-
dı o zamanlar.

Çocukluğumun ve ilkgençliğimin kentidir Ankara. Şimdi kar 
tutmuyor bile. Hastalıklı bir çocuktum, kar dizkapağımı aşardı, 
beni okula göndermezlerdi. 

Kentin dışında, beş on ağaçlı bir bahçe içindeydi evimiz. Ağaç-
lar yeni dikilmişti. Gölge veriyor bile sayılmazdı. Elektriğimiz gel-
memişti. Su kuyudan çekilirdi. Yazın, güneş inmeden ağaçlar sula-
nırdı. Sonra gece olurdu. Dışarıda otururduk. Yıldızlar yere yakın 
dururdu. Derme çatma bir evdi. Bir varsıllık içinde yoksulluk yan-
sıtırdı. Erkenden yatılırdı.

Yukarıdaki kışlanın askerleri sabahleyin talime giderler, ak-
şamleyin dönerlerdi.  Hep biradım yürürler ve marş söylerlerdi. 
Tüfeklerini omuzlarında tutarlardı ve adım attılar mı, yeri dövü-
yorlarmış gibi olurdu. El çırpardım onlara. Bir tahta tüfeğim bile 
olmuştu. Mantar atardı ve mantar, bir iple tüfeğe bağlıydı.
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Semtin adı “Balkeriz”di. “Balkiraz” olarak değiştirildi ama tut-
madı. Sonra kışlanın bulunduğu konağın adını verdiler, “Abidin-
paşa” oldu.

Cebeci’den evimize çıkan yokuşun ortasındadır Tıp Fakültesi 
Hastanesi. Hemen hemen tüm çocukluğum orada geçti. Sıkıntıya 
katlanmayı öğretti bana. 

İbiğinden üfleyince öten bir toprak testim vardı. Kuş sesi çı-
kartırdı bardağa su doldururken. Testinin o yuvarlaklığının sırtı-
ma benzediği daha biliyor değildim. Daha birçok şeyi biliyor de-
ğildim.

Kurşun falan döker bir yaşlı teyzeydi. Görmüş bizim bahçe te-
line bağlı dişi eşeği, anneme söyledi.

“Aman, sütü çocuğa iyi gelir…” dedi.

Annem fincanı kapıp koştu.

Bir fincan eşek sütü içtim.

Hastalığıma  -elbet-  bir yararı dokunmadı ama inatçılığım 
kendini göstermekte gecikmedi. 

Özellikle gençken, yıkılmaz.. aşılmaz.. dayanılmaz gerçeklerin 
karşısında, hep umulan, hep beklenen ve o hiç erişilmeyenle sa-
vaşta, yine.. yine.. eksilmeyen direnme gücümü, o karşı koyan, üs-
tüne üstüne giden, sınayan, yanılan, yine sınayan direnme gücü-
mü, eşek sütü içmişliğime borçlu olduğum kesin!

Ama, son birkaç yıldır içinde gömülmüş kaldığım yenilginlik 
duygusuna karşı bir şeye yaramıyor.
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Dünya İşleri

Çok sıcaktı, çook!..
Sokakta kimse yoktu. Oynayacak kimse yoktu sokakta. Hiç 

kedi de yoktu,  -oynamaya. Nereye gitmişti kediler?.. 
Köpek, -mi?..
Aman, istemez!
Ben korkarım köpekten.
Evet, acırım onlara ama korkarım köpekten.
İnsan böyle yalnız kalınca, sıkılıyor.
Yok, bir şey yapılmıyor.
Canı sıkılınca, bir şey yapılmıyor, sıkılıyor insan.
Duvara oturuyorsun.
Islık çalıyorsun.
Bacağını kaşıyorsun.
Parmaklarını sayıyorsun.
Yine kaşınıyorsun.
Yine sıkılıyorsun.
Daha çok sıkılıyorsun…

.    .   .
Annem beni sokağa bırakıyor, ama sokaktan çıkmak yasak. 

Çünkü, bizim sokağımız güvenli. Güvenli, çünkü çıkmaz bir so-
kak. Arabalar buraya gelmiyor. Okul servisleri geri geri giderken 
niçin ses çıkarıyor?.. Evet, küçük çocukları göremezler çünkü.
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Okullar tatil.
Sokağın öteki yanı güneş oluyor.
Orası çok sıcak oluyor.
Bizim burası da sıcak, ama gölge. Gölge, güneşten daha iyi. Gü-

neşte kaşlarımı çatıyormuşum hep. Alnımda çizgi kalacakmış.
Kalırsa kalsın!
“Belki gözlük gerekiyordur…” dedi ağbim.
Her şeyi bilir!                                                                                                                  
Ben istemiyorum: Doktor da istemiyorum.. gözlük de…
Kendi taksın gözlük! 
Sabahleyin, babamla birlikte işe gidiyor ağbim.
Ben de gitmek istedim.
Olmaz ki…
“Belki gelecek yaz…” dedi babam.
Gelecek yaz!
Yine gelecek yaz…
“Ah oğlum, biraz daha serpil şöyle…” dedi annem.
“Anne, Serpil kız adı!” dedim.
Annem başladı gülmeye… Nasıl gülüyor, gülmekten gözlerin-

den yaşlar geldi.
Babam anneme dedi ki:
“Kime çekti, nerden bulur bu lafları?..”
Ben bulurum!

.    .   .
Bir cankurtaran geçmeye başladı. 
Hemen duvarın üstüne çıktım. Yok, göremedim. İnip duvara 

oturdum yine.
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Bir kız geldi yanıma.
“Cankurtaranı gördün mü?..” dedi.
Evet dersem yalan olur, başımı salladım yalnızca.
“Büyük müydü?..”
“Cankurtaranlar küçük olmaz!”
“İyi…” dedi kız.
Kulağına kiraz takmıştı.
İki kulağına da takmıştı.
“Biz buraya yeni geldik…” dedi.
“İyi…” dedim.
“Üç gün oldu…”
Bir şey demedim. 
Kız saçlarıyla oynadı,  -kirazlar düşecek!
“Üç gün oldu…” dedi yine.
“İyi…” dedim.
“Senin yok mu arkadaşın felan?..”
“Filan…” dedim.
Kızdı bana.
Öyle baktı.
“Aman, neyse işte!..” dedi sonra.
Hiçbir şey demedim.
Biraz güldüm.
“Küpelerime baksana, salak şey!” dedi.
Bana salak diyor!
Şaşırdım, biraz daha güldüm.
 “Sen onları küpe mi sanıyorsun?..” demedim.
Omuzlarını kaldırdı şöyle, dedi ki:
“Seninle konuşulmuyor…”
Döndü gitti.
Gitti.



Necati Mert
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Çocuk ve Su

Yazlarda, pazarları demiryolunca gelir, geçitten sağa sa-
par, Zirai Donatım Fabrikası’nın duvarı yanından yürürdük. Yol 
Çarksuyu’na iner. Ucunda, sol başta, salkımsöğütler içinde bir lo-
kanta vardır. Gizlice durur. Su üzerine uzanmış köşkvari odacığı 
ile harikadır. Adı lokantadan da güzeldir: “Tabh-hâne”. Biz kısaltır 
“Tabahna” derdik. Karşısında, duvarın bitiminde de alçarak ve eğ-
retiden bir iskele, iki yanında tenteli sandallar. Binişirdik. Sağımız-
da fabrika bahçesi uzanır, solumuzda meyvelikler. Altlarında, ha-
sırlar, kilimler üzerinde aileler. Börekler, köfteler yenir. Semaverde 
çaylar demlenir. Darbuka sesleri, def, zil gırla. 

Çarksuyu, Sapanca Gölü’nün fazla suyunu adımcık adımcık gö-
türüp yukarılarda Sakarya’ya bırakır. Adapazarı bu iki suyun ara-
sındadır. Kendi halimizce yaşarız. Çarksuyu fotoğrafımızdır san-
ki, çok severiz. Suyun fabrika tarafı sazlıktır. İç içedir. Üst üste-
dir. Yeşil yeşildir. Su yılanları kısa kısa ve yavaş. Küçükken solucan 
mıydılar? Kurbağalar cup! cup! Balıklar dolaşır, güya kaçışır. Son-
ra envai böcek. Sinek. Kuş sesleri. Uçuşurlar. 

Sazlardan, suya boyun eğmiş ağaçların dallarından ve oklama-
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ya, çılpığa, hösgüne (Bunlar ne? Bunlar bizim Adalı balıklar) atıl-
mış oltalardan sakına sakına ve sesleri seslere ekleye ekleye suyun 
akışınca yol alırız. Sandalcı sadece yön vermek için kullanır kürek-
leri. Su sakin hem de gayet sıvandır. Sığ. Dönüşte bile pazı gerek-
mez. Kürekleri derinden çekmek ise suyu bulandırır ki Nahid Sırrı 
Örik için bile “küçük çapta bir Kâğıthane âlemi” sayılan bu gezin-
tinin –“tenezzüh” derdik- tadı kaçar yoksa. 

Annemle babam arkada karşılıklı otururlardı. Sazlardan mı, şa-
matadan tarafa mı geçeyim bilemezdim. Bir annemin, bir baba-
mın yanında olurdum. Düşeceksin! derlerdi. Bakardım, sandalın 
göğsüne yüzükoyun uzanmışım, bacaklarım ellerinde, emniyette-
yim. 

Çok güzeldir. Arkasında yol bırakarak kayar sandal. Malayla sı-
vanmış gibi olur su. Üçgenleşir.  Bu arada iki yandan da kürekle-
rin çizgileri gelir büyüyerek; çizgiler çizgilere karışır, gider, uzak-
larda sakinleşirler. Özenir, sağ elimin işaretparmağını ilk boğumu-
na kadar suya sokarım ben de. Bir güzel üçgen açılır ki. Açılır, açı-
lır, açılır, sular benim olur. 

Suya adını veren Çark’ın orda biter gezi. Biter çocukluk. 
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Dayım

Dayımmış. Neden gelmiyor öyleyse? Biz neden ona gitmiyo-
ruz? Anneannemin cenazesine de gelmedi. Ablama soruyorum, 
susuyor, konuşmuyor. Üstelersem, “Küçüksün, anlamazsın!” di-
yor. Tamam! Küçüğüm ama anlarım. Sen anlat bir. Bir şey bilmi-
yor ki! Bilse söyler. Büyük olmak hoşuna gidiyor ablamın. “Şu lise 
bir bitsin, üniversiteye bir başlayayım!” Ağzında hep bu. Annem 
heyecanlanıyor. Çıkıştığı da oluyor. Okumasını mı istemiyor? İsti-
yor. E, neden, “Yavaş kızım, sakin ol kızım!” diyor? Anladığım var, 
anlamadığım var. Babama sorayım en iyisi, diyorum. Babam iyi-
dir. Balığa çıkar tekneyle, “Haydi küçük balığım!” der, “Çıkıyoruz.” 
Atlarım. Çapariyi çekmiş, palamudu ayıklarken sorsam… Yok, 
yok, tam çapariyi yeniden suya salarken… Dayımla neden görüş-
müyoruz? Televizyonda maç izlerken, Fenerbahçe cimbom der-
bisini almış mesela, stattan çıkıyor… Elimizde bayraklar, televiz-
yonun önünde, zıplıyor, bağırıyoruz, o zaman desem. Baba! Da-
yım… Bisikletteyken mi yoksa? Yazlıktayız. Akşamüzeri. Turluyo-
ruz yan yana. Dayımın da bisikleti var mı? Yok, yav! diyemem. So-
ramam. Nasıl öğrendim, bilmiyorum. Ama babama dayımı sora-
mayacağımı öğrendim. Kızar. Annem dayımı seviyor. Albüme ba-
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karken görüyorum onu sık sık. Ben de sokuluyorum yanına. “Bu, 
dayın!” diyor bana. Dayıma bakıyorum. O da bana bakıyor. An-
nem gibi bakıyor. “Resimden bakmasa!” diyorum, ağlıyor annem. 
Dayım lise ikideymiş annem dünyaya geldiğinde. Çok sevinmiş. 
Sevincinden gazoz ısmarlamış arkadaşlarına. Bunu anlatıyor an-
nem yine. Bir gün gideceğim dükkânına, “İnsan böyle mi sever?” 
diyeceğim. Dükkânı Telekom’un karşısında, pasaj içinde. Havuza 
bakıyor. Gittim. Beyaz saçlı bir adam. Elinde gazete, kitap. Başı-
nı kaldırdığı, vitrin dışına baktığı oluyor ama görmüyor. Yüzlerce, 
binlerce insan var yüzünde, hepsi de yorgunlar, uykusuzlar gibi. 
Belki susuz. Dudaklarını sarkıtmışlar. Bu mu dayım? Çok gittim, 
çok baktım. “Bu mu dayım?” diye sordum hep; her seferinde “O!” 
dedi annem. “Dayım seni sevmiyor, sevse arardı seni.” “Seviyor, 
sevmeseydi karışmazdı bana, ‘İyi düşündün mü?’ diye sormazdı.” 
Neden öyleyse neden görüşmüyoruz? Defalarca gittim, defalarca 
vitrinden baktım dayıma, içeri girip de soramadım. Necati’ye kız-
dım bir gün. Dayısı varmış, kitaplar almış Necati’ye. Birinin adı 
pek matrak: “Dayım Balon Olmuş”. Kızdırdı beni. Dayım yokmuş 
benim, olsaymış kitap alırmış bana. “Oğlum! Benim de kitaplarım 
var. Babam alıyor. Dayım da var. Hem dayım balon da değil.” Gül-
dü. Küsmüşüz dayımla. Konuşmuyormuşuz. Kızmış dayım an-
neme, ondanmış. Ona ne? Sanki dayım onun dayısı. Çarşıya git-
tim yine. Vitrinden baktım. Okuyordu dayım. İçeri girsem, sor-
sam kızar mıydı ki! Korktum kaçtım. Bugün de, annemle çarşıda-
yız. Tuhafiyeciye girdik. Alacağını aldı annem, çıkarken Nezahat 
Teyze’yle karşılaştık. Nezahat Teyze, sevdi beni, anneme, “Maşal-
lah, bunu da büyütmüşsün” dedi, “Olmayacak diye korkuyordun 
ama Allah’tan ümit kesilmez. Bak iki oldular hem.” Ablamı sordu, 
“Demek lise ikiye geldi!” dedi, “Allah yolunu açık etsin! Dargın-
lıklar olmasın!” Başı düştü annemin. “Öyle!” dedi. “Ağbime has-
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ret gitti.” Sesi ıslaktı. “Üzülme kızım!” dedi Nezahat Yenge, “Annen 
derdi ki: ‘Ben öleyim, iki kardeş barışır bunlar. Hiçbir şey olma-
mış gibi olur.” Annem hıçkırıklı bir sesle, “Bilmem ki teyzeciğim” 
dedi, “Yirmi beş yıl oldu…” Depremler, hastalıklar diye sıralıyordu 
annem, koptum yanlarından. Dayım yan çarşıda, bir koşu gittim.

Okuyordum. Bir adım sesi oldu. Başımı kaldırdım. Kapı boşlu-
ğunun sol çeyreğini zor doldurur bir çocuk. Olsun olsun ikinci sı-
nıfta. Sarı kafalı. Beyaz. Az çilli. Sağ eliyle vitrine tutunmuş, düş-
memek için tedbir sanki. Sol eli kâh yanda, kâh arkada. Sıkıntılı. 
İki göz, minik. Ama büyük mü büyük bakmakta. Ben de baktım. 
Bakıştık. Bir adım, bir adım daha atsa yüz yüze geleceğiz. Atmı-
yor. “Senin adın…” dedi, adımı söyledi, o muyum diye sordu. An-
ladım. “Senin de adın…” diyemedim, adını bilmiyordum. Gece ge-
len telefonu hatırladım. Bir kadın, “Anneniz depremle kardeşinize 
geldi, iki yıldır onlardaydı. Kaybettik. Yarın yazlıkta toprağa veri-
lecek, bulunacak mısınız?” Mahalleden de Salih zaman zaman de-
nerdi: “Ağbi barıştıralım sizi, uzamasın bu dargınlık.” “Siz darılt-
madınız ki siz barıştırasınız.” “Daha iyi ya, iyilikte payımız olsun.” 
“Anne oğul arasına, iki kardeş arasına girilmez. Barışmak kısmet-
se, darıldıkları gibi barışır onlar yine.” “Kardeşin gelse, ağbim de-
yip sarılsa n’aparsın ağbi?” “Nerden bileyim Salih! Her şey olabi-
lir. İstediğin gibi de, tersi de. Bu işler ısmarlanmaz. Oluruna bıra-
kılır.” “Ağbi sizin olduracağınız yok. En iyisi söyleyelim kardeşine, 
gelsin.” “Sakın böyle bir yanlış yapmayın.” Adını diyemedim. Kar-
deşimin adını söyledim, “Annen değil mi?” dedim. Korktu. Na-
sıl çark ettiyse, düşeyazdı. Vitrinin yarısındaydı, toparlandı, dön-
dü, içeri girdi, başını uzatıp, yüzüme yüzüme, bir ateşböceği kıvıl-
cımıyla, “Biliyor musun, sen benim dayım oluyorsun!” dedi. Kaç-
tı. Kaçardım. El fenerini gözlere gözlere pat pat sıkar kaçardım. Kı-
zarlardı, korkardım, yine sıkardım. Ne güzeldir! Hele gece. Karan-
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lıkta. Doluksadım birden. Buğulandım. Kışmış. Kar kaplamış her 
yanı. Yok, öyle değil! Sabah, öğle, akşam, bugün, dün, kış, yaz de-
ğil, bir büyük zamandayım. Camekân içindeyim. Derken ay bu-
luttan çıktı, kavağı döndü, geldi mahalle camisinin ordaki kahve-
ye oturdu, pamucuklar kendi telaşlarına düşmüşlerdi, onları sey-
re durdu. Bol yıldızlı bir gök altındaydık. Koşuyordum. Neyin pe-
şinde olduğumu, neyi kovaladığımı bilmeden koşuyordum. Yanım 
sıra yusufçuklar, burunlarını dikine dikine uçarken birden vazge-
çip geri geri uçmaya başlayan böcekler. Bayramdı. Öğrenci kızlar 
geçiyordu. Sıcaklamış, terlemiş törende. Çarşı girişi sebilliydi, ağ-
zını dayayıp içsin, bayılırdı, yine içti. Parka girdik, manolya havu-
zun başındaydı, önüne durdu, gülümse, çekiyorum! dedim çek-
tim fotoğrafını. Bayram yerine götürdüm, trenlere götürdüm, yu-
sufçukları bol mu bol suyun boyunda gezdirdim. Şemsiyeli çiko-
lata bile aldım. Kahveye vardım. Gazozuna kâğıt oynardık. Kahve-
ci! Aç arkadaşlara benden birer gazoz! Hem de Neş’e! Yan çarşıda-
yım. Nasıl geldim buraya? Bilmiyorum. Tuhafiyecinin önündeydi-
ler, annesine sarılmıştı dayıcım. Baktılar. Bakıştık. Sesim yetmedi. 
Adını diyemedim. Onun da yetmedi. Sinemadan çıkıp sarılıştık. 
Yılların acısını çıkarırcasına kucaklaştık, ağlaştık.
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Mustafa Kutlu



56   | Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı

Tünel

Babam Nahiye Müdürü idi.

Nahiye ilçe ile köy arasında bir idari birimdir. Epeyce önce kal-
dırıldı. İrice bir köy sayılır. Bu sebeple çocukluğum o köyden bu 
köye seyahatle geçti.

Babamın son tayin olduğu nahiyede oturulacak ev bulunama-
dı. Bu ev aynı zamanda resmi daire olarak da kullanılır.

Yakınlardan demiryolu geçiyordu. Oralarda bir de küçük istas-
yon. Civar köyler ile araziler beylerindi. O zamanlar beyler vardı. 
Ara sıra köylerini ve arazilerini dolaşmak üzere istasyonun üzerin-
deki tepeye bir ev yaptırmışlar; bu arada bir süre kalmak için. Ba-
bam rica etti, evi bize verdiler, bir de at. Babam nahiyeye atla gi-
dip geliyordu. Evin önü bir tarla. Tarlanın üstü tepe. Tepenin ete-
ğinden bir kaynak suyu çıkıyor, evimizin yanından geçiyor. Kü-
çük, duru, tatlı bir derecik. Geceleri onun şırıltısını ninni gibi din-
leyerek uyurdum.

Ninem, annem, ablalarım evin önündeki tarlayı işleyip ektiler. 
Babam sahibinden kiralamıştı. Her tür sebze. Kavun karpuz. No-
huttan mercimeğe kadar.
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Ben yalnız bir çocuktum.

Beş yaşında olabilirim.

Evin istasyona bakan kısmındaki kavak ağacına sırtımı verip ti-
renleri seyrederdim: Posta, marşandis, ekspres.

Kara tiren dumanı ve onun dertli düdüğü çocukluğumu saran 
bir hoş hatıradır. Asker, köylü, gurbetçi taşıyan tirenler. Kömür, 
maden, hayvan taşıyan tirenler. Ve Abdullah Yüce’nin meşhur şar-
kısı “Uzayıp giden tiren yolları”.

Suyun, çiçeklerin, böceklerin, tavşan ve sincapların, tarla fare-
lerinin, her tür kuşun, bulutun, otun, ağacın arasında büyüdüm.

İçimde eşsiz bir tabiat aşkı yatar.

Biraz büyüyünce istasyona inmeye başladım. Babam can sı-
kıntısından, o bitmeyen yaz günleri, istasyonun ardındaki gölge-
de; makasçı ve istasyon şefi ile iskambil oynardı. Şefin bir küçük 
köpeği vardı: Gümüş. Onunla arkadaş olmuştuk. Uzun süre kar-
ga kovaladık. Akşamın önü sıra babam iskambili bırakır, birlikte 
aşağıda akan ırmak kenarına inerdik. Babamın bir önceki gün yıl-
gınlara sarıp suya bıraktığı oltaları çekerdik. İri pullu, bıyıklı sazan 
balıkları misinayı gere gere gelirdi.

Annem bıkmıştı bu balık işinden. Tiksinti gelmişti! Babam eğ-
lence olsun diye tutuyor, makasçıya ve demiryolu işçilerine dağı-
tıyordu.

Annemin dediğine göre makasçı her gece içip içip karısını dö-
vüyormuş. Onlara babamın nahiyeden getirdiği yoğurt, yumurta 
gibi şeyler taşırdım. Şehir yakındı. Babam ara sıra şehre gider, ne 
ihtiyacımız varsa alıp dönerdi.

Bir seferinde annemle beni de götürdü. Annem beni süsledi. 
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Koncu uzun çoraplar, parlak pabuçlar, askılı bir kısa pantolon giy-
dim. Saçlarımı kolonya dökerek taradı. Kendisi de çok seyrek kul-
landığı pardesüyü giymiş, şık bir eşarp takmıştı. Ama babam.

Babam muhteşemdi.

Koyu takım elbise, yelek, beyaz gömlek, kıravat. Başında fötr 
şapka. Yelek cebinden kösteği sarkan Serkisof marka mineli saat. 
Dedesinden kalmış.

Tirende nedense hepimiz çok sessiz idik. Babam pencereden 
akıp giden görüntüye dalmıştı. Annem gözlerini sabit bir noktaya 
dikmiş susuyordu. Bir gerginlik. Derken tünele girdik. Karanlık-
tan korktum. Annemin eline sarıldım. Tekerleklerin raylarda çı-
kardığı sesler tünel duvarında gümbürdüyordu.

Sonra ışık gözüktü ve tünelden çıktık. İçimdeki nefesi boşalt-
tım.

Sağıma baktım babam yok. Anneme döndüm:

Anne, babam nereye gitti?

Annemin bir eli alnında, başını eğmiş, gözlerini göremiyorum. 
Öteki elinde bir mendil. Titrek sesiyle: 

İşi varmış, gitti, dedi.

Babamın işi varmış.

Gitmiş.
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Sevincini Bulmak

İki simitçi çocuk parkta yan yana kaldırıma oturmuş. Etrafta 
çiçekler, kelebekler, çocuklarının elinden tutmuş gezinen anneler. 
Simitçiler aynı mahallenin çocuğu, aynı şive ile konuşuyor. Belli ki 
büyük şehre taşradan gelmişler. İkisi de yorgun, acıkmışlar. Parkın 
çeşitli noktalarında bulunan büfelerden döner, sucuk kokuları ge-
liyor. İkisi de bezgin, sonunda biri ‘‘Hadi bir simit yiyelim ’’diyor. 
Her zaman yaptıkları gibi kimin tepsisinden simit alınacak diye 
çöp çekiyorlar. Biri eline bir uzun bir kısa çöp alıyor ve ellerini ge-
ride saklayarak çöpleri avuç içine koyuyor. Öteki  yumulu ellerden 
birini seçiyor. Uzun çöpü bulan kazanıyor. Sonra simiti ikisi de tu-
tarak ‘‘bir, iki, üç’’ deyip çekiyor. Kimin şansına büyük parça dü-
şerse, öteki hakkına razı oluyor . Ama bu defa birine oldukça bü-
yük parça düşüyor. Ötekine bakıyor, bir de simide. Ortada şans da 
olsa, arkadaş payına razı da olsa bir haksızlık var. Buna dayanamı-
yor, fazla parçayı koparıp ötekine uzatıyor. Öteki nazlanıyor, razı 
olmuyor. Bu defa önlerine birkaç güvercin yaklaşıyor. Simidi çe-
kişirken yere kırıntılar düştü ya, bunlar park güvercini, parkta bir 
şeyler yiyeni derhal fark edip yanaşıyorlar. O kadar yanaşıyorlar ki 
ayakları dibinde dolaşıp kırıntıları gagalıyorlar. Çocuklardan biri 
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dayanamayıp bir güvercini okşuyor. Hayret güvercin kaçmıyor. İn-
sanlarla iyicene yüz-göz olmuş bunlar. Öteki oğlan da başka bir 
güvercini okşuyor. Merhamet en saf hali ile güvercinlere dokunan 
ellerden geçerek çocuk kalpleri dolduruyor. Sevinçlerini buluyor-
lar. İkisi de yemediği simit parçasını güvercinlere doğruyorlar. Bir 
anda önleri güvercin ordusu ile doluyor. Artık gidebilirler. İkisi de 
bugün tüm simitleri satacak, cepleri para dolu analarına koşacak, 
bu güvercin hikâyesini anlatacak.

2010 Nisan, İstanbul



Feyza Hepçilingirler
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Babam Memurdu, Anneannem İse İnatçı

Bu yaşımdan geriye bakıyorum da çocukluğum, Türkiye’nin 
durumu gibiymiş: Hep iki arada. Ne doğulu ne batılı; ne zengin 
ne yoksul ya da hem doğulu hem batılı; hem zengin hem yoksul. 

Annemle babamın bir arada, aynı evde, aynı ortamda bulun-
dukları zamanı hiç anımsamıyorum. Bu, yedi yaşımdan öncesini 
anımsamıyorum demek. Okula anneannemin yanında başladım. 
Anneannem Midilli mübadiliydi; ama Anadolu kültürünün ek-
siksiz bir temsilcisiydi. Evinde yer sofrasında yemek yenir, yer ya-
tağında uyunurdu. Gaz lambasından başka aydınlatma aracı, ko-
valarla taşımaktan başka suya kavuşma çaresi yoktu. Babaannem 
de mübadildi; ama o Girit’ten gelmişti. Evinde yemek, masada ye-
nirdi; herkes kendi odasında, karyolasında uyurdu. Anneannem 
Anadolu Türkçesinin ağızlarda kalmış çok özel sözcüklerini kul-
lanırdı; babaannem hiç Türkçe bilmez, Rumca konuşurdu. Evin-
de elektrik de vardı su da. Radyosu, gramofonu, evine her gün ge-
len gazetesi, moda dergileri... Anneannemin ise okuma yazması 
bile yoktu. Siyah krepdamur bir örtüyle yaz kış başını örterdi. Hiç 
genç olmamışçasına yaşlıydı, hep yaşlıydı. Yalnızca gerekli olduğu 
zamanlarda konuşurdu; gülmeyi neredeyse ayıp sayardı. Babaan-
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nem evin içinde bile yüksek topuklu ayakkabılarla dolaşır; açık ya-
kalı kolsuz elbiseler giyerdi. Aynı günün sabahında anneannemin 
gönderdiği Kuran kursuna gidip dua ezberlediğim; akşamında ba-
baannemin evinde halamdan dans öğrendiğim çok olurdu. 

Babam memurdu. Memur, o zamanlar, sırtını devlete dayamış, 
geliri güvence altında, rahatı yerinde kişi demekti. Dünya, İkinci 
Paylaşım Savaşının acılarını yeni yeni gidermeye çalışıyordu. Ek-
meğin karneyle verildiği dönemlere yetişmedimse de somutlaşmış 
bir yoksulluğu pekâlâ yaşadım. Anneannem dul ve yoksul bir ka-
dındı. Babam her cumartesi bir file doldurur; bakkalın çırağıyla 
gönderirdi. Anneannem, “Git ona de ki…” diye bir dolu söylene-
rek çocuğu elindeki fileyle gerisin geri yollardı. Onun evde olma-
dığı zamanlar kollanarak gönderilen fileden çıkan un, yağ, şeker, 
çay, baklagiller, sebze, meyve, çektiğimiz geçim sıkıntısını elbette 
hafifletirdi; ama beni, fileyi ondan habersiz kabul ettiğim için an-
neannemden azar yemekten, sebze ve meyveleri öfkeyle sağa sola 
fırlatılmaktan kurtaramazdı. 

Anneannemin babama olan öfkesi ve ondan gelen hiçbir şeyi 
kabul etmeme inadı yüzünden çok yoksulluk çektim. Bu bakım-
dan da Türkiye gibiydim. Aslında yoksul değildim; ama yoksul-
luk çekiyordum.
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Kibirli Bir Küçükhanım

“Size her bayram gelirdik,” dedi Levent. “Babam akrabaları 
içinde en çok büyük halasını severdi. O yüzden bayram ziyaretle-
rine hep anneannenden başlardık.”

Şimdi oturmuş bu güzel yaz akşamının tadını çıkarmak var-
ken, bayram ziyaretlerini anımsamak, “Neydi o eski bayramlar!” 
muhabbetine girmek hiç mi hiç gelmiyor içimden. İyi de ne konu-
şacağız Levent’le Yıllarca görüşmemişiz. Onun yanında benim ilk 
kez gördüğüm karısı, benim yanımda, Levent’in “Enişte, enişte” 
diye diye zorla yakınlık kurmaya çalıştığı kocam. Gerçi çocukken 
de pek arkadaşlık etmişliğimiz yoktu Levent’le. Bayramdan bayra-
ma görüşmeyle arkadaş mı olunurmuş Sonra o bayram görüşme-
leri de bitti. Yollarımız tümden ayrıldı, uzaklaştı birbirinden. Bir-
kaç telefon görüşmesi, birkaç elektronik haberleşme sayılmazsa bu 
bayrama kadar da kesişmedi bir daha. Başka başka şehirlerde ya-
şadık, başka başka şehirlerde yaşlandık. İkimiz de bayramı, çocuk-
luğumuzun geçtiği bu sahil kasabasında geçireceğimizi, demek ki 
görüşme olanağı bulabileceğimizi fark etmesek görüşeceğimiz de 
yoktu. Madem bayramda buradayız, görüşelim bari, dedik. Dedik 
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de araya girebilecek uzun suskunlukları pek hesaba katmamışız. 
Ben karısının yerinde olsam sıkıntıdan patlamıştım şimdi. Eşime 
bakıyorum. Konuşacak konu arıyor; ama pek bulamıyor galiba. 
Biz çocukluğumuzdan birtakım kırıntıları anımsamaya, anımsa-
yarak yeniden yaşamımıza katmaya çalışırken onlar utangaç utan-
gaç birbirilerini süzüp duruyorlar. Başka ne yapsınlar Buraya ya-
bancı, birbirilerine yabancı, bizim anılarımıza yabancı... Bizim du-
rumumuz da farklı değil. 

Hatır sormalar bitti, çocuklar konuşuldu; akrabalardan yaşa-
yanların kulakları çınlatıldı, ölenlere rahmet gönderildi; şimdi ne 
konuşulacak?

İnsan çocukluğunu bulsa bulsa bir başkasının zihninde kalan 
anı kırıntılarında bulabilirmiş. Levent’te bu kadar kırıntı bulaca-
ğımı sanmıyordum doğrusu. Atmamış, biriktirmiş çocukluğunu. 
Özlemle anımsıyor; anımsarken gözleri parlıyor. Oysa ben daha 
çok, yıllar Levent’ten ne almış, vermişse ne vermiş, bunları gör-
mek için heveslenmiştim bu buluşmaya. Kuzense kuzen de yıllar 
boyu görüşmemiş; görüşmek ne, hiç karşılaşmamış insanlar bir 
araya geldiklerinde bıraktıkları yerden başlayamıyorlarmış meğer. 
Yaşamlarımızın çakıştığı tek ortak nokta çocukluk olduğuna göre 
o günlere dönmeye çalışılacak, o unutulmaz çocukluk coşkusu ye-
niden köpürtülecek. Aman aman, herkes de nasıl bayılır çocuklu-
ğunu özlemle anımsamaya! Herkesin çocukluğuna dönmek iste-
mesi şart mıdır?

Levent’e bakıyorum. Anneannemi ziyarete geldikleri bayram-
lardan söz ederken sanki yaşıyor o günleri. Karısı, anlayışlı bir se-
vecenlikle süzüyor Levent’i. Öyle ya, kocasının sevinç dolu çocuk-
luk günlerine dönmeye hakkı var. Anımsayacağı her ayrıntıyı, an-
latacağı her olayı yapmacık bir heyecanla dinlemeye hazır. “An-
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lat kocacığım, anlat açılırsın.” diyen gözlerle, her anıya kafa salla-
maya hazır bekliyor. Popüler bir ezgiyle çalan cep telefonunu, ko-
casının anımsama heyecanına gölge düşürmekten kaçınarak bü-
yük bir dikkatle çıkarıyor çantasından. Sesini alçaltmayla yetin-
meyip eliyle ağzını kapatarak konuşuyor. Oğluymuş arayan. Ne za-
man döneceklerini soruyordur herhalde. Belki de “Nereden çıktı 
bu akraba ziyareti Biz tatil yapmaya gelmedik mi buraya?” diyor-
dur. Sakinleştirmeye, gönül almaya ayarlı bir sesle konuşuyor an-
nesi. “Saat veremem, yakında döneriz.” diyor. Aklı kocasında ve 
bizdeymiş de bu telefon münasebetsizlik etmiş gibi bir hoşnutsuz-
lukla atıyor çantasına telefonu. 

Cep telefonunun hayal bile edilmediği zamanlardı. Telefon-
lu tek evin bulunduğu mahalle şanslı sayılırdı. Özlediğiniz birileri 
varsa kalkar giderdiniz; haber vermek gerekmezdi. Çok sık görüş-
meyen akrabalar da bayramlarda görüşürlerdi. Leventlerle görüş-
meler böyleydi işte. Söylediği gibi, her bayram gelirlerdi gerçek-
ten. “Çamlık’ta oturuyorlar, sık sık gelemezler.” derdi anneannem; 
toz kondurmazdı onlara; ama benim zihnimdeki karşılıkları hep 
aynıydı: “anneannemin zengin akrabaları”. Kurban bayramlarında 
en büyük parça et onlardan gelirdi. Erkeği olmayan bir evdi bizim-
ki. Bir yaşlı kadın, biri çocuk, iki kız. En büyük sevap bizden ka-
zanılırdı. Anneannemi de çok sevindirirdi kurban etleri. Dedem 
ölmüştü, dayım askerdeydi. Ne uzun sürerdi askerlikler o zaman. 
Askerlik dönüşü dayım hemen evlendi zaten. Her bayramın bir 
hafta öncesinden temizliğe başlanmasının nedeni hep Sami Bey-
lerdi. Daha hatırlı bayram ziyaretçilerimiz yoktu çünkü. Bilirdik ki 
bayramda anneannemin elini öpmeye kimse gelmese karısını, oğ-
lunu alıp Sami Bey gelir. Sanki bayramlarda ev ve biz, özel olarak 
Sami Beyler için hazırlanırdık. 

Bayramın ilk günü anneannem, “Neredeyse misafirler gele-
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cek, siz hâlâ yatıyorsunuz tembeller.” diye erkenden uyandırırdı 
bizi. Şimdi yinelendiğinde kulağa geldiği kadar sevimli gelmezdi 
bu “tembeller” lafı. Sevimli bir takılma değil, ciddi bir azarlamay-
dı çünkü. Anneannem sabahın köründe kalkmış, misafir odası-
nı son kez gözden geçirip genelde bütün bayram ziyaretçileri için, 
özelde Sami Beyler için hazırlamış; kısaca, çalışkanlığını kanıtla-
mış olurdu. Uyandığımda gündeliğe hiç kullanılmayan, annean-
nemin camlı dolaplarda sakladığı kahve fincanlarını tepsiye dizil-
miş bulurdum. Serpilecek kolonya, misafire tutulacak şeker, hep-
si, bayramlık örtüsü serilmiş masanın üzerinde misafirleri bekle-
meye başlamış olurdu. Eğer teyzem benden önce kalkmışsa azar-
lama biraz daha sertleşirdi. Anneannem belki gelinlik yaşa gelmiş 
kızını aşağılamaya kıyamazdı, belki de beni daha eğitilebilir bir 
yaşta görür, bayramlık terbiyemi bu yolla vermeyi uygun bulurdu. 
Teyzem uyanmış, annesine yardıma başlamışken, ben hâlâ yatak-
ta isem anneannem azarlama ile yetinmez; “bugün şekeri sen tu-
tacaksın, kolonyayı sen dökeceksin, kahveyi sen yapacaksın.” diye 
ek bayram cezaları da verirdi. Kolonya ve şeker ikramı kolaydı; za-
ten benim görevim sayılırdı. Anneannem kaş göz işaretiyle sıranın 
onlara geldiğini anlatır, ben de kolonyayla şekeri kaptığım gibi gö-
revimi yerine getirirdim. Kahve başka. “Kahve işi senin.” dedikle-
rinde ödüm patlardı. Her fincanda köpüğü tutturacaksın; fincan-
ları aynı hizada dolduracaksın. Bu sınavlardan geçtin mi Sırada 
en zoru var: Sunmak. Konukların bakışları sende yoğunlaşmışken, 
elinde tepsiyle önlerinde eğileceksin, öyle tepsiyi yukarıda tutmak 
olmaz. Az şekerliyi, ortayı gösterip herkesin istediği kahveyi al-
masını bekleyeceksin. Tepsiye değil, konukların yüzüne bakacak-
sın; ama bakmadığın tepsinin dengede kalmasını, kahvelerin dö-
külmemesini sağlayacaksın. Bu arada ellerin de titremeyecek. Gö-
rücüler geldiğinde teyzemin yaşadığına benzer bir heyecan yaşar-
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dım. Kahve, evet, ağır bir cezaydı benim için. O yüzden kolonyay-
la şeker sırasını savdığımda soluğu sokakta alırdım. Böylece, hak-
kımda söylenenleri de duymamış olurdum. 

Hakkımda konuşulmak istendiğinde çoğu zaman benim oda-
dan çıkmam beklenmez; daha doğrusu orada olup olmadığım 
umursanmazdı. “Büyümüş maşallah.” derdi anneannemin bay-
ramdan bayrama gelen konukları. Bana bakarak; ama orada değil-
mişim gibi söylerlerdi bunu. Anneannem de boynunu büker, “Do-
ğan, büyüyor böyle. Vah gidene!” derdi. Bu son söz, annemin yeri-
ni asla tutamayacağım anlamına gelirdi ve bütün konuklar başla-
rını öne eğip sessizce katılırlardı bu yargıya. Kimi zaman da doğ-
rudan bana sorulması gereken sorular, konuşma yeteneğim yok-
muş gibi, yine anneanneme ya da teyzeme sorulurdu.”Kaça gidi-
yor şimdi?” derdi birileri. “Dersleri iyi mi bari?” diye sorarlardı. 
Derslerimin durumu ya da hangi sınıfta okuduğum umurlarında 
bile değildi aslında; bilirdim. Gerçek bir meraktan dolayı sormaz-
lardı ki bunları; ilgi gösteriyor olmak için böyle davranırlardı. Bu 
sözlerin benimle ilgili bir dikkatten kaynaklanmadığını; konukla-
rın ona, örtülü biçimde övgülerini sunmakta olduklarını annean-
nem sezerdi. Hoşlanırdı da bundan. Beni büyümüş bulmak, onu 
takdir etmek demekti. “Aferin kadına. Bak, kızının öksüzünü orta-
da bırakmadı. Şu yoksul haliyle sahip çıktı, aldı kanatlarının altı-
na.” diye söze dökülen takdir duygularının başka sözcüklerle ifade 
edilmiş biçimiydi o sorular. 

Biz de bilgisayarı yenilemek istiyormuşuz. Eşim, Levent’in ka-
rısıyla sohbet edecek bir konu bulmuş sonunda. Öyle miymiş Yeni 
bilgisayar mı alacakmışız Neyse. Böyle iyi. Onlar da bulsunlar ara-
larında konuşulacak bir şey. Bizim çocukluğumuzdan onlara ne! 

“Biz geldik diye seni bazen sokaktan çağırırdı anneannen. ‘Gel 
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bak, Leventler burada. ’ diye haber verirdi.” diyor Levent. “Sen 
oyundan koparıldığına hiç memnun olmazdın. Gelirdin; ama pek 
konuşmazdın. Beni de oyun arkadaşlarınla tanıştırmanı bekler-
dim; ama sen teklif bile etmezdin.”

İşi pişkinliğe vurup, “Etmezdim, değil mi?” diyorum. 

O zaman bilgisayar başında zaman geçirmezdi çocuklar. Ders-
ler bitti mi soluğu sokakta alırdık. Hoş, bitiremediğimizde de bitti-
ği yalanını söyleyip yine kaçardık sokağa. Sokak eğlenceydi, oyun-
du; yaşamın provasıydı. Bilgisayar oyunlarının değil, bilgisayarın 
kendisinin icat edilmesinden bile çok önceydi. Sokaklardan tek 
tük araba geçerdi. Bu yüzden çocuklar gönül rahatlığıyla sokakta 
oynamaya salınırdı. Şimdiki gibi değildi yaşam. Sanal kişiler yoktu 
dünyamızda. Yüz yüze gelmeyeceğimiz, el sıkışmayacağımız, otu-
rup birlikte çay kahve içemeyeceğimiz kişiler yoktu yaşamımızda. 
Ekran başında saatler geçirilmezdi. Herkesin dünyası gerçek ki-
şilerden oluşurdu. Aile, komşular, akrabalar… Çocuklar şanslıy-
dı; onların bir de okul ve mahalle arkadaşları vardı. Herkes kendi 
mahallesindeki okula gittiği için okul ve mahalle arkadaşları çoğu 
zaman aynı kişilerdi; ama o kadarı zaten yeterdi. Doğru söylüyor-
du Levent. Onu arkadaşlarımın arasına katmayı aklımın ucundan 
bile geçirmemiştim. Bayram ziyaretine gelmiş, demek ki bayram-
lıklarını giymiş, evden çıkmadan uslu olması için sıkı tembihlen-
miş çocuk, “Gel sokakta oynayalım.” diye dışarı çağırılır mıydı hiç 
Bayram ziyareti dediğin, yarım saat, bilemedin bir saat ya sürer-
di ya sürmezdi. Bu kadarcık bir süre için konuk çocuk, giysilerini 
kirletmeyi göze almazdı. Kaldı ki ben “Hadi!” deseydim annesi ya 
izin vermeyecek ya da izin verecek olsa “Üstünü başını kirletme!” 
diye sıkı sıkı tembih edecekti. Gidilecek daha çok yer olurdu çün-
kü. İlk bize gelindiğine göre bizden sonra bütün akrabalar teker te-
ker ziyaret edilecek demekti. 
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Ayrıca şimdi, çocukluğunu anımsarkenki güleç yüzlü, hoşsoh-
bet Levent pek de sevimli gelmezdi bana o zamanlar. Büyümüş de 
küçülmüş hallerine, ya bahriyeli kıyafeti içinde ya da cüce bir tapu 
kadastro memuru gibi takım elbiseler giyinmiş paşazade tavırları-
na deli olurdum. Kıskançlık mıydı Kim bilir! Belki de. Benim kü-
çük dünyamdaki arkadaş gruplarından hiçbirine girmeyi hak et-
miyordu Levent. Niye hak etsin Aynı mahallede oturmuyorduk, 
aynı okula gitmiyorduk. O, bayramdan bayrama gelen Sami Beyle-
rin oğluydu. Sami Bey’in adının yanına herhangi bir akrabalık adı 
katmamakta nasıl diretmişsem Levent’i arkadaş olarak seçmemek-
te de o kadar diretmiştim. Teyzem “Sami Ağabey” derdi Levent’in 
babasına; benim de “Sami Amca” ya da “Sami Bey Amca” demem 
istenirdi; ama hiç demedim. Sadece Sami Bey’i “amca” diyecek ka-
dar yakın bulmadığından değil, bayramdan bayrama gelmelerine 
sinirlendiğimden, çok özel misafir sayılıp onlar için özel hazırlık-
lar yapılmasına kızdığımdan… Levent bunları nereden bilsin?

“Bir keresinde hiç unutmam, sen kibirli bir küçükhanım ola-
rak bir köşede oturmuş, yerinden bile kalkmamıştın. Annem daha 
sonra, ‘Elimizi bile öpmedi ayol! ’ diye seni çekiştirmişti de babam, 
‘Çocuk o daha! Canı istememiştir. ’ deyip susturmuştu onu.”

“Kibirli bir küçük hanım mı?” diye gülümsüyorum. “Ben ök-
süzdüm. Anneannemin evine sığınmıştım. Neyime güvenip kibir 
yapacaktım ki!” demiyorum. Yüzümde hangi ifadeyi yakalıyorsa 
ısrar etme gereği duyuyor Levent. 

“Dün görmüşüm gibi gözümün önünde. Sarı bir elbise var-
dı üstünde. Sedirin köşesinden oturuyordun. Hani anneannenin 
dantelli beyaz örtülü sedirleri vardı, onlardan birinin köşesinde.”

Sarı elbise mi Sarı tafta elbiseli bayramımı söylüyor Levent. O 
başka. Ötekilerle karışmayan tek bayram odur aslında. Ötekiler 
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hep birbirine benzediğinden karışmış, tek bayrama dönmüştür. 
Sarı tafta elbiseli bayram başka. Anneanne o elbisenin kumaşına 
ne kadar para verdiğini, o kumaşı ne güçlüklerle aldığını o kadar 
çok anlatmıştı ki! Her seferinde içimden, “Keşke almasaydın.” diye 
geçirir; ama bir şey söyleyemezdim. Terzi Saliha Hanım’a götürül-
müştü kumaş. Bayram üstüydü, çok dikişi vardı Saliha Hanım’ın; 
ama bir öksüzün gönlünü almak isterdi değil mi Öksüzlük, elbi-
seyi ucuza diktirmekte de işe yaramıştı; hatta Saliha Hanım, elbi-
senin altına giyeyim diye, zamanın modasına uygun, kat kat, ka-
barık bir de jüpon dikmişti. Sevabına. Terziden gelince, bayram-
dan önce giymemem için öyle yüksek bir yere asmıştı ki annean-
nem elbiseyi, bayram sabahına kadar kedinin ciğere baktığı gibi 
bakıp durmuştum. Bayram sabahı ilk işim onu oradan indirtmek 
oldu. Anneannem ev, konuk karşılamaya hazır olmadan bayram-
lıkların giyilmesine asla izin vermezdi; ama o bayram nedense ses 
çıkarmadı bana. 

Alelacele kahvaltı edilmiş; misafirler geldiğinde ortada olmasın 
diye sofra çabucak kaldırılmıştı. İçme suyunun azaldığı, birinin 
gidip Göçmen Çeşmesi’nden su getirmesi gerektiği o sırada fark 
edildi. O “biri”nin kim olacağı belliydi. “Çıkar elbiseni, iki kova su 
al gel.” dedi anneannem. “Çıkarmam.” dedim. Yineledi. Ben de yi-
neledim. Sonunda pes eden o oldu. “Ne halin varsa gör” türünden 
bir özgürlük elde etmeyi başardım. “Elbiseni kirletirsen bak karış-
mam, başka elbisen de yok, giyersin eskilerini, bayramı öyle geçi-
rirsin.” diye korkutmayı ihmal etmedi ama. 

Keşke sadece kirlenseydi elbise. Daha beteri oldu. İki kovayı da 
doldurmuş geliyordum ki Göçmen Mahallesi’nin çocukları önü-
mü kesti. Bir hafta önce onları bizim mahalleden kovmuştuk; on-
lar da beni yalnız görünce öç almaya kalkıştı. Önce “Ne işin var bi-
zim mahallede?” diye takıldılar. Sonra biri kovaları boşaltmaya ça-
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lıştı. Bir başkası, “Bayramlığın mı o üstündeki?” diye elbiseme el 
attı. Öteki, “Aa! İçinde bir elbise daha var.” diye jüponumu çekiştir-
meye başladı. “Donu var mı baksana!” diye atıldı biri. Bu kargaşa-
da nasıl oldu, ne zaman oldu anlamadım, sarı tafta elbisesinin sır-
tı, enseden başlayarak ta bele kadar boydan boya yırtıldı. 

Kovaların dibinde kalan dört parmak suyla, ağlaya ağlaya eve 
geldiğimde ne olup bittiğini anlatacak halde değildim. Annean-
nem elbisenin arkasındaki koca yarığı görünce önce söylendi, son-
ra teyzeme, “Bak bakalım, dikebilecek misin?” diye sordu. Tey-
ze baktı, inceledi, “Sökük olsa dikerdik. Bu yırtığa yapılacak bir 
şey yok” diye karar verdi. Tam o sırada kapı çalındı. “Eyvah, Sami 
Ağabeyimler!” dedi teyzem. Anneannem bir hışım beni yakaladı-
ğı gibi o sedirin köşesine oturttu. Kımıldamamı önleyecek gözda-
ğını da verdi: “Buradan kalkarsan bacaklarını kırarım.”

Levent anımsayıp anımsamadığımı hâlâ merak ediyor; dikkat-
le bakıyor yüzüme. 

“Tabii ya,” diyorum. “Sarı tafta elbisemle kibirli bir küçükha-
nım olarak o köşede oturmuş, yerimden bile kalkmamıştım. O 
bayram uslu kız olmaya karar vermiştim de ondan. Uslu ve kibir-
li…”



Necati Güngör
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Sokaklar Oyun Bahçelerimizdi

Çocukluğu 1950’li yıllara denk gelmiş biriyim. Zaman zaman 
düşünürüm: Acaba biz, büyükler mi daha şanlı çocuklardık, yok-
sa şimdiki çocuklar mı şanslı? Bizim çocukluk dönemimizde neler 
vardı elimizde? Şimdiki çocukların neleri var? 

Örneğin bizim çocukluğumuzda sokaklardan günde bir iki 
otomobil ya geçer, ya da geçmezdi. Onun yerine arada bir fayton-
lar, at arabaları geçerdi. Birçok evde at, eşek, inek, koyun, kümes 
hayvanları beslenirdi. Şimdilerde çocuklar bu hayvanları daha çok 
resimlerde görebiliyor. 

Sokaklar tenhaydı, mahalle aralarında geniş arsalar vardı. Ten-
ha sokaklar, boş arsalar bizlerin oyun bahçesiydi. Canımız oyna-
mak istediği zaman (ne zaman istemezdi ki?) sokağa çıkar ken-
di icadımız olan oyunlar oynardık. Oyuncaklarımız ağaçtan, ku-
maştan, camdan, telden, kâğıttan yapılmaydı; onları da çoğu za-
man kendimiz yapardık. Ne bilgisayar bilirdik, ne cep telefonuyla 
konuşmayı hayal ederdik. Hatta birçok evde, telefon yoktu. Evlere 
sokak çeşmelerinden su taşınırdı. Bilgisayar sahibi olmak, bilgisa-
yarla oyunlar oynamak, düşlerimize bile bulunmazdı. Ağaç dalın-
dan düdük, paçavradan top yapar oynardık.

Ama bizler kitap okur, sinemaya gidip Tarzan, kovboy filmle-
ri izlerdik. Kendimizi çizgi-roman kahramanları gibi hissederdik. 
Kötülere karşı hep iyilerin yanında olurduk.

Doğup büyüdüğümüz evler bahçeliydi; bu bahçelerde türlü 
meyve ağaçları olur, bizler meyveyi dalından koparır yerdik. Şim-
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diki çocuklar hormonlu meyvelerle beslenmek durumunda. Üze-
rimize giysi, ayakkabı alın diye ya okulların açılmasını, ya da bay-
ramların gelmesini beklerdik. Bayramlarda elimize geçen parala-
rı, kumbaraya atarak biriktirirdik. Tutumlu olmak, har vurup har-
man savurmamak öğretilirdi biz çocuklara. Okulumuza yürüye-
rek gider gelirdik. Birçok evde ekmek bile satın alınmaz, annele-
rimiz ekmek pişirirdi. Hastalandığımızda ninelerimizin, anneleri-
mizin hazırladığı bitkisel ilaçlarla iyileşirdik çoğu kez. Babalarımı-
zın öyle her zaman doktora ilaca verecek parası olmazdı.

Şimdiki çocuklar ünlü markalardan giysi, ayakkabı giyiyor. 
Okula servis araçlarıyla gidip geliyor. Yiyip içtikleri şeyler yüzün-
den obezite hastalığıyla karşı karşıya. Odalara kapanıp internetten 
oyun indiriyor, gece gündüz onunla oynuyorlar.

Oysa bizlerin yetişme çağında elektriksiz birçok ev vardı. Ço-
cuklar gaz lambasının yetersiz ışığı altında ders çalışırdı. Yine de 
o gaz lambası ışında okuyan çocuklar arasından bilim adamları, 
sanatçılar, devlet adamları, yöneticiler, işadamları, generaller, yar-
gıçlar, hekimler çıkardı.

Bugün dershanelere gitmeyen, yabancı dil öğrenmeyen, iki 
üniversite bitirmeyen çocuklar, geleceğe umutla bakamıyor. Üni-
versite bitirdiği halde iş bulmakta güçlük çeken gençlerin sayısı 
günden güne artıyor.

Bütün bunları göz önünde bulundurunca, galiba bizler daha 
şanslı bir çocukluk çağı geçirdik demekten kendimi alamıyorum. 
Bizlerin bilgisayarı, cep telefonu, marka giysileri olmadı ama; he-
men hepimiz, eriği evimizin bahçesindeki ağaçtan koparıp da ye-
dik. İçtiğimiz süt paketlenmiş süt değil, taptaze sağılmış, çayır ko-
kulu, katıksız inek, koyun, manda sütüydü!

Tek kusurumuz, şimdiki çocukların da bizler gibi doğal bir çev-
rede büyümeleri için bu yönde yeterli çabayı göstermemiş olmamız! 
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Burada Bülbül Ağlamış

Yaz gelince, annem, bahçedeki yaşlı dut ağacının dalına salın-
cak kurardı. İlkyazla birlikte ağaç canlanır, yaprakları açılıp bü-
yürdü. Yeşil yapraklar arasında beliren küçücük dutların olgun-
laşması için bir iki ay daha beklemek gerekirdi. Gür yapraklarıy-
la dut ağacının çevresi gölgelik olur, annem de sandalyesini, min-
derini o ağacın altına taşır, ben salıncakta sallanırken o da elindeki 
işini yapardı. Arada bir, yapraklar arasında büyüyen dutları ince-
ler, ne zaman olgunlaşacaklarını anlamaya çalışırdı. Bazen bir yap-
rak koparır daldan, bana verirdi onu. “Bak” derdi. “Bu sabah, bu-
rada bülbül ağlamış!”

Heyecanla koşup alırdım annemin elinden o yaprağı! Çocukça 
bir merakla, gözyaşı döken bülbülü görmek için can atardım. Da-
marlı yeşil yaprak üzerinde birbirine yapışık petek gözlerini an-
dıran damlacıklara bakar, bakardım. Damlacığın içinde, ağlayan 
bülbülü görecekmişim gibi. 

“Bülbül niye ağlar, anne?”

“Bir derdi olmalı!”

“Bülbül insan mı ki, derdi olsun?”
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“Ne bileyim, oğlum? Herkesin kendince bir derdi, bir sorunu 
vardır. Bülbülün derdi de kendine göre. Bak şu evlere: Her çatının 
altında kim bilir ne sorunlar yaşanıyor şimdi...”

Çevredeki evlere, çatılara, bacalara bakar; bacalardan tüten, an-
nemin görüp de benim göremediğim dertleri görmeye çalışırdım.

Sonra annem kendi işine koyulur, ben de dut dalında ağlayıp 
gözyaşları yaprak üzerine düşen bülbülü düşlerdim… Bahçemiz-
deki ağaçların dallarına konan kuşları gözetler, aralarında bülbül 
varsa, ağlayıp ağlamadığını görmek isterdim. 

Evimizin arkasındaki o avuç içi kadar bahçede ne çok ağaç var-
dı… Elma, ceviz, kayısı, ayva, erik, kızılcık, ark boyunca sırala-
nan söğütler, kavaklar, dişbudaklar... Yaşlı elma ağacı her bahar 
pembe çiçekler açar, gelgelelim meyvesi ekşi ve kurtlu olurdu. Bir 
hayrını görmezdik elmalarının, yine de onu kestirmeye kıymaz-
dı babam. Gökyüzüne doğru yükselen ceviz ağacının dallarında 
sincaplar oynaşırdı; onlardan birini ele geçirmek için çıldırırdım! 
Ama ne mümkün? Annemden gizli, elime bir taş alır, ağacın çev-
resinde dört dönerdim, bir punduna getirip savururdum taşı. Taş 
elimden fırlar fırlamaz, sincap ceviz dalları arasında gözden yiter, 
asla tutturamazdım. Annem hayvanlara taş atmamı hoş karşıla-
mazdı. “Yuvada bekleyen yavruları vardır; anneleri ölürse onlar da 
açlıktan ölür!” diye uyarırdı beni.

Kızılcık ağacı sarı çiçeklerle donanırdı yaz başında. Sonra çi-
çeklerin içinden yeşil meyveler çıkardı. O yeşil meyvelerin olgun-
laşıp kırmızıya dönüşmesi için üzerinden bütün bir yaz mevsimi 
geçerdi. Pembe çiçekler açan ayva ağacının meyveleri daha da geç 
olgunlaşırdı. Kahverengi tüylerin kapladığı ayvalar irileşinceye 
dek mevsimler döner, güz soğukları başlardı.

En erken büyüyen meyveler kayısıyla erikti. Pembe, beyaz çi-
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çeklerini döker dökmez, topluiğne başı gibi beliren meyveleri gün 
gün büyür, mayıs ayında çağlalarını yerdim. 

Ağaçların alt dallarını bir değnekle eğer, benekli kayısı, parlak 
erik çağlalarını adeta yolarcasına koparırdım.

Ağaçların altında dökülmüş yaprakları görünce, annem yine 
çağla kopardığımı anlardı. 

Meyvelerin olgunlaşmasını beklemek gerektiğini söylerdi boy-
na. “Ağaçların da bir canı var, çocuğum!” derdi. “Dalını eğip kırar-
san canı yanar, gelecek yıl meyve vermez!”

Çocukluk bu ya, annemin öğütlerini bir süre aklımda tutar, 
sonra yine şeytansı bir dürtüyle bu sözleri unutarak çevremizde-
ki canlıları ele geçirmek için çabalardım. Bunu yaparken de, söyle-
meye dilim varmıyor ama, bazen onlara zarar verirdim!

Annemin, çevremizde, bizlerle birlikte yaşayan, hayatımıza 
canlılık katan ağaçları, hayvanları koruma konusunda titizlenme-
sinin ne kadar anlamlı olduğunu kavrayabilmek için daha çok bü-
yümem gerekirmiş meğer…

Bahçemizin alt yanından büyük bir dere geçiyordu. Bahçenin 
toprakları birdenbire yar’a dönüşüyor;  dereye doğru inen küçük 
bir uçurumu andırıyordu. O küçük uçurumun başında bir sıra di-
kenli, bodur çalıları andıran böğürtlenler yetişmişti kendiliğin-
den. Her yıl yeni sürgünlerle beslene beslene, kalın bir set oluştur-
muştu böğürtlenler. Oraya yaklaşmak da, böğürtlen koparmaya 
kalkışmak da kesin olarak yasaktı! Hem dikenlere takılmak, hem 
de aşağıda derinliği belirsiz, suları bulanık dereye yuvarlanmak iş-
ten değildi.

Bir gün o, yaklaşılması yasak, dikenli ağaççıkların arasından bir 
kuşun hızla çıkıp uçtuğunu fark ettim! Çalılıktan çıkmasıyla uçup 
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gitmesi bir olmuştu. Yine de rengârenk tüyleriyle, o güne dek gör-
düğüm kuşların hiçbirine benzemediğini anlamakta gecikmedim. 
Küçük, avucumun içine sığacak kadar küçük bir şeydi. Ama par-
lak ve renkli tüyleriyle bir alev topuydu sanki!

Birden onu yakalama, avuçlarıma alma, tüylerini sevme iste-
ğiyle yanıp tutuşmaya başladım! Benim olmalıydı o masal kuşu! 
Belki de, annemin bülbül dediği kuştu bu. Ah, evet, o kuştu; gün 
ağarırken gelip de dut yaprağına gözyaşlarını döken…

O gün bahçede kendi başımaydım. Keşke annem de orda olsay-
dı; onun varlığı, içimde beliren ele geçirme, sahip olma tutkusunu 
engellerdi kuşkusuz.

Sık böğürtlen dallarının birbirine sarılarak set oluşturduğu 
yere iyice yaklaştım. Çalılığın içlerini araştırmaya koyuldum. Di-
kenlere takılma, dereye yuvarlanma olasılığı umurumda bile de-
ğildi. O an tek istediğim, o büyülü kuşu ele geçirmekti!

Çalılığın içindeki yuvanın yerini belirlersem, oturur, onun yu-
vaya dönmesini beklerdim. Gelince de, nasıl olsa yakalamanın bir 
yolunu bulurdum.

Çok geçmeden, kurumuş dikenli dalların rengindeki kuş yuva-
sının yerini keşfettim! Çünkü, küçük bir yarımküreyi andıran, sa-
man çöpleriyle, ot saplarıyla örülü yuvanın içinde iki tane kuş yav-
rusu vardı. Yavrucuklar hiç durmaksızın cik cik sesler çıkarıyor, 
yerlerini belli ediyorlardı.

Bugün bunları anlatırken hâlâ içim sızlıyor…

O, el ayak değmeyen, küçük uçurumun başındaki dikenli dal-
ların arasını güvenli bulmuş olmalı ki, gelip oraya yuva kurmuş-
tu kuşcağız!

Gürültülü ayak seslerimi işiten yavrucuklar kuşkusuz korku 
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içinde çığlık atıyor, annelerini yardıma çağırıyorlardı! Ama ben bu 
yardım çığlıklarını, kuş cıvıltısı sanıyordum; ne kötü!

Yuvanın içindeki minik bedenleri henüz tüylenmişti. Havaya 
dikilen başları minicik, tırnak ucu kadar gagaları sapsarıydı. Hiç 
durmadan ötüyorlardı. Neredeyse göz göze bakışıyorduk yavru-
cuklarla. Ben onlara yaklaştıkça cik cik sesleri daha da artıyordu. 

Önce dikenli dallar arasından kolumu uzattım yuvaya doğru. 
Bir karış daha ötede kalıyordu. Yavrucuklar can korkusu içinde 
hem bağırıyor, hem de birbirlerine sokuluyorlardı.

Bu arada anne kuş da ortaya çıktı. Belki yavrularının sesini işit-
miş, ölümü göze alıp onların yardımına koşmuştu. Belki de minik 
kuşların sarı ağızlarından içeri atacağı bir böcek, bir sinek bulup 
getirmişti. Yavrularının tehlike altında olduğunu görünce, büyük 
bir telaşa kapılmış, tehlikeyi, yani beni ordan uzaklaştırmak için 
başımın üstünden hızla geçiyor, beni gagalayarak korkutmaya ça-
balıyordu. Arada bir yakınlarda bir dala konup soluklanıyor, ora-
dan beni gözetliyordu. Ben yuvadaki yavrulara doğru kolumu uza-
tınca yine büyük bir korkuyla başımın üstünde hızlı turlar atıyor-
du. Bir yandan da çığlık gibi sesler çıkarıyordu anne kuş.

Yavruları tehlikeye düşmüş bir annenin yüreğinden kopan çığ-
lıkları, bir anneden başka kim anlayabilir ki? Yazık ki o an, anne-
min zaman zaman yinelediği öğütler aklıma bile gelmiyordu.

Anne kuşu ele geçirmeye çalışmaktansa, yuvada hazır bekle-
yen yavruları ele geçirir, onları besler, büyütürüm diye düşünmeye 
başlamıştım. Aptalca bir düşünceydi işte. Bir yavruyu annesiz bü-
yütmek mümkün müydü?  Bunu düşünemiyordum…

Çalılığa iyice yaklaşıp bedenimle biraz ittim. Dikenli dalların 
arasına girip çıkan ellerim çizilmiş, yol yol kanıyordu ama, buna 
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da aldırmıyordum. Anne kuş daha sık korku çığlıkları atarak başı-
mın üstünde çırpınıyordu şimdi.

Benimse tek korkum, çalılığa fazla yüklenip dereye yuvarlan-
maktı.

Bedenimi fazla eğmeden çalıların arasından yine uzattım; elim 
yuvaya değdi değecek… 

Ayağım kaymasın diye olduğum yere, adeta ayaklarımla tutun-
maya çalışıyorum…

Omzumu milim milim eğip, elimi değdirdim yuvaya; yuva ye-
rinden oynadı.

Anne kuşla yavrularının çığlıklarını artık duymuyordum bile.

Tuttum, tutuyorum derken yuva birden ters döndü!

Yavrular aşağıya yuvarlandı! Kurşun gibi hızlı bir dalış yaparak 
yuvarlanan yavrulardan birini kaptı anne kuş, onu hemen karşı kı-
yıdaki otların üstüne bırakıp öteki yavruyu kurtarmak için hare-
kete geçmişti. Ne yazık ki, göz açıp kapayıncaya dek ikinci yavru 
dereye yuvarlanmıştı! 

Bütün hevesim kursağımda kalmış, içimde şişip büyüyen istek 
balon gibi sönmüştü…

Yavruları ele geçirmeyi başaramadığım gibi onlara kötülük et-
miştim.

O günden sonra o, tüyleri rengârenk kuşu bir daha bahçenin 
çevresinde göremedim.

Anne kuş suda bata çıka akan yavrusunun ardından giderken, 
ben de düş kırıklığı içinde, suçlu ve suskun, eve döndüm.

Olanları kimseye anlatmadım; içimde, yüreğimin gizli bir kö-
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şesinde sakladım. Ama doğrusu, kendime sakladığım bu olayı 
içimden söküp atmayı da beceremedim... Hep gizli bir yara izi gibi 
taşıdım yüreğimde. Kimi gecelerde düşlerime bile giriyordu korku 
ve telaşa kapılmış, delice çığlıklar atan anne kuş! Gelip bahçede-
ki dut ağacının dallarına konuyor, orada ağlıyordu. Deli akan su-
lara kaptırdığı yavrusu için gözyaşı döküyor, damlacıklar inci ta-
neleri gibi, yaprakların üstünde donup kalıyordu. Bir yandan ağ-
lıyor, bir yandan yanık yanık şakıyordu. Onu öyle ağlar gördükçe 
kendimden utanıyordum. Kimi geceler, uykuda soluksuz kalmı-
şım gibi, yüreğimin üstüne bir ağırlık konulmuş gibi acı çekerek 
uyanıyordum. Kimileyin de kendimi küçülmüş, derenin suların-
da akarken görüyordum, Annem kıyıda çaresizlik içinde aktığımı 
görüyor, beni tutabilmek için kendini sulara atıyordu. Kirli, bula-
nık sularda kurtulmak için çırpınırken uyanıyordum. Uyandığım-
da her yanım terden ıslanmış oluyordu.

Uzun yıllar yakamı bırakmayan bu kara düşten anneme hiç söz 
etmiyordum.

Derler ki bülbüller, güller için ağlarmış. Ne büyük bir yalan! 
Bülbülü ağlatan insanoğlunun kendisidir. Kuşların yaşadığı yerle-
re göz diken, onlara yaşama alanı bırakmayan insanoğlu… Kuşla-
ra zarar verdikçe, kara düşler insanın yakasını hiç bırakmayacak. 

Derler ki, bülbüller gül için ağlarmış. Ne büyük bir yalan! Bül-
bülü ağlatan insanoğlunun kendisidir.



Mehmet Zaman Saçlýoðlu
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Kendi Çocukluğumuzu Anımsamak 
Çocuklarımıza Borcumuzdur

Yedi sekiz yaşımdan daha eskiye ait belleğimdeki görüntüleri 
toplasam iki elin parmaklarını aşmaz. Onlar da film gibi değil de 
fotoğraf gibi daha çok. Neden unuttum acaba? 

Mutlu muydum? Mutlu olmalıydım. Mutsuz olmamı gerektire-
cek önemli bir şey yoktu ki. Beş yaşımdayken bir yıl kadar babam-
dan ayrı kalmamın dışında önemli bir hasret çekmedim. Yiyecek 
yemeğimiz hep vardı. Evimiz de... Kışın soğuğunu ne zaman du-
yumsadıysam hemen ardından ısınma olanağını buldum, ne za-
man acıksam yiyebildim. Giyeceğim de vardı. Çoğu, kuzenlerimin 
eskimeden küçülmüş giysileri de olsa, çıplak değildim. Zaten o za-
manlar yerli malı kullanılır, israftan kaçınılırdı. 

İyi okullarda okudum da, iyi okumadım. Lisede kötü öğrenciy-
dim. Edebiyat ve resim derslerinin dışında hiçbir dersi severek ça-
lışmazdım. Hayal kurmayı severdim. Şansım yaver gitti de ken-
dime uygun bir eğitim aldım. Sanat okudum ve edebiyatla uğraş-
tım. Sanatın ve edebiyatın birçok meslek dalından ya da uğraştan 
daha güç olduğunu ve yoğun emek gerektirdiğini bilmiyordum, 
ama bilmediğim bir başka şey de, insanın sevdiği alanda çalışma-
sının mutluluğu sağladığıydı. Sevdiğim işi yaptığım için çalışma 
yaşamım bana güzel geldi. 
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Küçük bir ailemiz vardı. Dört kişiydik. Babamın işi çok ağırdı. 
Askeri yargıçtı. Dönemin koşulları gereği çok yıpratıcı davalarda yer 
aldı. Onun yıpranması bizleri de üzdü ve etkiledi. Annem her zaman 
babama destek oldu. Bizler, kız kardeşim ve ben her çocuk gibi bü-
yümeye çalışıyorduk, biraz bencil, biraz heyecanlı, biraz tepkili. Ço-
cukluk o yıllarda hiç geçmek bilmiyordu ama şimdi bakıyorum da 
parlayıp sönen bir kıvılcım gibiymiş. Üstelik çoğu ânı da unutulan…

Birkaç yakın arkadaşım vardı. Özellikle oturduğumuz apart-
mandaki arkadaşlarım. Onların yeri hâlâ ayrıdır bende. Bin yıl da 
rastlaşmasak, bir araya gelince eskisi gibi hissederiz, aynı biçimde 
konuşuruz, şakalı, eğlenceli.

Çocukluğum, çok güzel yıllarda geçti. 1960-70 arasında yani 
beş ve onbeş yaşlarım arasında Türkiye’nin en demokrat anaya-
sasının yürürlükte olduğu, dünyada ve Türkiye’de geleceğe umut 
beslendiği, çiçek çocuklarının, barışseverlerin, sosyalistlerin gü-
zel bir dünya özlemi içinde sevgiyi, barışı, eşitliği dünyaya, ülkeye 
yaymaya çalıştığı güzel günler. Ama alttan alta, birilerince, sonraki 
kötü günlerin planlandığı bir zamanmış da. Sonrasını da yaşadık, 
yaşıyoruz. Askeri darbeleri, baskıları, inancın siyasette kullanılışı-
nı, toplumun parçalanmaya çalışılmasını… Etnik ve dinsel ayrılık 
tohumlarının geleceğin çocukları üzerinde iyi etkileri olmayacak. 
Onlara daha çok iş düşüyor, daha çok barış, daha çok sevgi ve daha 
çok güven yaratmak. Eşit ve özgür olmaya daha çok çalışmak.

Biz savdık çocukluğumuzu. Bir ikinci çocukluk yaşarız belki; 
şanslıysak yaşamayız. Şimdi sıra başka çocuklarda. Her zaman ol-
duğu gibi. Hep yeni çocuklar olacak ve büyükler çocukluklarını 
unutacak. Oysa ne bu dünya bize verildi sonsuza kadar, ne biz-
den sonraki çocukların geleceklerini bozmaya hakkımız var. Ah 
bir anımsayabilsek çocukluktaki aklımızı…



86   | Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı

Peynir Gemisi Hayalle Yürür

Sıkılıyorum, sıkılıyorum, sıkılıyorum… 
Bir kitap olsa, bir defter, kalem, boyalar, ya da birkaç oyuncak, 

bir arkadaş, bir kedi, kuş… 
Hamam böceğine bile razıyım. Süpürgeliğin arasından çıksa; 

odada dolaşırken izlesem. Benim baktığımı görünce hareketsiz 
kalsa, gözlerimi çevirince devam etse hızlı adımlarına… Bir ha-
mam böceği olsa en azından bir saat oynarım onunla.

Babamın hastalığı ne zaman geçecek? Ne zaman artık hastane-
lerden, kaplıcalardan kurtulacaklar annemle birlikte? Babam has-
taneye yattığında annem de onunla gidiyor. Kaplıcaya da… O za-
man ya anneannem geliyor bizimle kalmaya ya da yaz mevsimiyse 
biz İstanbul’a gidiyoruz Ankara’dan. 

İstanbul… İki yakasında iki ev…
Anneannemlerin yazlık evi Şenesenevler’de. Bostancının üst-

leri. İçinde meyve ağaçlarıyla, kedileriyle, kelebekleriyle geniş bir 
bahçe var çevresinde. Teyzem ve dayım da orada kalıyor yazın. Kız 
kardeşimi onlara bırakıyor annemler. Anneannem kardeşimi ben-
den daha çok seviyor. Teyzemin ve dayımın bisikletleri var. Gece-
leri farlarını yakıp kardeşimi de önlerine oturtup Bostancı’ya çay 
içmeye iniyorlar. Gündüz de Bostancı plajına. Kardeşim bıcır bıcır 
bir kız. Bilmiş bilmiş konuştukça herkes gülüyor. Sonra bana bakı-
yorlar göz ucuyla, kıskanıyor muyum diye.
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Babaannem de beni seviyor. Baba tarafındaki kadınlarda ne-
dense bir erkek çocuk kayırması var. Kızlar ikinci sınıf. Anne tara-
fımda ise tersi... Babaannemlerin evi Beşiktaş’ta, çarşı içinde. Köy 
içi, Çelebioğlu Sokak no. 9. Bu adresi hiç unutmam. Büyükbabam 
kaybolursam evi bulabileyim diye ezberletti. Küçük amcam baba-
annemlerle birlikte yaşıyor. Bekar... İşten çıkınca arkadaşlarıyla iç-
meye gidiyor, gece eve geç geliyor. Çok iyi ve yumuşak bir insan, 
ama nedense hep hüzünlü, düşünceli. Bir derdi var da anlatamıyor 
gibi. Ben de onlarda kalmaktan mutluyum. Ev kitap dolu. Dergi-
ler de çok. Tef dergisi, Akbaba, Hayat Mecmuası, romanlar, öykü-
ler, şiirler... Amcam çok okuyor. 

Oysa bu evde hiçbir şey yok. Bomboş bir ev sanki. Yalnızca ma-
salar, sandalyeler, koltuklar, halılar, içinde ne olduğunu bilmedi-
ğim ve açmamın hiç doğru olmayacağını bildiğim dolaplar.

Bir evde kitap olmaz mı? Neden yok? Duvarda bir Kur’an var, 
gümüş bir kılıf içinde asılı. Onu da verseler bile okuyamam. Ga-
zete de almıyorlar. Radyo var ama yalnızca büyük dayının istedi-
ği zamanlarda açılıyor. 

Nasıl bir ev burası? İki genç kadın var, adları yok sanki. Ablalar 
yalnızca. Tabii adlarını biliyorum da hep karıştırıyorum. Hangisi 
Sebahat, hangisi Semahat? Necdet Ağabey var bir de. Ablalardan 
daha genç. O da çok iyi bir insan. Güler yüzlü. Beni de çok seviyor. 
Aslında hepsi çok seviyorlar ama büyükbabam tembih etti. Onlar-
dan hiçbir şey istemeyeceksin, çok ayıp, bir hafta idare et, hastane-
den çıkınca seni alacağız, dedi. 

Babamlar gittikten bir gün sonra amcam eve gelip doktorun 
büyükbabamı hemen hastaneye yatırmak istediğini söylemişti. 
Acilmiş. Büyükbabamın öksürükleri arttı son zamanlarda. Ben 
de başlarında ayrı bir yüküm. Bari oğlanı Beşir’lere götürelim bir 
hafta idare ederler, babasına da bir şey duyurmayalım, zaten kap-
lıcada canıyla uğraşıyor, dedi babaannem gece. Ertesi sabah am-
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cam beni alıp Beylerbeyi’ne getirdi, durumu anlattı. Sevgiyle kar-
şılandım. Yanaklarımı okşadılar, öptüler. Ben de onları seviyorum. 
Amcam babaannemi ve büyükbabamı hastaneye götürmek üzere 
çarçabuk ayrıldı yanımızdan.

Beşir Dayı, büyükbabamın dayısının oğlu. Beylerbeyi’nde yaşı-
yorlar. Evleri cadde üstünde köşe bir daire. Büyük dayı sabah kah-
valtıdan sonra pencerenin önündeki koltuğa oturuyor. Kahvesini 
burada içiyor höpürdeterek. Geleni geçeni izliyor camdan. Hiç ko-
nuşmuyor. Haber saatlerinde radyoyu açıyor. Kimi zaman da saa-
tine bakıp düğmeyi çevirdiğinde, “şimdi yurttan sesler” diyor su-
nucu kadın. Türküler bitince radyoyu kapıyor dayı.

Ablalar odalarında oluyorlar hep. İkisi bir odada kalıyor. Onla-
rın odasındaki radyo hep açık, ama sesi kısık. Ellerinde ya bir di-
kiş, ya bir işleme oluyor. Çeyiz hazırlıyorlar. Sabahtan akşama ka-
dar çeyiz hazırlıyorlar. Bazen evi silip süpürüyorlar, ikisi birden, 
hızlı hızlı. Biran önce işleri bitsin de odaya gidelim, işimize devam 
edelim diye. Sanki biri hemen gelip isteyecek onları ve çeyiz kim-
se gelmeden bitmeli. 

Deniz kıyısında, iskeleye yakın küçük bir lokantaları var. Bir-
kaç tür ev yemeği yapıyorlar. Malzemeyi büyük dayının karısı ge-
ceden hazırlıyor, sabah Necdet Ağabey iki koca tencerenin için-
de dükkâna götürüyor. Orada ateşe koyuyorlar yemekleri. Sabah 
kahvaltı da veriyorlar lokantada. Bir yardımcıları var, garsonluk, 
bulaşıkçılık yapıyor. Öğleyin, yemekler tükenince bulaşıklar yıka-
nıp dükkân temizlendikten sonra yalnızca çay ve kahve servisi ka-
lıyor. O günkü dondurma bitinceye kadar dükkânın önünde otu-
rup komşularla sohbet ediyorlar. Annesi öğleye doğru gelip yar-
dım ediyor, işler hafifleyince eve, büyük dayının yanına gidiyor. 
Akşam yemeğinden hemen önce Necdet Ağabey de sabah getirdi-
ği tencereleri toplayıp eve dönüyor. Dükkân akşamları açık değil.  

Bu evde neden hiç kitap yok, kâğıt yok, kalem yok? Amcam ne-
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den düşünüp de benimle birlikte buraya birkaç kitap getirmedi? 
Böyle olduğunu bilsem ben gelirken beş on kitap alırdım hiç ol-
mazsa. Ne bileyim kitapsız bir ev olacağını…

Çok ama çok sıkılıyorum. Ablaların odasına gidiyorum kimi 
zaman. Başları işlerine eğik, kendi aralarında bile konuşmadan 
radyo dinliyorlar. Kendi başlarına hayaller kuruyorlar. Kim bilir 
neler var hayallerinde. Birbirlerinin hayallerini bilmiyorlar. Arada 
bir büyük dayı sesleniyor, kızlar, diyerek. İkisi birden koşuyor, ba-
baları ne isterse hemen yapıyorlar. Bazen babaları yalnızca birin-
den bir şey istiyor, o zaman öteki soruyor kardeşi geri döndüğün-
de, ne istiyormuş? diye. Bir sözcükle cevaplıyor giden: Su…

Büyük dayının yanına gidiyorum. Bana bakıp gülümsüyor. Na-
sılsın evladım? diyor yavaşça. İyiyim dayı, diyorum, karşısında-
ki koltuğa oturmuş, ellerimi bacaklarımın altına iki yandan sok-
muş, öne arkaya sallanarak. Ben de onun gibi sokağa bakıyorum. 
Otomobiller geçiyor, insanlar yürüyor, evin hemen altında oto-
büsler durup kalkıyor. Birileri biniyor, birileri iniyor. Ama hepsi 
o kadar işte. Sekiz yaşındaki bir çocuk için yetmiyor. Bir şey yap-
mak istiyorum. Biraz kâğıt olsa, biraz boya kalemi. Şu dışarıda ge-
len gidenleri çizsem. Ablalar bana soruyorlar bir şey ister misin 
diye, ama büyük babam kesinlikle hiçbir şey isteme, ayıptır, dedi 
ya... Yoksa söylerdim, kâğıt kalem, kitap, bir arkadaş… Komşunun 
oğlu gelse hiç olmazsa, onunla oynasak, ama dayılar onu sevmiyor. 
Her yeri karıştırıyormuş. Bunu özellikle mi söylediler acaba, ben 
de böyle bir şey yapmayayım diye? 

Üçüncü akşam çekinerek Necdet Ağabey’e soruyorum, beni 
de dükkâna götürür mü ertesi gün? Gülümsüyor, olur anlamın-
da başını sallıyor, ama annesi karşı çıkıyor. Önümüz deniz evla-
dım, emanet çocuk, Allah saklasın düşse ne yaparız? Bir sessiz-
lik oluyor, konu kapandı. Yine de ertesi gün bir ara Necdet Ağa-
bey gelip beni alıyor. Öğleden sonra işler azalmış, annesi izin ver-



90   | Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı

miş. Yanı başlarından hiç ayrılmayacağım, deniz kenarına yaklaş-
mak da yok…

Sevinçle ayakkabılarımı giyiyorum. Necdet Ağabey elimi tu-
tuyor dükkâna gidinceye kadar. Dükkânın önündeki sandalyele-
re oturuyorum. Necdet Ağabey bana bir külah dondurma veriyor, 
kaymaklı. Zaten yalnızca kaymaklı dondurma yapıyorlar saf süt-
ten. Burası ne güzel… Önümüzde küçücük, havuz gibi bir girin-
ti var. İçinde balıkçı kayıkları. En arkadaki çıkacak olsa, öndekile-
ri bir kenara çekiyorlar, birbirlerine yol veriyorlar. Onları izlemek 
çok zevkli. Bir balıkçı Necdet Ağabey’e takılıyor beni gösterip, se-
nin oğlan mı, diye. Necdet Ağabey onlara hiç kızmıyor, hep gülü-
yor, hepsine ayrı ayrı cevap yetiştiriyor. Kayıkların olduğu havu-
zun deniz kıyısında birkaç kişi sıralanmış balık tutuyor. Ellerinde 
sazdan kamışlar var. Küçük balıklar geliyor arada bir. Gümüş gibi 
parlıyorlar. İçim gidiyor, bir kez de ben tutabilir miyim, diye soru-
yorum Necdet Ağabey’e. Bakarız,  diyor. 

O bakarız yanıtı yok mu? O umut… Artık gözüm Necdet Ağa-
beyde. Sandalyesinden her kalkışında beni çağıracak, oraya gire-
ceğiz diye bekliyorum. Orası, balık tutulan yer, en çok on met-
re önümüzde. Zaten küçücük bir alandayız. Bir evin bahçesinde 
gibi… Herkesin birbirini tanıdığı, birbirini sevdiği, yardımlaştığı 
bir bahçe, Boğaz’ın kıyısında.

Hiç müşteri gelmese diyorum, artık kimse gelmese de Necdet 
Ağabey elimden tutsa, beni şu birkaç adım ileriye götürse. Teyze, 
Necdet Ağabey’in annesi, adını bilmiyorum, söylenmesi güç bir 
ad. Kimse de adıyla seslenmediği için öğrenemiyorum. Dayı ona, 
hanım, diyor, ötekiler de anne. Kimseyle de konuşmuyor  ki… 
Teyze, Necdet Ağabey’e içeriden arada bir sesleniyor. Çocuk ora-
da mı, diye. Merak etme anne, diyor Necdet Ağabey her defasında.

Neredeyse eve döneceğiz, balıkçılar da birer ikişer ayrılıyorlar. 
Bir adam kaldı yalnızca betonun üstünde. Necdet Ağabey, gel, di-
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yor bana; fırlıyorum. Birlikte adamın yanına gidiyoruz. Adam bir 
şey sormadan kamışı bana veriyor, elimi tutup, bak böyle yapa-
caksın. Yavaşça sağa, sonra sola doğru, yüzdürürcesine çekecek-
sin oltayı, diyor. Beş on kez dediği gibi yapmama fırsat kalmadan, 
dükkânın önünden teyze sesleniyor, Necdet Ağabey elimden tutu-
yor, oltayı adama uzatıyorum, eve dönüyoruz. Teyze, balık tuttun 
mu, diye soruyor yolda. Duymazdan geliyorum. 

Sabah yine her şey aynı başlıyor. Bir tek fark var. Uyanmadan 
hemen önce düşümde kocaman bir balık yakaladım. Kendi bo-
yumdan büyük. Hiç karşı koymadı. Ayaklarımın dibine uzandı, 
ölmedi, benim balığım oldu. Kahvaltı için uyandırdıklarında ba-
lık bana bir şeyler söyleyecek gibiydi. Öğrenemedim. Bütün gün 
onu düşündüm, ne söyleyecekti, neden kendi isteğiyle gelip benim 
oltama takıldı diye. Bunları düşünürken zamanın nasıl geçtiğinin 
farkına bile varmamışım. Öğle oldu, akşam oldu, gece, balığı yine 
gördüm düşümde. Beni aldı denize götürdü, gezdirdi. Uyandığım-
da bu gezinin mutluluğuyla sarhoş gibiydim. O gün de zamanın 
nasıl geçtiğini fark etmedim. Öyle oturdum koltukta ve dışarıyı iz-
ledim büyük dayının karşısında, ama gözümün önünde hep ba-
lık vardı, onunla gezdiğimiz yerler vardı, denizin diplerinde, ıssız 
adalarda, sonsuz okyanuslarda. 

Balık artık yaşamıma girmişti. Kocaman gözleriyle, parlak pul-
ları, sarı uçlu tül gibi yüzgeçleriyle gündüz ve gece düşlerimi dol-
duruyordu. Sıkılmama izin vermiyordu. Beni başkalarıyla tanıştır-
dı geçen yıllar içinde. Binlerce arkadaşım oldu düşlerimde, binler-
ce yer, binlerce hayvan, binlerce yaşanmamış ama yaşanmışçasına 
canlı anlar. Artık hiç sıkılmıyordum. 

“Oğlum sen ne yapıyorsun orada öyle? Sıkılmıyor musun, boş 
boş duruyorsun saatlerdir…”

Babam odamın aralık kapısına başını dayamış bana bakıyor. 
Yatağımdayım, sırtımı duvara yaslamış oturuyorum. Sesini du-
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yunca irkilip yüzüne bakıyorum. Kısık bir sesl, utanarak:
“Sıkılmıyorum,” diyorum. 
Babam, yüzünü buruşturuyor, başını iki yana sallıyor sesini 

yükseltmeden:
“Ödevin yok mu oğlum, sınavın yok mu, hayal dünyasında gi-

bisin. Hayat böyle miskinlikle geçmez,” diyor.
Yanıtlamıyorum.  Hayat mı? Ne demek o? Ben daha lise birde-

yim, iki yıl buradan var, ardından üniversite var, daha çok uzun 
yıllar var. Şimdi hayal kurmak güzel. Sonrasını nasıl düşüneyim?

“Kime çekmişsin bilmem ki…” “Bir şey yapmıyorsun, nasıl sı-
kılmazsın böyle boş oturmaktan? Peki ne düşünüyorsun?” Beni 
anlamaya çalışıyor babam. Her zaman böyle iyiydi. Kızmak değil 
anlamak… 

“Bir kitap okumuştum onu düşünüyordum,” diyorum başım-
dan savmak için. Oysa hayal kuruyordum. Bir düş yazar gibi. Ba-
lığın dünyasındaydım.

Annem içeriden babama sesleniyor da kurtuluyorum. Giderken:
“Canım yavrum, otur da dersini çalış,” diyor. “Dünya hayaller-

le dönmüyor.” 
Annem durumun farkında. Babama benim de duyabileceğim 

bir sesle:
“Bir saatten fazla oldu. Öylece oturuyor. Canı sıkılmıyor mu? 

Bir derdi mi var bu çocuğun, âşık mı oldu yoksa,” diye soruyor. 
Babam yanıtlamıyor. Bir ders kitabımı isteksizce aralarken düşü-
nüyorum.

Bir dünya olmalı, hayallerle dönen bir dünya… Bir gün bulaca-
ğım belki de; balığın sayesinde…



Âlim Kahraman
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Biyografime Resmî Olmayan Bir Başlangıç

Kula’nın bir köyünde doğdum; yıl 1956. Annem bir yün kilim 
dokuyormuş bana hamileyken. Bir köşesine o yılın tarihini de do-
kumuş. Artık ne annem hayatta ne de ailemin diğer bireyleri ba-
bam ve ağabeyim.. Fakat o yün kilim onca badireleri aşıp bugünle-
re ulaştı, evimde duruyor bir anı olarak.

Nüfus kütüğüne bir süre sonra kaydettirmiş dayım bizi; yani 
ağabeyim ve beni. Ağabeyim 1952 doğumluydu. Kula’daki nü-
fus memuru kayıt yaparken sormuş: İkiz yazıvereyim mi ikisi-
ni? Yani beni de 1952 doğumlu yazacak. Yok, demiş dayım, birisi 
daha küçük. Bu beyan üzerine beni biraz daha küçük yazmış me-
mur: 01.01.1954. Hangi ayın hangi gününde doğduğumu bilmi-
yorum. Annem hayattayken birkaç kere sormuştum: Söyledikle-
rinden birini yukarıda yazdım; yün kilimi dokurken bana hami-
leymiş. İkincisinden ne sonuç çıkarılabilir gelin beraber düşüne-
lim: “Kuzular doğarken doğdun.” Kuzular, aklımda kaldığına göre, 
Ocak ile Mart ayları arasında doğarlar.

Çocukluğumun ilk on bir yılı doğduğum köyde geçti. İlko-
kulu orada bitirdim. İlk öğretmenimin adı Mehmet Saygılı’ydı. 
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Beyaz saçları vardı. Kısa bir süre okudum onda. Sonra Mehmet 
Aytekin’in öğrencisi oldum. 

Okula başlamamın da tuhaf bir hikâyesi var. Ufak tefek bir ço-
cuktum. Ağabeyim okula gidiyordu. Ben de okula gideceğim, diye 
başının etini yiyip duruyordum annemin. Sorunu, evimizin önün-
deki fırına ekmek pişirmeye gelen Mehmet Aytekin öğretmenin 
eşi Fatma Hanım çözdü: Ağabeyinin eski önlüğünü biraz düzelt o 
da gidip gelsin, dedi. Öyle yapıldı. Yani fasulyeden başladım oku-
la. Bu, okulda belli olmuyordu. Ben de herkes gibi derslerimi çalı-
şıyor, ödevlerimi yapıyordum. Fakat birinci dönemin sonunda sı-
nıf arkadaşlarım karne alırken bana karne verilmeyince işin ren-
gi değişti. Çok kötü bir vaziyette eve dönüyordum. Bir yakınımız 
yolda karnemi sormaz mı! Zaten iyice doluydum, taşmak için son 
damlayı bekliyordum. Eve kadar ağlaya ağlaya gittim. 

Sözü uzatmayayım, nüfus cüzdanımı istedi öğretmenim. Ora-
ya bakınca ne görsün; benim okula kayıt yaşım gelmiş de çoktan 
geçmiş. Aman Asiye Hanım, dedi anneme; bu çocuğun kaydını 
hemen yapmamız lazım. Böylece okulun gerçek öğrencisi oldum, 
hem de birinci yılın başından itibaren. Diğer öğrencilerden far-
kım şu oldu: Birinci dönemin notlarını ikinci döneminkilerle be-
raber öğrenebildim.

Eğer çocukluğumu ortaokul yıllarıma kadar uzatacak olursam 
bir ucu Kula’ya, oradan da Manisa’ya uzanır. 

İşte böyle.. Üç yüz kelimeyi biraz aştım.
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Alabacak

Evimiz köyün alt başındaydı. İki katlıydı. Önünde bir avlusu, 
fırını, fırının biraz yukarısında da samanlığı vardı. Samanlığın bi-
tişiğinden dayımın evinin duvarı başlıyordu. Köyde evler genel-
de iki katlıydı. Üst katlar bizler içindi. Alt katlarda ise hayvanları-
mız barınırdı. Bizim ev, büyük dedem –babaannemin babası- Hacı 
Arif ’ten kalmıştı. Her bir düzeni yerli yerindeydi. “Kesik” dediği-
miz büyükçe bir bahçenin içindeydi. Eğimli bir yamaca kurulmuş-
tu. Üst taraftaki sokaktan girilen düzayak kat, kesiğin bulunduğu 
alt taraftan bakınca ikinci kat oluyordu. Avlu duvarlarının birin-
deki kapıdan, yedi-sekiz basamaklı bir merdivenle kesiğe iniliyor-
du. Soğanımızı, sarımsağımızı oraya dikerdik; kabağımızı, doma-
tesimizi turfanda orada yetiştirirdik. Bir iki karpuz-kavun köke-
ni, aralara serpiştirilmiş mısırlar mutlaka olurdu. Yumuşak top-
raklı bir köşesinde patatesler her yıl yeniden boy verirdi. Yeşil pa-
tates dallarının dibini kazmak, orada köklerin uçlarındaki yumru-
ları bulup çıkarmak biz çocuklar için büyük bir eğlenceydi. Üzeri-
ne yumurta kırılmış taze patates kızartması en sevdiğimiz yemek-
ti. Hacı Arif dede arıcıymış. Beki de geçmişte yaşanmış o hayat dü-
zeninin anısı olarak bize kadar ulaşmış bir iki kovan arı, bahçenin 
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yüksekçe bir köşesinde ballarını yapmaya devam ediyordu. Hazır-
ladıkları bal peteklerini her yıl kovandan çıkarmak başlı başına bir 
törendi. Bunun için büyük dedemden kalma, bazılarını annemin 
de bilmediği âletler kullanılırdı. 

Evimiz iki odalıydı. Odaların önünde, boydan boya uzanan, 
“hayat” dediğimiz yazlığı vardı; iki taraftan ufkumuz açıktı. Oda 
kapılarından başka, “hayat”taki bir diğer kapı da kilere açılıyordu. 
Sokaktan hayata girişte, dış kapının bitişiğine, balkon gibi bir çık-
ma yapılmıştı. Sahanlık dediğimiz bu bölümün bir tarafı dolaptı. 
İçine kap kacak konurdu. Ön tarafı boylu boyunca tezgâhtı. Bir ta-
rafında el ayak yıkanır, diğer tarafında kap kacak… Mutfak işleri 
de burada görülürdü. 

Kışın odada yatardık, yazın yatakları hayata sererdi annem. 
Kuşkanadı, hafif uykularımız olurdu. 

“Eski ev” derdik odalarımızdan birine, birinin adı da “yeni 
ev”di. Eski evde sürekli kalırdık. Davlumbazlı bir ocaklığı, “kaş” 
denilen üst kısımda, oymalı gözleri vardı. Ocaklıkta yanan meşe 
kütükleriyle ısınırdık kış aylarında. Yaz kış yemek pişirmek, su 
ısıtmak gibi işler için de bu ateşten yararlanılırdı. Yeni ev, gelen 
misafirler içindi. Hep düzenli ve hazır beklerdi; oranın eşyaları 
daha bakımlıydı. Girdiğimde bir ışıltı bulurdum içerde. Babamın 
askerden getirdiği süslü Çanakkale bardağı, iki yanına yerleştiril-
miş diğer boyalı seramik tabaklar kaştaki yerlerinden bana gülüm-
serlerdi. Ocaklığın üstündeki çıkmada şişesi silinmiş iki gaz lam-
bası emre hazır beklerdi.

Öteki oda, gün içinde saçılır dağılır, her gün yeniden süpürü-
lüp düzenlenirdi. Annem temizliğe, tertibe önem verirdi. Aslan 
yattığı yerden belli olur, derdi. Bununla bütün ev ve çevresini; hat-
ta tüm yaşam alanlarını kastederdi. Bahçede-bostanda, yolda-so-
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kakta akşama kadar özgürce koşar dolaşırdım. Fakat günün tozu 
pası üzerimizden silkelenmeden, duru sular ve Ömer Muharrem 
damgalı zeytinyağlı sabunlarla yüzümüz, elimiz ve ayaklarımız bir 
güzel yıkanmadan akşam sofrasına oturulmazdı. 

Annem, yalnız bizlerin ve üst katın temizliğinde titizlenmez-
di. Bir baştan öte başa avluyu, evin önünden geçen yolu da süpü-
rürdü. Eski evin altında hayvanlarımız barınırdı. Onların barına-
ğı da dip bucak elden geçerdi. Zemindeki birikintiler kürekle ka-
zınırdı önce. Sonra ahır süpürgesiyle bir güzel temizlenirdi orta-
lık. Öküzlerimiz ve eşeğimiz, evimizin işlerini bitirip akşam yor-
gun argın döndüklerinde süpürülmüş, havalandırılmış ve yemle-
ri tazelenmiş bir ahır bulurlardı; rahat ederlerdi yerlerinde. Onla-
rın da bizim üzerimizde hakları olduğunu söylerdi, büyüklerimiz. 

Yeni evin kilimi kaldırılınca kapaklı iki delik çıkardı ortaya. 
Her biri alt kattaki iki ambardan birine denk gelirdi. Harman ye-
rinden çuvallarla getirilen arpa ve buğday o iki delikten aşağıya 
boşaltılırdı. Kışın ihtiyaç oldukça alt kata iner sürme kapaklı kü-
çük haznelerden ihtiyacımız kadar alırdık. Bir kısmı un yapılmak 
için değirmene götürülürdü onların, bir kısmından bulgur kayna-
tılırdı. Zaman zaman pazara götürülüp çuval çuval satılırdı; para-
sıyla bazı ihtiyaçlar karşılanırdı. Hayvanların hakkı da unutulmaz 
bir kısmı onlara yem yapılırdı. Zamanı geldiğinde tohumluk arpa 
ve buğday da ambarlardan çıkarılırdı.

Hayvanlarımızın da bizim gibi birer adı vardı.  Öküzlerimizden 
birinin adı Alabacak’tı; diğerinin ise Süsken...  İkisi de iri, kemikli 
hayvanlardı. Süsken daha gençti. Çalışkan ve eve bağlıydı, fakat efe 
tabiatlıydı. Yanına yöresine yaklaşılmasını pek sevmezdi. Babam 
öldüğünden beri amcamdan başkasına başını tutturmazdı. Bir de 
anneme pek sesini çıkarmazdı. Alabacak daha yaşlıydı. İyi huyluy-
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du. Biz çocuklara bile munis davranırdı; boynunu, başını kaşıtırdı. 
Alabacak da Süsken de babamın birer yadigârıydı; öyle derdi an-
nem. Amcam kendi çocuklarıymış gibi oğlum derdi onlara. Ağus-
tos sıcağında, deste yüklü kağnıyı yokuş yukarı çıkarırken öküzler 
zorlanır, araba acı acı gıcırdardı. Amcam bir yandan övendireyle 
Alabacakla Süsken’i yönetir, bir yandan da yükü çekenlerin üçün-
cüsü de kendisiymiş gibi sözleriyle o ikisini yüreklendirirdi. 

Aslında Alabacak’ı anlatmak için almıştım kalemi elime; onun 
hazin ölüm hikâyesini.. Söz başını alıp gitmeden toparlayayım. 

Belleğimi tekrar tekrar yokladığım halde, bu emektar öküzün, 
bir gün hangi sebeple avlunun ortasında yatıp kaldığını bir türlü 
çıkaramıyorum. Kazaya uğrayıp bir yerini mi kırmıştı? Azgın bir 
hemcinsinin saldırısına uğrayıp ciddi bir boynuz yarası mı almış-
tı? Bilmiyorum. Onu avlunun ortasında büyük bir tevekkül için-
de yatarken hatırlıyorum sadece. Ancak, bu iki ihtimalden biri ge-
çerli olsaydı kırığını veya yarasını hatırlamam gerekirdi, diye dü-
şünüyorum şimdi. Belki de bir yaşlılık hastalığı takatten düşür-
müştü kendisini. 

Orada haftalar boyu yattı Alabacak. İş görmek bir tarafa, suyu-
nu içmek için çeşmeye, yemini yemek için ahıra kadar bile gidemi-
yordu. Yemi ve suyu önüne getiriliyordu. Fakat o, bunlara da   faz-
la iltifat etmiyordu. Belki biraz sudan içiyor; geviş getirip oyalan-
mak için bir parça da yem yiyordu. Günden güne zayıflıyordu. Ya-
pılacak bir şey olmamalı ki kaderine terk edilmiş gibiydi.  Sıcak-
tan ve sineklerden korunsun diye annemin gösterdiği gayretler bir 
yere kadar işe yarıyordu. Ayrıca, başka işleri dolayısıyla bütün il-
gisini de ona yöneltemiyordu. Biz çocuklar ise boynuzuna dokun-
mak, sırtını, boynunu kaşımak için yaklaşıyorduk yanına. Küçük 
hareketler dışında bir tepki vermiyordu. Annem bizi onun etrafın-
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da görünce kâh kızıyor, kâh merhametimizi uyandırmaya çalışı-
yordu. Rahat bırakın hayvanı, yazıktır, diyordu. Bir süre kendi ha-
line bırakıyorduk, Alabacak’ı; fakat sonra tekrar unutuyorduk bize 
yapılan uyarıları.

Hasta öküzümüzü her hatırlayışta içimde bir yara kanar. Bir se-
bebi, unutamadığım bir anısı var bunun. Yaz, diye beni dürten de 
budur belki. 

Alabacak’ın iyice takatten düştüğü günlerdeydi. Annemin or-
talarda görünmediği bir saatte arkadaşımla avluya, onun yanına 
indik. Bir kötülük yoktu aklımızda; başını, boynunu, sırtını okşa-
yacaktık. Bir de elimizi üzerine sürdükçe avucumuzda biriken o 
ipeksi tüylerini iyice yuvarlayıp küçük birer top yapacaktık kendi-
mize. Tekrar tekrar sırtını okşadık Alabacak’ın. Her seferinde tüm 
cömertliğiyle avucumuza bıraktı tüylerini. Bu okşamalar, güçten 
iyice düşmüş canına bir külfet yüklüyor muydu bilmiyorum. Her-
hangi bir tepki vermiyordu. Acı çekiyor gibi de değildi; öylece ya-
tıyordu. Bir süre sonra iki küçük ve değerli topumuz olmuştu. İki 
renk tüyün karışımı, yumuşacık ala toplardı bunlar.



Ayþe Sarýsayýn
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Benim de arkamda
Renkli taşlar olsaydı,
Çocukluğuma giden  yolu 
Bulmam kolay olurdu.
Behçet Necatigil

Arkamdaki Renkli Taşlar

Sıcak bir yaz gecesi. Geceyarısına doğru yazlık sinemadan ya da 
deniz kıyısındaki çay bahçesinden eve dönüyoruz. Yürümek istemi-
yorum, ölesiye uykum var. İki güçlü kol uzanıp havaya kaldırıyor 
beni ansızın. Babamın sırtındayım! Sıkıca sarılıyorum boynuna. 
Görüntüler birbirine karışıyor, sesler uzaklaşıyor. Hızlı adımların 
sarsıntısıyla irkilerek gözlerimi açıyorum ara sıra. “Düşer miyim?” 
korkusu gelip geçiyor. Düşecek olsam da, beni tutarlar nasıl olsa... 

Bir başka gece yolculuğu. Bu kez trendeyiz. Raylar sonsuza dek  
uzayıp gidiyor, ağaçlar, evler, sokaklar trenle birlikte hareket edi-
yor. Başımı cama yaslayıp karanlıkta kıpırdayan gölgeleri izliyo-
rum uyur uyanık. Trenin önceleri ürküten uğultusu, uyku ağır 
bastıkça tekdüze bir ninniye dönüşüyor. İstasyonlarda açılan kapı-
ların gürültüsüyle sıçrayıp başımı kaldırdığımda, çok tanıdık, çok 
sevgili bir yüz görüyorum. Sıcak bir kucakta olmanın rahatlığıyla, 
uykuya teslim oluyorum hemen. Bir süre sonra yatağıma yatırıla-
cağımı, şefkatli bir el üstümü örterken, yanağıma bir öpücük kon-
durulacağını ve yumuşacık bir sesin “İyi geceler!” diyeceğini bili-
yorum belki de... 

İlkokula başladığım yıl. Okumayı öğreneli birkaç hafta olmuş 
henüz. Evdeki tüm masal kitapları sırasını bekliyor odamda. Bol 
resimliler, ilk tercihim! Soğuk bir kış akşamı, ahşap evimizin en 
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iyi ısınan yeri olan oturma odasına yatırmışlar beni. Sobanın üs-
tündeki çaydanlıktan çıkan buharlar, yanan kömürlerin çıtırtıla-
rı... Ateşimi düşürmek için soğuk, ıslak bezler koyuyorlar alnıma, 
bileklerime. Ilık bir suda, ürpertiler içinde yüzer gibiyim. Kolla-
rımdaki küçük kırmızı lekelere bakarken dalıp gidiyorum. Alnım-
dan bir serinlik geçiyor, bir hışırtı duyuluyor sessizlikte. Sabaha 
karşı gözümü açtığımda, başucuma bırakılmış kitapçığı görüyo-
rum: Miki Fare! İlk çizgi romanım, geçirdiğim ilk çocuk hastalığı 
boyunca arkadaşlık ediyor bana...

Çocukluğumun en belirgin duygusunu, yaşarken farkında bile 
olmadığım, ancak çok sonraları kavradığım tek sözcükle tanımla-
yabiliyorum: Güven!

Çocuklukta yaşanılanların, adı konulamayan duyguların bir 
hayatın çizilmesinde ne kadar belirleyici olduğunu yaşayarak, ta-
nık olarak öğrendim, hâlâ da öğreniyorum. Çocukluğun derin ya-
raları asla kapanmıyor, iç hesaplaşmalar, öfkeler sona ermiyor, iz-
leri bir damga gibi taşınıyor hayat boyu. 

Çocukta güven duygusu yaratabilmenin, maddi koşullarla doğ-
rudan ilişkili olmadığına inanıyorum. Tüm olumsuzluklara rağ-
men bunu yapabilmek mümkün, yeter ki sevgi olsun, sevginin 
varlığı algılanır hale getirilebilsin! Tam tersine, çok iyi koşullar-
da yetişen çocukların da bu duygudan yoksun bırakıldığı, yaşadı-
ğı sürece bu eksikliğin açtığı onulmaz yaralarla boğuşmak zorun-
da kaldığı örnekler öylesine çok ki... 

Güven dolu bir ortamda, sevgiyle büyütülmek, bir çocuğa veri-
lebilecek en büyük armağan sanırım. 

Ya da bir çocuğun en doğal hakkı...

Ağustos 2010, Heybeliada
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Değerli dostum kertenkeleye...

Yeni Bir Hayat

Küçük kız sağına soluna bakındı, kimsenin onu izlemediğine 
emin olduktan sonra hızlıca yandaki koltuğa geçti. 

On iki yaşlarında, iyi giyimli bir çocuktu. Kızıl saçları, kalın iki 
örgü halinde uzanıyordu beline kadar. Burnunun çevresinde yo-
ğunlaşan çiller, muzip bir ifade veriyordu yüzüne.

Bakışları ürkekti oysa...

“Bir koltuktan ötekine geçtim, yeni bir hayatı seçtim,” diye mı-
rıldandı gözlerini sıkıca yumarak.

“Bir koltuktan ötekine geçtim, yeni bir hayatı seçtim!”

“Bir koltuktan ötekine geçtim, yeni bir hayatı seçtim!”

Aynı sözleri üç kez tekrarladıktan sonra gözlerini açtı, tekrar 
çevresine bakındı. Sıkışık trafikte dura kalka yol alan köhne oto-
büste, herkes kendi havasındaydı. 

Derin bir nefes alarak arkasına yaslandı. 

İneceği yere, beş durak vardı daha.  Az önce geçtiği koltuğun 
serinliğini doyasıya hissedebilir, yeni bir hayatı seçmenin sevinci-
ni yaşayabilirdi şimdi.
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Otobüse bindiğinden beri, bunu yapmak için fırsat kolluyordu. 
Küçük bir hamleydi alt tarafı, ama önemliydi. Kolay bir karar de-
ğildi, yeni bir hayatı seçmek! 

Okuldaki arkadaşlarından öğrendiği bir oyundan yola çıkmış-
tı. Birkaç kişi belli rolleri seçerek paylaşıyor, rollerine uygun olarak 
birbirleriyle konuşmaya başlıyorlardı. Öğretmense öğretmen gibi, 
öğrenciyse öğrenci gibi... Bir süre sonra da oyunu durdurup rolle-
ri değişiyorlardı. Temel kural, o rolü daha önce oynayandan fark-
lı bir karaktere bürünmek, onunla aynı sözleri söylememekti. Tek-
rarlayan yanıyordu, roller değişince, konuşmalar da değişmek zo-
rundaydı.

O önce çocuğu, sonra da anneyi oynamak isterdi hep...

Bir oyun gerçek hayata uygulanamaz mıydı?

“Yeni bir hayata geçeceğim, başka bir çocuk olacağım. Farklı 
düşüneceğim, farklı konuşacağım! Babam da başka bir baba ola-
cak o zaman, annem de, hatta abim de... Başka bir hayat yaşayaca-
ğız böylece, yeni bir hayat!” 

Denemeye değerdi...

Günlerce kurgulayıp durdu. Nerede, nasıl yapmalıydı? Okul 
dönüşünün, en uygun zaman olduğuna karar verdi. Eve başka bir 
çocuk olarak girmek, yeni hayatın başlangıcı olacaktı.

Dileğini üç kez tekrarlamak ise, anneannesi kimi duaları üç kez 
okuduğu için gelmişti aklına.

Bir kez daha çevreye göz attı. Koltukların ancak yarısının dolu 
olduğu otobüste, onunla ilgilenen yoktu.

Yeni yerine iyice yerleşti. Şoför frene bastıkça sarsılan okul çan-
tasını, düşmemesi için sıkıca yerleştirdi kucağına.

Ya birileri görseydi, sorsaydı neden yer değiştirdiğini, nasıl 
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açıklayacaktı? Bir şeyler uydurabilirdi elbette, otobüste yer değiş-
tirmek yasak değildi ki zaten! Hem yalan söylemenin sandığı ka-
dar güç olmadığını da öğreniyordu zamanla. Zorda kaldıkça kü-
çük yalanlar söylüyor, kendini korumaya çalışıyordu böylece...

Ancak yeni hayatta yalanlara da yer olmayacaktı! 

Ne demişti sınıf öğretmeni, babası son veli toplantısına geldiği 
gün: “Ne mutlu size, yanakları  kızaran bir kızınız var...”

Babası sesini çıkarmamış, gülümsemekle yetinmişti. Yeşil göz-
lerinde yanıp sönen kıvılcımları, ondan başka gören olmamıştı... 

İnce bir sızı geçti sırtından. Kıpırdandı. 

Sınıf öğretmeni haklıydı, kızarıyordu yanakları. Eskiden utan-
dığında kızarırdı yalnızca. Birisi onu övdüğünde, güzel sözler söy-
lediğinde... 

Yalan söyleyince de kızardığını, daha ilk denemesinde anlamış-
tı. Babası yalanını hemen o anda yakaladığında... 

Yine de vazgeçmemişti. Başka yolu yoktu ki...

Keşke abisi gibi olabilseydi, yanakları kızarmasaydı hiç! 

Belki büyüyünce...

Ne zaman büyüyecekti?

Bu düşünceleri kafasından uzaklaştırıp serinliğin tadını çıkar-
maya çalıştı. Hem yeni hayatta bunların hiçbirine gerek kalmaya-
caktı ki!

Kendisini inandırmak istercesine bir kez daha tekrarladı: “Bir 
koltuktan ötekine geçtim, yeni bir hayatı seçtim!”

Dört olmuştu! 

Anneannesinin, “Bir şeyi kırk kere söylersen olur,” dediğini ha-
tırladı ansızın. Kırka kadar yolu vardı demek ki...
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Aynı sözleri art arda tekrarlarken, bir yandan sayıyor, sayılar 
yükseldikçe rahatlıyordu. 

Her şey geride kalacaktı, kalmalıydı...

Noktalı virgülü yanlış kullandığı için, bugün öğretmeninden 
herkesin içinde işittiği azar örneğin... 

Ortalığa atladıysa doğrusunu biliyorum diye, yine de yanlış 
yere koyduysa noktalı virgülü, o azarı hak etmişti belki de.

Ya da sözlüden zayıf aldığı halde annesine pekiyi aldım demesi... 

Annelere asla yalan söylenmezdi oysa, babalara ancak: “Gerek-
tikçe, annelerin izniyle...” Böyle öğrenmişti annesinden, ama yine 
de söylemişti işte! Babasına da anlatmakla tehdit ederek bağırıp 
çağırmakla yetinecek miydi annesi, yoksa gidip hemen yetiştire-
cek miydi, bilemezdi ki!

Ya da abisinin ortak kumbaradan para çaldığını kimseye söyle-
memesi için aldığı rüşvet...

Hele bunun hiç bağışlanır tarafı yoktu, yalnızca suça ortak ol-
makla kalmamış, üç kuruşa satmıştı kendisini. Gerçi abisi, kaybet-
tiği pergel takımının yenisini almak için çalmıştı parayı. Ne yap-
saydı? Kaybettiğini söyleseydi de, babası yine...

O sahne asla değişmeyecekti. Pergel takımı kaybolmasaydı da 
ötekiler, öncekiler... 

Yakalandıktan sonra olanları hatırlayınca gözleri dolar gibi 
oldu. Üstüste yutkundu ağlamamak için. Düşünmemeye çalıştık-
ça, sırtındaki sızı da artıyordu. 

Üç gün önce berelenen sırtı, tam olarak iyileşmemişti hâlâ. 

Babasını kemerini çıkarırken gördü, annesini gözlerini kaçıra-
rak mutfağa giderken, önce abisini, sonra kendisini, yerde... 
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Silkinerek huzursuzca kıpırdandı oturduğu yerde. Hafifçe öne 
doğru eğildi. Arkasına yaslanmazsa, ağrı azalabilirdi.

Ya da, ya da, ya da...

Geride kalması gereken ne çok şey vardı! 

Tümü de geride kalacak  mıydı gerçekten?

Yeni bir hayatı seçtiğine göre, neden güzel hayaller kuramıyor-
du, hep kötü şeyler geliyordu aklına? Yeni bir hayata geçmek, -dü-
şüncelerde bile- bu kadar mı zordu? 

Çok uzak değil, daha iki hafta önce annesiyle birlikte sinemaya 
gittiklerinde her şey ne güzeldi oysa. Yine bir Türk filmiydi. Anne-
sini en çok sevdiği, annesi gibi hissettiği Türk filmlerinden biri...

Büyürse günün birinde, bir de kızı olursa, kızı onu hep çok se-
vecekti. O annesini sinemalarda nasıl seviyorsa, öyle! Evde de, si-
nemada da aynı anne olacaktı o, hiç değişmeyecekti...  

Türk filmlerinin kendini bildi bileli önemli bir yeri vardı haya-
tında. Subay babayla dolaşılan çeşitli kentlerdeki tek eğlence! Dile 
kolay, ilkokul beşinci sınıfa gelene dek altı kez yer değiştirmişler-
di. Kalıcı arkadaşlıklar kurmaya fırsat bulamamıştı hiç. Varsa yok-
sa sinemalar...  

İlk defa büyük bir kentteydiler.

Taşra sinemaları, siyah beyaz Türk filmlerinden kalan Belgin 
Doruk’lu, Ayhan Işık’lı sahneler, o kentlerin en güzel anıları. Sev-
giyi, kollanmayı, sakınılmayı katıksız hissettiği yerler. Karanlıkta 
kaçamak ortaya çıkan sevgiler. Kısa bir süre için, hepi topu birkaç 
saatliğine ancak. 

Ardından gün ışığı, ev. Vara yoğa öfkelenen, neye öfkeleneceği 
bir türlü kestirilemeyen baba. Eviçlerinde, sağır duvarların ardın-
da yaşanılan, hiçbir şeyin örtemediği sevgisizlikler.



Resimli Alfabedir Çocuk |   109

Annelerin gün ışığında görünmez olan sevgileri...

Herkesin hayalinde başka bir film oynardı aslında. Beyaz per-
dedeki filmle hayal edilenler iç içe geçerdi kimi zaman, birbirine 
karışırdı.  Hayaller varolduğu sürece, gerçeklere baskın çıkabildiği 
ölçüde herkes kendi filmini görmeye devam ederdi.

Ya hayaller biterse günün birinde, ne olacaktı o zaman?

Işıklar sönüp film başladıktan hemen sonra uzanan eli annesi-
nin: “Al, yiyiver kimse fark etmeden. Seversin...”  

Film, tıpkı beklediği gibi. Hayalle gerçek örtüşüyor, ne güzel! 

İçi ısınırdı, sıcacık olurdu. İlerde olmak istediği, hayal ettiği an-
neye kavuşurdu yeniden. 

Neden her yerde, her durumda aynı olamazdı anneler? Çok mu 
zordu? 

Karanlıkta el yordamıyla ağzına attığı ilk lokmanın ne olduğu-
nu anlamaya çalışırken, film başlardı. Bazen ekmek arası salam-
turşu, bazen peynirli börek ya da sosisli sandviç.... Babasının eli 
bol dönemine denk gelmişse o ay, hardal da olurdu ekmeğin ara-
sında. Dili, genzi kavrulur, gözlerinden yaşlar  boşanırdı bir anda. 

Sesini çıkarmasa da hemen anlardı annesi. 

“Acı mıymış hardal yine?” diye fısıldardı kulağına. “Seversin 
diye bolca koymuştum. Neyse, geçer birazdan...” 

Anneydi, içi rahat etmezdi. “Gazoz alamayız bugün,” derdi he-
men ardından. “Suyla idare ediver! Bak, önceden düşünüp getir-
miştim yanımda...” 

Anneydi. Sinemalarda en çok...

Dilinin yanmasını, filmdeki esas kızla esas oğlan kavuşamadık-
ça duyduğu  acıya benzetirdi. Hardalın acısı gibi buruktu, ama ge-
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çiciydi. Kızla oğlanın kavuşacağı kesindi çünkü. Bitince unutulur-
du. Kötü adamların, kötü kadınların yaptıkları da öyle. Eninde so-
nunda biterdi, güzel şeyler kalırdı geriye.

Gerçek hayat neden böyle değildi? Neden unutmak bu kadar 
zordu?

Ağlama isteğini engelleyemiyordu artık. 

Bakışlarını kaçıran, anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak kendini 
mutfağa kapatan anne görüntüsü, kemerini çıkaran babanın önü-
ne geçti. 

Mendilini almak için çantasını açtı. Annesi her zamanki yeri-
ne koymuştu yine.

Hangi anne gerçekti?

 “Kenara kay da, oturayım!” diyen bir sesle irkildi, gözyaşlarını 
silerken. Yaşlı bir kadın duruyordu başında.

Otobüs kalabalıklaşmıştı anlaşılan... 

Ne yapacağını bilemedi. Daha iki durak vardı inmesine.

“Çabuk olsana evladım,” dedi kadın. “Ayakta duramıyorum, 
görmüyor musun?”

Az önce boşalttığı koltuğa baktı. Hayır, kesinlikle oraya otur-
mayacaktı tekrar. Ayakta dururdu, daha iyi.

“Siz geçin,” dedi usulca ayağa kalkarken, “ben inecektim zaten...”

Şoförün, “İlerleyelim beyler, bayanlar!” çağrısına uyarak arkaya 
doğru yürüdü. Ütülü, kenarları oyalı mendili elindeydi hâlâ.

“Anneme söylesem, çok ısrar etsem, yalvarsam...” diye geçirdi 
içinden, “bu Cumartesi de sinemaya gider miyiz acaba?”

Ağustos 2010, Heybeliada



Özcan Karabulut
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Çocukluğumun Adana’sı

1958 yılında Adana’da doğdum. Çocukluğum, doğduğum çinko 
damlı evin de bulunduğu bir avluda geçti. Avlunun ortasında bir 
umumi hela, bir dut, bir menengiç ve bir de dardağan ağacı vardı. 
Yerlilerin, Diyarbakırlıların, Erzurumluların, Anteplilerin oturdu-
ğu, farklı dillerin konuşulduğu ona yakın evin kapısı bu avluya açı-
lırdı. Avlunun ve evlerin sahibi, şimdi çalışma masamda fotoğrafı 
duran, annem tarafından dedem Usta Mahmut’tu. Dedemin usta-
lığı çırçır fabrikalarından geliyordu. Usta Mahmut’un bağı ve tarla-
ları da vardı. Annemle babamın evliliği bugün şehrin ortasında ka-
lan bu bağa uzanıyordu… Benim bağdan hatırladığım, büyüdük-
çe bir daha asla eski tadını bulamayacağım salatalıklar, domatesler 
ve can erikler. Dediğine göre, Usta Mahmut sahip olduklarını dişi-
nin kirinden artırmış. Bundan olsa gerek, Usta Mahmut’un evinde 
kiracıydık. Çinko damlı evimizden yağmurların yağdığı ikindileri, 
radyodan dinlediğim şarkıları, türküleri hatırlıyorum. En çok da şu 
dizeyi: “Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.” Hatırladığım başka 
şeyler de var: Sofada koşarken sol ayağıma yorgan iğnesi batıyor. 
İki ameliyat geçiriyorum, futbol oynayamam diye çok üzülüyo-
rum. Boşuna üzülmüşüm; Adana Erkek Lisesi’nde gol kralı oldum, 
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Adana Demirspor’un gençlerinde futbol oynadım. Avluda kom-
şumuz Hamide Nene vardı; kucağından inmezdim. Usta Mahmut 
Orhan Kemal’in kitaplarından, koca memeleriyle Hamide Nene de 
Fellini’nin filmlerinden çıkmış gibiydi. Babam ayakkabıcıydı; siv-
ri burunlu, yumurta topuklu ayakkabılar yapardı. Dükkânı Kasap-
lar Çarşısı civarındaydı. Okul dışı zamanlarda, tatillerde babamın 
yanına giderdim. Eve gazete girmezdi, kitap da bulunmazdı. Gaze-
teyle dükkânda, klasiklerle İstiklal Ortaokulu’nda tanıştım. Ben ba-
bamın çırağı, babam benim ustamdı o zamanlar. Babam elimden 
tutup maçlara, sinemalara götürürdü. Dönemin ünlü kabadayıla-
rını dükkânda, kebapçılarda tanıdım. Cezaevine, pavyonlara, ku-
lüplere ayakkabı taşıdım. Bazı akşamlar eve iki atın çektiği fayton-
larla gelirdik… Hayat üniversitesi olarak gördüğüm o yıllar, beni 
üniversiteye ve yazarlığa taşıdı. Sülalemden üniversiteyi ilk kaza-
nan ben oldum. Ziraat Fakültesi’nde okuyacaktım. Usta Mahmut, 
“Ananın ak sütü gibi helal olsun” deyip elime tam elli bin lira say-
dı ve ertesi gün öldü. Torunundan istediği tek şey vardı: Bir fotoğ-
rafının yanında olması. 
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Üç Pantolon

“Gece rüzgâr gibi, su gibi şehrin çevresinde dolaşırım.
Şehir çevresinde dolaşanların uykusu gelmez derler.”

Mevlâna

1.

Gece otel odasında uyku tutmuyordu. Bütün bir günü gergin-
lik içinde geçirdikten sonra odama dönmüştüm. Bir süre televiz-
yon kanallarında oyalandım, ışığı söndürdüm, perdeyi açtım, ya-
tağa girdim. Gecenin bu saatinde şehir uyuyordu. Şehrin yanına 
uzanıp deliksiz bir uyku çekmek için kıvranıyordum. İstediğim tek 
şey uyumak, öylece uyumaktı, ama uyuyamayacak kadar huzursuz-
dum. Sabah ilk uçakla buradan ayrılacaktım. Sıcaktı, terliyordum, 
içimi sıkıntı basıyordu. Neyin var senin? sorusuyla ürperdim. Dün-
yanın uzak bir köşesinde kafanı meşgul eden şeyler varsa, uyuyamaz-
sın. Tuhaftı, ürperticiydi; sorunun da, cevabın da sahibi bendim. 

2.

Ulu Cami’den çıkarken sekiz on yaşlarında biri kız iki çocuğun 
arasına düşüyorum. Kız sıska, elinde tuttuğu mendille biraz utan-
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gaç sanki. Oğlanın sırtında sarı kırmızılı bir forma var, ayakları 
çıplak. Oğlanın makineye vurulmuş başını okşayıp birkaç adım 
atıyorum. Çocuklar peşimi bırakmıyorlar; çevremde dönüp men-
dil satın almam için dil döküyorlar. Çocuklardan bir şey satın al-
mamam gerektiğini biliyorum. Kısaca, “Hayır,” diyorum. Kızla oğ-
lan bir an durup birbirlerine bakıyorlar. Oğlan göz kapaklarını kır-
pıp gülümseyerek başını sallıyor, “Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder,” 
diyor. “Dante gibi ortasındayız ömrün,” diyor kız. Art arda gelen bu 
iki dize beni gafil avlıyor. Şaşkınlıkla çocuklara bakıyorum: Bir çift 
güvercin gibi, bir oğlan söylüyor, bir kız: 

“Delikanlı çağımızdaki cevher,

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Gözünün yaşına bakmadan gider.”

Cahit Sıtkı Tarancı, diyorum içimden. Şiir, hem de Diyarbakır-
lı bir şairden, üstelik insanı derinden etkileyen “Otuzbeş Yaş” şiiri. 
Sokaklarda çalışan çocuklarla ilgili pek çok hikâye biliyorum. Sa-
natsal olanına, ustalıkla sahneye konulanına ilk kez rastlıyorum. 
Belli ki hikâye aileden ya da çocuk çetesinden çocuğa, çocuktan 
müşteriye uzanıyor ve çocukların gösterisi her neyse, kurgusuy-
la, yaratıcılığıyla bir sömürü başyapıtı kesinlikle. Hüzünle hayran-
lık karışımı duygularla çocukları izliyorum: “Her doğan günün bir 
dert olduğunu,” diyor kız. “İnsan bu yaşa gelince anlarmış,” diyor 
oğlan. Bir kız söylüyor, bir oğlan. Otuz beş dizeden oluşan şiiri ez-
bere okuyup bitiriyorlar. Sokak müzisyenlerine para vermişliğim 
var. Bana sunulan bu şiir matinesi için çocuklara teşekkür ediyor, 
kıza beş milyonluk uzatıyorum. Hayır, mendili almıyorum.

3.

Anıtpark’a geldiğimde çalışma arkadaşlarımı bir bankta oturup 
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sohbet ederken buluyorum. Selam verip yan taraftaki boş banka 
oturuyorum. Gökyüzü mavi, çimler yeşil. Bahar mevsimi için sı-
cak bir gün, çevrede bir bezginlik havası var. “Diyarbakır’a alış-
tınız mı?” diye soruyor Deniz. Günlerdir kendimi hazırladığım 
Diyarbakır’dan beklediğim, alışmaktan daha fazlası. Alışmaya ça-
lıştığımı söylüyor, çevreye bakınıyorum. Sıcağa karşın parkta ge-
zinen insanlar var. Parkın uzak köşesinde bir çocuk ayakkabı bo-
yuyor. Beklediğimiz Rehber Çocuklar ortalıkta yok. Yarım saat ge-
çiyor. Saat on ikiye doğru, ellerinde tartı aleti, boya sandığı, men-
diller ve simitlerle dört çocuk geliyor. Onların gelmeleriyle birlik-
te park canlanıyor birden. 

Deniz beni iki Rehber Çocuk’la tanıştırıyor. “Ekibimizin iki ca-
navarı, Veysi ile Mahsun,” diyor üniversiteli kız. Çocuklar her şeye 
gülüyorlar, Deniz Abla’larının peşinden ayrılmıyorlar. Ne de olsa 
ikisi de çocuk, iki oğlan çocuğu. Üniversiteli gönüllüler çocukla 
çocuk olmak, çocukların ruhuna seslenmek konusunda çok be-
cerikliler. Çocuklarla iletişim kurmak masa başında proje hazırla-
maya, ya da toplantılarda konuşma yapmaya, veya çocuklardan bir 
şeyler satın alıp vicdanı rahatlatmaya benzemiyor. Üniversiteli öğ-
rencilerin Rehber Çocuklar’la konuşup şakalaşmalarını izliyorum. 
Proje için büyük bir şans, diye düşünüyorum. 

Çevreye bakınırken bizi birkaç metre uzaktan izleyen bir ço-
cuk olduğunu fark ediyorum. Eli yüzü, üstü başı kir  içinde bir ço-
cuk bu. Üzerinde yeşil tişört ve eski bir kemerin tuttuğu bol panto-
lon var. Bir kaportacıdan, ya da bir oto boyama atölyesinden kaç-
mış da, parkın bu köşesinde neler olup bittiğini anlamaya çalışı-
yor sanki. Çocuk önce oturduğumuz banka doğru çekingen bir 
iki adım atıyor, kısa bir kararsızlık geçiriyor, sonra yan taraftaki 
banka oturuyor. Çocukla göz göze geliyoruz; gülümsüyorum, gü-
lümsememe herhangi bir karşılık alamıyorum. Onu bir el işare-
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tiyle yanıma çağırıyorum. Çocuk tepki vermiyor yine. Yerimden 
kalkıp yanına gitmeyi düşünüyorum, onu ürkütebileceğimi düşü-
nüp vazgeçiyorum. Ne yapacağıma karar vermeye çalışırken, ba-
kışlarım Deniz’le karşılaşıyor. Kız gülümsüyor, Veysi’nin saçları-
nı sevgiyle okşayıp diğer üniversiteli gönüllü Mert’le konuşuyor. 
İçimden üniversiteli gönüllülerin bu yeni konuğumuzu fark etme-
sini diliyorum. Oysa onlar Rehber Çocuklar’ın getirdiği  iki ço-
cukla meşguller. Deniz’e bankta oturup bizi izleyen çocuğu gös-
terip göstermemekte karar veremiyorum. Bu arada çocuğu kaçır-
maktan da korkuyorum. Hevesli öğrenciler gibi çocukla konuşma-
yı deniyorum.

“Adın ne senin?” 

Ses yok, sadece ürkek bir bakış var. 

“Burada çocuklarla sohbet ediyor, yaptıkları işleri konuşuyo-
ruz,” diyorum. “Bize yaşadıkları sorunları anlatıyorlar.”

Çocuktan ses yok yine. 

“Okula gitmek ister misin?”  

Başını eğiyor, önüne bakıyor. 

“İstersen ben yanına geleyim...” 

Aynı sessizlik. Çocuğun kalkıp gitmemesi umut verici yine de.

“Adın ne senin bakayım?”

“Uğur.”

Yerimden kalkmamakla iyi yapmışım, çocuk sorumu cevaplı-
yor sonunda. “Uğur çekinmene gerek yok,” diyorum. “Güzel gü-
zel konuşuyoruz. Bak, çocuklar sorunlarını anlatıyorlar, arkadaş-
larım da dinliyorlar. Okumak isteyen çocukların aileleriyle görü-
şüp okullara yazdıracaklar.” 



118   | Çocuk ve Çocukluk Hikâye Kitabı

“Okumak istesem beni okula yazdırırsın?”

“Tabii, bunun için buradayız.” 

“Okumak isterim, ama babam göndermez ki.” 

“Dur bakalım, hemen umutsuzluğa kapılma. Ne iş yapıyor-
sun?”

“Çöp topluyorum.”

“Çöp mü?” diye soruyorum. “Zor bir iş olmalı...”

“Zor iş. Ben çöp toplamak istemiyorum ama…”

“Neden çöp toplamak istemiyorsun?”

“Büyük çocuklar bizi dövüyorlar...”

Evet, büyük çocuklar küçük çocukları döverler. Büyük çocuk-
lar aralarına katılan yeni çocuklarla sokakları paylaşmayı sevmez-
ler. Çete kurarlar, yenileri aralarına almazlar, ta ki yeniler kendi 
ayakları üzerinde durana, kendilerini kanıtlayana kadar. Sokağın 
yasasıdır bu. 

“Bu yüzden mi istemiyorsun?”

“Bi de amcalar...”

“Amcalar ne?”

“Amcalar pislik yapıyorlar.” 

“Pislik mi? Ne söylüyorsun sen?”

“Pislik...” diyor Uğur, pantolonunu gösteriyor. “Amcalar pislik 
yapıyorlar.” 

Yerimden kalkıp küçük adımlarla çocuğun yanına gidiyorum, 
“Amcalar pislik mi yapıyor?” diye soruyorum. Sorumu şaşkınlık-
la yinelediğimin farkında değilim. Pantolonun fermuarını açıyor 
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Uğur. Fermuarın açıldığı yerden bir pantolon görünüyor. İkinci 
fermuarı da açınca bir pantolon daha. Üst üste giyilmiş üç panto-
lon! Bir çocuk üç pantolon niye giyer? Bu çocuk ne diyor, ne ya-
pıyor böyle? 

Çocuğun kara gözlerine bakakalıyorum, çocuklara bunu yapa-
bilecek amcaların olduğuna inanamıyorum. Yeryüzünde neler olu-
yor böyle? Hayır hayır, cinsel istismarı kuramsal olarak ne kadar 
bilsem de, bir çocuğa pislik yapılmasını anlayamıyorum. Böyle-
si hiç aklıma gelmezdi, bir kitapta okuyorum, ya da bir filmde iz-
liyorum sanki.  Amcaların pislik yaptığı bir erkek çocukla konuş-
mak, Ulu Cami önünde şiir matinesi izlemeye benzemiyor gerçek-
ten. Çocuk işçiliğinin, acımasız bir dünyanın içeriden keşfi! Ço-
cuk dünyası için sert olan, benim için de sert, çok sert. Altüst olu-
yorum, aynı anda hem tiksiniyorum hem acı duyuyorum. Ulu-
mak, çakallar gibi ulumak istiyorum. 

4. 

Diyarbakır’a geldiğimin ikinci haftasında toplantı salonunu 
görmek için yanıma üniversiteli gönüllüleri alarak Büyükşehir 
Belediyesi’ne gidiyorum. Binanın girişinde resimlerin sergilendi-
ği panolar var. Fotoğraflar, ilanlar, etkinlik afişleri. Merdivenlere 
doğru yürürken resimlerden birine takılıyor gözüm. Bir çocuğun 
çizgileri ve renkleriyle bir helikopterin evlere bomba atışı anlatı-
lıyor resimde.  Belleklere kazınsın, ya da anlatılmak istenen iyice 
anlaşılsın diye, sanki birileri tarafından dikte edilmişçesine bir de 
not düşülmüş resmin altına: “Ali Kopter Evin Üstün Bom att.” Ya-
nındaki resimde küçük bir kız çocuğu çizilmiş ve hemen arkasın-
da dağların arasında yeşillikler içinde evler var. Bulutlar mavi, bir 
çift kuş uçuyor. Resmin altında, “Köyüme dönmek istiyorum,” yazı-
yor. Resimlere bakmaya devam ediyorum. Bir resmin altında, “AY-
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lemle KÜYe gitmek istiyorum,” yazılı. Baktığım son resmin altında 
yazılı olan ise projemizle yakından ilgili: “Sokakta çalışırken pıcak-
lamadan korkuyorum.” Bana öyle geliyor ki sömürü, korku ve şid-
detten oluşan büyük resmin tamamlanması için bir resme ve altın-
da bir yazıya daha gerek var:  “Amcalar pislik yapıyorlar.” 

5.

Öğleden sonra Dilan Sineması’na gidiyorum. Yerlere dökülüp 
saçılmış halka tatlılarının başında oturup ağlayan bir çocuk görü-
yorum. Çocuğun salya sümük ağlayışı içime dokunuyor. Cebim-
den bir beş milyonluk çıkarıp uzatıyorum, ama çocuk parayı al-
makta istekli görünmüyor. Parayı çocuğun eline sıkıştırıp sinema-
ya giriyorum.

Bu üç oluyor, diye geçiriyorum içinden. 1999’un aralık ayın-
da, çalışma hayatının temsilcilerinden oluşan bir grupla Rusya’ya 
gidişimi anımsıyorum. Program gereği trenle Moskova’dan 
Kostroma’ya geçiyoruz, meslek okullarındaki uygulamayı yerin-
de inceliyoruz. Kostroma’dan Moskova’ya döneceğimiz günün sa-
bahında rastlıyorum gazete satan çocuğa. Otelin giriş kapısında, 
grup üyelerinin dışarı çıkmasını beklerken. Her yer kar altında, 
hava çok soğuk ve çocuğun üzerinde ince bir giysi var. Çocuk an-
lamadığım bir dilde konuşuyor ve bir gazete uzatıyor bana. Çocu-
ğa acıma duygusuyla meslek bilinci arasında bocalayarak bakıyo-
rum. Çocukların sefil halleri karşısında insanın bildikleri bazen 
işe yaramıyor. Kısa bir tereddütten sonra çocuğa elli ruble uzatıyo-
rum, Rusça bilmediğim için gazeteyi almıyorum. Kostroma’yı kla-
sik Rus romanlarından çıkmış izlenimi veren mekânlarla ve gazete 
satan çocuğun boncuk mavisi gözleriyle anımsıyorum. 

Üç olmuş, üç olduğuna göre dört de olacak demek ki. Yarın ken-
dimi bir çocuğun tartı aletinde verdiğim kilolara şaşırıyorken bu-
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labilirim. Kendim dahil dört kişiyle filmin başlamasını beklerken, 
gözümün önüne dokunaklı bir sahne geliyor: Sokağın ortasında 
çöp dolu bir araba, yanında epilepsi nöbeti geçiren bir çocuk… 
Böyle bir haber okuduğumu anımsıyorum. Bizzat tanık olmasam 
da, kafamda canlanan görüntü bir kâbus gibi üzerime çöküyor.

6.

Toplantıda, “Sorun da bu,” diye konuşmamı sürdürüyorum. 
“Aileler giderek duyarsızlaşıyorlar. Çocuklarının başlarına geleni 
görmezden geliyorlar, uyuşuyorlar sanki. Yıllardır beklenen, adına 
sosyal patlama denen şey, tam da bu yüzden olmuyor. Aslında bir 
patlama yaşanıyor, etkisini ana babalar ve çocuklar üzerinde gös-
teriyor. Aileler çözülüyor, çocuklar sokaklara yöneliyor. Bu gidişle 
sosyal patlama ana babalardan değil, sokakları işgal eden çocuk-
lardan gelecek. Aileleri ve çocukları bu hale kim getirdi? Her şeyi 
içinden çıkılmaz hale getirenler çözüm yolunu bulamazlarsa, ço-
cuklar bunun hesabını sormayacaklar mı, toplumdan intikamla-
rını almayacaklar mı? Alacaklar tabii, işte İstanbul’dan başlayarak 
almaya başladılar bile!” 

Soru yok, katkı da yok. Uğur’un hikâyesi var aklımda. “Üç Pan-
tolon” hikâyesinden vazgeçip,  “Kuş” hikâyesini anlatmaya karar 
veriyorum: “Çok eski zamanlarda köyün birinde yaşlı, bilge bir 
adam yaşarmış. Herkes ona gelir, akıl sorarmış. Adamın yaşadığı 
köyde iki de delikanlı varmış. Bu delikanlılardan biri arkadaşına, 
‘Yaşlı adam herkesin sandığı kadar akıllı değil’, demiş. ‘Ona öyle 
bir soru soralım ki hiç bilemesin, o kadar akıllı olmadığını her-
kes anlasın.’ Delikanlılar kafa kafaya vermiş, ne soralım diye dü-
şünmüş düşünmüşler. Günlerce kafa yorduktan sonra yaşlı ada-
ma soracakları soruyu bulmuşlar. Delikanlılardan biri avucunun 
içine canlı bir kuş alıp yaşlı adama, ‘Avucumdaki kuş yaşıyor mu, 
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yoksa ölü mü?’ diye soracakmış. Adamın cevabı, ‘Kuş ölü’ olur-
sa, delikanlı avucunu açıp kuşu uçuracakmış. ‘Kuş yaşıyor’ olursa, 
kuşu avucunun içinde boğup öldürecekmiş. Böylece yaşlı adam-
dan daha akıllı olduklarını herkese göstereceklermiş. Kuşu alıp 
yaşlı adama gitmişler. ‘Bilin bakalım,’ demiş bu delikanlılardan 
biri,  ‘avucumdaki kuş sağ mı, yoksa ölü mü?’ Yaşlı bilge kısa bir 
süre düşünmüş ve şu cevabı vermiş: ‘Çocuklar’ demiş, ‘kuşun ge-
leceği sizin elinizde.’” 

7.

Artık uyuyamam. Valizimi hazırlamam gerekiyor. Günün ilk 
ışıklarıyla buradan ayrılacağım. Güvenlik görevlilerinin arasın-
dan uçağa doğru yürüyeceğim. Uçağım, askeri birliklerin, savaş 
helikopterlerinin bulunduğu pistten Ankara’ya havalanacak. Bir-
kaç yüz çocuk okula devam edecek, binlercesi sokaklarda dolaşa-
cak, içlerinden biri, Amcalar pislik yapıyorlar, diyecek. ‘Şehir çev-
resinde dolaşanların uykusu gelmez’ derler, doğru söylerler. Gece 
uykusu gelmeyenler değişirler mi, kendileri değişirken şehirleri de 
değiştirebilirler mi? Bu şehre bir daha yolum ne zaman düşer, bil-
miyorum. Gecenin hikâyesini biliyorum ama. Saat beş ve ihtiya-
cım olanı da biliyorum artık. Elime kâğıt kalem alıyorum: Gece, 
Diyarbakır’da, bir otel odasında, tek başına yatağında kedere bo-
ğulan bir adam, diye yazıyorum, bu şehirde biriktirdiği çocuklarla 
ilgili imgeleri, sözcüklerden başka nasıl geri getirebilir ki?



Ethem Baran
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Gerçekten gökyüzü gibiymiş çocukluk

O kadar zayıfım ki, annem çok üzülüyor, keşke süt alabilsek de 
geceleri süt içsen, diyor. Bir de, itfaiyede her ay on beş gün nöbete 
kalan amcama akşamları sefertasıyla yemek götürdüğümde, bana 
verdiği beş kuruşla çekirdek alıyorum ya, keşke kuru üzüm alıp 
yesen, diyor. Ona, beş kuruşa kuru üzüm olmadığını söylemiyo-
rum. Biriktirsem olur aslında ama dört tekerli seyyar arabasını ye-
rinden hiç kıpırdatmayan kuruyemişçinin önünden geçerken da-
yanamıyorum.

Vurdulu kırdılı oyunları sevmiyorum. Kendimiz bir oyun bu-
lup onu oynarsak daha çok hoşuma gidiyor. Bir de kütüphanede 
oturup kitap okumak. Orası öyle güzel ki. Sıcacık. Ansiklopedi-
ler, resimli kitaplar. Benim hiç kitabım yok. Yani öyle kitap. Yoksa 
okul kitaplarım var tabii. Onları dedemle kapladık. Kırtasiyeden 
kaplık aldık, sonra ninemin yaptığı hamurla yapıştırdık. Babam iş-
siz olduğu için, dedem, sen bu oğlanı okutamazsın, dedi, beni ya-
nına aldı. Evlerimiz yan yana ama ben dedemlerde yaşıyorum. De-
dem bana küçük bir ders çalışma masası yaptı. Sabah, ninem çöke-
lekli dürüm yapar bana, karnımı doyururum, sonra, halamın oğ-
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lunun eski önlüğünü bana verdiler, onu giyerim, doğru okula. De-
dem bazen okulun oraya gelir teneffüste. Bahçenin dışında, de-
mirlere yaslanıp beni arar. Ben onu görünce koşar giderim. Parası 
varsa bana para atar duvarın üstünden. Onunla simit alırım. Öyle 
severim ki simidi, keşke her gün yiyebilsem.

Kış gelince hemen hastalanıyorum. Aslında pantolonumun içi-
ne pijamamı giyiyorum, önlüğün içine kolsuz yün kazağımı da gi-
yiyorum ya, hastalıktan kurtulamıyorum. Ninem, gazeteyi delip 
ispirtoyla ıslattıktan sonra sırtıma koyuyor, sonra ne varsa giydiri-
yor. Terlemem için. Soğukkuyular gerçekten soğuk tutuyor ayak-
larımı. Ama dedemin yaptığı kızağın eşi yok mahallede. O kadar 
sağlam ki, hiç kırılmıyor. Dedem kuşları da çok seviyor galiba. Bir 
gün köye gitmiştik, oradaki güvercinleri görünce, keşke benim de 
olsa diye düşünmüştüm. Dedem ne düşündüğümü biliyor sanki, 
bir çift güvercin alıp getirdik. Tandırın yanına bir kümes yaptık 
birlikte. Dersimi bitirince onlarla uğraşıyorum. Devamlı yumurt-
luyorlar, yavrular çıkıyor, çoğalıyorlar. Ninem kızıyor, ben tavuk-
lara yem bulamıyorum, bir de bunlar çıktı başıma diyor. Ninem 
tavukların yumurtasını bakkala satıp oradan yağ, çay, şeker filan 
alıyor ya. Tabii, kuşların kime ne faydası var! Bir de ninem çok 
ders çalışıyorum diye üzülüyor. Gözlerin bozulacak diyor. Biraz da 
gaz lambası fazla yanıyor diye öyle söylüyor galiba. Dedem de eliy-
le boş ver işareti yapıyor, bu okuyacak, bizim gibi olmayacak, di-
yor. Ben de seviyorum zaten okumayı…
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Önü sıra öldüğüm

Bir rüzgâr esse, oğlan tozacak Allah göstermesin. Demeye kal-
madı, tozun içinde geldi. Yok, yalan olmasın, toz ondan önce gel-
di. Sonra onun ardından sanki gölgesiymiş gibi öncekine benze-
yen bir toz daha.

Dedem de camiden geliyordu o sırada. Onu görünce, Allah bu-
gün ne güzel yaratmış her şeyi, diye düşündüm. Rüzgârı, bulutları, 
tepeyi, ağaçları, karşımda, bana babamın geldiğini müjdeleyen şu, 
annesinin tozdan yapıp da mahallenin göbelleri oynasın diye orta-
lığa bıraktığı bir oyuncağı andıran Muhlis’i bile.

Dedemin bir şeyden haberi yokmuş demek ki; beni de, Muhlis’i 
de, Muhlis’in tozunu da görmezden geldi.

Muhlis, sanki onu ilgilendiren bir şey varmış gibi lüzumsuz lü-
zumsuz konuştuktan, müjdeme ne vereceksin diye kafa şişirdik-
ten sonra,

“Ne yazıyorsun lan, kendini mi?” diye sordu.

“Hayır!” dedim tabii.

“Bizi mi?”

“Hayır...”

“Gerçek şeyler mi?”
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“Gerçek sayılmaz.”

“Yalan mı peki?”

“Yalan da değil…”

“O zaman uyduruyorsun. Ne güzel lan, uydur uydur yaz; yalan-
dan kim ölmüş.”

O sırada rüzgârı gördüm. 

Gördüm dediğim, yamaçtaki, birbirinin gölge yerlerine başla-
rını sokup uykuya dalan ağaçlar şöyle bir kıpırdanmışlardı. On-
ları yazabilirdim mesela. Yani yaprakları, onlarla dalga geçen ka-
çak rüzgârı. Demek ki rüzgâr da gölge yeri seviyordu; ağaçların te-
pesinde oynamak onun da hoşuna gidiyordu. Biz de seviyorduk 
ağaçlara tırmanmayı, tabii bir de dallarını kırmayı. Karate film-
lerinden çıkınca, oradaki karateciler gibi uzun sırıklarla uçarken, 
kanat sesi çıkaran çekik gözlü heriflere benzemek istiyorduk; kuş-
lar misali oradan oraya konmak, duvarların üstüne tünemek is-
tiyorduk. Kırdığımız dallar bize kanat olmuyordu çoğunlukla. Ya 
kısa oluyordu ya da eğri. Biz de yenilerini kırıyorduk, ne yapalım. 
Gerçi benim hoşuma gitmiyordu öyle çatır çutur dal kırmak. İşi-
ne yaramadı, at kenara, hadi yenisini kır. İşte o zaman, yazacağım 
bir cümleyi kaybetmişçesine üzülüyordum. Ama ne yapacaksın, 
cümlelerin içinde değil, arkadaşların arasında yaşıyorsun…

“Sen büyüyünce yazar mı olacaksın?” dedi.

“Bilmem, belli olmaz. Belki başka bir şey olurum. Sen ne ola-
caksın?”

“At arabacısı olacağım, akşama kadar tıkır tıkır gezeceğim.”

Aslında fena fikir değildi. At arabasıyla gezmek çok zevkliydi 
ama… ben atlara da çok acıyordum.

Yazar olmak kim bilir ne kadar güzeldir. Okuduğum kitaplar-
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daki gibi güzel şeyler anlatmak. Ders kitaplarını sevmiyorum ama. 
Onların resimleri, anlatılanlar biraz tuhaf sanki; bizlere, buralara 
benzemiyor. Çocukların adlarından buralarda yok mesela. Jale… 
Böyle ad olur mu? Kimin adı Jale! Oğlanlar kısa pantolonlu. Bu-
rada öyle giyinsen adama gülerler. Saçları da uzun. Filmlerdeki 
Ömercik gibi, Yumurcak gibi. Valla okul müdürü bir görse öyle bi-
rini, ayağından tavana asar. Cüneyt Arkın mısın oğlum, o ne biçim 
saç! Üç numara neyine yetmiyor! Anneleri, babaları da bir değişik. 
Baba bir koltukta oturup gazete okuyor, anne artist gibi, etek fi-
lan. Babaların başka işi yok da gazete okuyacak! Her gün gazeteye 
para mı yeter? Yaz gelince de denize giderler tatile. Sonra çocuk-
lar akrabalarının yanına köye, çiftliğe koştururlar essahtan bir şey-
miş gibi. Valla bizim köyler hiç güzel değil oradakilerin yanında. 
Dağ taş, toz toprak. Ekin biçeceksin, nohut yolacaksın, düven sü-
receksin güneşin altında. Soğan ekmeğe talim. Deniz yerine göle, 
çimmeye gideriz biz de. Dizimize kadardır su. Ellerimiz suyun di-
binde, yüzükoyun uzanmış birer kurbağayızdır. Ellerimizle yürü-
yerek ve ayaklarımızla suyu döverek bir uçtan bir uca gider geliriz 
çamurlu suda. Ne yapalım, canımız sağolsun.

Birkaç tane kitap okudum. Çok hoşuma giden kitaplardan bi-
rinde, hayatını anlatan adam, yani yazar, çocukluğunda yaşadıkla-
rını da yazıyordu. Ben de çocukluğumu yazacağım ama zaten ço-
cuk sayıldığım için anlatacak fazla bir şeyim yok. Bizim hayatımız 
hep aynı. Gafur Baba Türbesi’ne gideriz birazdan. Mahallenin gö-
belleri az sonra gelirler. Bir sürü giden oldu o tarafa doğru. Çok 
mübarek bir zatmış Gafur Baba. Herkes faydasını görüyormuş. O 
kadar dua ettim babam için, gitmesin diye. Annemgil de iş bul-
sun diye dua ediyorlardı sabah akşam. Neyse, şimdi kafam karışık. 
Belki bugün yine koyun keserler, pilav pişirirler türbede. Biz de 
nasipleniriz. Akşam da düğün salonunda pasta, kola… Ama yok! 
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Bugün gidemem. Hele dur bakalım… Kimse de beni aramaya çık-
madı. Bu Muhlis de olmasa, hiçbir şeyden haberim olmayacaktı…

Niye gözüm dolup duruyor ki…

Vıcırdayarak bir kuş sesi geçti tepemizden. Belki de ikiydi, bile-
miyorum. Çünkü görmedim. Bir kuş veya iki kuş, seslerinin içine 
saklanmış olmalıydı; ne oluyor lan, demeye kalmadan hava hepsi-
ni yuttu. Ama güzeldi. Yani sesleri.

Bir fotoğraf makinem olsaydı şimdi. Tepedeki ağaçları, dere-
yi çekerdim. Ama öyle boş çekince kızar bizimkiler. Kendimiz de 
olacağız resmin içinde. Tabii ben yanlış çekmiş gibi yapıp kenarda 
biz, başrolde manzara… Babam biliyor fotoğraf makinesi istediği-
mi. İlk işim sana güzel bir hediye getirmek demişti. Yalan söyleye-
cek değil ya. Şöyle kutu gibi. Alman malı. Üstten bakıyorsun; ora-
daki küçük, pencereye benzer camda görüyorsun her şeyi. Göbe-
ğinin üstünde tutuyorsun makineyi, sağa sola oynatarak ayarlıyor-
sun, düğmeye çıt… Oynattın mı yandın. Yakarsın pozu. 

Ben yazar olsam, kendimizi anlatırdım. Elimden geldiği kadar 
yani. Yazamazsam bırakırım, ilerde, çok ilerde, koca bir herif oldu-
ğumda oturur yazarım çocukluğumu. 

Defterin arkasına yazıyorum şimdilik. Ters çevirdim defte-
ri. Ama bir defasında yanlışlıkla bu tarafına yazmışım derste. 
Ankara’dan yola çıkan otobüsün hızı şu kadar, İstanbul’dan çıka-
nın bu kadardır, yok bilmem ne yazıyor, tövbe tövbe…

Şimdi de Elvan Abi geçti önümüzden.

Elvan Abi mahallenin artisti sayılır. Aynı artistler gibi kara bir 
gözlüğü var. Gözlüğünün camlarında mahallenin ağaçlarını, bah-
çe duvarlarını, yolda oynayan çocukları, karşısına çıkan her şeyi 
gezdirir. Hepimiz kendimizi orada görmek için yoluna çıkar, “Na-
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sılsın Elvan Abi?” diye büyüklük taslarız, ama o bizi adamdan say-
maz, civcivlerin üstüne basmamak için çaba gösteren bir horoz 
edasıyla sıyrılıp geçer. Onun derdi, kızları o kara camlara hapset-
mek. Allahtan kızlar başka camların arkasında, heh he…

Bu kavaklar da her yere yetişiyor. Valla. Dere kıyısına bakıyor-
sun, ordalar; yol boyuna bakıyorsun orda; çarşıya gideyim diyor-
sun, sanki seninle geliyor mübarekler, caddeye sıra sıra dizilip ha-
zır ola geçmişler çoktan.

Yazdıklarımı dallar ve yapraklar görüyor diye düşünüyorum 
bazen. Bahçede oturup yazarken, ağacın altında. Dışımdan oku-
sam yazdıklarımı, en tepedekiler bile dinlerler belki. Dinlerler de 
şıpır şıpır alkış tutarlar minicik elleriyle. Bir de babam…

Gece karanlığında ağaçlar görünmüyor ya, o zaman, yaprakla-
rın hışırtısı gökten geliyor sanıyorum.

Sokak da hışırdıyor sonra.

Bu Muhlis, ne yazdığımı biliyormuş gibi niye sırıtıp duruyor ki. 
Sanki ben yazsam ne biçim yazardım der gibi. 

“Doğru mu söylüyorsun lan, yemin et!” dedim.

“Valla.”

“Yalancının…”

“Allahımı inkâr etmiş kul olayım ki…”

Doğru söylediğini göğsümdeki kuştan biliyorum da… Bir 
rüzgârın içine saklanarak kimseye görünmeden eve gidip pence-
renin önüne konamıyorum.

Dedem yine camiye gidiyordu. Bizi görünce durdu.

“Baban geldi Almanya’dan,” dedi, “sen ne duruyorsun burada 
önü sıra öldüğüm!”



Sadýk Yalsýzuçanlar
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O Işıklı Dünya

Babaannem leylak gibi kokuyordu. O zaman çok güzel koku-
lar vardı. Pis şeyler yoktu. Cam gibiydi her şey. Su çoktu. Dere akı-
yordu evimizin önünden. Derede çimiyorduk. Her taraf bahçe idi. 
Çok ağaç vardı. Ağaçlar çiçek açardı. Çiçek cennetti. 

Erik, kayısı, dut, elma, şeftali, üzüm, ceviz, incir, mısır, lahana 
çoktu. Bazen ama bazen erik çalıyorduk. Ahmet’le, okul arkada-
şımla can eriği çalıyorduk İsmet amcaların bahçesinden. Babaan-
nemlerin büyük bir dut ağacı vardı. Onu çırparlar, pekmez, pestil 
yaparlardı. Kuruturlardı. Kışın dut kurusu, kayısı çekirdeği, kuru 
üzüm yerdik akşamları. Saç sobada meşe odunu yanardı, közü-
nü mangala çekerlerdi, orada çinko çaydanlıkta çay demlenirdi. 
Onu içer, kuru kayısı, pestil, ceviz yerdik. O zaman kuru kayısı 
çok tatlıydı, üzümün, cevizin, incirin tadına doyamıyorduk. Son-
ra ineklerimiz vardı. Önce dört taneydiler. Sonra ikisinin çocukla-
rı oldu. Birini ertesi yıl kurbanda babam kesti. Çok üzülmüştüm. 
Ananem onları sabahları sağardı. Ananemin ineğin memesini yu-
kardan aşağıya sıkarak sütü içinden çıkarışını seyrederdim. Bakır 
sitilin içine sağardı. Bazen çer çöp düşerdi. Sinek düşerdi. Ananem 
inekle konuşurdu. Ona, ‘kınalı kızım, yavrum, gülüm benim’ der-
di. Onu demirden bir tarakla kaşırdı. Bazen yıkardı. Silerdi. Öper-
di. Sütü sonra beyaz tülbentle süzerdi. Kazanda kaynatırdı. Ondan 
peynir yapardı. Dondurma yapardı. Bu yüzden sütlü dondurma-
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yı çok severim. Buram buram kokardı. Dilimde ezer, eritir, dama-
ğımın bütün zerrelerine tattırırdım. Her şey çok tatlıydı. Dedim 
ya cennet gibiydi. Cennetin nasıl bir yer olduğunu sorardım ana-
neme. Bizim bahçe gibi anlatırdı. Sonra hatırlama bahçesi. Unut-
ma bahçesi. Kaybolma bahçesi. Bahçeleri çoğaltmaya başladım. 
En çok kaybolma bahçesini seviyordum. Bahçeye girip kaybolma-
yı. İki tane kızılcık ağacımız vardı. Kızılcığı çok severdim. Henüz 
tam olmamışken yediğimde boğuluyor gibi olurdum. İyice kızar-
dıklarında annemle toplardık. Ellerimiz, yüzümüz kaşınırdı. Isır-
gan otu gibiydi yaprakları. Ama onun gibi ısırmazdı. O zaman ısı-
ran otlar vardı. Yumuşak yapraklar. Damarlı, kocaman yapraklar 
vardı. Onlardan en çok ceviz yaprağını severdim. Defterimin ara-
sına koyardım. Kururdu. Rengi çıkardı. Çok güzel kokardı. Son-
ra sokaktan sürekli at arabaları geçerdi. Babam faytonla eve gelir-
di. Annemler haftada bir hamama giderdi, onları da fayton gelip 
götürürdü. Hamam günü samutlu patates salatası, içli köfte, yeşil 
mercimekli sıkma köfte yapılırdı. Babaannemle dedem zikir ya-
parlardı. Bazı akşamlar, dedemin evine giderdik. Annem de zik-
re katılırdı. Babaannem kendinden geçerdi. Abdulkadir Geylani’yi 
çok severdi. Adı anılınca cezbelenirdi. Zor teskin ederlerdi. Bazen 
şiirler söyler, ağlardı. ‘Gece gündüz döne döne/istediğim Haktır 
benim/Allah deyip yana yana/İstediğim Haktır benim’i çok söyler-
di. Bir örtüye benzerdi babaannem. Kısa boylu, sırtı hafifçe kam-
bur, yazmasını sarardı, sadece gözleri görünürdü. Bağırdığına hiç 
tanık olmadım. Öfkelendiğinde abdest alırdı. Öfke ateştir, su ateşi 
söndürür derdi. Mangalda soğanlı bulgur aşı pişirirdi. Salçalı bul-
gur aşı. Simit diyorlardı, ince, köftelik bir bulgur…ondan. Değir-
mene kalkardık. Kalın, orta, ince bulgur yapılırdı. Sonra gendi-
me. Buğday yani. Büyük kazanda kaynatılır, dama, hılaların üze-
rine serilir, kuruyunca çuvallara doldurulur, ağzı dikilir, değirme-
ne gidene kadar hıznada dururdu. Soğanlı simit pilavı pişmeye ya-
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kın mis gibi kokardı. Ev toprak damlı ve zeminliydi. Pardaklanır-
dı. Parlardı. Pardaklandığında da içerde mis bir koku. Pencerele-
ri açardı babaannem, kuruyuşunu seyrederdim. Simit pilavı pişin-
ce indirir, üzerini bezle örter, yer sofrasını kurar, tandır ekmeği 
ve soğan çıkarırdı. Ayran olurdu yanında. Dedemin saçları uzun-
du. Uzun boylu bir adamdı. Sakallıydı. Sedirde oturur, dışarı ba-
kardı. Yüzü çok aydınlıktı. Alnı bembeyazdı. Bakışları o kadar şef-
katliydi ki, o bakınca yağmurda ıslanıyor gibi olurdum. Sakalı pa-
muk gibiydi. Bembeyaz, yumuşacık. Bazen beni bağrına bastığın-
da sakalı yüzüme değerdi. Anlamadığım sözler söylerdi, gülüm-
ser, başımdan okşar, gözümden öperdi. Babaannem, dedemi pen-
cereden bakarken görünce, bazen, ‘dereler akar gider/taşları yıkar 
gider/bu dünya bir pencere/her gelen bakar gider’ derdi. Babaan-
nem dedemi çok severdi, ona efendi, derdi. O da ona sultanım der-
di. Sanki kimse kimseyi üzmüyordu. Düğünler, sünnetler, mevlit-
ler, bayramlar, sokaklar, sahurlar, iftarlar, davullar, zurnalar çok-
tu, çok güzeldi. O zaman ben çok küçüktüm. Ellerim küçüktü, bo-
yum kısaydı. Yanaklarım al aldı. Annem dudaklarımın ve gözleri-
min çok güzel olduğunu söylerdi. O zamandan sadece bir fotoğra-
fım var. Şimdi ona bakıyorum da gerçekten çok küçükmüşüm. Bir 
gün çok acı bir şey oldu. Müzeyyen teyzenin torunu Sevim, dere-
ye düştü. Derenin bir yerde üzeri kapatılmıştı, betonla örtülmüş-
tü. Sürüklenerek oraya girdi. Biz çok korktuk. Bağırmaya başladık. 
Sevim kayboldu orada. Müzeyyen teyze, annem, sonra Sevim’in 
babası geldi. Çok uğraştılar bi türlü çıkaramadılar. Sonra belediye-
den amcalar geldi, betonu kırdılar. Sevimi çıkardılar ama ölmüş-
tü. Çok üzüldük. Bunu unutamıyorum. Şimdi hatırlayınca da çok 
üzülüyorum. Sevim’in annesi yoktu. Kendisini doğururken ölmüş. 
Babannemin söylediği o maniyi hatırladım : ‘Dere akar bulanık/
köpüğünden alalık/ha bu ışıklı dünya/oldu bize karanlık.’ 
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Hayal Bahçesi

Dedemlerin Çarmuzu mahallesindeki çıkmaz sokağın başında 
bulunan evlerindeyiz. Babaannem her zamanki gibi sadece göz-
lerini gösteren beyaz yazmasını dolamış, sedirin sol yanında iki 
büklüm oturmuş, mırıl mırıl bir şeyler okuyor. 

Dedem karşısında, sedirin sağ ucunda, o da iki büklüm, uyuk-
luyor, çoğu zaman olduğu gibi gözyaşı yanağından inerek sakalı-
nı ıslatıyor.

Başımı bir el pencereye çeviriyor sanki. Dolunay ışığı… Gün 
ağarıyor gibi. Oysa geceyarısı olmalı. Dedemle babaannem gece 
namazına uyanmışlar. Sobada meşe odunu çıtırdıyor. Ağustos bö-
cekleri. Uzaktan köpek havlamaları.

Pencerede bir hayal beliriyor… Gavur Hakkı. Evet evet, buy-
du sanırım. Adı Hakkı idi ama herkes Gavur öntakısını kullanır-
dı. Onun ilkin fötrünü hatırlıyorum. Uzun boylu idi. Takım el-
bise giyerdi. Genellikle laci. Arada siyah. Çizgili bazen. Parlak ve 
koyu renkleri severdi anlaşılan. İçine beyaz gömlek ve ince yine 
koyu renk kravatlar. Yüzü sinekkaydı daima. Hiç tıraşsız görme-
dim. Fötrsüz olduğu zamanlarda saçları briyantinli. Ayakkabıları 
rugan. Yeleğini unutmamalı. 
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Kışın içi astarlı sanırım, içi kalın yün astarlı pardösüler. Yine si-
yah, bazen koyu gri.

Puslu bir hali vardı. Yüzünü hatırlayamamam belki de bu yüz-
den. Onu hep ince bir sisin içinden geçiyormuş gibi hatırlıyorum. 
Şimdi yüzünü, gözlerini, yürüyüşünü, sesini düşünürken gözleri-
me duman iniyor sanki.

Sesini, örneğin şimdi zorluyorum kendimi, ama hatırlaya-
mıyorum. Kulağıma hiçbir tını gelmiyor. Nasıl konuşurdu, han-
gi kelimeleri seçerdi, nasıl tonlardı, bağırır mıydı, sinirlendiğinde 
n’olurdu, hatırlayamıyorum. Ama Gavur Hakkı dendiğinde, böy-
le, gizemli, soğuk, uzak ve korkutucu bir hayal geçiyor gözlerim-
den. Şavrolesi vardı, ellialtı, belki buik elli yedi ama pek kullan-
mazdı. Nadiren. Düğünlerde, başka bir kente, iş ya da akraba zi-
yaretine giderken. Babam gibi yenice içerdi. Hani şu yassı, filtre-
siz, afilli kutulardan. Şurdan biliyorum, birkaç kez, babamla evin 
önündeki küçük meydanda akşamüstü çay içip söyleşirken ikram 
etmişlerdi. Bir o, bir babam. 

Duygularını belli etmezdi. Sakin, sadece aklıyla davranıyor 
gibi, soğuk, donuk, ifadesiz. Sinirleri alınmış gibi.

Ama korkutucu her zaman. 

Konak görünmezdi dışardan. İki adam boyu, sık ve yüksek, di-
kenli bir duvarla çevreleniyordu. Bahçe büyüktü. En çok erik ağacı 
vardı. Can eriği. Kara erik sonra. Onlar soğuklar başlayınca durdu.  
Sonra kayısı. Çoğu iri, şekerli, az sulu. Küçük fakat daha şekerli 
olanları da vardı, ama azdı. Diken çite yakın bir sıra kızıl elma. Kış 
armudu. Çok ayva hatırlıyorum sonra. Onlar en son çiçeklenir-
di. Olgunlaşmaya başladıklarında kokuları tüter, rüzgârla dağılırdı 
sokağa. Sokak diyorum ya, bizim evden santral denilen ve Taşte-
pe mahallesine doğru yeni ve büyük bir caddeye kavuşan geniş bir 
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patika idi burası aslında. İki dikenli çit arasında daracıktı. Bir tara-
fındaki küçük, dar yataklı dere kurumuştu. Derenin alüvyonu su-
suz toprak gibi çatlamış, betonlaşmıştı. Orda yürürken, onlara her 
baktığımda içim kururdu.

Sokak her zaman ıssızdı. Çitlerin ardında ceviz, dut ve kavak-
lar yükselirdi. Yaşlı cevizler hayat ağacı gibi göğü kaplardı. Selvika-
vaklar ve suyu gördükçe şişen görkemli dutlar da öyle. Gündüzle-
ri bile bu yüzden ışık düşmezdi. Loş, alacakaranlık. Akşama doğ-
ru ıssızlık derinleşir, kararır, dört bucağa korku sinerdi. Ne zaman 
buradan geçmek zorunda kalsam, içimdeki hayaletler, alkarıları, 
kısa boylu, dört parmaklı, kara kazanlarda çocuk pişiren, düğün 
dernek kuran cinler, hortlaklar, yarı insan yarı hayvan o tuhaf ya-
ratıklar, vampirler, deliler, yamyamlar, canavarlar, ejderhalar; din-
lediğim masallardaki bütün korkunç yaratıklar, hayalimin bütün 
dehşetli sakinleri sindikleri yerden birer birer çıkar, yanımda yö-
remde dolaşır, arkadan beni izler, çevremdeki oksijeni azaltır, ci-
ğerlerimi baskılar, adımlarımdaki takati yok ederdi. Ensemde so-
luklarını hissederdim. Seslerini duyardım. Gözlerimde garip şe-
killer uçuşurdu.

Bu, Gavur Hakkı’nın karanlığından gelirdi. 

Ama sınıf arkadaşım İsmail, komşumuzun küçük oğlu Selim, 
Dinçer, Necati ve diğerleri bilirdik ki, en kokulu ve lezzetli kara erik-
ler, can erikleri onun bahçesinde yetişir. Mişmişin en lezizini onun 
ağaçları sunar. Dutu, cevizi, elması, kızılcığı tadından yenmez.

Bir de bağ bekçisi vardı ki Gavur Hakkı’nın, ondan daha cinli, 
daha esrarlı ve yalnızdı.

Sessizdi. Dilsiz sanırdık. Adını bilmiyorduk, ona sesini hiç duy-
madığımız için lallik diyorduk.
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Bu iki hayalet, yüksek çitlerin gerisinde hangi kara kazanla-
rın kaynağını, hangi cinlerin cirit attığını, hangi devlerin perilerin 
uyuduğunu düşlememize yardım mı ediyor, yoksa engel mi olu-
yordu, bugün hâlâ cevabını bulamadığım bir soru asmıştı beyni-
min çengeline.

Bir de Sevim vardı.

Hakkı’nın tek çocuğu. 

Omuzlarına dökülen örgülü saçları vardı. İri, kudretten sürme-
li, badem gözleri. Etli dudakları, pembe yanakları. 

Ürkekti.

Gözlerine bakınca acı bir hatıra canlanırdı.

Ben ortaokul birinci sınıftaydım. 1-b’deydim. O, üst sınıftay-
dı. 2-a’daydı.

Sınıflarımız karşı karşıyaydı.

Babası otomobiliyle bırakırdı, alırdı okuldan.

Teneffüslerde görürdüm.

İlk günahımı onunla işledim.

Önce can eriği çaldım.

İsmail’le o gün okuldan gelip kitap ve defterlerimizi salondaki 
sedire attık, annemin sızlanmalarına, ‘yemeği ısıtıyorum, kaybol-
ma’ uyarısına aldırış etmeden çıktık.

Soluğu ıssız ceket’te, korku yolunda aldık.

Kararlıydık. Can eriğinden başka bir şey görmüyordu gözümüz.

Bahçeye girmenin tek yolu vardı, çalı çitin bir yerinden, topra-
ğın yumuşak olduğu yerden bir gedik açacaktık. Birer kızılcık dalı 
kopardık. Eşelemeye başladık.
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Arada bir at arabası geçti, kareli çarşaflı iki kadın belediye ha-
mamından döndü, kollarında bohçalarıyla. Onlar geçerken dur-
duk, sırtımızı dönüp oturduk, orada, konuşuyormuş, eğleşiyor-
muş gibi.

Kazdık, oyduk, nihayet geçebileceğimiz kadarını açtık.

Önce İsmail geçti. Benden zayıftı, kolayca daldı çukurdan içeri. 
İkirciklenince, ‘ne bekliyorsun oğlum, gelsene hadi’ diyerek çağır-
dı beni. Biraz zor oldu ama ben de geçtim o geçitten. 

İçeri girince olan oldu, hayalimdeki bahçe tuz buz oldu. Buhar-
laştı. Yerine irem bağlarından bir cennet köşesi geldi. Neler yok-
tu ki o cennette? 

Sokağın aksine, güneş burada iliklere işliyordu. 

Cehennem sıcağı.

Korkumuz büyüye büyüye yürümeye başladık. Fısıltıyla konu-
şuyorduk. 

Bir meyve cennetiydi burası.

Eriğin dört beş türü, kayısı, elma, armut, ayva, dut… Aman Al-
lahım yeryüzünde ne kadar güzellik ve lezzet varsa, burada, top-
rağa kadar eğilmiş, başımızın, omzumuzun, göğsümüzün hizası-
na kadar inmişti.

Yaşlı, büyük bir eriği gözümüze kestirdik. Gövdesindeki ballar 
sıcaktan pelteleşmişti. İsmail’e uyarak birkaçını kopardım. Reçine-
nin yapışkan ve keskin esansı damağımı, dişlerimi, dilimi sardı.

Üstte fanila, altta lastikli pantolon.

İsmail tarttı, ‘alır alır’. Bel iyice sıkı.

Yavaşça tırmanmaya başladık. Arada düşenler tok bir sesle yan-
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kıyordu. Karnımız, göğsümüz kabarmaya, dolmaya başladı. Ağır-
laştık, arada zayıf bir dal çatırdadı, derken açılıp saçıldık, lezze-
te boğulduk. Arada yiyorduk ya, ne gözümüz doyuyordu, ne hafif 
mayhoş tadın damağımıza, tükrük bezlerimize ve midemize yay-
dığı koku, tat ve hışırtıdan bekçinin yaklaşan adımlarını duyuyor-
duk. Sadece erikleri görüyorduk. 

Bekçi sessiz, sinsi bir gelişle geldi, bizi ağacın tepesinde sıkış-
tırdı.

İsmail daha deneyimli ve soğukkanlı.

Ben titredim, tutunduğum dalı koyverdim ve ermiş bir pamuk 
elması gibi bıraktım kendimi. Sol ayak bileğim fena halde burkul-
du, düşerken kollarımı ve sağ yanağımı çiziktiren dalların bir kıs-
mını kırdım, incittim. 

Bekçi’nin yüzünü hayal meyal hatırlıyorum. Zebellah gibi bir 
adamdı. Cellatlara benziyordu. Kolları uzun, omuzları geniş, par-
makları iri. Yüzü, nasırlaşmış gibi, çatlak çatlak, kalın, sert deri-
li, derinleşmiş çizgili. Geniş alnının altında, gözleri küçük ve gö-
mülmüş gibi. İsmail sanki ağaçta kalarak, uzansa yetişecekmiş gibi 
duran adamın şerrinden emin. Ama donmuş, kaskatı kesilmiş bir 
halde. Orda, dalların arasında, göğsüne doldurduğu eriklerle bir 
maymunu andırıyordu. Canım kötü yanıyordu, korkudan az his-
sediyordum ama biliyordum, bir yerlerim kırılmış veya ezilmişti. 
Ne kadar geçti hatırlamıyorum. Ama bana uzun, işkenceli görün-
dü. Avına ilk ezici pençesini atmış bir kaplan gibi bakıyordu bekçi. 
Bir bana, bir İsmail’e. Baktı, baktı ve bedenine yakışmayan, dingin, 
duru, sakin bir sesle, İsmail’e ‘in bakalım’ dedi. İşte, dedim içim-
den, avını kapmış olmanın rahatlığı içinde, artık bizi pişirip de mi 
yiyecek, yoksa inine götürüp orda parçalara ayırıp öğün öğün mü, 
anlayamadım. İsmail istemeden indi, adamın güçlü, uzun kolla-
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rına bıraktı kendini. Bekçi, bir serçe gibi tutup indirdi. Biraz to-
parlanmıştım. Kalbim küt küt atmıyordu, daha sakindim. İkimi-
zin karnında da erikten oluşan bir göbek vardı. Baktı, belli belir-
siz gülümseyerek, ‘alan bir kıldan alır’ dedi. Yüzümüzdeki ifade-
nin değişmesine izin vermiyorduk korkudan. Bu söz üzerine, çeh-
remize, acınası bir ifadeyi usulca çağırdık, yerleştirdik. Daha belir-
gin bir tebessümle son bir kez baktı, derince soluklandı ve ağaçla-
rın arasından bir ceylan yavrusu gibi süzülen Sevim’in gelişini iz-
leyerek toparlandı. 

Sevim gelip de İsmail’le beni hayvanat bahçesine yeni gelmiş iki 
yeni hayvanı seyreder gibi izlemeye başlayınca bağlar gevşedi, kor-
ku ve sızı yerini tarifi güç bir utanca terk etti.

Açtığımız çitten çıkıp erikleri saçarak can havliyle eve koşarken 
dudağımın uçukladığını hissettim.

O gün artık İsmail’le birlikte olmak istemiyordum.

Eve girdim, doğruca, üst kattaki misafir odasına kapandım. 
Erikleri mindere döktüm.

Sedire yığıldım. 

Dışarıdaki bayıltıcı sıcak yerini toprağın serinliğine bırakmıştı. 

Korku uçmuş, eriğin lezzeti, kokusu ve rengi silinmiş, sadece 
Sevim’in gözleri kalmıştı. Utanç ve heyecandan küçülmeye başla-
dım. Küçüldüm, küçüldüm, küçüldüm, annemin karnına tekrar 
döner gibi kıvrıldım, sağ yanıma devrildim.

Gözlerimi dünyaya kapadım.

Rüyamda, Gavur Hakkı’nın bahçesinin karşısındaki boş alan-
da lastik bir topun peşinde koşuşan arkadaşlarımın kalesinde gör-
düm kendimi.
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Gerçekte de böyleydi, iyi bir kaleciydim.

Rakip takımdan birini kasıtlı düşürdük ve penaltı yedik.

Çocuk topu yerleştirdi, çok geriye çekildi. Bir ona, bir topa ba-
kıyordum.

Geldi, geldi ve tüm gücüyle vurdu. Top havalandı, yüksek çalı 
çiti aşarak bahçeye düştü. O gün İsmail’le açtığımız gedikten bir 
sincap çevikliğiyle geçip bahçeye girdim. 

Kazanlar kaynıyordu. Hedikler haşlanıyordu. Top yuvarlandık-
ça yavaşladı ve kırmızı fiyonklu bir çift ayakkabının içindeki za-
rif ayakların parmaklarının uçlarına dokunmak istedi. Bakışla-
rım toptaydı, gerisini görmüyordum. Ayakların sahibi usulca eğil-
di. Sevim’di bu. Topu aldı ve birkaç adım atarak, gelip bana uzattı. 



Kâmil Yeþil
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Çocukluk: Geceleri Kayan Yıldız

Çocukluğum köyde geçti. Aydın’ın Çine ilçesine bağlı 
Eskiçine’de. Çocukluğum beni hiç terk etmedi. Şu yaşımda bile her 
gün bir yönü ile hatırlarım çocukluğumu. Neler var hatırladıkla-
rım arasında : Meyve hırsızlıklarım, heyecanla, koşarak camiye gi-
dişim, büyükler arasında saf tutuşum, caminin kırık tespihlerini 
tamir edişim, ezanlarım, evcilik oyunlarımız, baba rollerim, belki 
aşk değil ama buna benzer bir duygu ile bazı komşu kızlarla ilgi-
lenmelerim, çevreme topladığım çocuklara Hikâyeler, masallar ve 
film özetleri anlatışım….Benden beş yaş küçük kardeşimin doğu-
munu hatırlıyorum. Sarı saçlı, kara dimi ve kara lastik giyen, ma-
hallede öyle de kabul edilen bir çocukluğum var. Karnım ağrıyor 
diye okula gitmek istemeyişimi ve zoraki gönderilişimi hatırlayın-
ca hâlâ gülümserim kendi kendime. Çünkü böyle bir keşifte bulu-
nacak yaşta ve akıllılıkta değildim. Sınıfımızı hatırlıyorum. Tahta-
ya yakın bir yerde, kumla doldurulmuş kasa gibi bir şeyin üzerin-
de yapardık hesap ve yazı çalışmalarını. İlkokul iki veya üçüncü sı-
nıfta ezberlediğim şiir hâlâ ezberimde. “1919 senesinde, Toprak-
larında doğmuşum” diye başlıyor. Yıllar sonra Cahit Külebi’nin ol-
duğunu öğreneceğim “Yurdum” şiiri idi bu. Yine yıllar sonra Ame-
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rika yardımı olduğunu öğreneceğim katı, donmuş yağlı, süttozun-
dan yapılmış ayran ve sütten oluşan beslenme saatimiz var hatı-
rımda. Hiçbirini doğru dürüst yiyemez, okulun arka duvarından 
aşağı kazanlarla dökerdik ayranları ve sütleri. 

İki kişinin beni kucaklayıp öptüğünü hiç unutmuyorum. 
Hac’dan gelmiş dedemin kucağına alarak sakallarını yüzüme batı-
ra batıra sevmesini, bir de askerden izinli gelmiş amcamın kucak-
lamasını. Unutamadığım olaylar içinde “İlk Cinayet” de var. Dört- 
beş yaşlarında olmalıyım. Köy çeşmesinin başındayım. Anaç ta-
vuk civcivlerinin kursağını doyurmaya çıkmış. Kuvvetle muhte-
mel o tavuk ve civcivler ya kavga ettiğim bir oyun arkadaşımın ya 
da büyüklerimizin küs olduklarını bildiğim bir aileye ait. Civciv-
leri çeşmenin duvarına sıkıştırıp bir iki tanesini yakaladığımı ve 
boynundan çekerek kafayı bedenden ayırdığımı bugün gibi hatır-
lıyorum. Bu bana zafer duygusu vermiş olmalı ki üzüldüğümü ha-
tırlamıyorum hiç. Özlemini çektiğim şeyler : Keskin bir çakı, bir 
cüzdan, adını benim koyduğum ve beni dövenlere kıs kıs ederek 
tutuşturmak istediğim bir köpek ve bir bisiklet. Oyuncaklarımı 
kendim yapardım. Bisiklet tekerleği çevirmek, saklambaç, ayakka-
bılardan araba yapıp içinde taş, kum taşımak, evcilik ve ceviz oyu-
nu. Çocukluğumun en unutulmaz anları arasında gece kayan yıl-
dızlar var. Yaz günleri kardeşlerim Şakir ve Mehmet Salih’le bir-
likte dam başında yatardık. Hep yıldızlara bakar, hep onlarla oy-
nardık. Gökteki bütün yıldızlar bizimdi. Hep kayan yıldızları ko-
nuşurduk. Senin yıldızın kaydı, benim yıldızım duruyor. Şimdi ne 
zaman kayan bir yıldız görsem; çocukluğumu, yıldızları bir yorgan 
gibi üstüne çekmiş, yastığına çiğ düşmüş uykularımı hatırlarım.

Çocukluğumu unutamadığımdan olacak, maziye karşı hep bir 
atıf ve onu sahiplenen bir tavrım vardır. Arşivciliğim, anı okuma-
larım, anısal Hikâyelere olan düşkünlüğüm bundan olsa gerek.
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Serkisof

Bir an önce büyümek. İçimdeki en büyük duygu bu idi. Zayıf, 
çelimsiz, kılıksızın biriydim oysa. Doğuştan gösterişli biri olmak 
yok bu duygumun altında.  Etrafımda ne kadar akranım varsa hiç-
birinde böyle bir arzunun izini görmedim, hissetmedim. Kiminin 
yüzündeki sarı tüyler sakal oldu,  kiminin sesi boru gibi kalınlaş-
tı, benden çok önce. Ama yine de kendilerini hep çocuk gördü on-
lar. Ben oyunlarda baba rolü kapmak için yarışırdım, onlar beşik-
te yatan bebek olmak için. 

Çok zor bir çocukluk mu geçirdim? Ailenin geçimi benim sır-
tımda mı idi? Hayır. Ne simit satmak zorunda idim varoş çocukla-
rı gibi, ne eza-cefa gördüm. Tam tersine. Köy şartlarında, hâlâ gü-
zel bulduğum günler geçirdim.  

.    .   .
Köy alışkanlıklarına göre gayet geç denilebilecek bir saatte kal-

kardım yataktan. Kalktığımda mutfakta sofra çoktan hazırlanmış 
olurdu. Sininin altında konmuş kasnak, onun üstüne serilmiş sof-
ra bezi, üstünde yemek sinisi. Sini, haşlanmış yumurtayı, bir par-
ça peyniri, salamura, sele, çizme zeytinleri, yeni sıkılmış zeytin ya-
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ğının içine serpilmiş çökelek peyniri ile kahvaltımı yüklenmiş ola-
rak beni beklerdi. Güneş, biz çocuklardan önce gözlerini çoktan 
açmış olurdu hayata. Anlıyorum güneşi. Başkalarını uyandırmak 
için önce kendisinin uyanık olması gerek. Sadece biz çocuklar gö-
remezdik güneşin doğuşunu. Yoksa büyük babam, babaannem gü-
neşten çok önce doğarlardı hayata. Neden erkenden kalkıyorsun 
sorumuza, “Sizin için derdi dedem, size dua etmek için.” Meğer 
gece namazına kalkarmış nenemle birlikte.

Ben yataktan kalktığımda tavukların yemleri ayaklarının altı-
na, suları yalaklarına çoktan konmuş olurdu. Hatta kuşluk yumur-
talarını doğurmak için bazı piliçleri bir folun üstüne tünemiş ola-
rak bile görürdüm. Çünkü sofranın başındayken ben, bir gıdakla-
ma başlardı avluda. Yumurtlamayı bir marifet, bir üretim, belki de 
yediklerinin bir karşılığı olarak gören tavuklarımızdan gelirdi bu 
ses. Yumurta ziyan olmasın, kedi-köpek yemesin diye haber verir-
lerdi hemen.

Ben o zaman doğru kümese koşarım. Tel kapıyı açarım, elimi 
folluğa uzatırım. Yumurta sıcacıktır, bembeyazdır, iricedir. Sıcak-
lığı avuçlarımı doldurur, beyazlığı avcumdan taşar. İstersem öğle-
den sonra acıkınca yerim, istersem götürür bakkala, çekirdek, sa-
kız, şekerle değiştiririm.

Kardeşlerim ve ben günlük harçlığımızı tavuklardan alırdık. 
Hatta okula öğretmenimize de götürdüğüm olurdu. Bir film gel-
mişti okula. Paranız yoksa yumurta da getirebilirsiniz demişti öğ-
retmenimiz, ben de bir yumurta götürmüştüm.

Karnım doydu mu arasanız da bulamazsınız beni. Evden kuşluk 
vakti ayrıldım mı nerdeyse yatsıya kadar oyunun içindeyimdir, ba-
şındayımdır. Yerler mühürlendi hâlâ gelmedi bu çocuk, diye söyle-
nir anam. Akşam ezanları okunmuş, sofra hazırlanmıştır; ama ben 
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yokumdur sofrada. Babam aç da olsa sofranın başında beni bekler. 
Kırk yıl kıtlık olmuş akşam yemeği kesilmemiş, der babam. Tok da 
olsa mutlaka sofra kurdurur akşamları. Tarladan, çiftten çubuktan 
gelse ve acıkmış da olsa yemeğini yalnız yemez. Mutlaka ailecek 
sofraya oturulur, kimse keyfine göre yiyemez evde.

Evden çıktığımda ineğimizi görürüm buzağısıyla. Evin önün-
deki bahçede otlamaktadır Sarı Kız. Kulaklarını diker, bana bakar, 
sonra yüzüme karşı böğürür: “Mööööö!” Seni tanıyorum demek-
tir bu, anlarım. Ben de alırım selamını, gider sırtını sıvazlarım, 
Sarı Kız’ın. Elimi sağrısına vururum hafifçe. Tüyleri parlaktır Sarı 
Kız’ın. O da anadır. Yavrusunu yalamak için ikide bir ipini gerdi-
rir, kazıktan kurtulmak ister. Sarı Kız, yavrusuna doğru seğirtince, 
yavru buzağı da ona doğru koşar, bağırır : “Meeeee!” Ama çaresiz-
dir ikisi de. Anasını emmesi için akşamı beklemesi gerekir. Şimdi 
o kendi ekseninde ipinin yettiği kadar yere koşacak, otları gâh yi-
yecek gâh tepecek.

Hemen herkesin köpeği vardır köyde. Benim yok. Köpek bes-
lemezdi babam, bakımı zor, aç-susuz kalırsa günaha gireriz, der-
di. Halbuki ne güzel enikleri vardı ve peşimize takılıp gelmişti eve. 
Ama babam bir yolunu buldu, evden uzaklaştırdı enikleri.

Nefret etmem ama özel bir kedi, köpek sevgim yok. Sebebini 
buna bağlıyorum. İneğimizi ve buzağılarımızı severim ben de. Ku-
zuların kulaklarından ısırırım. Onlara isim veririm. Okul arkadaş-
larımın isimleridir daha çok. Ersin, Rezzan, Nurten. Onlarla soh-
bet ederim. İçlerinde en çok sevdiğim Nurten’dir. Bembeyaz, yu-
muşacık tüyleri vardı Nurten’in. Beni gördü mü hemen peşime ta-
kılırdı. Ben sırtını sıvazlarım o zaman, kulağını ısırırım, öperim. 

Güneş tepemde gülümsemekte, tatlı tatlı ısıtmaktadır. Bastığım 
toprak yumuşak ve yeşil gözlüdür. İşte küçük dere ve içinde kur-
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bağalar. Kıyısında kengerler, ısırganlar…Badem ağaçlarının dalla-
rında çağlalar yeşil yeşil ve ekşi ekşi bana bakmakta, dişimi kamaş-
tırmaktadır. Ortalıkta inek böğürmesi, buzağının ona cevabı, karşı 
komşunun köpeği, horozlarımızla piliç, tavuk sohbeti yapan kom-
şu horozlar derken öğle ezanı başlar. Hoparlör her bir yere ulaştırır 
hocanın sesini: “Allahüekber, Allahüekber!” Zaten evimiz caminin 
hemen yanındadır. Bütün hayvanlar seslerini keser  o zaman, eza-
nı dinlemeye başlar. Ben ayağımda lastik papuçlarım, arkası yamalı 
pantolonum, rengi kaçmış gömleğim ve başımda yün, tepesi yuvar-
lak toplu başlığımla oyuna koşarım. Buna rağmen niçin bir an önce 
büyümek istedim. Büyüklere elbette özendim ama bir an önce bü-
yümeye çalışmamın sebebi özenti değil. Büyüyünce şöyle olacağım 
diye beklemedim hiç. Oyunlardan değil, neşeden değil, oyuncak-
lardan değil, köyden değil. Üzüntülerimden ve keşkelerimden kur-
tulmak için istedim büyümeyi. Herhalde bu duygu olmalı.

Ben ne yapmıştım da çocukluk ikliminden çıkıp bir an önce 
büyüklerin dünyasına katılmak istiyordum. Hayır, hiçbir kötülük 
yapmadım. Yaptıklarımı da kötülük olsun diye işlemedim. O gün 
öyle idi. Belki tekrar o günlere dönsem ayni şeyi yaparım. Gene 
ayni, gene ayni. Bana ızdırap veren ve büyümenin tadını alıp götü-
ren şey bir tane değil. Belki bir tane de ben arasından hangisi oldu-
ğunu tayin edemiyorum. Anlatırsam rahatlar mıyım onu da bilmi-
yorum. Anlattıklarım panzehir olmayacak. Ama… 

Öncelikle şu Bakkal Cafer’den söz etmeliyim. Bakkal Cafer’e 
karşı anlatılmaz bir hayranlık içindeydim çünkü. Onun yerine ol-
mak istediğim kadar hiçbir şeye arzu duymadım. Benden yakışık-
lı, benden sağlıklı, benden akıllı olduğu için değil. Çünkü Cafer 
Bakkal’ın sadece soyadı değil, babası da bakkaldı. Babası Ethem 
amca, onun babası Mahmut dede de öyle. Aile boyu Bakkal. Üçün-
cü göbekten hem adına hem mesleğine varis dedesinin. Meslek ve 
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soyadı neyime. Ben, Cafer’in lokumlara, bisküvilere, ceviz ve çiko-
latalara, ille de tuzlu çekirdeğe para vermeden ve de kimseye sor-
madan yemesine özeniyorum. 

— Baba bizim neden bakkalımız yok? 

Babam her seferinde bir cevap bulur: 

— O da olur bir gün. 

— Bakkalı ne yapacaksın oğlum, akşama kadar bir müşteri ge-
lecek mi diye pinekle işin yoksa. 

— Biz bakkal değil market açacağız.

Paraya ihtiyacı yok Cafer’in. Para kullanmadan da istediği-
ni alıp yiyebiliyor. Özeniyorum ama Bakkal Mahmut’un torunu 
Cafer Bakkal ile arkadaş olmak istemiyorum hiç. Senin de baban 
bakkal olsaydı a yavrum, diye konuşuyor Cafer. Çiftçi oğlu olaca-
ğına bakkal oğlu olsaydın sen de.

—  ………….

— Baba!

— Efendim yavrum.

— Ben bakkal oğlu olabilir miyim? Sen neden çiftçisin? Sen de 
bakkal olsana.

— İnsanlar çiftçi doğmaz, bakkal doğmaz oğlum. Çiftçi olur, 
bakkal olur. 

— E, o zaman sen neden bakkal olmadın?

Paramız yok diyemiyordu babam. Senin deden benim babam 
çiftçi olduğu için bakkal olamadık, diyemiyordu. Ben de mi çiftçi 
olacağım baba, dememden korkuyordu. Ne desin?
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Cafer Bakkal bazen elini cebine sokar. Zaten o hep eli cebinde 
gezer. İçimde bir sevinç yumağı oluşuyor onu eli cebinde gördü-
ğümde. Cebinden şimdi bir akide şekeri, bir lokum, biraz çekirdek 
çıkaracak ve bana da uzatacak sanıyorum. Gerçi ilk uzatışta alma 
taraftarı değilim. Biraz naz yapmak gerek. Çünkü anam “Açlığını, 
muhtaçlığını duyurmayacaksın kimseye” derdi oyuna her çıkışı-
mızda. Böyle öğrenmiştim annemden. “Kimseden bir şey isteme-
yeceksin, yerken içerken kimsenin eline, ağzına bakmayacaksın. 
Tamam mı. Bir şey duyarsam gebertirim.”

Bakkal Cafer, elini cebine her sokuşunda mutlaka bir şey çıka-
rırdı. Bisküvi, lokum, akide şekeri, sakız, tuzlu çekirdek. Birincisi-
ni yedi, herhalde ikincisinden bana da verir. Verecek sanır ve bek-
lerdim. Ama gidinin çocuğu uncucuk ediyor ve vermek şöyle dur-
sun koklatmıyor bile. 

Birisi yer birisi bakar mı lan, deyip kıyameti koparacağım bir 
gün ama, bakalım ne zaman.

Bakkal Cafer hiç oralı olmazdı. Şimdi bir tane lokum verse ar-
kasını beklerim diye düşünüyor olmalı. Eğer bir tane verirse sö-
züm hazır : “Senin ananın memesi tek mi oğlum, neden bi tane ve-
riyorsun.”  Sanki birini buldum da ikincisini umuyorum. 

“Ben bakkal dükkanı mıyım. Git, al.” 

Bunun bir yolunu mutlaka bulmalıyım diye arayış içine giri-
yorum. Babamın bana bakkal dükkanı açacağı yok. Aklım fikrim 
bana lokum, bisküvi, ceviz ve çekirdek alması için onu zorlamak-
ta. Ne yaparsam aldırabilirim? Nasıl? Çocuk aklımla bulmuştum 
çareyi: 

Hasta olacaktım. 

Eğer hasta olursam, babam beni doktora götürür, doktor da 
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“Bak Ahmet Efendi der babama, bu çocuğun çok hasta, bunun iyi-
leşmesini istiyorsan sabahları, çarşı ekmeği ile helva yedirecek-
sin. Cebinden çekirdeği, lokumu, bisküvisi, sakızı eksik olmaya-
cak, ona göre.”

Babam, isterse uymasın reçeteye. Hasta olur ölürüm vallahi.

—  Ağzında ne var? 

— Sana ne? 

— Lokum yiyorsun değil mi? 

— Heee, sana ne?

Bir şey yediğim yok. Babam yayladan gelirken çamın tepesine 
çıkmış, çam sakızı alıvermiş. Akmaz kokmaz, hem diğer sakızlar 
gibi erkenden çürümez. 

— Kimsenin ağzına bakma, al bunu çiğne.

— Baba,

— Ne var oğlum?

— Çenem ağrıdı sakız çiğnemekten.

— Sen de biraz dinlen oğlum.

Halbuki beklediğim cevap bu değil. “Öyle mi, çıkar cebine koy 
onu, ben sana lokum, çekirdek alayım.” Beklediğim cevap bu.    

Benim sadece lokumum, tuzlu çiğdemim, akide şekerim de-
ğil; topum da olmadı. Bazı teşebbüslerim olsa da doğru dürüst  
hiç top oynamadım desem ve yemin etsem karnım ağrımaz. Ne 
zaman ayağımı topa vursam onu bir baş olarak gördüm. Hazre-
ti Hüseyin’in başı. Öyle derdi koca anam. Babaanneme koca ana 
derdik. “Hazreti Hüseyin’in başını kesenler işte sizin gibi vurmuş-
lar ona, top oyunu oradan çıkmış. Başka bir şey oynayın, oyun mu 
yok size.” 
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Elimizde sapan, biz de kuş avına çıkalım, deriz. Bu kez kuşla-
rın vurulmasına izin vermez. “Onların yok mu yavrusu, anası, ba-
bası. Akşam yuvalarına dönmezlerse anaları ağlamaz mı? Hem at-
tığınız taş kim bilir kimin penceresine, kiremidine, başına düşe-
cek. Taş atmayın.”

Ceviz oynayalım o zaman. “Olmaz.”  O neden? “Kumardır da 
ondan. Şimdi ceviz oynarsınız, yarın dama, ertesi gün kağıt der-
ken, kumarbaz olursunuz.” 

Peki ne oynayalım. Evcilik yasak, karı-koca olmaya kalkışmak 
var işin içinde.  Çimlerin üstünde kazık oynayalım deriz, yasak. O 
niye? Dağdan sırtımda getirdiğim odundan kazık yap, sonra git 
onları da üttür.  

Çimlerin üzerinde kazıkları yıkmaya çalışırdık. Dikilmiş kazı-
ğı, kim yıkarsa kazıklar onun olur. Akşama kadar bakarız ki bir 
kucak dolusu kazığımız olmuş. Onları kucaklar, doğru eve götürür 
kazanan. Ana, der bak sana odun getirdim, çamaşır yıkarken ya-
karsın. O odunları kazanırken üstümüz başımız batmıştır. Kazık-
lar, bunların yıkanmasında kullanılacaktır. 

Pekiyi ne yapalım koca ana?

Çeşme başına gidin, saklambaç oynayın, kaydırak oynayın, ya-
kar top oynayın. Aman, ne bileyim ben.

Çeşme başına gidersem Bakkal Cafer var. Lokum var yiyeme-
diğim, çekirdek var çitleyemediğim. Bir sıkıntı ki sormayın. Aklım 
bir yolunu bulup mutlaka doktora gitmekte. Ne yapsam, ne yap-
sam? Böyle bir günde kavak dibine oyuna gidiyorum. Ayağımı bas-
mamla yere yıkılmam ve çığlık atmam bir oldu. “Allah ayağım!”

Bir tesadüf. Bir denk geliş. Bir dileğin kabulü. Aranan belanın 
bulunuşu. 
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Naylon papucumdan giren koca bir çivi idi ayağımdaki. Küflü 
inşaat çivisi. Acı. Feryat. Gözyaşı. Bereket versin babam erken ye-
tişti. Askerlikten tecrübeli imiş, çiviye ne kendisi dokundu ne baş-
kalarının dokunmasına izin verdi. Ben gözyaşına boğulmuş fer-
yat ederken tetanoz, sakat kalmak, ayağı kesilmek gibi sözler ça-
lındı kulağıma. 

Taksi yerine traktöre atladık. “Acaba açık mı, hastanenin tatili 
mi olurmuş, acıyor mu, sabret kasabada sana neler alacağım” söz-
leri arasında kasabaya vardığımda korkudan bayılmış veya uyu-
muş olmalıyım ki kendime geldiğimde doktorun odasındaydım ve 
ayağım sarılı idi.

Başımda babam yoktu.

Korktum. Babamı çağırdım sayıklıyormuşum gibi. Neden son-
ra hemşire hanımın sesini duydum. “Baban çarşıya kadar gitti. Bi-
raz sonra gelecek.”

Başka hastalara yer ayırmak için beni yan tarafa, küçük bir ya-
tağa taşıdılar.

Babamın geldiğini öksürüğünden anladım. Aramızı bir per-
denin ayırdığı doktorun odasında olmalıydı. “Borç para bulama-
dım, serkisof saatini satmak için Saatçi Hafız’ı bekledim” gibi söz-
ler söylüyordu. Perdeyi açtığında, babamı, elinde iki paket akide 
şekeri, bir kutu sakız, torba içinde tuzlu çekirdekle gördüm baba-
mı. Bana bakıp gülümsüyordu kalın bıyıklarının altından. Tetanoz 
olacağından çok korktum, dedi. Tetanoz nedir bilmiyordum ama 
kötü bir şey olduğu açıktı. 

Babamın elime tutuşturduğu o canım yiyecekler bana zehir ol-
muştu. Çünkü gözüm pantolonunun saat cebine takıldı. Zinciri 
göremedim yerinde. Galiba satmıştı. Halbuki ne kadar da severdi 
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serkisof saatini babam. Babamın tek hatırası, derdi. Onu böyle saat 
cebi boş görünce; içimden – o kahrolası içimden- serkisofu sat-
mak, dedemin ölümü imiş gibi gelmiştir babama, düşüncesi geçti. 

İşte o zaman karar verdim bir an önce büyümeye. Bir an önce 
büyüyeceğim ve dedemin hatırası olan serkisof saati alıp babama 
vereceğim. Hayatta tek amacım bu oldu. Ama hayat, benim ama-
cımı gerçekleştirmeme izin vermeden aldı babamı.

Bir an önce küçülmek istiyorum şimdi. Söz, kimseye özenme-
yeceğim. Cafer Bakkal’a özenip babamın bakkal olmasını isteme-
yeceğim, sakız, tuzlu çekirdek, lokum da...

Küçülmek. 

İçimdeki en büyük duygu bu. Bu mümkün mü ? Siz biliyor mu-
sunuz bir yolunu? Nasıl?
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Gaye Boraoðlu
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Heyhat, hayat!

Bir zamanlar İstanbul’un kenarlarında oya gibi mahalleler var-
dı. Bahçe içindeki küçük evler, kenarı ağaçlı yollarla birbirine il-
mek ilmek bağlanır, bahçelerden sarkan hanımelleri, yaseminler, 
lavantalar süslerdi sokakları. Kediler, köpekler, çocuklar bağırış 
çağırış birlikte büyürdü. Onlardan biri de bendim.

İçinde güller, ortancalar, akşamsefaları olan bir bahçemiz, mi-
nicik, kutu gibi evimiz vardı. Kahvaltının ardından biz çocuklar 
sokağa fırlar, günboyu ip, top, üç taş, misket ne bulursak oynardık. 
Öyle pek oyuncağımız yoktu; birkaç uyduruk bebek, plastikten 
çay fincanları falan... O yüzden de oyuncaklarımızı kendimiz icat 
ederdik. Kâğıttan gemiler, çamurdan bebekler, kutudan trenler... 

Her gün dört gözle beklediğimiz yoğurtçu Yakup abi, dondur-
macı Kemal Amca, neredeyse akrabalarımız gibiydi. Huylarımızı 
bir bir bilirler, ona göre taksimat yaparlardı; hasta olanlara az don-
durma, okulda iyi not alanlara bol kaymak!

Kışın en keyifli eğlencelerinden biri, kömürlükte gölge oyu-
nu seyretmekti. İkiz kardeşler vardı; Nejat ile Murat. Hacivat 
Karagöz’le başlarlar sonra da kendi yarattıkları deli saçması ka-
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rakterlerle sürdürürlerdi gösterilerini. Biz de para karşılığı oturur 
seyrederdik. 

Akşam basmadan eve dönmek mecburiydi. Arka bahçenin as-
malarından koparılmış yapraklarla yapılırdı sarmalar. Yediğimiz 
etin, tavuğun kasabı, domatesin kabağın bostanı belliydi. Yemek-
ten sonra da soba üstünde kestane kebap! Günün dedikodularının, 
siyasi gelişmelerinin tartışıldığı kestane ziyafetine radyodan yük-
selen bol cızırtılı ajans haberleri eşlik ederdi. Sonra uyku vakti ge-
lirdi; benim için günün en heyecanlı kısmı! Benden beş yaş büyük 
olan ablamla aynı odada yatardık. Her akşam bana Andersen’den 
Masallar kitabını okurdu. Ben ondan dinlediklerimi gözümde can-
landırmaya çalışırdım. Kötü kalpli kraliçeler, padişahlar, periler, 
zehirli çiçekler, binbir renkte yaratıklar dönüp dururdu etrafımda. 
Bir süre oynaşıp sonra hep beraber derin bir uykuya dalardık. 

Bir yanım sokak hayatını çok sevse de, diğer yanım o uykular-
dan hiç uyanmak istemedi. Ama heyhat, hayat insanı derin uyku-
lardan uyandırıp hakikatin içine atıveriyor. Ve büyüdükçe haki-
katler daha da acı verici oluyor. Şükür ki, istediğim zaman masal-
lar âleminin rengârenk dünyasına, çocukluk hayallerimin kokula-
rına dönebiliyorum... şükür ki!
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Ömrüm oldukça...

Altın günlerinin en nadide mücevheri, çocukluk düşlerimin 
perisi, güzel kelimeler sözlüğümün ilham kaynağı, ağzımın kulak-
larıma kadar varmasını şükür ki engelleyen gamzelerimin müseb-
bibi, şekerparem, gece kelebeğim, narin çiçeğim, bir tanem, nar 
tanem. Adı gibi nurlu, adı gibi hayat dolu... biriciğim... Nurhayat 
Abla’m benim! 

Onu ilk ne zaman gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Belki doğ-
duğumdan beri vardı, belki ilk utancımı yaşadığım gün çıkagel-
mişti evimize, belki de beni güzel bacaklarının arasından o doğur-
muştu, bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki, curcunalı mahallemiz, 
kalabalık ailelerimiz hiç farkında değildi ama Nurhayat Abla be-
nim damarlarımda dolaşıyordu ve sanırım o sıralarda kanım mut-
luluk ve heyecandan şeker pembesi renginde akıyordu. 

Uzun boylu, annemlerin deyişiyle balık eti kıvamında, dolgun 
göğüslü, yuvarlacık kalçalı, beyaz tenli bir kızdı Nurhayat Abla. 
Badem gözlerini çevreleyen gür kirpikleri ağır ağır açılıp kapanır-
ken sanki ortalığa büyüleyici bir müzik yayılırdı. Çok konuşmaz-
dı ama o çilek rengi dudaklarını her araladığında odanın içinde 
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tatlı  bir rüzgâr ıslık öttürerek dolanırdı. Dalgalı koyu siyah saç-
ları omuzlarına dökülür, kâkülünü geriye attığında benim de ak-
lım şöyle bir havalanırdı. Yine de Nurhayat Abla’yı olağanüstü kı-
lan bütün bu özellikleri değildi; pürüzsüz teninin üzerindeki in-
cecik gözeneklerden yayılan, dünyanın en egzotik çiçeklerinden 
büyük bir özenle damıtılmış, büyüleyici kokusuydu. Resmen beni 
kendimden geçiriyordu Nurhayat Abla’nın kokusu. Zaten küçü-
cük olan aklım iyice kayboluyor, ya üstüste sakarlıklarım yüzün-
den annemden azar işitiyor, ya da diğer komşularımızın soruları-
na verdiğim şuursuz cevaplar yüzünden milleti kendime güldürü-
yordum. Halim utanç vericiydi aslında ama itiraf etmeliyim ki hiç 
de aldırmıyordum. Benim için Nurhayat Abla’nın evimize gelmesi, 
ona hiç dokunmasam bile koltuğumuzda oturması, etrafa umursa-
maz bakışlar atması, annemin yaptığı kurabiyeleri o güzel ağzına 
götürüp kıtır kıtır - ah evet ne iç gıcıklayıcıydı - diliyle ağzının ke-
narında biriken kırıntıları toplaya toplaya yemesi yeterliydi. O git-
tikten sonra evimizin kokusunu içime çekerek mest oluyor, yarım 
bıraktığı kurabiyeleri büyük bir zevkle mideme indiriyor, az önce 
Nurhayat Abla’nın oturduğu koltukta mutluluktan kendimden ge-
çiyor, elimde onun saç teli uyuyakalıyordum. 

Keşke daha sık olsaydı, ama yalnızca altın günlerinde görür-
düm Nurhayat Abla’yı. Mahalleden sekiz kadın katılırdı bu toplan-
tılara. Her hafta bir kişinin evinde biraraya gelinir, hepsi ev yapı-
mı binbir çeşit kek, börek, çörek, kısır, mısır yenirken bir yandan 
da bol bol dedikodu edilir, günün sonunda herkes ev sahibine ya-
rım cumhuriyet altını verir,  böylece sekiz haftanın bitiminde her-
kesin sekizer tane yarım cumhuriyeti olurdu. Nurhayat Abla top-
lantılara annesiyle birlikte katılır ama o da kendi adına bir yarım 
altın verirdi.  

Sekiz cumhuriyetin bizim evde nasıl harcanacağı belliydi. İki-
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si ile annem ihtiyaçlarını alır, ikisi babama verilir, üçü ile de ev ek-
sikleri giderilirdi. Bir tanesi de benim için harcanırdı. Ve ben ne 
yapar eder, bin takla atar, benim için ayrılan cumhuriyetin Nurha-
yat Abla’nın koynundan çıkardığı altın tanesi olmasını sağlardım. 
Aslına bakacak olursanız onunkini diğerlerinden ayırt etmek çok 
da zor olmuyordu benim için. Her daim ötekilerden daha parlak 
olan, Atatürk’ün mutlulukla ışıldadığı, egzotik çiçek kokulu cum-
huriyet, Nurhayat Abla’nın cumhuriyeti yani benim cumhuriye-
timdi Yaşasın cumhuriyet! 

Annem adaletli bir kadındı. Benim hakkım olan altını, nasıl 
harcayacağım yönündeki önerileriyle birlikte saklamam için bana 
verirdi. Örneğin, “Ayakkabın yok, topukları erimiş istersen bozdu-
rup ayakkabı alalım,” derdi. Ya da, “Palton iyice küçüldü, bu sene 
yenisini alalım mı,” diye sorardı. Ne palto umurumdaydı, ne ayak-
kabı... Ne oyuncak istiyordum ne resim defteri... o altınları böyle 
dünyevi ihtiyaçlar uğruna elimden çıkarmaya gönlüm asla razı ola-
mazdı. Nurhayat kokan küçük cumhuriyetleri daima burnumun 
tam ucunda, yastığımın altında saklıyor, böylece her gece onun ra-
yihasıyla uykuya dalıyordum. Bir de üstelik annemden ne kadar tu-
tumlu olduğum yönünde tebrikler alıyordum ki, bu da cabasıydı.  

Ah Nurhayat Abla... Onun adını söylerken ciğerlerimdeki bü-
tün hava boşalırdı sanki. Bu yüzden asla ama asla başkalarının ya-
nında söylemezdim. Çünkü bir kez o isim benim ağzımda dile ge-
lirse, her şeyin ortaya çıkması işten bile değildi. Her şey derken 
Nurhayat Abla’ya karşı duyduğum derin hislerden bahsediyorum 
elbette, yoksa aramızda hiçbir fiziksel temas olmamıştı; ona her-
hangi bir sebeple dokunduğum anlar bile sayılıydı. Evimize gel-
diğinde ya da biz onlara gittiğimizde herkes birbiriyle öpüşürken 
Nurhayat Abla dudaklarını bana doğru uzatır, bense yanaklarım 
alev alıp foyam meydana çıkmasın diye annemin arkasına sakla-
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nırdım. Tabii bu durumda olayda hiçbir suçu olmayan diğer kom-
şu teyzelere karşı da aynı tavrı takınmam gerekiyordu. Annem, 
“çok utangaç” ya da “yaşı icabı” gibi gerekçelerle davranışımı ma-
nalandırmaya çalışıyor, bir yandan da eteklerinin arasından çık-
mam için kolumdan çekiştirip duruyor, o çekiştirdikçe ben daha 
da derine saklanma isteği duyuyordum. Böylece her buluşmamız-
da küçük bir arbede yaşanıyordu. 

Fiziksel özelliklerinin bütün çarpıcılığına karşın, Nurhayat Abla 
kişilik olarak içine kapanık birisiydi. Az konuşurdu. Annemlerin 
şehvetle yaptığı dedikodulara ya hiç katılmaz ya da nezaketen bir 
iki basit cümleyle eşlik ederdi. Herkes sırayla anlatılan açık saçık 
fıkralara kahkahalar atarken o belli belirsiz bir gülümseme ile ye-
tinirdi. Ben de onu taklit ederdim, işime de gelirdi doğrusu çün-
kü içinde bol miktarda kuku, babafingo, memiş, düdüklemek falan 
gibi kelimeler geçen bu fıkralardan henüz hiçbir şey anlamıyordum. 

Nurhayat Abla demlikler dolusu çayın tüketildiği, tabaklar do-
lusu yiyeceklerin yendiği, ağız dolusu kahkahaların atıldığı al-
tın günlerinin baş köşesinde sanki ruhu başka bir yerdeymiş gibi 
mahzun mahzun otururdu. Ah Nurhayat Abla, ruhunun gittiği 
yerde olmak isterdim. O kimselere göstermediğin kalbinin kuytu-
larına sessizce sızmak isterdim. Sen narin bir uçurtma gibi gökyü-
züne yükselirken ben senin kuyruğun olmak isterdim. 

Bir insana bu kadar mı yakışır masumluk? Bu kadar mı güzel 
durur siyah saçlar, badem gözler? Hangi kadın bu kadar narin ola-
bilir? Hangi canlı etrafına böylesine ilham verebilir? Basit bir çi-
çekli elbise kime bu kadar yakışır? Bir kez olsun o saçlarını ben ta-
rasam Nurhayat Abla, o narin ellerine kırmızı ojeyi ben sürsem, 
basma elbisendeki çiçekleri birer birer toplasam, o çiçeklerden ba-
şına taç yapsam...
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Bu hayallerimin hiçbirini gerçekleştiremedim tabii ama altı ya-
şıma bastığım gün babamın aldığı küçük kırmızı topla tehlikeli bir 
oyun oynamaya kalkıştım. O yaş günümde annem çikolatalı nefis 
bir kek yapmıştı. Ne var ki, her nedense doğum günü mumu bu-
lunamamıştı. Avazım çıktığı kadar ağlayıp mum istediğimden so-
nunda annem çareyi bakkaldan aldığı büyük beyaz mumları incel-
tip kekin üzerine sokuşturmakta bulmuştu. Gözlerimdeki yaşları 
silip mumu üflerken şekli biraz yamuk yumuk da olsa mum sön-
dürülebilen ve pasta kesilebilen bir yaş günü geçiriyor olmaktan 
mutluydum. Hele babam avucumun içine sığan pırıl pırıl kıpkır-
mızı bir top hediye ettiğinde tam anlamıyla zevkten dört köşe ol-
muştum. Günler ve geceler boyu -rüyalarımda da devam ediyor-
dum- o topla oynadım. Onunla yattım onunla kalktım. Fakat kır-
mızı topun asıl mucizesini bir altın gününde keşfettim. 

Nurhayat Abla o gün her zaman giydiğinden birazcık daha 
kısa, önden düğmeli, tabii yine çiçekli bir elbise giymişti. Her za-
manki koltuğuna oturup bacak bacak üstüne atmıştı, yanılmıyor-
sam bir de sigara yakmıştı. Yok, sigaradan emin değilim, onu ben 
yakıştırmış olabilirim. Her neyse, o elbisenin bütün çiçeklerini, o 
çiçeklerin bütün yapraklarını, üzerindeki her bir düğmeyi, iliği içi-
me sindirmekle meşguldüm, bir yandan da kırmızı topumu par-
kenin üzerinde küçük küçük zıplatıp duruyordum ki, top elimden 
fırlayıverdi ve kader onu Nurhayat Abla’nın ayaklarının dibine ka-
dar götürdü. Benim masum güzelim hiçbir şeyin farkında değildi, 
kimse farkında değildi. Bir tek ben, bütün hücrelerime kadar her 
şeyin, odadaki her sesin, her nefesin, her devinimin, her salınımın 
farkındaydım. Olabildiğince küçülerek, sanırım emekleyerek Nur-
hayat Abla’nın ayaklarının dibine, bacaklarının yamacına gittim ve 
topumu alıp geri döndüm. Geri döndüğümde ben ben değildim 
sanki. Başım dönüyor, kasıklarım ağrıyor, kendimden geçerek sır-
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tüstü yere uzanıp bağıra bağıra şarkı söylemek istiyordum. Alla-
hım dünya bu kadar mı güzel döner?  

Ben bunları düşünürken sevgili kırmızı topum elimden fırla-
yıp bir kez daha Nurhayat Abla’nın ayaklarının dibine kaçtı. Ben 
de peşinden tabii. Üstelik ikinci keresinde topumu alırken kafa-
mı yerden kaldırıp onun bacaklarının arasına bakma cüretini bile 
gösterdim. Sonra bir kez daha top kaçtı, bir kez daha. Bu kaç kez 
tekrarlandı, hangi andan itibaren resmen bilinçli bir şekilde topu 
nişanlamaya başladım hatırlamıyorum. Sonunda annemin bana 
seslenen tiz sesiyle irkildim. Ona döndüm. Annem topu elimden 
aldı ve onca insanın, bırakın onca insanı, esasında hiçbiri umu-
rumda değil ama Nurhayat Abla’nın önünde kıçıma bir tane pat-
lattı. 

Şaplağın acısı elbette hiçbir şey ifade etmiyordu ama ruhumda-
ki izi katlanılmaz derecede derin ve acı vericiydi. Eğer o sırada in-
tihar etmediysem, havagazını açıp kafamı ocağın içine sokmakla 
pencereden aşağı atlamak arasında hangi yöntemi seçeceğim ko-
nusunda bir türlü karar veremediğim içindir. Bir yandan foyam, 
en azından annemin nezdinde ortaya çıktığı için utançtan kıvra-
nıyor, bir yandan en üst düzeyde -başkaları önünde, özellikle de 
hayran olunulan kişi önünde- aşağılanmaktan dolayı derin bir ıs-
dırap duyuyordum. O anı hatırladığımda şimdi bile kulaklarım kı-
zarıyor ve ruhuma karanlıklar basıyor. Gerçekten korkunçtu, çok 
korkunç. Neyse ki, yangın daha fazla büyümeden söndü. Günün 
geri kalanında annem bu konuda bana herhangi bir şey söyleme-
diği gibi, olayı babama da aksettirmedi. Hiç olmazsa daha fazla re-
zil olmaktan kurtulmuştum. 

Nurhayat Abla’yla ilgili hayallerimin bir sonu olabileceği aklı-
ma gelmezdi hiç; meğer varmış! Koyu karanlık bir kış günü, dışar-
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da yağmur yağarken, akşam yemeği sırasında annemin söylediği 
basit bir cümle bana bu kapının bir daha açılmayacak şekilde ka-
pandığını gösteriyordu: “Nurhayat evleniyor!” Hop diye  ağzından 
çıkıvermişti bu iki kelime. Gayet alelade bilgiler gibi de eklemiş-
ti: Adam bir kahve işletiyormuş, yaşı biraz büyükmüş ama kazan-
cı iyiymiş. Kendi evi de varmış. Aralarını Nurhayat Abla’nın teyze-
si yapmış. Zaten uzaktan akrabalarıymış. 

Hakikat, acımasızca tepeme inmişti işte. Nurhayat Abla’m, ha-
yatımın biriciği, kalbimin sultanı yaşlı bir kahveciyle evleniyordu. 
Dedim, gideyim o kahveyi dağıtayım, çay bardaklarını birer bi-
rer yere çalıp iskemleleri pencereden dışarı fırlatayım. Sonra de-
dim, adamı öldüreyim, kapayım şuradan bir bıçak, bulayım o kah-
vede herifi, böğrüne böğrüne saplayayım. En son olarak da teyze 
olacak arabulucu cadalozu paralayayım diye düşündüm. Saçları-
nı yolup bacaklarına tekmeler atayım. Değil arabuluculuk yaptığı-
na, doğduğuna bile pişman edeyim! Ve nihayet gözyaşları içinde 
gideyim Nurhayat Abla’ya, elinden tuttuğum gibi götüreyim onu 
uzaklara diye düşündüm. Ama tabii bütün bu eylemsiz kalkışma-
lar beyhudeydi. Hiçbirini yapamadığım gibi, feci bir oyunun par-
çası olmak zorunda kaldım. O sırada aile olarak elimiz bayağı dar-
daydı. Hem akan çatının tamiri, hem annemin bazı sağlık sorun-
ları falan, kıyıda köşede kalmış bütün altınlarımızı harcamıştık. 
Benimkiler de gitmişti, sadece bir tanecik, Nurhayat Abla’mın ko-
kusunu taşıyan biricik cumhuriyetçiğim kalmıştı elimde. Meğer 
annem ona göz dikmiş, “Nurhayat’a o altını takacağız,” buyurdu! 
Karşı çıkmaya imkânım, altınımı kaptığım gibi çekip gitmeye ta-
katim yoktu. Zaten yaşım da müsait değildi! Sonuç olarak o gün, 
o lanet gün, annemin zorla giydirdiği takım elbiselerin içinde, ya-
kama kırmızı bir papyon kondurulmuş vaziyette düğüne gittim ve 
aşkımın nişanesi yarım cumhuriyet altınımı kendi ellerimle Nur-
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hayat Abla’nın güzel göğsüne takmak zorunda kaldım. Bu göre-
vi annem bana, kırmızı top oyununun intikamı olarak mı vermiş-
ti bilmiyorum. Ama o gün annemin son derece acımasız, duygu-
suz, duyarsız, halden anlamayan, kendi çocuğuna eziyet etmekten 
hiçbir şüphe duymayan, korkunç bir insan olduğunu düşündüm. 
Sonradan biraz haksızlık ettiğimi kendi kendime itiraf etmek zo-
runda kaldım ama olsun, o gün benim için Pamuk Prenses’in üvey 
annesinden bile kötü biriydi.  

Düğünden sonra Nurhayat Abla’yı hiç görmedim. Evlenince 
başka bir semte taşındı. Bir daha altın günlerine de hiç gelmedi. 
Kocası izin vermiyormuş. Annemler âdet olduğu üzere altın top-
lamaya devam ettiler. Başlangıçta, belki Nurhayat Abla’dan bir ha-
ber alırım, ona dair yeni bir şey duyarım, hadi itiraf edeyim, olur 
a, bir mucize gerçekleşir, geliverir umuduyla annemin peşinden 
günlere gitmeye devam ettim. Ama bir süre sonra ona dair konuş-
malar azalmaya, benim umutlarım da yok olmaya yüz tutunca bu 
toplantılar son derece sıkıcı gelir oldu bana. Artık okula da başla-
mıştım. Sokakta oynamak, arkadaşlarımla televizyonda çizgi film 
izlemek falan daha eğlenceli geliyordu. Hayatın karmaşasına da-
lıp gittim işte. Ortaokul, lise, derken üniversite yılları... derslerdeki 
zayıflara eşlik eden yarım yamalak ilişkiler, büyüklü küçüklü hayal 
kırıklıkları... ardından iş hayatı... önce  bir şirkette muhasebecilik, 
ardından mali müşavirlik... artık iyice alıştığım bekâr hayatı, ara-
da sırada belirip kaybolan kadınlar...  Böylece Nurhayat Abla, anı-
larımın kubbesinde hoş bir sada olarak kaldı. Ne var ki sadakati-
min bir göstergesi olarak ondan kalan tek somut anıyı, kırmızı to-
pumu özenle sakladım. 

Yıllar sonra, her zamanki gibi tek başıma mutfaktaki masada 
kahvaltı ederken ilk aşkımın bir bulvar gazetesinin üçüncü sayfa-
sındaki resmini gördüğümde de o kırmızı topu sımsıkı elimde tu-
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tuyordum. Bir kenar mahalle fotoğrafçısında çekilmiş bol rötuş-
lu bir vesikalıktı bu. O küçük dikdörtgenin içinden yine mahzun 
ama bu kez yorgun gözlerle bana bakıyordu Nurhayat Abla. Üze-
rine döşenmiş başlığı hiç hak etmediğini ben biliyordum: ‘Soğuk-
kanlı katil!’ Altında daha küçük puntolarla şöyle yazıyordu: ‘Bir 
gazoz için yirmi yıllık kocasını öldürdü sonra da karşısına geçip 
gazozu içti!’ Hızla satırların arasında dolaştım: Nurhayat Abla, 
o kahveci kocasını alnının ortasına isabet eden tek kurşunla öl-
dürmüş. Sonra telefonla arayıp polise kendini ihbar etmiş. Onla-
rı beklerken kocasının kanlı elbiselerini üzerinden çıkarıp çama-
şır makinesine atmış, ona yeni elbiseler giydirmiş, adamın yüzünü 
gözünü bir güzel yıkayıp temizlemiş, daha fazla kan akmasın diye 
kurşun deliğine tampon yapıp kapatmış, sonra yere dökülen kan-
ları iyice silmiş. İşi bittikten sonra cinayete sebep olan gazozu içip 
bitirmiş. Polisler geldiğinde Nurhayat Abla gazozdan son yudumu 
alıyormuş. Polisler, neden öldürdün, diye sorduklarında Nurhayat 
Abla, gazozu içmeme izin vermedi, demiş. Nurhayat Abla’nın yü-
zünde çeşitli darp izleri, morluklar varmış ama kendisi bunlarla il-
gili bir açıklama yapmamış. Nurhayat Abla sevk edildiği adliyede 
tutuklandıktan sonra kadın tutukevine gönderilmiş. 

İyice anlayana kadar bu satırları tekrar tekrar okuyup ilk şoku 
atlattıktan sonra dışarı çıktım ve biraz daha detay yakalayabilme 
umuduyla o günün bütün diğer bulvar gazetelerini satın aldım. Ki-
minde olayın esamisi okunmuyordu, kiminde daha da küçük, fo-
toğrafsız bir haber olarak yer almıştı. Hikâyeye büyük yer veren-
lerin içinde bir tanesinden cinayetin kaçta, hangi semtte işlendi-
ğini, bir başkasından da sevk edildiği cezaevinin adını öğrendim. 
Bir diğerinde ise Nurhayat Abla’nın cinayet sonrasındaki fotoğrafı 
vardı. İki polisin kolunda evden çıkarılıyordu. Kameraya bakmıştı. 
İlk gazetede yer alan vesikalık fotoğrafa göre daha da yaşlı görünü-
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yordu. Bakışlarında tuhaf bir yabancılık, artık bu dünyaya ait ol-
mama hali vardı. Ne mutluydu ne mutsuz, ne hüzünlüydü ne kır-
gın, ne huzurluydu ne huzursuz. O artık burada değildi. Nurhayat 
Abla ruhunun götürdüğü yere gitmişti!

Sonraki günlerde aklım hep bu olayla meşgul oldu. Gazoz ne-
yin bahanesiydi? Nurhayat Abla’nın soğukkanlılığı o ana dair miy-
di, yoksa yılların birikimi miydi? Aradan yıllar geçmesine rağmen 
hâlâ büyüleyiciliğini koruyan güzel yüzündeki darp izleri miydi 
ondaki merhamet duygusunu alıp götüren? Cinayetten sonra ko-
casının üstünü değiştirirken, onu yıkayıp temizlerken, ortalığı silip 
süpürürken aslında günlük rutini bir kez daha mı tekrarlıyordu?  

Tabii pek çok kez bu soruları uygun kılıklara sokup kendisine 
sormayı aklımdan geçirdim. Hatta bir kez kaldığı cezaevinin yakı-
nına kadar sokuldum. Ama içimdeki bir güç beni, onu ziyaret et-
mekten alıkoydu. Sanırım eğer onunla karşılıklı görüşürsem, şu-
rada anlattığım kırık dökük anıların bile manasız hale gelmesin-
den korkmuştum. 

Nurhayat Abla’yı ziyaret edemedim ama başka bir şey yaptım: 
Kırmızı topu bir pakete koyup ona gönderdim. Eline geçti mi? Ha-
tırladı mı? Hatırladıysa ona iyi geldi mi bilmiyorum. Öyle olması-
nı umuyorum. 

Sonraki günlerde Nurhayat Abla’nın resimlerine bakıp dur-
dum. Orada bir sır vardı; ama ona ya da olan bitene dair bir sır 
değil, doğrudan bana dair bir sır. Hayatımı devşirdiğim mesele-
lerle ilgili bir bilinmez. Var oluşumla, bugünkü mutluluğumla -ya 
da mutsuzluğumla- ilgili bir soru. Belki kalbimde dolanıp duran 
mağlubiyet duygusuna dair bir açıklama. Günlerce, hattâ aylarca 
düşünüp durdum bu belli belirsiz huzursuzluk hakkında. Sonra 
bir gün, artık düşünmekten yorgun düşüp vazgeçtiğim bir nokta-
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da, evimin balkonundan gökyüzünü kaplamış gri bulutların ara-
sından çıkan güneşe bakarken meseleyi kavradım. Şimdi son kez 
gazetedeki fotoğrafa bakarken bu duyguyu kelimelerle de ifade 
edebiliyorum: Bugüne kadar yaşadığım bütün ilişkilerimde hisset-
tiğim daimi eksiklik duygusunun kaynağı sensin Nurhayat Abla! 
Ben tanıdığım bütün kadınlarda seni aradım ve sanırım aramaya 
da devam edeceğim... ömrüm oldukça! 



Müge Ýplikçi
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Kelebek Avcısı

Kelebeklerin bana kızdığını biliyordum. Kızgınlık ne kelime, 
bana büyü yaptıklarından emindim! Uçamayacaktım… Büyü 
buydu. 

Çok eskiden bir avcı vardı. Onu bir önceki yaşamlarımdan bi-
rinden tanıyor olmalıydım. Bu zalim avcı elinde türlü aksesuvar-
larla gizemli kuytulara dalar, sabah akşam demeden kelebekleri 
yakalardı. Onları yakaladıktan sonra öldürür muazzam kolleksi-
yonunu genişletmeye bakardı. Bazen salardı onları. Ama o ağlarda 
kaldıktan sonra yeniden kelebek olmayı kim isterdi? Diyelim kele-
bekliğe devam etmeyi arzuladın, bu mümkün değildi ki!

Kanatlar bir kere zedelenmeye görsün! Azmin bir kere tutsak 
edilsin. Bir günlük ömürde her şeyi hiçbir şey olmamış gibi yeni-
den yaşayabilir misin; filmi başa alabilir misin? Diyelim gönlün is-
tedi, bedenin buna dayanabilir mi yeniden? Bir kez daha var ola-
bilir misin?

Çok eskiden usta bir kelebek avcısı, elinde avcı malzemeleri 
kırlara salardı merakını. O merak rengarenk kelebeklere bakar ve 
onların rengi, uçuş biçimleriyle daha da büyülenirdi. Kendinden 
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geçerdi avcı. Bu halinin kelebeklere zarar vereceğini düşünmeksi-
zin yakalardı onları. Bazen eline alırdı onları. Elinde çırpınan ya-
şamı dinlerdi. O sırada onları göğe bırakabilseydi, belki hayatının 
bir döneminde kendisi de gerçekten uçabilecekti. 

Ama onları özgür bırakmadı; onları bırakamadığı için  kendi-
si de uçamadı.

Sizden saklayacak değilim. O avcı bendim. Bir önceki yaşam-
larımın izini sürerek kendimi çözmeye çalışansa yine ben. Galiba 
bunu birçok yaşamda anlamaya çalışmış, anlasam da uçmayı bir 
türlü başaramamıştım. 

En sonuncu uçma denememde başarısız olmuş ve gencecik ya-
şımda tahtalı köyü boylamıştım. 

Bana yeniden dünyaya dönüp dönmeyeceğimi sorduklarında 
hiç düşünmeden ‘evet’ dedim. Uçmayı öğreninceye kadar yeryü-
zünde olacağım! O büyüyü bozana kadar!

Heyhat! İstanbul’un Anadolu yakasında Koşuyolu’nda serpilen 
çocukluğum esnasında her şey yine aynıydı. Kelebeklere düşkün 
bir çocuktum ve onları yine avlıyordum. Bir naylon torba… İşi bi-
tiriyordum. Fakat bir gün çok tuhaf bir şey oldu. Her zamanki ar-
sada kelebeklerle haşır neşirken sağ elimin içinde inanılmaz bir acı 
duydum. Bir kelebek yerine bir arıyı tutmuştum. Üstelik bir eşek 
arısını! Eşek arısı olduğu için arı ölmedi. Bense günlerce şiş elime 
bakakaldım. Ava giderken avlanmıştım! Nedense bir biçimde bü-
yünün bozulduğunu hissetmiştim ve bir daha kelebek avlamadım!

Ne mi yaptım? 

Büyüdüm ve yazar oldum. Uçmaksa, buyurun size uçmak!
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Sessiz 

Öğretmen, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin çoğuyla gurur du-
yuyordu. Ama bozuntuya vermemek için hepsini yere göğe koy-
madığını söylüyordu sağa sola. Çok disiplinli, ilkeli, özgüvenli, 
olgun ve çalışkan bir sınıftı onunkisi. Bir dediğini iki etmezler-
di. Bir önceki sene bitmeden çocukların büyük bir kısmı okuma-
yı sökmüş ve kırmızı kurdele almıştı. O günkü son ders saatin-
de sınıfı denetlemeye gelecek olan müfettişe biraz suni bir heye-
canla bunları anlatıyordu öğretmenler odasında. ‘Göreceğiz, gö-
receğiz’ deyip bu heyecanını neredeyse yok saymış ve elindeki sı-
nıf dosyalarını incelemeye başlamıştı müfettiş. Adamın burnun-
dan kıl aldırmaz hali ilk andan itibaren sinirine dokunmuştu Mü-
esser Hanım’ın. ‘Meymenetsiz!’ diye iç geçirmişti. ‘İyi ki müfettiş 
olmuşsun.’

Okulda teyakkuz zamanıydı bu. Müfettişler, mevsimi gelin-
ce okula akın eder ve her şeyi didik didik etmeden gitmezlerdi! 
İl milli eğitiminin bu okul konusunda özel bir hassasiyeti vardı. 
Okulun müdürü velilerden aldığı paralarla gayrimeşru yollardan 
zengin olmuş, kendisi hakkında yapılan suç duyurularından he-
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men her seferinde kurtulmayı başarmıştı. Bu yüzden okul mimliy-
di. Okul yönetimi durumun farkındaydı elbette. Özellikle müdü-
rün bu konudaki üstü örtülü direktifleri de eklenince sınıf öğret-
menlerinin yürekleri ağızlarına geliyordu!

Müfettişin son derste 2-B sınıfına geleceği ve en az üç gün sü-
recek teftişe başlayacağı o gün… Sessiz Dünya’nın kitap okuma sı-
rasıydı. Sessiz Dünya öğretmenin taktığı addı öğrencisine. Asıl adı 
Suna’ydı. Zamanla çocuklar da benimsemişlerdi Sessiz Dünya adı-
nı. Suna gitmiş, sessizliğiyle bir dünya kalmıştı geriye. 

Sessiz Dünya’nın Sessiz Dünya olmadan önceki zamanlarda sı-
nıfta sesi hiç çıkmazdı. Konuşmaya kalktığı zaman ıslıkla karışık 
bir feryat gibi çıkardı sesi, o sesle birlikte dökülürdü nadir ve sak-
lı sözcükleri. Kimse onun iki cümleyi art arda sıraladığını görme-
mişti. Öğretmenin baskısıyla bunu bir iki kere denemişti ama her 
seferinde kıpkırmızı kesiliyordu. Siyah önlüğünün içindeki bede-
ni kaskatı oluyor, alnında boncuk boncuk terler birikmeye başlı-
yor, küçük ellerini saklayacak yer bulamıyordu çocuk. Öğretmen 
ailesiyle bağlantı kurmaya çalışmış ama karşısında huysuz ve dik 
kafalı yaşlı bir babadan başka kimseyi bulamamıştı. ‘Müesser Ha-
nım siz kendi işinize bakın, bu okulun ne olduğunu biliyoruz’ diye 
kükremişti adam. ‘Çocuğunuz neredeyse her hafta bir kere sınıfta 
işiyor’ dediğinde adama. 

Ne yazık ki Müesser öğretmen duygularına çok çabuk yenilen 
bir kadındı. Velisine söyleyemediği sözlerin intikamını müdürden 
ya da onun her şeyine göz yuman başmuavinden alacak hali yoktu. 
Bu yüzden o bedeli Sessiz Dünya’ya ödetmek zorunda kaldı! Bal 
gibi kötü davranmaya başladı Sessiz Dünya’ya! Onun sessizliğini 
küçümsemeye, o halini yok saymaya başladı. Vicdanı onu bu ko-
nuda rahatsız ettiği zamanlarda kızla ilgili olup bitenleri öğretmen 
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odasında yüksek sesle dillendirir, sonra da ‘Şu Sessiz Dünya’dan 
çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir’ derdi. Sonra sesini ani-
den çıkmış bir öfke fırtınasının önüne katarak ‘hele şu işemesi yok 
mu, illallah!’ diye feryat ederdi.

Gerçekten de sınıftaki çocuklar arasında en çabuk koyveren ki-
şiydi Sessiz Dünya. Az çekmemişti geçen sene ondan Müesser Ha-
nım. Hele bir seferinde, geçen kış oluyordu galiba, iki basamaklı 
toplamaları öğrenirlerken Sessiz Dünya sınıfın orta yerine öyle bir 
işemişti ki ne yapacağını bilememişti. 

Şu kıl müfettişin karşısında mutlaka su koyuverirdi Sessiz Dün-
ya, mutlaka! Sonra ayıkla pirincin taşını! Müesser öğretmen o anı 
zihninde canlandırır canlandırmaz yüzünü buruşturdu; mümkün 
değildi! Ne yapıp etmeli onun yerine sınıfın en çalışkanlarından 
birine okutmalıydı kitabı. Az önce buruşmuş olan yüz çizgileri-
ni tombul ve bakımlı elleriyle yumuşattı. Fazla kurcalamaya gerek 
duymadı, kara görünmüştü: Selin.

Selin düzgün bir ailenin kızı, çalışkan, disiplinli, nasıl derler, 
efendi bir çocuktu. Öğrenci gibi öğrenciydi. Her türlü şiiri ezber-
ler, etkinliklerde boy gösterir, kimsenin yüzünü kara çıkarmazdı. 
Müesser Hanım Selin’in ağbisini de mezun etmişti. Bugüne kadar 
çok değer verdiği velilerinden birisiydi annesi. Her türlü etkinlik-
te yardımına koşar, bir dediğini iki etmezdi. 

Müesser Hanım’ın içine ferah rüzgarlar esti. Hiç değilse ilk 
etapta bozguna uğramayacak ve karşısındaki kibir küpü müfetti-
şi yenecekti. Çayı bahane edip koridora çıktı; koridordaki nöbetçi 
öğrenciye el edip hemen Selin’e haber saldı: ‘Bu ders müfettiş geli-
yor, kitabı Selin okusun!’

İçi ferahlamıştı. Odaya döndüğünde müfettişi aynı pozisyonda 
buldu: Kibir kralı.
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Bu arada öğrenci zili çaldı. Müesser öğretmen hemen yerinden 
kalktı. Müfettiş hâlâ dosyaları gözden geçiriyordu. 

‘Zil çaldı, izninizle ben gideyim’ dedi adama. 

Adam dünyayı umursamayan gözlerle baktı ona. ‘Ne aceleniz 
var, öğretmen zili çalmadı, çalsın birlikte gideriz’ dedi soğuk so-
ğuk. 

Müesser Hanım içinde giderek büyüyen adrenalin dalgalarıy-
la bekledi. Kendini yatıştırmaya çalıştı. Sınıfa girer girmez ‘Geç kı-
zım tahtaya’ diyecekti Selin’e. Sessiz Dünya zaten sesini çıkaramaz-
dı ki! Dilsizin tekiydi. Ondan sonrası tereyağından kıl çeker gibi 
olacaktı…

İkinci zil çaldığında öğretmenler odasından çıkan son kişiler 
onlar oldu. Müfettiş ve Müesser öğretmen. Ama o da ne: İkinci ka-
tın koridorundan çığlıklar yükseliyordu bu arada. Müesser öğret-
men içinden ‘bu benim sınıfım olamaz’ dedi ‘olsa olsa şu hırpani-
nin sınıfıdır…’ Ancak merdivenleri çıktıkça bu çığlıkların 2-B’den 
geldiği belli olmaya başladı. Sınıftaki bütün çocuklar koridora 
dökülmüş savaş nidalarıyla karışık bas bas bağırıyordu: ‘Örtme-
nimmmm Selin sınıfa işedi!!!’
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Sibel Eraslan
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Harita-Metod Defterimden

İlk kısa mektubumu, babamdan ilk ayrılığımda, altı yaşım-
dayken yazmıştım. Elini öpüp onu Kıbrıs Harekatı’ndaki göreviy-
le başbaşa bırakmıştık. Dedem ve büyükannelerimde misafirlik-
le geçen o yazı, karartma gecelerinin içinden hatırlıyorum. Yaz-
mak, benim için ışıktı, karartma gecelerinden çıkmak, babama sa-
rılmak gibi... Bir kısmı o yaşta yazabildiğim kelimelerle diğer kıs-
mı ise yazamadığım kelimelerin resmini çizmekle tamamlanmış o 
ilk mektup... 

Bugün olmuş yazmak benim için hâlâ ışık, karartma gecelerin-
den çıkış ve hâlâ özleyişin kıyılara çarpan taşkın uçlarıdır dökü-
len her harf...

Babam bize sürekli “cesur olun kızım” derdi. “Cesaret korkma-
mak değildir, herkes korkar ama ancak korktuğu halde durmaya 
devam edene cesur derler”...

Şayet asker olmasaydı, babamın hep gitmeyi arzuladığı okulda 
okudum. Hukuk, çoğu kez dramatik hattâ trajik öykülerle, hayatın 
şaşırtıcı yüzlerini açıyor insana. Ne ki cesur olmak gerek, tıpkı ba-
bamın dediği gibi...

Ben, karanlıktan ve yalnızlıktan korktuğum için yazıyorum. 
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Yazı, savunmak, hayatı savunmaktır benim için...

Hâlâ yazmasını bilemediğim kelimeleri var yeryüzünün. Hâlâ 
karartma gecelerine uğruyor bazen yollarım. İşte o zaman yani 
henüz yazmasını bilmediğim kelimelere gelince sıra, kendime bir 
masal anlatırken buluyorum kendimi...

Üsküdar Kız Lisesi’ne giderken kurduğumuz bir Tiyatro Ku-
lübü vardı. Okulda erkek öğrenci olmadığı için sahneye koya-
cak oyun bulmakta zorluk çekiyorduk. Edebiyat öğretmenim Ayla 
Ağabegüm’e arkadaşlarımla  “kızkıza” oynayabileceğimiz bir piyes 
yazabileceğimi söylediğimde olmaz demedi, hiç birimizin umudu-
nu kırmazdı Ayla Hanım zaten. “Hadi” dedi... Üç perdelik “Beni 
Kim Sevecek?” adlı oyun böyle çıktı ortaya. Kaleme aldığım ve yö-
netmen yardımcısı olduğum oyunda görev alan pek çok arkadaşım, 
sonrasında tiyatrocu, müzisyen, sinemacı, heyketraş, eleştirmen 
olarak devam etti hayatına... Benimse kaderim yazıya yazılmış...

Edebiyat çalışmalarım, 2000 yılından beri Dergâh Edebiyat 
bünyesinde devam ediyor. Hikâyelerim “Balık ve Tango” (2006), 
“Parçası Benden” (2008) Dergah Yayınlarından çıktı...

Can Parçası, Hz.Fatıma biyografik bir araştırma (2006 Selis). 
Onu, 2008’de takip eden Siret-i Meryem ise uzun hikâye. 2009’daki 
uzun Hikâye Çöl/Deniz Hz.Hatice ile birlikte süren kadın üçleme-
si çalıştığım son bölümle hitama erecek. 2007’de Osmanlı Sarayın-
da Kadın Sultanlar adlı  kitabımda da Osmanlı Tarihi’ne kadın öy-
küleriyle kadın perspektifinden bakmayı denemiştim... 

Dünya barışı, kadın ve çocuk hakları, kadınların ve çocukla-
rın eğitimde fırsat eşitliği ve istihdam hukuku ile ilgili olarak gö-
rev aldığım çeşitli insiyatifler, benim yol haritam hakkında kısaca 
bilgi verebilir...         
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Kehribar

“Ben uyurken götürmüşler”dedi. 

Kazım Usta’nın daha düne kadar yattığı karyola bomboştu. 
Hastane odası daha evvel de bu kadar soğuk, tavan bu kadar yük-
sekte miydi?

Eğilip küçük ellerini sürdü, jilet gibiydi yatağın yeni yüzü, çar-
şaf takımı bembeyaz, yastık kı1ıfı az evvel geçirilmiş, sanki içinde 
kimse yatmamış, sanki bu yatak, sanki bu oda Kazım Usta’yı hiç 
tanımamış... Hasta odalarına sinişmiş  limon kolonyası  ile soyul-
muş elma kabuğu arasında gidip gelen o baygın mayhoş koku da 
kalkmış, yerine çamaşır suyu kokan, aşı gününe kokan, hani dü-
şersin de kanayan dizine yara bandı veya en fenası tentürdiyot bas-
tırırlar ya işte o günleri ve o kokuları alıp koymuşlar. Kazım Usta 
yok. Herşey mum gibi ya da hiç yaşanmamış, aslında bir masal-
mış, bir varmış, bir yokmuş gibi...

Oysa, daha dün geceye kadar, bu odada, işte bu yatakta yatar-
dı Kazım Usta. Şaştı kaldı bu işe küçük Musa, nereye götürmüşler, 
niçin kendisine haber etmemişler, “vah benim Ustam” dedi için-
den... Hastanenin tüm duvarları koro halinde bu yoklukla yükselt-
tiler boylarını, Musa zaten çocuktu, daha da ufaldı... Ufaldı... Ufal-
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dııı.... Çocuğun “ç” si, “ç” harfinin de çengeli oldu çıktı, nokta gibi 
büzüldü. Derken odadaki eşyaların peşinden, bahçeye açılan pen-
cereden gözüken ağaçlara kadar herşeyin rengi kaçıverdi aniden, 
Musa, natür mortun silik bir lekesi gibi kendi içine kıvrıldı...

“Kazım Usta’yı, ben uyurken götürmüşler” dedi... 

Şayet dikkat edip de görebilselerdi hastanenin hemşireleri kü-
çük çocuğun boş karyola başındaki şaşkınlık yüklü üzüntüsünü... 
Küçük ellerinden tutup Musa’yı, derhal Nil Nehri’nde yüzen o kü-
çük sandukaya geri koyarlardı, o eski ve güzel masalın içine...  

“Sonraaaa”... Demeyi çok severdi Kazım Usta, Yedikule’deki  Ci-
ğer Hastanesi’nin bahçesindeki ıhlamur ağaçlarına yaslanmış o 
derme çatma çay ocağında... Kendisini çakır gözleri ve kepçe ku-
laklarını aça aça seyreden Musa’nın merakını daha da arttırmak 
için, bir çay yudumu molası  verirdi mahsusen...

“Sonraaaa”...   

Hikâyenin devamını sabırsızlıkla bekleyen Musa’nın tüm dalla-
rında patır patır çiçekler açtıran bir telaş... Dayanamaz iskemleden 
aşağı atlar, Kazım Usta’ nın ağzına ağzına yaklaşır, ha desen ihtiyar 
adamın beyaz ve zaten seyrek sakallarının arasından çekip çıkar-
mak isterdi, kelimeleri Musa... 

“Firavundan çok korkan annesiiii, bebek Musa’yıııı, ağaçtan bir 
sandukaya koyaraak, salmış Nil Nehri’nin koynunaaaa...” 

Musa. Yedi yaşında. Yedi yıl evvel bırakılmış İstanbul sokakla-
rına, portakal sandıklarının içinde bulmuşlar onu, sandık var san-
dık var, sandıktan sandığa fersahlarca yol var gerçi, ama Musa tak-
mışlar bu yüzden ismini... Musa, sandık çocuğu. Yumurtadan çık-
ma gibi. Çıtır çıtır kırmak zorunda her seferinde hayatın kabuğu-
nu. Başı acıyor. Üşüyor. Bir ayağı seken kuş.
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Kazım Usta; “vah benim Musa’m, üzülme be!” der, zayıf ensesi-
ni, daima iki numara traşa vurulmuş kafasını sıvazlardı Musa’nın... 
“Vakti geldiğinde çıkacağız, bu hastaneden”... Sonra da taş  yont-
maktan yassılmış kocaman nasırlı elleriyle tutup bağrına basardı 
çocuğu. Ona; “Kehribarım”  derdi. 

“Kehirbar ne demek Usta?”  

 “Kehribar, taşların kibarıdır oğulcuğum, şu koca ömrü nice 
mermer, nice granitle geçirdikten sonra, kader bizi senin gibi bir 
kibara çattırdı...” der, ardından da gürül gürül gülerdi... 

“İyileşelim hele bir... Seni bizim Balıkesir’e götüreceğim, Esin 
Hanım izin verdi, Musa sınıfını geçsin, tatilde götürürsün” dedi.  

“Balıkesir Yedikule’den uzakta mı Usta”?  

“He ya çok uzak, vakti gelsin de çıkacağız bu hastaneden...”

“Trene de biner miyiz?” 

“He ya...”  

“Gemiye...”  

 “Hepsine de bineriz inşallah!”  

Ama Musa bu, daha çocuk olsa da inanamaz bir gün tatile çı-
kacağına, zaten trene, gemiye falan da hiç binmedi hayatında, bir 
keresinde otobüse bindirip ağaç dikmeye götürmüşlerdi de Yurt-
taki arkadaşlarıyla onu, büyüyünce otobüs şoförü olmaya karar 
vermişti o gün. Balıkesir neresindeydi acaba Orta Atlasın? Kazım 
Usta’nın masallarında anlattığı Nil Nehri’ne yakın mıydı? Deni-
ze benziyormuş Nil, öyle dediydi bir keresinde Kazım Usta. Vakti 
geldiğinde hastaneden çıkacaktı  çıkmasına da, Yedikule’deki Has-
tane, o güne kadar küçük başına gelmiş en güzel şeydi... Ona sor-
salar, lakin sormaz ya kimsecikler, zaten ayrılmak istemez ne ıhla-
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mur ağaçlarının altından, ne de Usta’ nın anlattığı  masalların için-
den...

 “Allah var değil mi Usta, görür elbet bu kedicikleri?”  

 “He ya... Allah var ya koçum. Ne güzel de dedin. Kara gecenin 
içinde ağır aksak yürüyen kara karıncanın topal ayağından çıkan 
sesi bile işitir O!”  

Yüreciği genişler onu dinlerken Musa’ nın, sonra bütün topal 
karıncaların yüzleri güler, hava toptan bahar kesilir, gecenin siyahı  
bile üşütmez, bıçak kesmez, kesse bile kan akıtmaz, her şey birleşir 
Kazım Usta’ nın masallarında; Kerem ile Aslı, Hazreti Ali ile mü-
barek atı Düldül, Battal Gazi ile Melek Şah, Otuz Kuşların tekmi-
li ile Yedi Uyuyanların hepsi, yolları  birleşir tüm gurbettekilerin...

Allah budur işte Musa’nın zihninde, denizleri yarıp içinden yol-
lar çıkaran, Firavun’un kulağına sinek kaçıran, kuyudaki Yusuf ’u, 
gözleri bağlı İsmail’ i kurtaran, ateşi gül bahçesine çeviren, böyle 
minare gibi vinç gibi uzun boylu ama göze görünmezlermiş, nice 
melekleri, gizli feriştahlarıyla garipleri yetimleri kollatan... “Allah 
var”  diyor Kazım Usta... Kedicikleri de görür elbet, Musa’ yı da...  

Doktor Esin Hanım, bir hafta evvel anneleri tarafından terk 
edilen kediciklere hastane bahçesinde bakabileceğini söyledi 
Musa’ya. Sağ olsun, evinden bir de sepet getiriverdi, yavruları içi-
ne yatırdılar. Damlalık verdi ona laboratuardan, sonra her sabah 
bir kutu süt de getiriyor Musa’ya, bazen birlikte yediriyorlar kedi-
cikleri. Doktor Esin’i çok seviyor Musa...

“Vah benim Doktorum... Vermeyince Mabud neylesin Sultan 
Mahmud”  diyor da, çık çık ediyor Kazım Usta bazen...  Hemşire-
lerden de kulağına çalınmıştı az biraz; çocuğu olmuyormuş Dok-
tor Esin’ in... 
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İyi ki Kazım Usta var ve iyi ki hastane bahçesinde dinlediği o 
güzel masallar... Masallar Yedikule’yi bir baştan bir başa kaplayı-
veriyor yaşlı adam konuştukça, hastanenin bahçesinde gelişi güzel 
boy atan ballı babalara, sütleğenlere, hindiba ve eğrelti otlarına ka-
rışıyor küçük Musa... 

 “Sonraaaa... Kalbi taş kesmiş o hain Firavun’un merhametli-
ler merhametlisi bir hatuncuğu varmış kiii... Koşa koşa nehrin kı-
yısına yetip yanaşmış, tutup kucaklayıvermiş o küçük sandukayı... 
Sonraaaa... Açmış bakmış ki ne görsün?” 

“Ne görmüş, ne görmüş Usta?”

“Musa’ yı”...

Musa’yı  Yetiştirme Yurdu’ndaki rutin sağlık taramalarından bi-
risinde fark etmişti Doktor Esin Hanım. Beş yaşlarında gözüktü-
ğü halde aksayan sol bacağının Hikâyesini büyük adamlara mah-
sus bir olgunlukla; “dün gece kulunç girdi öğretmenim” diye anla-
tınca dikkatini çekmişti bu çocuk.

 “Allah Allah, nasıl giriyormuş bu kulunç denen şey?” 

 “Kapıları çalmadan içeri girince bazı çocuklar, böyle ışıkları 
yakıyorlar bazen izin almadan, eğer tuvaletimizi yapmadan yatar-
sak geceleyin, bazen tuvaletimiz gelebilir öğretmenim, böyle ya-
parsa bir çocuk geceleyin tuvaletim geldi diye kalkarsa eğer, ışıkla-
rı açabilir yanlışlıkla, başka kişilerin gözüne ışık girerse sonra öğ-
retmenim, yanlışlıkla gördüğünü zannederse tuvaletlerde, sonra 
yanlışlıkla kulunç girer çocuğun bacağına öğretmenim...”  

Kulunç; yedi yaşındaki Musa’nın parçacıklar halindeki o dar-
madağınık konuşmasından fırlayıp, yıldırım hızıyla Esin’ in kalbi-
ne saplanmıştı işte...

Sakıncalı herşeyin karanlık kapıların ardında yapıldığı büyük-
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lerin dünyasından, sakıncalı hemen her şeyin yanlışlıkla görüldü-
ğü küçüklerin dünyasına geçiş, elbette kolay değildi. Kulunç, belki 
de bu işe yarıyordu. Bir alçı gibi. Alçıyla yapıştırılmış kırık bir ba-
cak gibi. Sır gibi. Susarak hayatı devam ettirmek gibi. Saklanma-
sı için çocuğa emanet edilmiş her büyük sır, o çocukta bir kulun-
ca dönüşüp, onu kötürüm bırakıyordu eninde sonunda. Saplanı-
yordu, kırı1ıyordu, kastırıyordu, topal bırakıyordu ama işte, güç-
lülerle güçsüzleri bir arada tutuyordu. Yetiştirme Yurdu’ndaki tah-
kikatın devam ediyor oluşundan da istifade ederek, Musa’yı Yedi-
kule’deki Hastane’ye naklettirmişti Esin. Ciğerleri su toplamış, sol 
kalça kemiğinde bariz darp eserleri... Gözlüklerini çıkartıp, rönt-
genleri dosyaya kaldırdı Doktor Esin: “Düzelecek Musa, bir müd-
det Hastane’de misafir edelim...”

Çocuk. 

Kadına göre, iple sarkıtılmış anahtardır. 

Gökten.

Her kadın kendi anahtarını sorar hayattan.

Çocukların yüzlerinde parlar, kedilerin bıyıklarında titrer, ıh-
lamur ağaçlarının gözlerinde tüter. Hayat saklıdır o ipuçlarında. 

Yer demir, gök bakır kesmeden evvel, kıyamet kopmadan yani, 
o anahtarlara sımsıkı sarıl... 

“Sonraaa... Kardeşleri küçük Yusuf ’u kuyuya atmışlar yaaa... 
Çok ağlamış, çok yalvarmış Yusufçuk, yapmayın kıymayın demiş 
ağabeylerine. Ama aldırmamış hiç birisi, zinhar Yusuf ’un gözleri-
nin içine bakmıyorlarmış onu kuyuya atarken. Çünkü şayet baksa-
larmış o küçüğün gözlerine, orada Allah’ı göreceklerini bilirlermiş 
de inadına bakmazlarmış. Birini öldürmeden evvel gözlerinin içi-
ne bakmalı kul kısmı, göz ziyarettir Kehribarım unutma... Sonra-
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aa.... Babalarına dönüp, kardeşimizi kurt yedi demişler...” 

“Peki Allah niye kurt yapmış Usta?” 

 “Ulan oğlum, kurt olmasa kimin üstüne atacağız işlediğimiz 
suçları?” 

“Balıkesir’de de var mı kurt?”

“He ya, olmaz mı Kehribarım... İnsanın olduğu her yerde kurt 
da vardır kuyu da... Nah burada hepsi de, iyilik de kötülük de, iş 
insan olmada anlıyor musun adam olmada... Kılları  ağarmış kol-
larıyla, göğsünü dövüyordu “nah burada” derken Kazım Usta... 
Gürleyerek gülmesine alışkın Musa, Usta’ nın gözlerinden durup 
dururken fışkıran gözyaşlarını fark edince, o akşam üstü anlamış-
tı zaten ters bir şeylerin geçtiğini havadan. Donup kalmıştı önce 
Musa. Kazım Usta’nın bu haline şaşarak. Ama Yurt çocuğu olma-
nın verdiği sezgiyle başını öne eğdirmişti yer Musa’ya, biri ağlar-
ken, diğeri iki gözünü dikip de bakmaz, bakamaz ki ona... 

Kazım Usta ağlıyor. Sanki gökler ne kadar ipleri varsa, geri sar-
mışlar yumaklarına. 

Gök ipsiz. 

Gök anahtarsız. 

Gök kapısız. Masalsız... Usta’yı balık yutmuş. Balığın karnında 
binbir nedamet...   

Kazım Usta pişman, hem de binlerce kere pişman.... Şu yedi ya-
şındaki saf yetimin karşısında, şu kısır ama kırk erkeğe baş olacak 
kadın doktorun karşısında binlerce kere tövbekardı Kazım Usta... 
Keşke o melun çifteyi asmasaydı duvara, keşke kız kardeşini kaçır-
dıklarını söylemeseydi oğluna, ah bilseydi eğer, birbirlerini sevip 
de sözleştiklerini kızıyla yavuklusunun, peşlerine yarışırlar mıydı 
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oğluyla bir olup da... Oğlunun attığı kurşun sekmiş, kızına isabet 
etmiş, “yandım baba” demiş   kucağındaki kızı en son... Baba da 
yanmış, ev de, bark da, evlat da...  Delail-i Hayrat’la Kısas-ı Enbiya 
okumakla dinmez asla, taş ustasının yürek yangını... Mahpushane 
damında ağlamaktan ciğerleri delinmiş, yıllar var ki aldığı nice ab-
dest, serinletemez cehennemini, “yandım baba” derken kızı, göz-
lerinin ta içine, gözlerinin en içine bakmıştır evladının, orada gör-
müştür kuyuları, kurtları, Nil Nehri’ni, nice yetimleri, Şakkül Ka-
mer gibi orada kesilmiştir Ay ortadan ikiye, Cebrail in kanadı  ora-
da kırılmış, Kerbela orada kanamıştır, o kız gözlerinde... Şimdi bir 
de Musa’yı yollamıştır Allah ona, şu  Ciğer Hastanesi’nde. Saf ço-
cuk, portakal kasasından çıkan bir yetim, dövmüşler onu, itip kak-
mışlar, kızının hayaleti gibi, gözlerinin içine içine bakar taş Usta-
sı Kazım’ın. 

“Anlatmayın hele yetime, birkaç yılım daha var damda, ölmez 
de sağ çıkarsam, dönüşte varırım yanına...” Demişti en son... 

Sabaha karşı cezaevinden gelen araca bindirmişlerdi Kazım 
Usta’yı...

...

“Ben uyurken götürmüşler” dedi Musa... 

... 

“Kızı vardı Kazım Usta’ nın. Kehribardan bir saray yapacakmış 
kızına, meraklanmasın, biter bitmez döneceğim dedi Musa’nın ya-
nına...”

Böyle anlattı Doktor Esin masalın sonunu Musa’ ya. Sesi, boş 
hastane odalarında yankılanırken...  

Musa, bir gece evvel Usta’ nın yattığı odanın açık penceresin-
den dışarı doğru baktığında, Nil Nehri’ ni görür gibi oldu o anda... 
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Bir iki öksürdü. 

Sonra koltuk değneğine tutundu. 

“Tak” diye vurunca değneğini yere, denizler yarıldı sanki, yol-
lar açıldı, Cebrail kanatlarını çarpa çarpa göklere yükseldi... 

Tak... Tak... Tak... 



Mihriban Ýnan Karatepe
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Çocukluğum… 

Çocukluğum, Allah’a yazdığım mektuplarla doludur. Bilhas-
sa üzgünken ve beni kimsenin anlamak istemediğini düşündü-
ğüm zamanlarda küçük kâğıtlara endişe ve arzularımı yazar ve bu 
kâğıtları muska gibi kat kat katlar evimizin önündeki bahçeye, taş-
ların arasına yerleştirirdim. Yağmur yağınca kâğıdım ıslanacak, 
yazdıklarım silinecek ve mesaj yerine ulaşmış olacaktı. O’nunla 
konuşurdum, dua ederdim, beni duyduğunu bilirdim ancak elime 
elma verir gibi, üstümü örter gibi, haydi koş der gibi karşımda var-
lığını göremediğimden sanırım somut bir karşılık yaratır, kâğıtları 
bilhassa yağmur yağarken yerleştirirdim taşların arasına…

Davranış bozukluğu, dediler… 

O gün bu gündür hep yazıyorum. O’nu yazıyorum, O’na yazı-
yorum, O’nun izniyle yazıyorum. 
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En İyi Arkadaşım

Ne iyi arkadaşız Nur Muhammed Rukayye ile…

Onun abisiyle benim babamın mezarı yan yanadır. Güneşli bir 
öğleden sonra mezarların üzerine yatarcasına ben babamı o abisi-
ni kucaklamış yatıyorduk. Yorgunluktan uyuya kalmışız. Sağ kula-
ğımda kıpır kıpır bir gıdıklanmayla uyandım. Karıncalar üzerimi-
ze uğramıştı. Karıncaları gözlerimle takip ettim. Yuvaları mezarla-
rın hemen ayakucundaydı.

— Ölülerimizin de kulaklarına, gözlerine, burun deliklerine ka-
rıncalar dolmaz mı? Onları yiyip bitirmez mi? dedim. Korkarak…

— Onlara bir şey olmaz, dedi Nur Muhammed. Görmüş kadar 
kendinden emindi.

— Nasıl, dedim hayretle…

— Onlar şehit akıllım, dedi, bilmiyor musun? 

.    .   .
Onları yüzü açık, kanlı gömlekleriyle mezara koydular. Benim 

başka babam yok ki… diye sızlandım. Sesim kalabalığın gürültü-
sünde kayboldu. Sanki bir el başımı sıkıyor ve evler, insanlar, cami-
nin minaresi, bulutlar benden uzaklaşıyor, sesler gittikçe çoğalıyor, 
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çoğaldıkça duyulmaz oluyor, ayaklarım beni taşımıyor, dizlerim kı-
rılıyor… Babamın kucağında bitimsiz bir ninniyle sallanıyorum. 

Babamın omuzları düşmüş, yorgun görünüyordu. Yeleğinden 
tutunarak göğsüne tırmandım, kollarımı boynuna doladım. Yeni 
abdest almıştı, serindi. O da beni coşkuyla kucakladı. Baba! dedim 
sevinçle… Sesim nerede yankılanıyordu?  Burnumu göğsüne bas-
tırdım. Üstü başı taze ot kokuyordu, sakalları miss… Beni kuca-
ğından yere bıraktı. Ezan…dedi, bitiyor. 

Kapıyı aralayıp çıktı. Ezan sesi açık kapıdan önce gürleşerek 
sonra gittikçe azalarak tükendi. İçime garip bir his doldu. Baba-
mın peşinden koşmak,  paçalarına yapışıp bırakmamak, huysuz-
luk çıkarmak istiyordum. Bu düşüncelerle bir müddet oturduğum 
yerde kalakaldım. Sonra kalbimi sıkan, beni ayağa kaldıran, saba-
hın serinliğine inat her saniye büyüyen bir ateş topu, içime sığma-
yarak, sanki kalbim bu ateşle yanarak göğsümden fırlıyor ve ben 
onu takip ediyordum. 

Kapıyı açtım. Kapıyı açmamla bir gümbürtü koptu. Toz ve taş 
bulutu içeri hücum etti. Annem kolumdan tutup gerisin geri attı 
beni. Annem ne zaman arkamda belirmişti? Sokağa seğirtti. Arka-
sından ben de çıktım. 

Havada dalga dalga yanık kokusu vardı. Sisler ve dumanlar ara-
sında, toz yutarak ilerliyordum. Caminin güney cephesi yıkılmış 
böğründe koca bir delik açılmış, yıkılan duvarların altından par-
çalanmış bedenler fışkırıyor. Kilimler tutuşmuş, Mushaf dağılmış, 
sahifeler uçuşuyor… Bir yanda annem, örtüsü başından kaymış, 
ateşe avuçlarını bastırıyor… Avuçları arasında bir baş… Alnı şiş-
miş, kaşları patlamış, dudakları mosmor… Simsiyah saçları kızıla 
boyanmış. Babamın adını sayıklayarak dövünüyor. O babam ola-
maz, biliyorum.
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Anneme babamı soramadım. Babamı ve pek çok arkadaşını 
alıp götürdüler.      

Annem ibadet eder gibi ev işi görmeye başladı. Sesi soluğu çık-
maz oldu, yemedi, içmedi, günlerce konuşmadı. Derin bir yalnızlık 
içinde, gözleri koyu bir karanlıktan bakarak zoraki gülümsüyor ve 
bizi koklayarak öpüyordu.  Gece yarısı uyanıp yanına geldim. Yata-
ğın sağ tarafında büzülmüş yatıyordu. Babamın tarafıysa bomboş 
duruyordu. Babamın yastığına başımı koydum. Küçük kolumu an-
nemin boynunun altına sürdüm. Annem uyandı ve bana doğru dö-
nerek sıkıca kucakladı. Kendimi kocaman hissettim.

Mezarlığa yalnız başıma gideceğim bu sabah. Ne kadar büyü-
düğümü ve bir erkek olduğumu göstereceğim Nur Muhammed’e. 
Onu orada bulacağıma eminim. 

Ne kadar hızlı yürüsem de hep bir adım gerisinde kalıyorum. 
Benim bir adımım onun bir buçuk adımı ediyor çünkü. Yanı sıra 
yürüyebilmek içinse seğirtmem gerekiyor. Çıkmadan tulumbadan 
su basayım dedim fena halde elim incindi. Çekil kenara, dedi. Ben 
yaparım. Yapamadı. İkimiz bir asıldık sapına, neden sonra cılız bir 
su geldi tulumbanın ağzından. Kendimize ve civcivlere yetirdik.                          

Onunla sokağa çıkınca içim ürpermiyor. Onun korkusuz yürü-
yüşüne inat tedirgin ama meraklı ve bir o kadar da heyecanlı sanki 
doğduğum ve büyüdüğüm sokakları yeniden keşfediyorum. On-
ların eviyle bizim ev,  birbirine yaslanmış, yıkılmamak için birbi-
rinden güç almış gibi duruyor. Boyasız, bakımsız ve tuğlaları dö-
kük… Tek tük ağaçlar, kapı önlerinde birer tutam yeşillik, su ku-
yuları, bir kanadı kırık kuşlara benzeyen paslı tulumbamız… Der-
me çatma barakalar, belki birkaç evcil için kümes, taşları yemle-
yen civcivler, her yer sanki hurdalık, taş ve moloz yığını… Bura-
lar bizim.
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— Neden gitmiyoruz buralardan Nur Muhammed, dedim.

Mezarlığın yıkık duvarlarını işaret ederek; 

— Gideceğim tek yer orası, dedi. 

Annemi alırdım yanıma ama babamı da alıp gidemeyeceğimi 
düşünerek ben de kalmayı kabullendim.

İçimde babamın özlemi birden dağ gibi büyüdü. 

.    .   .
Bir kadın yere kapanıp kapanıp kalkıyordu... Kapanınca yere bir 

çift ayak görünüyor sade... İki küçük ayak… Haykırmak istiyor sesi 
çıkmıyordu. Duvar dibinden mezarlara doğru inceden kan sızıyor. 
Havada bir kuş dönüp duruyordu. Başında Nur Muhammed’in anne-
sinin, benim annemin örtüsü gibi beyaz bir örtü, iki eliyle başını tutu-
yor, iki yana sallıyor başını, ellerini dizlerine vuruyor. Başörtüsünün 
iki yanında iki kırmızı leke, iki kocaman gül gibi gittikçe büyüyor… 

Nur Muhammed, sırtını duvara vermiş oturuyordur. 

Şaşıracak beni görünce.

N’aber diyeceğim, keyifle… Ayaklarını topla ben de oturayım.

Toplayacak.

Sen bu ayaklarla Yahudileri kovalayamazsın, diyeceğim, düzta-
banlı pat ayak seni!

Tabii böyle dersem çok üzülür.

Ama demek istiyorum.

Önce derim sonra elimi omzuna atar, diğer elimle göbeğine bir 
gıdık, ikimiz de güleriz.

Ne iyi arkadaşız Nur Muhammed Rukayye ile…

Haziran-2010



Abdullah Ataþçý
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Haydar Ölünce

Liseye başladığımız o ilk gün, “Haydar ölmüş!” dediler. Bu ha-
berle birden bire büyümüştük. Biz büyüyünceye kadar çocukluğu-
muz gerçekten de çok güzeldi.

Önceleri, yani çok küçükken hayatımız küçük küçük bölün-
müştü sanki. Biraz şehirde, biraz da köyde yaşıyorduk. Köy bizim 
için büyülü bir yerdi. Gündüzleri önce tarlaya, bahçeye giderdik. 
Toprakla, börtü böcekle iyice haşır neşir olduktan sonra köyün 
aşağısındaki nehre iner,  saatlerce yüzdükten sonra, oltalarımıza 
taktığımız solucanlarla, çekirgelerle bir sürü balık yakalar, evleri-
mize dönerdik. Karnımızı doyurduktan sonra evden çıkar, akşama 
dek dağ tepe aşar, arı kovanlarına çomak sokar, yılanların dalların-
dan aşağıya sarktığı ağaçlara tırmanır, yediğimiz kadar meyve yer, 
bulduğumuz başıboş eşeklere, katırlara biner akşamla birlikte bir 
kez daha evimizin yolunu tutardık.  

Elektriğimiz olmadığından, akşam yemeğinden sonra bütün 
evlerin aynı avluya açıldığı yerde oturur, yaşlıları dinlerdik. Her 
evde en az beş altı çocuk olduğundan tam bir çocuk ülkesi gibiy-
dik. O akşam kim anlatıyorsa, bu daha çok  yaşlı kadınlardan biri 
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olurdu, onun etrafında bir çember oluştururduk. O anlattıkça uy-
kumuz kaçar, bir yandan cinler, bir yandan periler, diğer taraftan 
şehitlerin ruhları ya da atına atlayıp bilmem kaç köyü haraca bağ-
layan eşkıyalar çıkıp gelirdi. Öyle ki korkudan hiçbirimiz tuvalete 
gidemez, bir büyüğümüzün bizi götürmesi için dakikalarca yalva-
rırdık. Anlatılanların hepsi köyün içinde geçen olaylardı o yüzden 
hemen ertesi gün köyün içinde tek başına gezen hiçbir çocuk ol-
mazdı. Anlatılanlar o kadar gerçekti ki gün gözüyle çoğumuz on-
ları gördüğüne yeminler ederdi.

Şehirdeki hayatımız ise bambaşkaydı. Mahalledeki büyük ço-
ğunluk aynı köydendi. Evlerimize tepeden bakan o ilkokula gider-
dik. Birçoğumuz başka bir dilde doğup büyüdüğü içine okumayı 
ya sökememiş ya da kekeleyerek okuyabiliyordu. 

Köyde oynadıklarımızdan farklı oyunlar oynuyorduk şehirde. 
Bilyelerimiz, çelik çomağımız vardı elbet ama biz en çok futbol 
oynamaktan hoşlanırdık. Eğer okul yoksa ve sabahtan bütün si-
mitlerimizi satmışsak mahallenin arkasındaki geniş arsada bulu-
şur saatlerce top oynardık. Mahallenin bütün erkek çocukları ya 
simit satar ya da ayakkabı boyacılığı yapardı. Bu işler daha çok kü-
çük yaşlara özgüydü. İlkokulu bitirdikten sonra bizi bambaşka iş-
ler beklerdi.

Ortaokula geçtiğimiz o yıl bazı arkadaşlarımız okulu bıraktı. 
Bırakanların çoğu ileride meslek sahibi olsunlar diye sanayide bi-
rer ustanın yanına verildi. Gittiğimiz okulun iki katı ortaokul, iki 
katı da liseydi. Okul da tıpkı yaşadığımız mahalle gibi şehrin dı-
şındaydı. Yine de oraya her gün yürüyerek en erken yarım saatte 
gidebiliyorduk. Buradaki öğrenciler de birçok açıdan birbirlerine 
benziyorlardı. 

Sınıftaki birçok öğrenci gibi ben de yaz tatillerini bir işte çalı-
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şarak geçiriyordum. Son iki senedir bir lokantada bulaşıkçılık ya-
pıyordum.

Haydar da ortaokulu bitirdiğimiz o yılın yaz tatilinde bir inşa-
atta çalışmaya başlamış. Sınıfımızdaki en uzun boylu, en güçlü ço-
cuktu Haydar. En arka sırada oturur hiç konuşmazdı. Başka sınıf-
lardan kavgaya gelenler Haydar’ı karşılarında görünce çekip gider-
lerdi. Dediklerine göre inşaatın ikinci katında çalışırken başı dön-
müş ve aşağıya düşmüş. Düşünce de kaburgaları kırılmış bir de 
başından oluk oluk kan akmış. Hastanede üç gün yattıktan son-
ra da ölmüş. Biz bu haberi ancak liseye başladığımız o ilk gün al-
dık. Haberi alır almaz çoğumuzun gözleri doldu, kimse ne diyece-
ğini bilemedi. 

O yıl başka sınıflardan durmadan dayak yedik. Oysa o dayak-
lardan önce, Haydar’ın öldüğünü söylediklerinde hepimiz zaten 
büyümüştük. 
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Aksak Hayaller

Ali, okulu hiç sevmedi. Bütün sınıfın “ö’retmenim, ö’retmenim” 
diyerek bacaklarına sarıldığı öğretmenini de, tavuk gibi gıdakla-
yan arkadaşlarını da sınıfın en temizi diye her sabah, okulun karşı-
sındaki bakkala gönderilerek mentollü Selpak aldırılan Yunus’u da 
sevmedi. Hele mentollü diyeceğini bile bile “Öğretmenim, men-
tollü mü mentolsüz mü?” diye soruşundaki o çıtkırıldım halinden 
büsbütün iğrenirdi. Ne okulun bahçesini, ne 23 Nisan’da oynatılan 
oyunları ne çantasındaki kitaplarını  sevdi. Ali, ağabeyinin çalıştığı 
o şehre gitmek o da olmazsa köyündeki bahçelerinde Oşmemet’le 
sırt üstü uzanarak gölgesinde yattığı ceviz ağacının her bir yap-
rağını en ince ayrıntısına kadar seyretmek isterdi. Ne var ki  is-
tese de hiçbir yere gidemezdi. Her sabah sakat ayağını, matema-
tik dersinde bir kez gördüğü pergel gibi iyice açarak okulun yolu-
nu tutardı. Tutardı da, sağlam ayağından uzağa düşüp daireler çi-
zen sakat ayağını zar zor toplayarak kan ter içinde okula vardı-
ğında bütün öğrenciler sınıflarına girmiş, koridorlarda “Günaydın 
ö’retmenim!” nidaları yükselmiş olurdu. 

Ali sınıfın kapısını çalıp da içeri girdiğinde öğretmen onun gel-
diğini bilircesine yüzünü ona çevirmeden umursamaz bir el işare-
tiyle “Geç yerine otur,” dedi. Bunu derken hemen karşısında duran 
Yunus’a bozuk para vermek için uğraşıyordu. Ali, hırıltılı soluma-
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larıyla duvar dibindeki sırasına çöktü. Oturur oturmaz da çanta-
sından bir an önce Hayat Bilgisi kitabını çıkarmak istedi. 

En önde oturup da hayranlıkla kendine bakan Enver’e, “Oku 
oğlum,” dedi öğretmen. Bunu derken de Ali’ye bakıyordu. Üçün-
cü sınıfa gelmiş bir öğrencisine okumayı söktürememesi canını sı-
kıyordu büsbütün. 

Enver boğazını temizleyip okumaya başlayacakken öğretmen 
Ali’ye diktiği bakışlarını daha da sabitleyerek,

“Oğlum, yorma kendini. Ne diye kitabını çıkarmak için uğra-
şıyorsun? Sanki gerçekten de okuyabiliyormuşsun gibi yapma, ne 
olursun!” dedi, sitemkâr bir havayla.

 Ali, neredeyse her gün ilk derste bu sözü duymamak  için çan-
tasından bir an önce kitabını çıkarmaya uğraşırdı. Öğretmenin bu 
azarını işittikten sonra da kitabı açmadan masanın üzerine koyar, 
kapağına birkaç saniye baktıktan sonra köyünü düşünürdü, en çok 
da ağabeyini. Bunları düşününce, okulların açılmasını hiç istemi-
yordu. Hem ne diye okula gönderiliyordu ki… Okul diye bir şey 
olmasa bütün zamanını köyde geçirecekti. Köyde top oynayan, 
zıplayıp duran çocuklar yoktu. Dağ vardı, sıra sıra ağaçlar, dereler, 
çaylar, tepeler, sonra ağabeyi de her yaz köye gelirdi. Ali’yi sırtına 
alıp dağ tepe demeden her yeri gezerlerdi. Öyle mutlu olurdu ki o 
anlarda… “Ağbi, okulu bitirince ne olacaksın?” diye sorardı. Elbet-
te biliyordu doktor olacağını, ama bir kez daha ondan duymak is-
terdi. Doktor çıkarsa… Ağabeyi gülerek, iyice güldükten sonra tu-
tup onu sımsıkı öperek “Doktor olacağım Ali!” derdi. Ali neşey-
le cıvıldardı. Öyle ki gülüşü köyü baştan başa dolaşır, en sevdi-
ği ağaçların dallarına tüner, orada bir süre kaldıktan sonra aşağı-
daki nehre iner, nehrin kenarında çıpıldak çıpıldak koşturan ço-
cuklara olmadık şakalar yapar, oradan başını kaldırınca, geçmekte 
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olan treni görür,  yolcuların hepsine birden avazı çıktığı kadar ba-
ğırır, her birine el sallar, sonunda  annesine, babasına, kardeşleri-
ne dek gelirdi. Ailesi de onun gülüşüyle sanki daha mutlu olup iş-
lerine daha sıkı sarılırlardı. En azından Ali hep böyle düşünürdü.

Ağabeyi son üç yıldır ne köye geliyor ne de şehirdeki evlerine. 
Annesinin dediğine göre uzakta büyük bir şehirdeymiş. Başka bir 
şey söylemezdi. Annesi böyle deyince Ali o şehirdeki en büyük has-
taneyi, ağabeyinin o hastanenin koridorlarında beyaz önlüğüyle yü-
rüdüğünü, hastalarını şefkatle muayene ettiğini, bütün bunları ya-
parken de aklının bir köşesinde mutlaka kendisini düşündüğünü 
hayal ederdi. Ne zaman ağabeyiyle ilgili bir konuşma geçse araların-
da hep susardı annesi. Öyle susardı ki kaskatı kesilirdi. Bir heykel-
miş gibi oturduğu yerde saatlerce bir noktaya diker gözünü, geleni 
gideni görmezdi. Başındaki  yazma usulca aşağıya iner, beyaz saç-
larında birkaç gece büyürdü. Sonra çöp gibi ince parmakları inen 
yazmasını iyice başına dolardı. Elleri ki artık  onun değil, başka bi-
rinindi sanki. O anlarda herkes gibi Ali de annesinin çok sancılı bir 
baş ağrısı çektiğini bilirdi. Hasret denilen şeyin böyle sancılı oldu-
ğunu o yaşta bir tek annesinde görmüştü. Kendisi, ağabeyini dü-
şünürken böyle sancı çekmiyordu. Onunla yaptıklarını hatırlıyor-
du daha çok. Bir de yapacaklarının hayalini kuruyordu. Bir gelsey-
di… Ağabeyinin okulu bitirip bitirmediğini bilmiyordu. Bu konuda 
hiç kimse ona bir şeyler demiyordu. Ama artık bir doktordu o, bun-
dan emindi. Öylesine çalışkandı ki ağabeyi, okulu bitirmeden onu 
doktor yapmışlardı. Ali kendini buna inandırmıştı. Kesinkes doktor 
çıkmıştı. Bu dünyada bir ağabeyini bir de annesini çok severdi o. Bir 
de kimsenin bilmediği Oşmemet’i. Kendi yaşındaki bu çocuktan hiç 
kimsenin haberi yoktu. Köydeki küçük şelalenin yanında bulunan 
ceviz ağacının gölgesinde oturup saatlerce konuşurlardı. Nelerden 
bahsetmezlerdi ki? Oşmemet’i hiç kimse görmezdi. Bir tek Ali gö-
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rürdü. Bir tek Ali severdi onu, bir tek o Ali’ye içli içli bir şeyler anla-
tırdı, hüzünlü. Bazı da komik şeyler, kızlarla ilgili…

Birinci sınıfa başlayacağı o yıl Oşmemet’i köyde bırakarak ağa-
beyi ve ablasıyla şehre gelmişlerdi. Annesi, babası ve diğer kar-
deşleri köyde biraz daha kalacaklardı. ‘Nasılsa ablası Ali’me ba-
kar’ diye düşünmüştü, annesi. Ali de Oşmemet’i köyde bıraktığı-
na üzülmüş ama ağabeyinin okulu başlayıncaya kadar on beş gün 
onunla zaman geçireceğinden mutlu olmuştu.

Okulun  açıldığının ikinci gününde sıcak havayı da sırtına ala-
rak evine dönen Ali, çantasını bir tarafa siyah önlüğünü bir tara-
fa fırlattıktan sonra salondaki sedire uzanmış, tavana bakıyordu. 
Bütün hayallerinin önündeki tek engel topal ayağıydı. Ah, ağabe-
yi okulu bir bitirse, bir şu ayağını iyileştirse, artık durmadan ko-
şacak, top oynayacak, köydeki ceviz ağacının en tepesine tırma-
nacaktı.  Mahalledeki çocuklar top oynamak için sayışırken Ali’yi 
en sona bırakmayacaklardı. En son o kalınca başka adam kalma-
dı deyip de oynamaya başlamayacaklardı. İki takım da Ali’yi al-
mak için kıyasıya didişecekti birbiriyle. Ali de topa öyle bir vura-
caktı ki, kaleci topun nereden geldiğini bile göremeyecekti. Sonra 
şu kızlar meselesi vardı bir de. Onlar da Ali’yi görünce ona acıya-
rak bakmayacaklardı. Hayranlıkla önce ayaklarına sonra bacakla-
rına, en sonunda da yüzüne bakacaklardı. Orada öyle uzun kala-
caklardı ki Ali utanarak başını önüne eğmeyecek hep karşısına ba-
karak yürüyecekti. 

Ali toplara vurup dururken, kızlarla bakışırken, ağaçların en 
ince dallarına kadar tırmanmışken birden kapı açıldı. Gelen, kom-
şuya kadar giden ablasıdır diye hiç istifini bozmadı. Bir anda sa-
lona altı yedi adamla ağabeyi dolduğunda buna oldukça şaşırdı. 
Ağabeyi hiç bu kadar kalabalık gelmemişti eve. Yine de arkadaşla-
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rıdır diye doğrulup sevecenlikle baktı hepsine. Gelenler ona cid-
di ve kuşkulu bakıyorlardı. Ağabeyi kardeşimdir, dediğinde yüzü-
ne şöyle bir bakıp evin odalarına dağıldılar. Odalardaki sedirlerin 
altına, mutfaktaki dolapların içlerine baktılar. Sonra misafir oda-
sındaki kanepeleri kaldırarak bir şeyler aradılar. Dolapta bulunan 
elli altmış kitabı teker teker incelediler. Birkaçını başka bir yere 
koydular. Ardından döşeklerin, yorganların konulduğu odaya gi-
rip her şeyi aşağıya attılar. Her birinin içini elleriyle yokladılar. Ali 
oturduğu yerden ağabeyinin neden böyle ürkek gözlerlerle arka-
daşlarını izlediğini, arkadaşlarının neden böylesine garip davran-
dıklarını anlamaya çalışıyordu. 

Adamlar bütün evi didik didik edip de ağabeyiyle beraber ka-
pıdan çıktıklarında Ali sanki birkaç yaş birden büyüdüğünü his-
setti. Gelenlerin ağabeyinin arkadaşı olmadığını anlamıştı. Ama 
dertleri neydi? Belki ağabeyinin okulundan gelmiş yetkili kimse-
lerdi bunlar. Bakalım bu kişi doktor çıkacak, acaba bir doktora ya-
kışır bir evde mi oturuyor diye kontrole gelmiş görevlilerdi. Belki 
de böyle bir meslek vardı. Ama ağabeyini hiç bu kadar suskun, bu 
kadar ciddi görmemişti. Dahası çıkarken kendisine hiçbir şey de-
memesini, iki kişinin sanki koluna girmiş gibi kapıdan çıkmaları-
nı da anlayamamıştı. Sonra ablası geldiğinde bütün evi öyle dağı-
nık gördüğünde Ali olup bitenleri tek tek anlattı. O zaman ablası, 
bir ağlamadır tutturup bir köşeye çekildi. Hüngür hüngür, kendin-
den geçercesine, içindeki bütün suyu dışarıya boşalttı. Boşalttı da 
gündüzü akşam etti; Ali, karnın aç mı, sana bir şeyler hazırlayayım 
mı demedi. Eve çekidüzen vermek için de hiçbir şey yapmadı. Öy-
lece kalakaldığı o köşede başını ellerinin arasına alıp bir noktaya 
dikti gözünü. Sonunda gözünü orada bırakarak “Kalk gidiyoruz,” 
dedi. O geceyi amcalarında geçirdiler. Amcasının evine de birden-
bire bir karanlık çöktü. Puslu bir karanlık. Ali, kötü şeylerin oldu-
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ğunu hisseti ama kimseyle konuşmadı. Oşmemet’i düşündü. Ah, 
yanında olsaydı şimdi…

Ali hüzünlüydü oturduğu sırada, hep hüzünlü. Hele ağabeyi 
öyle yüzüne bile doğru dürüst bakmadan gittiğinden bu yana nasıl 
da ağır gelmişti kendine sakat ayağı. Bir de üç yıldır neredeyse her 
gün bunları düşündükçe…Öğretmeni de onu anlamıyordu. Kim-
se anlamıyordu. Oturduğu arka sırada bir başına bırakılmıştı. Öğ-
retmeni görmese onu hiç kimse görmeyecekti.

 İkinci ders zilinin çalmasıyla birlikte öğretmen daha çocuklar 
yerlerine oturmadan sınıfa girdi. Bütün çocukların sıralarına otur-
duğunu görünce,

“Çocuklar, okula müfettiş gelmiş. Bizim sınıfa da gelecek. Siz-
den istediğim beni utandırmadan, sorduğu bütün soruları cevap-
lamanız. Lütfen beni utandırmayın,” dedi. 

Bunları söyledikten sonra Ali’ye baktı. Bir ah çekti. Ali dışında-
ki hiçbir çocuk öğretmenlerinin derinden böylesine bir ah çekti-
ğini görmedi.

Müfettiş içeri girdiğinde Türkçe dersi işliyorlardı. ‘Karıncalar’ 
diye bir metni okutuyordu öğretmen öğrencilere. Herkesin sıra-
sında bu metnin olduğu sayfalar açıktı. 

Müfettiş önce çocuklara, aileleriyle ilgili bir şeyler sordu. Son-
ra da ilk sıradan başlayarak öğrencilere ‘Karıncalar’ metninden bir 
bölüm okutmaya başladı. Ali, heyecanlanmıştı. Neyse ki hep aynı 
paragrafı okuttuğundan arkadaşlarının okuduklarını ezberlemeye 
koyuldu. Müfettiş yanına vardığında gerçekten de o paragrafı iyice 
ezberlemişti. Hatta virgülün, noktanın olduğu boşlukları da. Ama 
müfettiş o ana kadar yapmadığı bir şey yaptı. Tuttu, sonraki say-
fayı açtı. 
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“Sen de burayı oku oğlum,” dedi. 

Ali kıpkırmızı kesildi. Tek bir harf bile okumayacağını iyi bi-
liyordu. Öylece müfettişin elini koyduğu yazılara baktı. Zorladı, 
zorladı kendini, tek bir ses bile çıkmadı ağzından. Müfettiş öğret-
mene döndü. Bir şeyler söyledi, öğretmen kesik kesik bir şeyler 
mırıldandı, Ali hiçbirini duymadı. 

Sonraki ders, öğretmen sınıfa girdiğinde uzunca bir süre ses-
siz kaldı. Sıraların arasından gidip gidip geldi. Kendine bakan öğ-
rencilerin hiçbirini görmüyordu sanki, sadece boş boş duvarlara 
baktı, bazen de camdan dışarıya. Ne zaman bir şeye çok sinirlense 
hep böyle yapardı. Neden sonra öfkesini kontrol ederek tane tane 
konuşmaya başladı. Onları ne kadar sevdiğinden, onlar için neler 
yaptığından bahsetti. Ama konuştukça tekrar öfkelenmeye başla-
dı. Öfkelendikçe sesini yükseltti. Nereye döküleceğini bilemeyen 
bir nehir gibi akmaya, gürlemeye başladı. Sonunda işi asıl mesele-
ye getirdi. Bütün öğrencilerin görüntüleri silindi, karşısında bir tek 
Ali kaldı. 

“Ali, söyle bana, neden ders çalışmıyorsun? Burası bir oyun 
yeri mi?”

Ali, sırasından kalkmış, tek ayağının üzerinde duruyordu. Al-
nında boncuk boncuk ter birikmişti. Öğretmenine söyleyecek bir 
söz bulamıyordu. Bir sözü gerçekten de yoktu. 

Öğretmen cevap vermediğini görünce daha sinirlendi. Eliyle 
çenesini tutarak başını kaldırdı.

“Bana bak, çocuk, sana söylüyorum. Neden ders çalışmadığını 
söyle, sana hiçbir şey yapmayacağım,” dedi. Ali bir sözü olsun iste-
di, düşündü önce ne söyleyeceğini sonra başını kaldırıp öğretme-
nin verdiği söze de güvenerek,
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“Ben okulu hiç sevmiyorum öğretmenim!” dedi. 

Öğretmenin gözlerinden kıvılcımlar saçıldı, meslek hayatın-
da hiçbir öğrencisinden duymadığı bu laf, bedenine sokulmuş bir 
iğne etkisi yaptı. Kendine hakim olamayıp Ali’ye bir tokat attı. To-
kat Ali’yi sendeletmiş ama yere düşürmemişti. 

Ali sessizce ağlıyordu. Bütün öğrenciler şaşkınlıkla öğretme-
ne bakıyorlardı. Öğretmen de masasına geçmiş sandalyesine otur-
muş, sınıfın defterini karıştırıyordu. İlk defa bir öğrenciye tokat 
atıyordu. Ama pişman değildi. Bu tokadın Ali’nin hayatında bazı 
şeyleri iyi yönde değiştirebileceğini düşündü. 

Teneffüs zili çaldığında Ali, çantasını alıp sınıftan çıktı. Kendi-
sine mani olmak isteyen arkadaşları da onu durduramadı. Artık 
bir daha okula gelmeyeceğine söz verdi. Babası istediği kadar üste-
lesin, kesinkes gelmeyecekti. 

Eve vardığında bir kalabalık gördü. Bir ağlama sesi önce çarptı 
kulağına, sonra bir gülme sesi. Derken daha çok gülme sesiyle kar-
şılaştı. Evde kimler yoktu ki… Amcası, dayısı, yengeleri, halası, tey-
zesi, onların bir sürü çocuğu. Ali önce anlamadı, sonra annesi ile 
babasının arasında oturan birini fark etti. Bu ağabeyiydi. Öyle za-
yıflamış, giysileri öyle eskiydi ki bir an tanımakta zorlanmıştı. Tek 
ayağıyla adeta uçarak ağabeyine koştu, bütün gücüyle atıldı üstüne.

“Ağbiciğim, geleceğini biliyordum! Geleceğini biliyordum!” 
dedi heyecanla, “Beni götüreceksin değil mi? Çalıştığın hastanede 
beni ameliyat ettireceksin değil mi? İyileştireceksin değil mi? Beni 
yalnız bırakmayacaksın artık değil mi?”

Ağabeyi sımsıkı sarılmıştı kardeşine. Gözlerinden yavaşça inen 
iki damla yaşı görmemesi için daha sıkı  sarıldı. “Hiç olmazsa…” 
diye düşündü. Düşüncesinin sonrası yoktu. 
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