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SUNUŞ
2014 yılında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 

Dairesi bünyesinde Eşitlik Birimi’nin kurulmasıyla birlikte kadınlara 
yönelik olarak Yaratıcı Yazarlık Atölyeleri başladı. İki yıl içerisinde 

farklı temalarla dört kez tekrarlanan atölyelerde, kadınların duygu ve 
düşüncelerini yaratıcılıklarını katarak ifade edebilmeleri hedeflendi. 
Kitabın içerisinde yer alan öykü ve illustrasyonlar bu yaratıcı yazarlık 

atölyelerinin sonucunda ortaya çıkan çalışmalardır.

Atölyelerin organizasyonunda emeği geçen hocalarımıza ve atölyelere 
devamsızlık yapmadan, titizlikle katılan kursiyerlerimize

en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Eşitlik Birimi



Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

Benim hem eğitimci ve rektör, hem de belediye başkanlığı döneminde yaptığım 
her şeyin temelinde “hayallerim” vardır. Şu deyişi çok severim; bir şey hayal 
edilebiliyorsa yapılabilir demektir…
Hayallerim, hayatım boyunca en büyük itici gücüm oldu ve hayal kurmaktan 
hiç vazgeçmedim.

Elinizdeki bu kitap, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından düzenlenen kurslara katılarak, yazma becerilerini 
geliştiren kadınlarımızın öykülerinden oluşuyor. Bu kitap onların, hayallerini 
öyküleştirerek ifade etmelerinin yanı sıra kadınlarımızın gerekli fırsatlar 
verildiğinde, kültür ve sanat alanında neler ortaya koyabileceklerinin kanıtı. 
Yazanlar kadar okuyanlar için de farklı bir deneyim…

Hayal ettikleri, kurguladıkları ve kaleme aldıkları öykülerden oluşan bu kitap, 
yazarlarına yalnızca unutulmaz bir deneyim sunmakla kalmayacak, onlara 
sonsuzluğun kapısını da aralayacaktır…

Bu değerli ve sıra dışı çalışmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür 
ediyor, bu öykülerin sahibi kadınlarımızdan yazmaktan asla vazgeçmemelerini 
istiyorum.

Sevgiyle kalın…
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Erol BÜYÜKMERİÇ / Yazar
Yaratıcı Yazma Grup Çalışması, içinde kimi birikimleri olduğunun farkındalığı 
içinde olan kişilerin bu özelliklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek umuduyla 
katıldığı bir etkinliktir. Bu katılım isteğinin ortak kökü, kişinin içinde 
var olan kendini ifade etme, paylaşma duygusunun etmen olduğu ve bir 
katarsis yarattığı olgusu olduğu söylenebilir. Kuşkusuz ki kısa bir süre 
içinde gerçekleşen yaratıcı yazma etkinliğinden sonra yazar ya da şair 
olunmaz. Bununla birlikte katılımcı, kendi çabasıyla uzun zaman dilimi 
içinde edinebileceği kimi disiplinlere daha kısa sürede sahip olabilir ve kimi 
kazanımlar edinebilir. 

19. yy.’ın son çeyreğinden başlayarak Batı üniversitelerinde yaygınlaşan ve 
ne yazık ki henüz ülkemiz üniversitelerinde pek uç vermeyen yaratıcı yazarlık 
öğretimi-eğitimi olgusuna karşın ülkemizde yeni yeni yaratıcı yazarlık 
etkinlikleri (atölyeler, seminerler) önem kazanmış durumda. İşte bu yüzden 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle kadınlarımıza açtığı Yaratıcı 
Yazarlık Atölyesi’ni yüksek bir öngörü olarak gördüm ve heyecanlandım. 

İki ay süren Yaratıcı Yazma Atölyesi etkinliğimiz süresince katılımcılar seçilen 
öykü türüne odaklanırken var olan diğer yan disiplinler üzerinde de kategorik 
olarak bilgilendirildiler. Yapılan kuramsal ve uygulamasal çalışmaların 
ardından ortaya çıkan özgün ürünler katılımcılarca coşku ile paylaşıldı. İşte 
bu kitapçık bu ürünlerden oluşturulmuş bir seçkidir.

Bizleri buluşturan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi’ne ve 
katılımcılara bana da bu coşkulu süreci yaşattıkları için sonsuz teşekkürler.
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Aydın ŞİMŞEK / Yazar
Sevgili okur; 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Eşitlik Birimi’yle yürüttüğümüz “Yaratıcı 
Yazarlık” atölyesinin sonuçlarını okuyorsun.  Daha ilk adımda “iyi bir okur” 
olmak için yola çıkmanın ayrıcalığını paylaştığımız katılımcılarla, bir 
olaya birden çok bakma biçimleri üzerinden ilerlemiş olmamız elbette  bir 
zenginliktir. Hemen her şeyin hızla değiştiği ve bu değişimi pek fark 
edemediğimiz bir dünyada yavaşlamayı yazınsal-düşünsel olarak doğrudan 
deneyimledik, derinlemesine bakmayı ve eleştirel-analitik bir yöntemle 
olaylara-olgulara yaklaşmaya çalıştık. 

Elinizdeki kitapta, bu bakışın dili olan edebiyat içi çalışmalar bulacaksınız; 
öyküler, denemeler, şiirsel anlatılar...  Bu anlatılarda senin hayatına denk 
düşen ya da gözlemlerinle iç içe giren dünyalar göreceksin. İşte yazar adayı 
arkadaşlarımız insana, yani hepimizin trajedisine yöneldiler. Böylelikle de 
bize şaşırma yetimizi geri vererek bir tür tarih bilinci kazandırdılar.
Onlarla yazmak ve okumak üzerinden  okuryazar olmanın  keyfini yaşadım. 
Umarım siz de bu keyfi yaşarsınız.

Sevgi ve dostlukla...
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Nilay YILMAZ / Yazar
Yazı ve yemeği birleştirme fikri yurtdışında katıldığım bir atölyede aklıma düştü. 
İtalyan arkadaşım o lezzetli, çok renkli ve bol kahkahalı yemek masalarını 
yazı malzemesi olarak kullandığından ve “cookbook storytelling” adı altında 
mutfak atölyeleri yaptığından bahsetti. Bugüne kadar her şeyi yaratıcı 
yazma sürecinin malzemesi yapmama rağmen, yemeği çok sevdiğim halde 
neden yiyecekleri öykü anlatma (storytelling) aracı olarak düşünmediğime 
şaştım. “Edebiyat mutfağı” dediğim atölyeler işte böyle başladı. İçinde tüm 
duyuların ve tatların olduğu mutfak yazılarında hem yiyecekler var, hem 
de edebiyat. İkisi de insanı hayatta tutan en temel ihtiyaçlarından. Edebiyat 
alanında yiyeceklere dair pek çok araştırma yapılmış ya da gastro edebiyat 
konferansları düzenlenmiş olsa da yemek hazırlama ve yazma sürecini 
ilişkilendirme üzerine nedense hiç düşünülmemiş. Oysa yemek yapma 
süreci de bir kurgudur. Doğru malzemeyi, doğru zamanda ve doğru biçimde 
kullanmak mutfağın en temel kurallarındadır. Her yiyeceğin kendine özgü bir 
tadı olması onu diğer yiyeceklerle koşulsuz bir birlikteliğe taşımaz. Lezzeti 
açığa çıkaran doğru etkileşim ve doğru birleşimdir. Her şeyi karıştırmanın da 
kendi içinde kuralları vardır. 

Beş hafta süren “Yazı Mutfağı” atölyelerinde her hafta bir duyu üzerinden 
hareket ederek içimizdeki tatlarla buluştuk. Bileşik duyuların, yani koku 
olmadan tadın, dokunmadan rengin tonunu algılamanın kişisel anlamlarından 
yola çıkarak ortak anlamlarda buluşmanın ve daha anlaşılılır olmanın 
yöntemlerini keşfettik. Her keşfimiz bizi yeni tariflerle buluşturdu. Aynı 
malzemeyle yüzlerce farklı yemek yapmanın ve öykü yazmanın mümkün 
olduğunu gördük. “Lezzeti içine işlemiş yemek nasıl sabır ve emek istiyorsa, 
yazı da öyledir” diyerek lezzetli bir yolculuğun ilk durağında yazdıklarımızı 
sizinle de paylaşmak istedik. “Hayat kısa, sanat uzun”,  sanatla lezzet katmak 
istediğimiz kısa yolculuğumuzda bize yol arkadaşımız olan herkese ve 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimine teşekkür ederim...
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Sabah gözlerimi açtığımda çok şaşırdım. Penceremin dışındaki dünya bembeyazdı. 
Badem ağacımın çiçekleri bütünüyle karla örtülmüştü. “Ah!” diye sızlandım. 
“Gitti bademlerim…” O an dirseğimden koluma bir sızı yayıldı. Yıllar önceden 
gelen bir sızı… Çocukluğumdan…

Kente yakın bahçeli bir evde yaşıyordu anneannem ve dedem. Haftasonu tatili 
için onlara gitmiştim. Burayı çok seviyordum. Bahçede çiçekler içinde koşturup 
oynamayı, temiz hava solumayı… 

Cumartesi sabahı gözlerimi açtığımda bugünkü gibi çok şaşırmıştım. Pencereden 
baktığımda badem ağacımın çiçeklerinin karla örtüldüğünü gördüm. Ağacıma 
acıyla bakarken birden onu gördüm. Tarçın’ı…  Bahçede duvarın dibinde karlar 
içinde yatıyordu. Üstü karla kaplıydı. “Tarçın!” diye bağırarak yalınayak dışarı 
fırladım. Merdivenlerden uçarak indim. Hızlı bir şekilde kapıyı açmak istedim. 
Fakat kapı açılmadı. Bütün kuvvetimi vererek çekmeye çalıştım, ama nafile. 
Kapının demirleri yapışmıştı birbirine sanki. Camları da buz tutmuştu örümcek 
ağı gibi. 

Aklım dışarıda karlar içinde kalan köpeğimdeydi. Hiçbir şeyi gözüm görmüyor, 
çıplak ayaklarım soğuğu hissetmiyordu. Var gücümle tekrar yüklendim kapıya. 
“Şangırt” diye bir sesle açıldı kapı. Koşarak bahçe duvarının yanında kımıltısız 
yatan Tarçın’a koştum. Soluk soluğa yanına vardım, dizlerimin üzerine çöktüm, 
başını okşadım. Gözyaşları içinde “Canım, Tarçınım n’oldu sana?” diyerek 
üzerinden karları temizlemeye çalıştım. Sırtını ve patilerini okşarken kolumda bir 
sıcaklık hissettim. Sağ kolum kanlar içindeydi. Bir cam parçası dirseğime saplı 
duruyordu. İçimden bir bulantı yükseldi… O an karla kaplı bahçemiz kararmıştı. 
Anneannemin sesi kulaklarımda belli belirsiz geziniyordu:
“Remzi! Remzi koş!”

Arabaya bindiğimi anımsamıyorum. Acil serviste doktorlar dirseğimden camı 
çıkarmışlar, dikiş atmışlar, serum takmışlar… Gözlerimi açtığımda dedem, 
anneannem acılı gözlerle başucumdaydı. İlk sorum, “Tarçın nasıl?” olmuştu.
Meğer Tarçın zehirlenmiş, sonra bayılıp kalmış duvarın dibinde. Üstüne de kar 
yağmış. O da benim gibi hastanesinde bakımdaymış. Veteriner hekim “birkaç 
günde kendine gelir” demiş.

Dışarıda kar yağışı sürüyordu. Gözlerim hüzünle badem ağacının dallarında kaldı 
öylece…

İLKBAHARDA KAR

Ayfer MUTLU
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En son saate baktığımda gece yarısını geçmişti. Yatakta bir sağa, bir sola dönerken 
sabah olmak bilmedi. Zifiri karanlık sarmıştı etrafı. Yüreğim ürperdi. Hemen ışığı 
açmak istedim, fakat diğer kanepede annemin yattığını hatırladım. Rahatsız etmek 
istemedim, zira onu da uyku tutmadığını tahmin edebiliyordum. Canım anam, 
tam on dört kilo vermişti benim hastalığımı duyduğunda. Bütün işlerini, kendini, 
unuttu. “Nasılsın?” diye soranlara tek cevabı vardı anamın:  “Kızım iyi olunca ben 
de iyiyim.” 

Nihayet sabah oldu, dualar eşliğinde kapının önüne çıktık. Arabada bekleyen 
babam, “Hazırlandın mı? Bir şey unutmadınız dimi?” dedi. Bagajı açtı, çantaları 
yerleştirdi. Sitede bulunan karşı apartmana, etrafa baktım, bahçeye, ağaçlara; 
onlardan yardım beklercesine… 

Küçük oğlumun neşeli sesi ile kendime geldim: “Annişko gel bir fotoğrafını 
çekeyim, bugün çok güzelsin!” Canım benim, hep yanımdaydı zor günlerimde. 
Son olarak patoloji sonucu çıktığında aramıştım: “Anneciğim hemen geliyorum” 
demiştim. O da, “Sakın korkma, atlatacaksın bunu da” demişti. “Bak büyük 
ameliyat geçirdin, iyi oldun, sonuç iyi çıkacak göreceksin.” İçimden, “İnşallah” 
demiştim. Fakat kalbim sıkışmış, sırtımdan terler dökülmüş, boğazım 
düğümlenmişti, böyle düşünsem de. Doktorun kapısının önünde buldum kendimi. 
Odaya girdik, gözlerimi doktorun dudaklarından çıkacak sözlerine diktim. Sanki 
zaman durmuştu, birisi beni dürtecek ve “uyan be amma çok uyuyorsun” diyecek, 
her şey bitecekti. Hayır, hayır! Gerçek bu; şu an, şimdi ve bu an ile yüzleşeceksin! 
Uzun bir sessizlikten sonra, “Kötünün en iyisi derler ya, olayın şükür ki 
başındasınız. Birinci evre ve altı seans kemoterapi almanız lazım” dedi doktor.
Sevinse miydim, bilemedim…

Şimdi ilk kemoterapi almaya gidiyorum. Çevremde anlatılanlar, internetten 
araştırdıklarım var, bir de gerçekler, yaşananlar, işte onlar çok farklı! Kemoterapi 
odasında altı kişi birden ilaç alıyoruz. Altı farklı kanser hikâyesi… Yetmedi, 
altı hasta bakışı hikâyeleri… Yetmedi geçmiş olsuna gelen, koridordan geçen 
diğer odalarda yatan hastaların refakatçıları… Onlardan birisi geldi, yatağımın 
ayakucunda durdu. “Geçmiş olsun yeni mi kemo alıyorsun?” dedi. “Saçların 
henüz dökülmemiş!”
“Sağol, evet ilk defa alıyorum” dedim.
“Benim de eşim almıştı bu ilaçtan geçen sene. Öldü…” dedi arkasını döndü ve 
çıktı odadan.
Yine o kalp çarpıntısı, sırtımdan terler… 

BABAM SAÇIMI OKŞADI
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Eve döndüğümde yorgun ve bitkindim. Gözümün önünde saçsız kafalardı en çok 
aklımda kalan. Kendime söz verdim; saçım döküldüğünde kimse görmeyecekti. 
Ah!..

Saçlarım; o güzel sarı, havalı saçlarım dökülecek… İçim burkuldu. Hüzünlendim. 
Ağladım. Anam, hep yanımda olan anacığım farketti gözyaşlarımı. “Üzülme” 
dedi.  “Sağlığın iyi olsun, gene çıkacak, hem de daha gür ve güzel…”   

Saçlarımı düşünmemek için televizyonu açtım, sesini yükseltim, kendi iç sesimi 
duymamak için ve uykuya dalmak için derin, derin nefes almaya başladım. Tam 
uykuya dalmıştım; ALLAHIM oda ne? Hiç böyle bir şey hissetmemiştim bu güne 
kadar. Nasıl ağrı bu… bulantı... koku... uyuşma... halsizlik... hiçsizlik…
Dört beş gün bu şekilde devam etti. Yemek yiyemedim, uykuya hasret kaldım, 
kimse ile görüşmek yok… Yalnızlık…   

Çok şükür kendime geldim biraz, artık saçımın dökülmesi beni üzmüyordu 
sanki. Bir arkadaşım iki ay önce bana demişti: “Kendin kesersen saçını daha az 
üzülürsün.”
Karar verdim; makine ile sıfıra vurduracaktım saçımı. 
Benim ufaklık, “Ben keserim saçını benim makinem ile” dedi. 
“Sağ ol canım ama deden kesecek saçımı” dedim. O arada büyük oğlum duymuş 
konuştuklarımızı: “Neden dedemi yoracaksın biz varken?”

Gözlerim doldu, süzüldü yanaklarımdan gözyaşlarım. Tutamadım kendimi, 
hüngür, hüngür ağlamaya başladım. İçimde birikenleri dökmeye başlamıştım 
artık. 

Babamın hiç saçımı okşadığını hatırlamıyorum. Hem okşasın, hem makine ile 
kessin. Bu fırsat kaçmaz, belki hatırlar ve hep okşar saçımı bundan sonra.
Evet, saçlarım gitti. Fakat “Yaşasın!” babam saçımı okşadı. Umut kapladı 
yüreğimi, bütün bedenimi, dünyamı… 

Herşeye rağmen güzellikler yaşanabilir hey gönlüm!..
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Sabahın erken saati olmasına rağmen hava çok sıcaktı. Güvercinlerin uçuştuğu 
parkta yürüyen kırmızı eşofmanlı kadın, dalgın bakışlarla yürüyordu. Önünde 
sıcaktan gevşeyip yatmış köpeği görmedi. Farkettiğinde, irkildi. Ama korkusunu 
çabuk yendi. Köpeğe yavaşca yaklaştı. Eğildi. Köpeğinin başını okşadı bir süre. 
Ardından, canlı adımlarla, yoluna devam etti. “Spor merkezi” tabelası olan 
kapının önünde durdu. Bir süre duraksayan bakışlarla tabelaya baktı.  “Yapabilir 
miyim acaba?” diye mırıldandı. “Amaaan! En arkalara geçerim, öndekilere bakıp 
durumu idare ederim.” Rahatlamıştı… Emin adımlarla kapıyı açtı, içeriye girdi. 
Aynalı, büyükce bir odanın içinde sadece bir kadın vardı. Sarışın, yeşil gözlü, 
manken gibi bir kadın… 

Kadın ayakkabılarını bağlamaya devam ederek ona baktı. “Merhaba!”dedi güleç 
bir yüzle.
“Merhaba! Spor için gelmiştim…”     
“Hoş geldiniz! İlk defa mı geliyorsunuz?”
“Evet, ilk defa. Siz kaç aydır buradasınız? Ne hoş, hiç fazla kilonuz 
yok!”        
Sarışın kadın, “Teşekkür ederim, iki ay oldu başlayalı” dedi neşeli bir sesle.  
“Ne diyorsunuz iki ay içinde mi böyle oldunuz?! Şimdi nasıl da heyecanlandım bir 
bilseniz… Her gün bir saat yürüyorum, evde hiç oturmuyorum, çok hareketliyim, 
ama hiç kilo veremiyorum! Yaşasın! Artık buradayım ve iki ay sonra bütün fazla 
kilolarımdan kurtuluyorum…”
“Sakin olun, heyecanlanmayın lütfen!” dedi sarışın kadın nazik bir sesle. 
“Kilo vermek için spor yapmanıza gerek yok. Ben spora başlamadan önce bu 
kilomdaydım. Siz kilo vermek için mi spora geldiniz?”
“Tabi kilo vermek için geldim! Yoksa bu kadar parayı boşuna mı veriyorum?” dedi 
kadın. Yüzü düştü, kırışıkları belirginleşti birden. “Deseniz ya, boşuna gelmişim!”

Samimi bir ses tonuyla, “Gelin, oturun lütfen. Sizinle biraz konuşalım” dedi 
sarışın kadın. Yan yana oturdular. “Önce spora geldiğiniz için sizi tebrik 
ediyorum! Sağlığınız için çok önemli bir adım attınız. Bunu zaman geçtikçe daha 
iyi anlayacaksınız. Fazla kilolarınıza gelince, onlardan kurtulmanın bir tek yolu 
vardır. Sağlıklı beslenmek. Her şeyden yiyeceksiniz, ama az… Bol su içeceksiniz, 
şeker ve undan uzak duracaksınız. İşte bu kadar!” Sırtını sıvazladı kadının. 
Fısıldayarak ilave etti: “Bir de yüzünüz hep gülsün! Gülmek size çok yakışıyor.” 
 
Kırmızı eşofmanlı kadın gülümsedi. Yüzünün kırışıklarının bir anda kaybolduğunu 
hissetti. Spor ayakkabılarını giydi. Birkaç kez ayaklarının üstünde yaylandı. 
Sonra yavaş ama diri adımlarla koşmaya başladı. Her aynanın önünden geçerken 
gülümseyerek kendine bakarak…

KADIN DAYANIŞMASI
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1 Mart/ RO…
            Askerde bugün bilmem kaçıncı günüm. Sınırda nöbetteyim. Bugün 
uyuşturucu kaçıran bir komita yakaladık. Üç kişiydiler. Dikkat çekici bir halleri   
yoktu. Ama askeriyenin köpeği birden havlamaya başladı. Aradık aradık hiç bir 
şey yok. Komutan, birinin elindeki bastondan şüphelendi. İnce işlemeli ama biraz 
hantal bir şey. Başını oynattık; içinden çıkan malum...
            Ülke karışık. Ben bu ülkenin vatandaşı değilim. Niye buraları bekliyorum?.. 
T... illerine gidiyor herkes. Ben de gitmeliyim. Ama anam, babam, ablalarım... 
Olsun… Ben gittikten sonra onları da kurtarırım bu düzenin içinden.  Ekmeğin 
kâğıtla alınmadığı bir ülkeye… Adını duyduğum, insanların kaybolmadığı o 
liderin memleketine.

7  Mart/ RO…
          Çocukluğum ne güzeldi. Samanların üstünde yatardık. Koyunların peşinden 
koşardık. Çeşmenin başında kızları gözetlerdik. İrina vardı. Bir keresinde, 
“Gözlerimiz birbirine ne kadar benziyor” demişti. Aşk gözlerin birbirine benzemesi 
miydi yoksa? Çakır gözlüydük ikimizde. Farklı kültürlerin, farklı soyların aynı 
gözlü çocuklarıydık. Büyüdük...

8  Mart/   RO…
                Bize çeşitli iğneler yapıyorlar. İki dili de iyi biliyorum. Gizlice 
dinledim. Duyduğuma göre geliştirilmiş ilaçları vücudumuzda deniyorlarmış. 
Bir aşıyı anlımızın tam ortasına şırıngaladılar. (İki, üç kişi seçtiler. Bunlardan 
biri de bendim.) İlaçtan sonra sık sık sınava soktular beni. İki haneli iki sayıyı 
zihinden çarpabiliyorum. Okulda bu kadar iyi değildim. Sık sık okuldan kaçardım. 
Ne   oluyor bana?..          

9 Nisan/RO…
                Anam bir kız istemişti askere gitmeden önce. “Başın bağlı olsun” 
demişti. Kapalı bir kız… İrina gibi değil. İrina  tutkuluydu. İrina cilveliydi. 
Erkeğin  kadında aradığı neydi? Kız kahveyi getirdi. “Fincanın kulbu pis” 
dedim. Ve kalktım, yürüdüm, gittim. Anamın gözlerindeki neydi? Deliliğimden 
mi korkmuştu? Şu oğlanı merdaneyle dövsem mi ki, demişti?.. Gitmeliyim 
o  ülkeye… O uzak  diyarlara…

16 Nisan/ ER…
             Bir haftadır yoldayım. Tepeleri kayarak aştım. Ve evet, kaçtım. Gece 
nöbetten firar ettim. Şimdi o memleketteyim. ER… diyorlar buraya. Soğuk bir 
kent. İnsanlarına alışamadım. Zihnimin bulanıklığı gittikçe azalıyor. Ne geçmişi 
düşünebiliyorum, ne hayaller kurabiliyorum. Ama hâlâ bir dahi gibi sayılarla   
uğraşıyorum. Sadece bir kaygı içimde; ben buralarda nasıl yaşayacağım? Bunu 

BİR GÖÇMENİN GÜNLÜĞÜ

Neriman YILDIZSOY
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düşünmemiştim. Sadece kaçmak, kaçıp kurtulmaktı muradım… Nasıl karnımı 
doyuracak, nasıl, nerede yaşayacaktım? Aynı köyden Hasan ailesiyle ES…’e 
gitmişti. Oraya kadar gidebilir miydim?

25  Nisan/ ES…
                Es…’deyim. Bir trenin arkasında kaçak buraya kadar geldim. Sordum 
soruşturdum, göçmenlerin olduğu mahalleyi buldum. İşlerim çok yolunda gitti. 
Sanki elimle koymuş gibi Hasan’ı buldum.

1 Mayıs/  ES…
              Hasan, bu memlekette parasız, yalnız, sadece çalışarak yaşanamayacağını 
söyledi. Hemen buralardan bir kızla evlenmiş. Onun ailesiyle aynı evde yaşıyor. 
İşin kolayı bu. Oysa, köyde Hacer’i ne çok severdi.

7 Mayıs/ES…
          Fabrikaya girdim.

15  Haziran/ ES…
          Kaçak olduğumu anlayamadılar. Bir aydır çalışıyorum. Bu akşam ilk paramı 
alacağım. Hasan’ın eşinin çiftliğinde yatıp kalktım.

16 Haziran/ ES…
           Paramı alamadım. Kafa kâğıdımı sordular. Yoktu ki! Ancak evlenirsem 
olabilirmiş. Bir aylık işçilik boşa gitti. Fabrika resmi daireymiş. Kayıt 
tutarlarmış. Velhasıl hiç çalışmamış gibi göründüm. Nasihat ettiler gönderdiler.

9 Ağustos/ ES…
             Fabrikadan çıktıktan sonra bir motelde iş buldum. Kafa kâğıdım önemli 
değilmiş. Yatacak-yiyecek buradan. Bahşişler de benim… Rahatım iyi. Anam, 
babam, ablalarım nasıldılar acaba? İlk defa onları düşünüyorum. Memleketten   
geldikten beri hiç düşünmemiştim. Durmadan çalışıyorum. Kâtip çıktı; onun 
işlerini de yapıyorum. Geleni gideni yazıyorum ve şimdi üç basamaklı iki ayrı sayıyı 
kalem oynatmadan çarpabiliyorum. Hasan, köle gibi çalıştığımı düşünüyor. Bana 
bir kızdan bahsetti. Zengin ve güzelmiş. Hem zengin, hem güzel;  bu kadarı bana 
fazla bile… Kim bilir ne eksiği vardır?..

27  Ağustos/ ES…
             Hasan kızın babasıyla tanıştırdı beni. Ömer Ağa iyi insan, dost insan. Kızının 
resmini gösterdi. Çok güzel… Bakışları manalı… İrina gibi bakıyor bana resimden. 
Ama İrina’nın gözlerinin renginde değil gözbebekleri. Yarın onu göreceğim. 
Zannedersem ben de iç güveyi olacağım…
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Kırklı yaşlar ne kadarda uzaktı bir zamanlar. Babamın kırk yedi yaşında ebediyete 
gidişi çok erkendi, biliyordum. Ancak, kırk yedinci yaş günümde bir kez daha 
anladım, ne kadar erken olduğunu.

Hayat da zorluyordu artık. Annem de her şeyi unutur olmuş, iki yıldır doğum 
günümü de kutlamıyordu. Eşim zaten gereksiz bulurdu böyle günleri ama kendisi 
kutlandığında mutlu olurdu nedense. Kızım, günün ilk dakikasında Ankara’dan 
telefonla arayıp, o güzel sesiyle kutlamış, on dört yıl aradan sonra aramıza katılan 
beş yaşındaki oğlum, sıkı sıkı sarılıp, “Doğum günün kutlu olsun annem!” demişti 
ya… Gün boyunca telefonum susmamış, mesajlar birbiri ardına gelmişti ya… 
Nedendi bu içimdeki sızı? Nedendi dilime dolanan bu hüzünlü şarkı? 
Gün akşama dönerken daha bir hüzün kapladı içimi. Farklı bir gün beklentisi ne 
kadar da yanlıştı ve içimi acıtmıştı. Evden çıktım, kendi doğum günü pastamı 
alıp, anneme gittim. Akşam yemeği ve annemin geceye hazırlığı için gitmem 
gerekiyordu zaten; her gün olduğu gibi... Yemeğin ardından pastamızı yedik. Ne 
mum vardı, ne de dilekler ama olsun… 

Evden çıktığımda hava iyice kararmıştı. Bir afiş takıldı gözüme, bir konser afişi. 
Türk Sanat Müziği… en sevdiğim… Doğum günümün akşamında hem de… 
Bir mesaj yazdım eşime, “Gecikeceğim, merak etmeyin.” Tramvaya atladım ve 
kültür merkezinin yolunu tuttum. Salona girdiğimde konser başlamak üzereydi, 
şanslıydım, güzel de bir yer buldum, oturdum. Ah şarkılar, eski güzel şarkılar… 
Eski güzel günleri hatırlattılar. Kâh gözlerimde bir damla yaş, kâh dudaklarımda 
bir gülümseme oldular.

Hele bir tanesi sanki bana sesleniyordu. Sil baştan başlamak, hayatı sıfırlamak… 
Pek mümkün görünmese de, başka bir yolu olmalıydı. Umudu elden bırakmamak, 
coşkuyu tekrar yakalamak, mutlu yaşamak ve yaşatmak için bir yol… 
Gözümün önünde yine bir afiş belirdi. Daha önce görmüş, hatta telefonuma 
kaydetmiştim. Ancak, pek çok mazeretim ve yapacak çok işim vardı. Unuttum 
sanıyordum, hatırlattı kendini. Evet, ne de çok severdim yazmayı, yazarak 
kendimle konuşmayı, kendimi anlatmayı... Karar verdim, yarın orada olacaktım.
Yeni günle beraber, eski bir dostla buluşmaya gidercesine heyecanlıydım. 
Coşkuyu sandıktan çıkardım. Umudu ve mutluluğu çantamda taşırdım zaten 
hep. Kullanmadığım gözde unutsam da çoğu zaman… Hepsini eski bir valize 
doldurdum, yolculuk vaktiydi, kendime doğru…

YOLCU YOLUNDA GEREK

Figen YAMANSOY
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İzin isteyip ayrılıyorum teyzemlerin yanından. Yan odaya, masamın başına 
geçiyorum. Uzunca bir süre boş sayfaya bakıp duruyorum. Saate bakıyorum. Gece 
yarısını çoktan geçmiş.  Mutfağa gidip bir kahve yapıyorum kendime. Sade, bolca 
telveli. Radyoyu açıyorum hafiften. Kanalımı buluyorum. Eski şarkılar… Sonra 
masaya dönüp kalemi alıyorum elime, “Haydi” diyorum, “Rastgele!” 
Sözcüklerim yavaştan dökülüyor. Harfler dans etmeye başlıyor sanki sayfada.
Acı gelip oturuyor önce yanıma. İki baston tıkırtısı karışıyor, eski şarkıların 
nağmelerine. Sonra dualar dökülüyor dudaklarımdan. Annemin sızısını duyuyorum 
kemiklerimde. 

Sen de hoş geldin, hasret. Otur şöyle karşıma. Babamın gülüşünü mü getirdin 
bana? Kokusunu da duyuyorum şimdi bak! Bir de çocukluğum takılmış koluna. 
Yeni pişmiş ekmek kokusuyla… “Haydi!” diyor anneannem, ocağın başından. 
“Deden bekler şimdi tarlada.”   Dualara dualar ekliyorum ruhlarına…
Teyzemler derin bir sohbette hâlâ. Benimse aklım içerdeki odada… Umut, 
oğlumun nefesini alıp gelmiş yatağından. Gidip oğlumu uyurken seyrediyorum. 
Gülümsüyor yüzü. Güzel rüyalar görüyor olmalı. Diliyorum, güzel rüyalar görsün 
bütün çocuklar, diye. Dünyamız için barış ve güzel günler muradı, bir damla 
gözyaşı olup, süzülüyor gözümden.

Teyzemlerin sesi kesiliyor. Divanlara uzanıp dalmışlar uykuya. Pembe bir battaniye 
ile örtüp üzerlerini, uykuya teslim ediyorum ben de kendimi. İçlerinde kötü 
kalpli cadılar, öksüz güzel kızlar, kötü kalpli üvey kardeşler, suratsız padişahlar, 
prensesleri kurtaran beyaz atlı prensler olmayan, sonu hep mutlu biten öyküler 
uçuşuyor rüyamda. 

Çalar saatin sesi bölüyor rüyalarımı. Dışarıda koşuşturmaca başlamış bile. Araba 
ve insan seslerine kuş cıvıltıları karışıyor. Pencereyi açıp, içime çekiyorum temiz 
havayı. Güneş gözlerimi kamaştırıyor. Hafiften bir rüzgâr tülü uçuşturuyor. Çayın 
kokusu yayılmış bile mutfağa. Bizimkilerin sohbeti sürüyor yine.
Masaya bir göz atıyorum. Kalem ve kâğıdım akşamdan uykusuz bana bakıyor 
mahzun mahzun öyle.

Oturuyorum başına. Düşünüyorum, düşünüyorum… Noktalıyorum yazımı 
sonra…

GECEDEN SABAHA
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Sabah oluyordu. Ne zaman uykuya dalmış, ne kadar uyumuştu acaba? Yavaşça 
doğruldu. Yatağının ucundaki yeleğini sırtına geçirdi, terliklerini giydi. Banyoya 
yöneldi önce, sonra oturma odasına. Duvardaki fotoğrafa takıldı gözü. Düzeltirken 
köşesini hafifçe, titreyen ellerini gezdirdi üzerinde… 

Pencereyi açtı, sabah serinliği yüzüne vurdu. Derin bir nefes aldı ve şükretti. 
Evet, ağrıyordu bacakları. Elleri güçsüzleşmişti, her şey düşüveriyordu...  Ailece 
en güzel yemekleri yedikleri, yemek takımları da kırıla kırıla tek tük kalmıştı. 
Gözleri de ağırlaşmış, yakın gözlüğünün yanına bir de büyüteç eklemişti. 

Kütüphanesindeki kitapları mahzun bırakamazdı ya, gözleri eskisi gibi görmüyor 
diye. 
“Şükür” dedi, “Bugünüme şükür.” 
Boncuk, minderinde doğrulmuş, mahmur mavi gözlerini dikmiş ona bakıyordu. 

“Uyandın mı sen de kızım? Acıktın mı? Haydi, doyuralım karnımızı.”
Mutfağa girdiğinde gün çoktan ağarmıştı. Ne çabuk geçiyordu zaman. Bazen de o 
gün hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu da, hava kararmaya başladığında bir sıkıntı 
kaplıyordu yaşlı yüreğini. “Bu gece de sabaha erecek miydi?” diye. 

Çoğu sabah, elinden düşürdüğü kitabı yorganın üzerinde, yakın gözlüğü 
hâlâ gözünde uyanıyordu. Büyüteci ne zaman yastığının altına koyduğunu 
hatırlamıyordu. Derin bir “Oh!” çekiyordu sonra, “İyi ki düşüp kırılmamış.”
Radyonun düğmesini çevirdi. Güzel bir şarkının nağmeleri yayıldı mutfağa. 
Küçücük çaydanlığını ocağa koydu. Buzdolabından biraz peynir, zeytin, 
bir yumurta, iki dilim de ekmek aldı. Bitiremiyordu ki bir ekmeği günlerce; 
buzdolabında daha uzun dayanıyordu işte. Yine de bitiremiyordu da, ufalayıp 
pencerenin önüne serpiyordu, küçük dostları için. Boncuk ayaklarının arasında 
dolaşıp duruyordu. Bir kâse süte ekmek doğradı, onun için de.

“Hay Allah! Nereye gitti bu bakır sahan?” Aman! Unutuveriyorum işte, hep başka 
yerlere koyuyor, sonra da arayıp duruyorum… Hah! Burada mıydın sen?” diyerek 
gülümsedi, sahanı çatal kaşık çekmecesinden alırken. Tereyağında yumurtayı da 
pek severdi. Tuz yerine karabiber ekiyordu üzerine…

Güneş iyice yükselmişti. Akşamdan ısladığı nohudu pişirmiş, eve mis gibi bir 
koku yayılmıştı. Fazla fazla tutmuştu, belki bir gelen olur diye. Öğle tatilinde 
uğrardı belki oğlu. Nohut yemeğini pek severdi. Bir de turşu çıkarırdı yanına. 
Boncuk için de et haşladı biraz, o paketli mamaları ne boncuk severdi, ne de onun 

SONBAHAR
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içine sinerdi. “Pakette yemek mi olurmuş?” diye söylendi.

Bir araba sesi duyar gibi oldu kapının önünde. Pencereye doğru yöneldi. Nasıl 
da parlıyordu güneş. Ne güzel bir sonbahar günüydü. Şöyle çıkıp dolaşsa, hava 
alsa ne güzel olurdu. “Aman” dedi. “Otur oturduğun yerde!” Çiçeklerine bir göz 
attı. “Siz de pek nazlandınız, açıverin artık!” diyerek menekşelerinin yapraklarını 
okşadı. Sürahisinden bir bardak su doldurup geldi. “Susadınız mı? İçin bakalım”.

Ağrıyan dizlerini ovarak, pencere kenarındaki koltuğa oturdu. Uzandı, örgü 
sepetinden bir küçük yumağı halının üzerine attı. Boncuk saklandığı yerden 
koşarak geldi. Pek severdi yumakla oynamayı. Örgüsünü eline aldı, şöyle bir 
karışladı. Torunu Cemre yeşil bir yün getirmişti. “Babaanneciğim, bana bir kazak 
örer misin? Bak buradan model beğendim” diyerek cep telefonundan fotoğraflar 
göstermişti. Pek şaşırmıştı doğrusu. “Ay bu mu bana model gösterecek a kızım?” 
demişti de gülüşmüşlerdi. “Havalar soğuyacak, bitireyim de giysin sıcacık…”

Neredeyse akşam oluyordu. İlmeklere dalmıştı. Bir yandan da ilmek ilmek ördüğü 
hayatı gözlerinin önünden geçiyordu. Öğretmen okulu yatakhanesinde, uzun 
süren tren yolculuklarında, en çok da sınıfta hayal ediyordu kendisini. O güzel köy 
okulunda, çok sevdiği, mini mini çocuklara ders anlatıyordu. Son zil çalıyor, tek 
tek berelerini giydiriyor, atkılarını bağlıyordu. “Hava soğuk, oyalanmadan doğru 
evinize!” diyerek uğurlayıp el sallıyordu arkalarından.

Çocuk sesleri duydu yine. Önce hayal sandı. Kapının kilidinde bir anahtar döndü. 
Hop etti yüreği. 
“Biz geldik” diye bağrışıyordu çocuklar. Oğluyla gelini de arkalarında 
gülümseyerek onlara bakıyordu. 
“Ay! Bitti mi yoksa kazağım, babaanne?” diyerek hop hop hopluyordu Cemre. 

Cem de anaokulunda onun için yaptığı resmi sallıyordu elinde, “Babaanne bak, 
senin için yaptım” diye. Gelini elindeki tepsiyle mutfağa doğru yürüdü. Oğlu evin 
kokusundan o gün ne pişirdiğini anlamaya çalışıyordu: “Yoksa nohut mu pişirdin 
anne? Turşu da var mı?”
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Memeleri sızlıyordu. İçi daralıyor, zaman zaman nefesi kesiliyordu. Meraklandıkça 
memelerinde ve karnının altındaki bölgede ağrısı şiddetleniyordu. Keşke, keşke 
hastaneye gitmeseydi. Ama nerden bilebilirdi böyle olacağını! Zaten şiddetli 
kanaması olmasaydı götürmezlerdi hastaneye, mecbur kalmışlardı. 
Uzun süren bir bekleyişten ve çektiği acılardan sonra, ne olduğunu dahi bilmiyordu 
ona. Ölüsünü bari görseydi, dokunsaydı, sevseydi tenini… 
Bir ağlama sesi duyar gibi olmuş sonra bayılmıştı. Sonrasını hatırlayamıyordu. 
Kocası da, “nasıl görmezsin, nasıl duymazsın, belki de kaçırdılar oğlumu’’ deyip 
onu suçluyordu. 
Acaba oğlan mı doğurmuştu, bu sefer becerebilmiş miydi? Üç kız çocuktan sonra 
oğlan doğurabilmiş miydi? Ya kız doğdu ise… Belki de böylesi daha iyi olmuştu. 
Kocasının ve yakınlarının eleştirilerinden ve kızını her gördüğünde yaşayacağı 
suçluluk duygusundan kurtulmuştu. Hem böyle olunca kısa sürede tekrar gebe 
kalabilir ve kocasını mutlu edecek bir oğlan çocuğu doğurabilirdi belki de.

Kocası da kendisi de Türkçeyi bilmedikleri için çocuklarına ne olduğunu 
öğrenemeden, ölüsünü dahi göremeden ayrılmışlardı hastaneden. Bir hafta 
olmuştu doğum olalı. 
Komşuları gece vakti bağırarak, yumruklayarak kapıya dayandıklarında ellerinde 
sallanan bir kâğıt görmüştü. Onu acilen hastaneye çağırıyorlardı doğumdan sonra 
acil olarak ameliyata alınan oğlu için…

BEKLENEN OĞUL

Karşısında oturan kız, ayaklarını yerden kaldırıp aşağı yukarı salladıkça “u” harfi 
şeklindeki uzun masanın önünü kapatan bej rengi, pileli, parlak saten kumaş 
yukarı doğru havalanıyor altından ayaklarının uçları göründükçe dikkati dağılıyor, 
sinirleniyor, böylesine ciddi bir ortamda karşılaştığı görüntüye inanamıyordu. 
Ne tuhaf… Onca telaş, oradan oraya koşuşturmalar, telefon konuşmaları, yapılan 
planlar, geç yatmalar, tatlı sabah uykularının yitirilişi. Kimi sorumlulukları 
yetiştirmek adına feragat edilen diğer yükümlülükler ya da sefa anları. Yitip giden 
zaman… Özel hayattan çalınan süreler, yapılan fedakârlıklar… Gereksiz işler, 
konuşmalar ya da tekrarlarla yitirilen değerli dakikalar…

Öğleden sonra devam eden toplantı, sabahkinin tekrarı olmaya aday gibiydi. 
Böyle bir saçmalığa neden kimse ses çıkarmıyor, itiraz etmiyordu ki?  Demek ki 
tüm katılımcılar yarı uyur yarı uyanıklık hali içinde izliyordu toplantıyı. Sabahki 
oturumu yöneten daha doğrusu yönetemeyen uzun boylu, kaslı, yakışıklı genç 
adam önemli birkaç açıklamayı yapmadığı için, bir tekrarı yaşıyorlardı.

TOPLANTI

Nermin KURT
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Nihal ÇOLPANKAN

Genç kadın çok sıkıntılıydı o sabah. Doktora gidecek ve hamile olup olmadığını 
öğrenecekti. “İnşallah hamile değilimdir” diye mırıldanıyordu kendi kendine, 
kahvaltıyı hazırlarken.

Dört yaşında bir oğlu ve kocası ile mutlu, küçük bir aileydiler. Oğlunun zor 
dönemleri artık sona ermiş ve yeni yeni kendine zaman ayırmaya başlamıştı. Ya 
hamileyse? Her şey sil baştan olacaktı. İçi titredi genç kadının, uykusuz geçen 
geceler geldi aklına. O zor günler bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçerken, 
oğlunu kreşe, kocasını da işe yolcu etmişti bile. 

Sıra kendindeydi. Hızla giyindi ve doktora gitmek için yola koyuldu. Yol boyunca 
ilk hamileliğini, yaşadığı güçlükleri düşündü. Yine aynı sıkıntıları çekmeyi göze 
alamıyordu, ama yapacak bir şey yoktu. Hamileyse doğuracaktı. Çocuk aldırmayı 
asla kabul edemezdi, canilik olarak görüyordu bunu.

Sonunda hastaneye ulaşmıştı. Doktor genç kadını ultrason odasına aldı. Kadıncağız 
heyecandan buz kesmişti ki, doktor duymaktan korktuğu o cümleyi söyledi: 
“Gözünüz aydın hamilesiniz!” 
İlk oğlunda da korunurken hamile kalmıştı. Demek ki tarih gerçekten de tekerrürden 
ibaretti. Genç kadın yavaşça doğruldu ve doktora teşekkür etti. Doktor’un odasına 
geçtiklerinde, hiç beklemediği o soruyu sordu doktor: “Dört haftalık gebesiniz, bu 
süreçte hiç ilaç kullandınız mı?” 

Genç kadın şaşkınlıkla doktora bakarken, iki hafta önce ağır bir enfeksiyon 
geçirdiğini ve bir sürü ilaç kullandığını anımsadı. Konuşamadı ve sadece başını 
salladı. Doktor ilaçların adını sorunca, sıraladı hepsini. 
Bu kez doktorun yüz ifadesi endişeye dönmüştü. 
Genç kadın, “Ne oldu? Niye endişelendiniz?” dedi kaygılı bir bakışla.
“Kullandığınız ilaçlar arasındaki bir antibiyotik üçüncü gruba giriyor” diye 
yanıtladı doktor. 
“Yani?” 
“Bu grup gebelikte çok tehlikelidir. Bebeğin engelli olmasına %70 yol açabilir” 
dedi doktor üzülerek. 

Genç kadın bir an için şoka girdi. Hamile olmak fikrine alışamamışken, şimdi 
bebeğinin engelli olma riski vardı. Üstelik kendisi de % 50 engelliydi ve bu 
toplumda engelli olmanın ne denli zor olduğunu çok iyi biliyordu. Ne yapmalıydı?
Doktor, “Bu durumda annenin onayıyla yasal olarak bebeği alıyoruz” dedi. 
Genç kadının aklına bir sürü düşünce doluştu bir anda. Ya bebeği aldırdığı için 
Tanrı onu cezalandırıp diğer çocuğunu da ondan alırsa? Ya da bebeği doğursa 
ve engelli olursa, sonra da o bebek büyüyünce “Bile bile beni niye doğurdun?” 

BAZEN RİSK ALMAK GEREKİR
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diye hesap sorarsa? Kendisi en azından doğduktan sonra engelli olmuştu. Bunu 
hatırladığında birden irkildi. Ardından, kendinden emin bir şekilde doktora döndü:  
“Bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu bebeği aldırsam ve daha sonra hiç ilaç 
kullanmadan bir hamilelik dönemi geçirsem, o bebeğin engelli doğmayacağının 
garantisini verebilir misiniz? Ya da sağlıklı bir bebek dünyaya getirsem, sonradan 
engelli olmayacağını garanti eder misiniz?” 

Doktor şaşırdı. Kekeleyerek, “Edemem” dedi. “Garanti edemem, Allah bilir…” 
Genç kadın gülümseyerek, “Onu Allah bilirse, aynı Allah bunu da bilir. Ben bu 
bebeği doğuracağım” diyerek doktorun yanından ayrıldı.

Genç kadın doğuma kadar geçen sekiz ay boyunca sürekli kâbuslar gördü, ama 
her uyandığında, “Allah’ım sen bilirsin, hakkımda hayırlısını ver” diye dua etti. 

Nihayet o zor gün geldi ve soğuk bir sonbahar sabahı genç kadının bebeği sezaryen 
ile alındı. Kendine geldiğinde, hemen bebeğini sordu yanı başında duran kocasına. 
Kocası yanlarında duran beşiği göstererek, “İşte, orada!” dedi gülümseyerek. 
“Mışıl mışıl uyuyor.” 

Genç kadın o zor soruyu soramadı. Bebeğinin sağlıklı olup olmadığını öğrenmek 
istiyor, ama kelimeler boğazında düğümleniyordu. O anda doktor yüzünde büyük 
bir gülümsemeyle odaya girdi. Bebeği kucağına alarak genç anneye verdi. “Gözün 
aydın, turp gibi bir oğlun oldu” dedi. “Sen haklıymışsın…”  

Genç anne, çektiği tüm acıları unutarak, bebeğini bağrına bastı ve gözlerinden 
akan iki damla yaşla yanı başındaki pencereden bulutlu gökyüzüne bakarak, 
“Allah’ım sen çok büyüksün. Şükürler olsun sana. Çok çok teşekkür ederim” diye 
mırıldandı.
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Sıradan bir ilkbahar sabahı, diğer sabahlar gibi… Kahvaltı sonrası çayımı alıp 
balkona çıktım. Pek severim sabahları balkonda keyif çayı içmeyi. Dört mevsim 
yaparım bunu; sabahın temiz havasını solumak, ciğerlerime o serin havayı 
doldurmak ve her yeni güne mutlulukla başlamak… 

İşte yine o günlerden birinin sabahındayım. Çayımı yudumlarken kuş cıvıltılarını 
dinliyorum. Sanki birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Önümde yemyeşil bir park, 
uzun çam ağaçları ve birkaç diğer ağaçla dolu. Çamların dallarında kahverengi 
küçük kozalaklar, bazen küçük kuşlarla karışıyorlar. Hangisi kozalak? Hangisi 
kuş? Ne farkeder ki? Kuş da kozalak da güzel değil mi? 

Karşıdaki evleri tam olarak göremiyorum. Demek ki, kış gerçekten bitmiş. Ağaçlar 
ne zaman yeşil yazlık elbiselerini giyse, karşı evler görünmez oluyor ta ki hazan 
mevsimi için sarı elbiselerini giyip kış için soyunana kadar…

Başımı biraz eğince çimlerin üzerindeki güvercin sürüsüne takılıyor gözlerim. 
İnsanların ufalayıp attığı ekmek kırıntılarına üşüşmüşler, hem kavga ediyor hem 
aceleyle yiyorlar. Bir taraftan da etraftaki kedileri gözlüyorlar. Minik serçeler de 
kenarlarda kalanları yemeye çalışıyorlar. 

Şu araba sesleri de olmasa, tam bir cennet olacak burası. Sapsarı bir güneş, 
masmavi bir gökyüzü ve yemyeşil ağaçlar… Sabah çayım da var, daha ne olsun?

SABAH ÇAYI
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Odunpazarı’nı ilk defa bu kadar kalabalık görüyordu. Dükkanları dolaşırken 
tanıdık bir yüz görür gibi oldu. Bu o mu? diye geçirdi içinden. İçerdeki adam 
da ona baktı, tanımış gibiydi o da. Tanımış mıydı gerçekten, o muydu? Gülsüm 
heyecanlandı kalbi çıkacak bayılacakmış gibi oldu. “Sakin ol! o ise beni tanımaz 
bile” dedi kendine. Yürümek, uzaklaşmak için bir adım atmıştı ki “Gülsüm!” dedi 
içerdeki.
-Atıf? 
-Merhaba Gülsüm!
-Merhaba Atıf !
-Görüşmeyeli baya oldu sanırım.
- Epey oldu.
- Oturmaz mısın?  Boza söyleyeyim seversin. 
Gülsüm çok şaşırmış ve bir o kadar da sevinmişti bu söze. Boza sevdiğini 
unutmamıştı Atıf. Çocuk gibi sevindi, içinde bir şeyler kıpırdadı. Sanki 17 
yaşındaydı.
Gülsüm başını salladı, içeri geçti oturdu.
Bozaları içerken ikisi de sessizdi.
“Küpe” dedi Atıf.
“Efendim!” dedi Gülsüm. Şaşırmıştı. 
“Küpe diyorum, sana yapmıştım ya lületaşından.”dedi Atıf.
“Evet” dedi Gülsüm. “Yapmıştın!”
 Atıf gülümsedi.
Gülsüm düşüncelere daldı. Atıf ise onu incelerken acaba küpeleri attı mı diye 
aklından geçirdi. Atmış mıydı, onu unutmuş muydu? Elindeki bardağı masanın 
üzerine bıraktı Gülsüm. Bir an göz göze geldiler, Atıf’ın gözleri aynıydı ama yüzü, 
yüzü çizgilerle dolmuştu. 25 sene geçmişti üstünden. Yaşadıkları geçti aklından 
utandı.
“Ben kalkayım sağ ol, evde çocuklar bekler” dedi Gülsüm.
Atıf da ayağa kalktı, tekrar soracaktı küpeleri ama ağzından sadece iki kelime 
çıktı:
“Yine gel” dedi Atıf.
“Gelirim elbet” dedi…

YILLAR SONRA

Cemile ECE
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Hanın çay ocağına kurulmuş, gözünü kırpmadan külliyenin kapısını gözlüyordu 
Şadi. Demir kapının boşluklarından bakarken az evvel külliyenin aşevine indirilen 
malzemelere daldı gözü. Çuval çuval un, her çeşit sebze, isimlerini bile bilmediği 
baharatlar…  Açlığını tutamayıp tam dört çeşit yemek düşledi bu malzemelerle 
yapılmış, çatlayana kadar da şişirdi mideyi. O karnını düşle doyururken işini 
bitirip sallana sallana hana doğru gelen Tüccar Azzap’ı farketmedi bile. İskemleyi 
gıcırdata gıcırdata oturunca tüccar uyandı Azzap’ın gelişine. Düşünden ayrıldığı o 
an guruldamaya başlayan Şadi’nin gariban midesini işittiler de efendice oturacağız 
diye duymazdan geldiler.
Azzap’ı daha evvel de külliyeye bir şeyler getirirken görmüştü. Şu dört teker, iki 
atla taşıyabildiği malzemeye şaşardı ara sıra. Kimi uzun kavuklar getirirdi, pek 
bir acayip, kimi pek süssüz entariler taşırdı arabadaki sandıklardan çıkarıp. Bu 
arabacının ne taşıdıklarında meymenet vardı ne de kendinde. En çok mürekkep 
hokkaları getirdiğinde içerlemiş, bu kez arabacıya kızamayıp babasına ah etmişti. 
Şadi’nin soyunda okumak pek rastlanır şey değildi. Medreselileri oldu olası 
sevemedi bu sebepten. Bu han kahvesinin müdavimleri sorardı bazen “Madem 
sevmiyorsun şu medreseyi, ne diye her gün gözlersin be adam?” diye, Şadi de 
“Kimse bekçi dikmemiş bunların başına. Ben de gözlemeyeyim de beylerin 
gönderdiği aşı, mürekkebi zayi mi etsin Allah’ın akıllıları?” derdi.
Gözü yine yanında acı kahvesini höpürdeten Azzap’a takıldı. Saçı sakalı pek 
bir düzgün. Kesesinden çıkardığı akçeleri sayışından da belli, bu arabacı da 
mektepli. Şadi’nin karnı artık epey acıkmıştı ama şu Azzap adamın yanından 
da kalkamıyordu eve gidip kuru ekmeğini yesin. Merakıyla kalakaldı. Diline 
gelen her soruyu yutuyor, bir türlü de yerinden kalkamıyordu. Şadi böyle böyle 
iskemleye yerleşirken aşevinden düşüyle çıkardığı dört çeşit yemeği ansızın 
hatırladı. Mide gurultusu atların homurtusuna karışıp kulaklara “aaağğızaap” diye 
duyulunca koyverdi arabacı gülmeyi. Bunu kendinden bilen Şadi hopladı ayağa 
“Ne gülüyorsun efendi? Sen satıcı, bu mektepliler alıcı. İlim bilmeyiz diye aç 
kaldıysak midemiz de mi isyan etmesin?’’ diye çıkıştı. Bu sözleri duyup da pek bir 
eğlenen hancı Şadi’ye avlunun bir ucundan seslendi “Vay bizim bekçi, medrese 
sevdalısı mıydın sen?” sonra da eğilip yanındaki masaya kıkırdaşmaya koyuldu. 
Öfkesini utanca bulayınca hoplayıp kalktığı masadan takkesini aldığı gibi gidecek 
oldu. Azzap müsaade etmedi. Gülüşmesi için af dileyip az daha ona yaverlik 
etmesini istedi. Oflaya puflaya geri oturdular sedire. Bir güzel sofra kurdurdu. 
Şadi’yi de yalvar yakar buyur etti. Konuştular uzunca, Şadi’nin babasından, 
okumayı kaçak göçek nasıl söktüğünden, Azzap’ın ne zorlukla tüccar olduğundan, 
şu karşılarındaki kurşun kaplı külliyeden bile…
Vakit akşam oldu, Azzap yola koyulmak için ayaklandı. Masaya bir hokka 
mürekkep bir de divit bıraktı. Şadi’nin külliyenin kapısına da Atlıhan’ a da son 
gelişi o gündü.

KURŞUNLU

Demet BAŞ



“Ah” dedi kadın, yine akşam oldu. Evliliğinin ilk günlerini anımsadı. Bahçesinde 
tahta kapısı olan, köydeki o küçük ve huzurlu evi… 
Artık zaman ve anılar uzaktı. Ev her şeyin aksine istenildiğinde hep yakındı. 
Oldukça yüksek bir katta yer alan dairenin penceresinden uzun uzadıya şehri 
seyretti. Sisli bir hava, puslu şehir ışıkları sanki yaşadıkları ev hayatının bir 
yansıması gibiydi.
Çantasını aldı ve çelik kapıdan bir hışımla çıktı.

“Otobüse binmiştim… Geri dönmemek üzereydi bu sefer. Doğup büyüdüğüm 
şehir hayatımda istemsizce yeni bir sayfa açmıştı. Hüzün de valizimdeki yerini 
çok genç bir yaşta almıştı” yazıyordu kitabın son sayfasında.
Kitabın kapağını kapadım. “Ne güzel bir şehir olmuşsun sen, Eskişehir!” dedim 
içimden. Nehire bakarak yeni hayatım için güzel hayaller kurdum. Kitabı nehrin 
kenarındaki banka bırakarak, kuş sesleri eşliğinde yürümeye devam ettim. Eve 
doğru…

Oturup kaldığı bankta, sonbaharın rüzgârları hoyratça dokunuyordu bedenine. 
Yeşil ışığın ardından akıp giden tekerleklere baktı, bir de elindeki taşa. Yaşam da 
bunun gibi miydi? zarif ve narin dokulara sabırla, yetenekle işleniyor fakat tek 
yanlış dokunuşla yerle bir oluyor diye sorgularken içli bir nefes çekti sigarasından. 
Tıpkı yanlış yontulan taş gibiydi yarası. Zaman zaman sızlıyor, hatırlatıyordu. 
Kaygı bozukluğu ruhuyla oyunlar oynamayı sürdürüyordu. Doktorunun  
“Şizofreniye yatkınsın.” açıklaması çınlıyordu.
Sigarasından aldığı ikinci nefesle; ruhunda ki o yanlış yontulmanın eseri parça 
parça döküldü önüne. Döküntülerde endişeli, inişli, çıkışlı oyunlar peydah oldu…
Derin bir nefesle sigarasını bitirirken, denizköpüğünün nasıl bu denli hafif? 
olabildiğini düşündü. Kaygılarından, yankılardan, oyunlardan kurtulup nasıl hafif 
olunabilir? sorusunun cevabını bulmaya çalışırken, bunları oluşturan yirmi bir 
gramdan kurtulması gerektiğine karar verdi. 
Beyaz taşa baktı, bir de geçen arabalara, gülümsedi…
Minik “lületaşı” yuvarlanırken kalabalıklaşan ayaklar arasında, yeni yaşamına, 
özgürlüğe atılmış cılız bir inilti yükseldi…

RUHDELENLER

EVE DOĞRU

DENİZKÖPÜĞÜ

Efnan EZENEL

Elif ARSLAN
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Anne ve babasının doğduğu topraklara yolculuğu başlamıştı. Kendisine  atalarından 
emanet kalan yerlere gitmek için sabırsızlanıyordu. Yazılıkaya’nın olduğu köyüne 
gelmişti. Arabasından indi. Ebesi ve dedesi onu karşıladılar.

Eve girince köy evlerine has o koku karşıladı onu. Soluklandı, bir bardak buz gibi 
kuyu suyunu bir dikişte içti. Yazılıkaya’ yı ziyaret etmek için tozlu yoldan yokuş 
yukarı çıkarak anıtın olduğu yere vardı.

Anıtı görünce adeta büyülendi, oyukların içine girdi. O anı ölümsüzleştirmek için 
fotoğraflar çekti. Eve doğru yürürken iki insanı bırakıp gitmenin hüznü çöktü. 
Onların ellerini öptü vedalaştı. 

Sabah evimden işe gitmek için çıktığımda durağa yürürken yolda birden onu 
yerde sızmış olarak gördüm. Önce o mu? Diye yanına yaklaştım. Evet, mahallede 
beraber oynadığımız arkadaşım Ahmet’ ten başkası değildi. Eli kolu tutmuyordu. 
112’yi aradım. Ambulans gelene kadar yanında bekledim. Görevliler uyuşturucu 
komasına girmiş olduğunu söylediler. Hangi hastaneye götürdüklerini öğrendim. 
İşe gitmem gerekiyordu. Zaten arayıp geç kalacağımı söylemiştim. İşe kendimi 
bir türlü veremedim.     

Akşam olup da işten çıkınca doğruca arkadaşımı ziyarete gittim. “Ahmet Bey 
hangi odada kalıyor?” diye sekretere sordum. Henüz yoğun bakımda olduğunu 
söyledi. Yoğun bakım ünitesinin önünde ağlayan anne ve babasını gördüm. 
Yanlarına gidip “geçmiş olsun” dedim. Çok üzgün olduklarını ve onu bu illetten 
bir türlü kurtaramadıklarını söylediler. Oysa öyle güzel bir çocukluk geçirmiştik 
ki beraber. Lisede okurken arkadaşlarının kurbanı olduğunu söylediler.

Hastaneden ayrılıp evimin yolunu tuttuğumda ziyarete gelirim diye söz verdim. 
Uyumak için gözlerimi kapattığımda hali gözümün önünden gitmiyordu. Bu 
gençlerimizi neden kurtaramıyorduk, çok üzüldüm. Sonra uykum ağır bastı, 
uyuya kaldım.

ANIT

GERİDE KALAN

Göksel KONAK
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Porsuk Çayı boyunca dizilmiş ağaçlar, önceden birbirinin aynı gibi göründüğü 
halde, şimdilerde farklı renklere bürünmüştü…
Oturduğu bankta, ışıldayan ama ısıtmayan güneşin keyfini çıkarırken, havayı içine 
çekti. Çürük yaprak kokusu… Balayında gittikleri dağ evini hatırladı… Çok mu 
anlam yüklemişti evliliğine. Yavaş yavaş akan sudan daha yorgundu.
Esen rüzgârla birlikte dökülen renkli yaprakları izlemeye koyuldu.
Bir zamanlar bir ağacın parçası oldukları halde şimdi sağa sola savruluyorlardı. 
Ağacın umurunda mıydı acaba… Kuru yapraklarından kurtulup, dinlenerek, 
ilkbaharda yeniden dirileceği için mutlu muydu yoksa.
Doğadaki vedalaşmaya inat, yan bankta elleri sevgiyle kenetlenmiş bir çift 
oturuyordu… Kalktı.
Gidecek yeri yokmuş gibi şehrin sokaklarında dolaşırken, kendisini de bu 
yapraklardan birine benzetti.
Bir hayli geciktiği halde canı eve gitmek istemiyordu. Çalan telefonun sesiyle 
düşüncelerinden sıyrıldı. Kocasıydı arayan…
“Tamam Canım… Görüşürüz’’ diyerek hızlı adımlarla evine yöneldi.
Kış diye bir mevsim vardı, sonrası ilkbahar…
Yapraklar da bunu biliyordu elbette…

UMUT

Merih ULUTÜRK



İçeri girdiğinde yüzüne sıcak bir havanın vurduğunu hissetti. Gökkuşağı 
Korosu’nda olan torununu izlemeye gelmişti.
Ahşap tavandan sarkan birkaç büyük avize ve küçük dükkânların vitrininden 
yayılan ışıklar binayı ışıl ışıl aydınlatmıştı.
Restorasyonunda kullanılan bol miktarda ahşap, ferforje ve doğal taşlar… Yiyecek 
ve içecek kokuları, orta bölümdeki masalarda oturan insanların sesi içini ısıttı.
Eskiden böyle miydi? Buz gibi olurdu hal. Ama yine de hareketliydi. Mal indir, 
bindir, tart, çıkış arabasına götür… Haftanın altı günü çalışırlardı hiç aksatmadan… 
Cenaze, hasta dinlemeden, yaz-kış demeden…  Eskişehir’in her yerine meyve 
sebze buradan dağıtılırdı.
Sahnenin olduğu tarafta, arkadaşlarıyla az sonra verecekleri konsere hazırlık 
yapan torununa, el salladı.
İş arkadaşları ile meyve sebze sandıkları çakarken, çekiç sesleri ile yaptıkları 
müziği, söyledikleri türküleri hatırladı.
Boş bir masaya oturdu. Gelen müziğin ezgileri eşliğinde çayını yudumladı.
İnsanların olduğu gibi binaların da bin bir halleri vardı.

HALLER
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-Bu fabrika senin için ne çok anılarla yüklü değil mi baba? Dolayısıyla bizim için 
de. Eskiden sabah 6.30, akşam 16.30’da çalınan mesaiye başlama ve bitiş borusu  
şarkı gibi, dokunaklı gelirdi bana. Bütün şehir borunun sesiyle uyanır, akşam 
olduğunu borunun sesi ile anlardı. Çocukların sokaktan eve girişleri, kadınların 
akşam yemeği  yapma telaşı boru sesinden sonra başlardı. Hemen sonra evlerine 
dönmeye çalışan işçiler bisikletleriyle kovanlarından fırlamış arılar gibi caddeye 
çıkarlar, cadde silme bisikletli ile dolardı. Şimdi büyüdüğümüz için mi nedir, 
bir şeyler eski anlamını yitiriyor. Boru da çalmıyor artık, işçiler ise arabalarına 
binip trafiği tıkıyor. Çocukluğumda hissettiğim o ruh yok. Sen de benim gibi mi 
düşünüyorsun?
-46’da geldik memleketten, kısa bir süre içinde yerleştirdiler bizi fabrikaya. Beni 
dökümhaneye, amcanı da cer atölyesine verdiler. Kolay değil otuz seneden fazla 
emek verdim bu fabrikaya ben, senin ve kardeşlerinin geleceğini kazandım ben 
burada. Dediğin gibi iyisi, kötüsü, acısı, tatlısı çok anı yüklendim. Bir de fabrikayı 
düşün ne anılar, ne sevinçler ve acılarla, hayal kırıkları ile yüklü. 
- 1894 yılında küçük bir atölye olarak kurulmuş,
- Evet, kızım. Osmanlı kurmuş. Anılardan konuşuyoruz ya Kurtuluş Savaşı’nı  
yaşamış fabrika. Savaşta kullanılan toplar fabrikada yapılmış. Bir ustabaşım vardı 
“burası sadece bizim ekmek kapımız değil, bu fabrika memleketin ayağından 
çarığı çıkardı” derdi. 
Sen, DEVRİM ARABALARINI ve hikayesini bilir misin? 1960’lı yıllar, 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel yerli otomobil yapılsın diye talimat veriyor.  Bunun 
üzerine birkaç mühendis Ankara’ya çağırılıp talimat iletiliyor ve dört buçuk 
ay içinde bitirilmesi isteniyor.  Amaç, arabayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
törenlerine yetiştirmek. Bu zehir gibi mühendisler ve işçiler gecelerini gündüzlerine 
katarak iki tane DEVRİM gibi arabayı 29 Ekim’e yetiştirmeyi başarıyor. 
Bayram sabahı Devrim Arabaları yola çıkıyor, meclisin önüne geliyorlar. Telaştan 
ikinci Devrim’e benzin koymayı unutuyorlar. Aksilik bu ya Cemal Paşa’yı da ikinci 
Devrim’e bindiriyorlar. Araba hareket ediyor, herkes çok heyecanlı, mühendislerin 
içi içine sığmıyor. Araba 100 metre gidiyor ki başlıyor motor öksürmeye. 
Paşa;
- Ne oluyor?
- Benzin bitti paşam.
İşte o an bütün umutlar benzin ile bitiyor.

DEVRİM

Mediha ULUYAĞCI
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Bir sonbahar fotoğrafı çekemeden kış geldi. Oysa bunu yapmak ne vakittir aklımda. 
Burası benim dönüp dolaşıp sığındığım yer. Eskiden belirli saatler dışında burada  
kimse olmazdı.  Bu nedenle bütün günü burada avarelik ederek geçirebilirdim. İlk, 
Füsun keşfetmişti tren istasyonunu.
Füsun, “hadi şu raylar boyunca yürüyelim. Gün batımı kaybolana kadar, raylar 
bizi nereye götürecek.” demişti bir gün.
Hava kararınca regülatörden dönmüştük şarkılar söyleyerek. Ben ona takılmıştım. 
“Arkadaşların bizi böyle görmesin” kızmıştı bana. “Ben istediğimi yaparım, kime 
ne?” demişti.
O istediğini yapardı gerçekten. Son zamanlarda pek tadımız yoktu. Ben sürekli 
ulaşmaya, konuşmaya çalışıyordum. O ise toplantılara, forumlara koşuşturuyordu.  
Hiç görüşemeden sonbahar geldi. İstasyonda buluştuk. 
“Gideceğim” dedi.
“Neden” dedim. Ben ne olacağım diyemedim.
“Artık bu şehirde bir şey yapamıyorum.”
“Ne yapmak istiyorsun?”
“Kendimi gerçekleştirmek istiyorum.” dedi, sustu… “Ben senin gibi değilim. 
Yetinemem… Ben özgür bir geleceğe inanıyorum.”
Füsun, ben ben dedikçe öfkelendim. “Anlamıyorum” dedim.  
“Hadi raylarda yürüyelim” dedi. Huysuzlandım. “Canım istemiyor.”
Birkaç yıl sonra beni aradı. “Altıda istasyonda olacağım, beni karşılar mısın?”  
Her zaman ki gibi koşa koşa gittim. Neşeli görünmeye çalışıyordu. Fakat sesi 
mesafeliydi. “Yürüyelim mi?” dedim. “Açım, yemek yiyelim.” Hayal kırıklığı 
yaşadığını düşündüm. Canını acıtmak istiyordum.
“Kendini gerçekleştirdin mi?” diye sordum. Yüzüme bakmadan güldü. “Büyük 
laflar ediyormuşum, kabul” dedi. Sonra eski neşesi gelmiş gibiydi. Gece
İstanbul’a gidecekti. Saat iki trenine bindi. Trenin çığlığı geceyi yırtarken, yerine 
oturup kitabını açmıştı. Ona son kez baktım. Birkaç ay sonra da o büyük patlama 
oldu.
Şimdi bazen gelip buraya oturuyorum. Bu bankta sonbaharın kışa evrilen soğuk 
ışıkları vururken yüzüme  “Keşke…” diyorum. “Keşke…”

“Dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar
ve dağılmış pazar yerine memleket...”

Edip CANSEVER

FÜSUN

Neriman AĞAOĞLU
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- Alo nasılsın. Niye dönmüyorsun? Seni bekliyorum.
- Bilmiyorum. Dönemiyorum.
- Lütfen söyle bir derdin mi var… Aşık mı oldun?  
- Hayır hayır anlatamıyorum. Her sabah bu şehirden ayrılmak için karar veriyorum. 
Emin adımlarla istasyona gidiyorum. Bilet almak için vezneye para uzattığımda 
bir ses “gitme kal, benim ol” diyerek vazgeçiriyor.
Gün boyu bu şehrin cadde ve sokaklarında dolaşıyor, ıhlamur ağaçları altında 
banklarda oturup kaygısızca zamanın akıp geçmesini izliyorum. İçime hayat 
doluyor, mutlu oluyorum. 
Sebebini bilmiyorum, ayrılamıyorum, ayrılmak istemiyorum. Buraya bağlandım.  
Ne oldu bana…. Bazen kendimden korkuyorum.
- Dur! Yoksa düşündüğüm şeyi mi yaptın…
- Neyi Allah aşkına neyi?
- O sudan içmedin değil mi? Kalabak suyundan içen bir daha Eskişehir’den 
ayrılamaz. 
- hihi!!!

Eskiciden bir palto aldım. Son umudumdu…
Evliydim ve çocuğumuz olmuyordu. Doktorlar sorunun bende olduğunu ve 
modern tıbbın bir çare bulamayacağını söylediler. Bir erkek olarak bu açıklamayı 
nasıl kabul edebilir, karıma bunu nasıl anlatabilirdim, bilmiyordum. Sokakta 
gözyaşları içinde çocuğumun olması için her şeyi yaparım diye düşünürken birden 
eskicinin vitrindeki yazı gözüme çarptı “Bedeli Ödenirse Dilek Paltosu…”
Nasıl olduğunu anlamadan dükkâna girdim. Paltoyu almak istediğimi söylediğimde 
eskicinin her şeyi biliyormuşçasına uzun uzun baktığını, “emin misin” diye 
sorduğunda kararlı bir ses tonu ile “evet” dediğimi, “onu hiç yanından ayırma”  
diyerek konuşmaya devam ettiğini hayal meyal hatırlıyorum. 
Paltoyu sırtıma geçirdiğim anda kendimi güvende ve mutlu hissetmeye 
başlamıştım. “Evet her şey güzel olacaktı…” Onu hiç yanımdan ayırmayacaktım.
Günler geçiyor, onu ya giyiyor ya da yanımda taşıyordum. Daha fazla para 
kazanıyor, evde karımla daha iyi anlaşıyorduk. Palto beni bende onu sevmiştim, 
şansım açılmıştı. 

Fakat her gece rüyamda eskiciyi görüyordum. Bana bir şey söylüyor, onun 
dudaklarına bakıyor ama ne söylediğini anlamaya çalışırken ter içinde 
uyanıyordum. Kendi kendime bu bir rüya diyor ve dileğimin gerçekleşmesini 
bekliyordum.

Bir sabah eşimin çığlıkları ile uyandım. Bu bir mucizeydi. Dileğim yerine gelmişti. 
Bir kızım oldu. Dünyanın en güzel bebeğiydi. Kızıma tapıyor onu esen yelden, 
uçan kuştan korumak istiyordum. Mümkün olan bütün zamanlarımı onunla 

BAĞLANMAK

PALTO

Neşe SAKARYA
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Konaklar arasında yürürken yolun bitmemesi için sokaklara daldım. Bilmediğim 
evlerin önünde oturdum... Pencerelerine baktım... Her evin bir hikâyesi vardı; 
kim bilir kimler yaşamış, kimler ağlamış,  kimler gülmüş, kimlerin hayatlarında 
bir iz bırakmıştı... Nesli tükenmiş asırlık yapılar yaşamak için direniyordu sokak 
aralarında.

Burayı sevdiren şey geçmişe özlem değildi. Her seferinde sokağa adımımı attığım 
anda başka bir âleme yolculuğum başlıyordu. Eski kaldırımlar, dar sokaklar, ruhumu 
kaplayan sonsuz huzur ve sessizlik. Ne zaman kendimi kötü hissetsem huzuru 
bulduğum yerde oluyordum. İstemsizce ayaklarım beni buraya sürüklüyordu. 
Sanki eksik yanlarımı arıyordum. Boğazımda bir düğüm, gözlerimde akmaya 
hazır yaşlar karanlıklara doğru yürüyordum. Gecenin bilmem kaçı, sessizlik 
çığlık atıyordu. Korkum zifiri karanlığı aydınlatan sokak lambalarının içinde 
kayboluyordu.

Bir ara durdum; gözüm aralanmış kapıya takıldı. Usulca yürüdüm. Ürkek bir 
şekilde kapıyı ittim. Etraf kelimelerin muhteşem dansıyla kaplanmış bir sanat 
eseriydi. Duvarlarda asılı olan hat sanatının muazzam örnekleri. Yazmanın ve 
kelimelerin güzelliği, harflerin asaleti yan yana gelerek bir tablo oluşturuyordu. 
Merakım iyice arttı. Yavaş yavaş üst kata çıktım. Camın önünde bir sedir, geniş 
bir salon ve odalara açılan üç kapı… 

ilgilenerek geçiriyordum. Günler geçerken kızımla birlikte ne kadar mutluysam, 
paltoyu giydiğimde bir o kadar korku ve huzursuzluk yaşamaya başlamıştım.  

Bir gece kızımın ağlama sesi ile uyandım. Kızımın odasına gittiğimde beşiğin 
kenarında paltoyu gördüm. İşten eve geldiğimde onu portmantoya astığıma 
emindim. O geceden sonra artık uyumuyor. Sık sık kızımın odasına giderek 
paltonun orada olup olmadığını kontrol ediyordum. Uyuduğum kısacık anlarda da 
eskiciyi rüyamda görüyordum. Paltoyu evde bırakmaya korkuyordum. 
Bir akşam kapıcıyı çağırıp paltoyu kalorifer kazanına atmasını söyledim. Sonunda 
ondan kurtulmuştum, rahatlamıştım. Gece birden uyandım.  Karım yanımda 
uyuyordu. Evin içinde serin bir hava vardı. Dış kapı açıktı. Kızımın odasına 
koştum. Palto kızımı bir piton yılanı gibi sarmıştı. O an eskicinin söyledikleri 
aklıma geldi... “Dikkat et verdiğini geri alır.”

HUZURUN SOKAKLARI

Nilüfer KURUMEHMETOĞLU
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Kapısını açtığım her oda yeni bir hikâyeydi benim için. Önce sağ taraftaki kapıya 
yöneldim ve yavaşça açtım. Renkleri çoktan solmuş ama ipeksi dokusundan 
hiçbir şey kaybetmemiş halının üzerinde usulca yürüdüm. Geçmişe ait olan 
yaşanmışlıkların tanığı eşyalar beni esir almıştı. Bakmaya doyamadığım evlerin 
içinde olmak, burada yaşama arzumu daha da arttırıyordu. 
Zaman havada asılı kalmış; çoktan önemini yitirmişti. Kendimi bu eve ait 
hissediyordum. Birden aklıma küçükken dedemlerin evinde geçirdiğim zamanlar 
geldi. Beş odalı, bahçesi sokağı aratmayan o kocaman ev. Dar sokakların arasında 
oynayan çocukları izledikçe çocukluğumu arıyordum. Odanın içindeki sessizlik 
birden bire gramofonun o iç gıcıklayan sesiyle bozuldu. Şarkıyı söyleyenin 
yanındaymış hissi veren tınısı, boğazımdaki düğümü çözdü. İstemsizce akan 
gözyaşlarımla birlikte kendimi sedirin üstünde yatarken buldum. Tavan 
süslemelerine bakarak tekrar geçmişe daldım.
Korkunun yerini huzur ve gizli bir mutluluk kaplamıştı. Olmak ve yaşamak 
istediğim yerde uykuya daldım.

Biliyorum geriye dönüp baktığımda hep bugünleri hatırlayacağım; Hiçbir şeyin 
zor gelmediği, günlerce uyumadan yaptığım yolculukları, arkadaşlarımla sabahın 
ilk ışıklarına kadar geçirdiğimiz zamanları, çılgınca ettiğimiz dansları ve bilmem 
kaç şişe devirdiğimiz o çılgın tatili…

Şimdi düşünüyorum da nasıl bir cesaretmiş benimkisi, gençlik böyle bir şey işte! 
Hiçbir şey düşünmeden yaşayabilmek. Özgürce yaşamanın son demleriymiş 
meğer. O zaman her şeye olan isyanım, anne babamı dinlememem, şimdi karşımda 
duran on yedi yaşındaki kızımın isyanlarıyla karışıp yüzüme bir tokat gibi vuruyor. 
Kız günledir, arkadaşlarıyla tatile gitmek için, gönlümü yapmaya çalışıyor; ama 
karşısındaki kadın o kadar katı ki sonunda çocuk isyan etti. Evet, katıyım; çünkü 
yaşadıklarımı yaşamasından korkuyorum. Ben baş edebildim; ama o kaldıramaz. 
O benim küçük bebeğim; bu dünyada eşi benzeri olmayan, başka bir dünyanın 
insanı o.

Üniversiteye başlamamın ikinci yılıydı, okulun kapanmasına çok az zaman 
kalmıştı. Dans yarışmaları bitmişti. Yarışmada aldığımız dereceler bir ilkti. Bütün 
okul bizi konuşuyordu. Korku ve endişe içinde gittiğimiz Antalya’dan zafer 
sarhoşluğu ile dönmüştük. Aylarca çalışmanın karşılığı bize hem şampiyonluk 
hem de inanılmaz bir beğeni kazandırmıştı. 
Tabii ki bunu kutlamamız gerekiyordu. Okul kapanmadan ve hepimiz evlerimize 
dönmeden bir tatil planlamalıydık. Dans hocamız tatil planlarımızı duyunca bize 
bir teklif getirdi. “Niye benimle Kıbrıs’a gelmiyorsunuz? Hem bu seneki dans 
festivaline de katılırsınız; kalacak yeri ben ayarlarım. Siz yol paralarını hazırlayın 
yeter.”

DENİZİN ORTASINDA
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Hepimiz bu teklifi duyunca çok heyecanlanmıştık. Hayali bile çok güzeldi. 
On beş kişi temmuz ayının alev alev yanan sıcağında otobüsle “Taş Ucu” limanına 
doğru yol aldık. Limandan gemiyle Kıbrıs’a geçtik. Girne’de gençlik merkezinin 
kampına yerleştik. Her şey çok güzeldi. Deniz, kum, güneş, çılgın plaj partileri ve 
yine alkol sınırını aşıp nerdeyse içmek yerine alkolle duş aldığımız saatler... 
Mayolarımızı giyip, deliler gibi koşarak sahile gittik, saat çoktan gece yarısını 
geçmişti. Sahilde kumların üzerine yatıp sanki uzaya sesimizi duyurmak 
zorundaymışız gibi bağıra bağıra şarkı söylemeye başladık. Gece olmasına rağmen 
gündüzün kavurucu sıcaklığının kumlara bıraktığı izleri ve alkolün etkisiyle 
kendimizi bir anda denizin içinde bulduk. Arkamıza bakmadan yüzüyorduk.  
Yorulduğumuz bir anda durduk, kıyıdan iyice uzaklaşmıştık. Kızlardan biri hadi 
mayolarımızı çıkaralım demeye kalmadan 1, 2, 3…hop mayolarımız elimizde bir 
yandan sallıyor bir yandan çığlık atıyorduk. “Çırılçıplak” denizin içinde özgürce 
yüzmenin hafifliğiyle kendimizden geçmiştik. 

Bir süre sonra kıyıdan sesler gelmeye başladı, “hadi dönün artık!..” Mayolarımızı 
giymek çıkarmak kadar kolay olmasa da mayosunu giyenler hızlıca kıyıya doğru 
yüzmeye başladılar. Ama ben bir türlü beceremiyordum suyun içinde istediğim 
gibi hareket edemiyordum. Herkes neredeyse kıyıya ulaşmıştı. Tam mayomu giyip 
yüzmeye başlayacaktım ki bana doğru yaklaşan, ışığından gözlerimin kamaştığı 
bir cisim hızla bana yaklaşmaya başladı. Kıyıdaki arkadaşlarım da bu cismi 
görmüş olmalı ki bana seslerini duyurmak için avaz avaz bağırmaya başladılar. 
“Dön artık çabuk ol, korkuyoruz lütfen dön!..”

Ben ışığıyla beni hipnotize eden bu cisimden gözlerimi alamıyordum. Hızla 
yaklaşan cisim denizin ortasına yumuşak bir iniş yaparak durdu. Kapısı yukarıya 
doğru yavaşça açıldı. Bu bir rüya olmalıydı ya da ben ölmüştüm. Kapının önünde 
kafası kocaman, gözleri pörtlemiş ve inanılmaz mavilikte bir yaratık belirdi. 
Evet, bu bir insan değildi. Ben istemsizce bu yaratığa doğru yüzmeye başladım. 
Yaratık bana elini uzattı onun bir hareketiyle uzakta olmama rağmen kendimi bu 
cismin içinde buldum. Korkuyordum ama içimde ki merak “arkana bakma ve geri 
dönme” diyordu. Kıyıdan gelen çığlıklara rağmen geri dönmedim.
Arkadaşlarım bütün gece sahilde beklemişler, polise, sahil güvenliğe, bütün 
kurtarma ekiplerine haber vermişler. Aylar süren aramalar sonunda bana 
ulaşamamışlar. Ve tabi sonra umudu kesip pes etmişler. Ben de bu kadar zamanda 
neler yaşadım bana ne oldu hatırlamıyorum. Bir gün evimin odasında uyanıp, 
anneme günaydın diyene kadar. Annem neredeyse kalp krizi geçiriyordu. 
Ve olayından üzerinden bir sene sonra gözleri masmavi ışıl ışıl parlayan söz 
dinlemeyen, asi kızımı kucağıma aldım…
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Bir gece, yarı sallanır halde, elinde gazete kağıdına sarılmış birasıyla bankta kalan 
tek kişilik yere oturdu. Bir yudum biradan aldı, bir yudum bankın önünden geçen 
hayatlardan…

Ben bu kente bir tek ölümü yakıştıramazdım. Kimi zaman büyüklerin kendi 
aralarında anlattığı mezarlık hikâyelerine kulak kabartır, anlam veremez, 
omuz silkerdim. Hem zaten ne işi vardı çocuk düşlerinde ölümün… İp atlayıp, 
top koşturduğumuz sokaklarda; baharda papatyalar, gelincikler topladığımız 
bahçelerde karabasanlara yer yoktu. Biz o zamanlar sadece, kabak tarlalarındaki 
korkuluklardan, kanal boyundaki kurbağalardan belki biraz da başıboş gezen 
köpeklerden korkardık.

Büyükler asfaltsız, tozlu yollardan; bakımsız, ısınmayan sobalı evlerden yakınır 
dururdu, ne gam…  Biz o evlerin bahçelerinde kağıttan bebeklerle komşuculuk 
oynar, tozlu sokak aralarında çamurdan toplarla savaş oyunları kurardık. Henüz 
aramızda ölümün esamesi okunmazdı. Sonra oyunlarımız hep yarım kalır oldu,  
düşlerimiz gölgelendi. Yeni oyunlar kurmaya vaktimiz olsa da yerimiz olmadı. 
Sokak başlarını ölüler tutmuştu. 

Hikâye anlatıcıları birer birer ortadan kayboldular. Bize düşen yeni hikâyeler 
uydurmak oldu. Bir de yenilenmiş kente şahitlik etmek. Asfaltlanmış yollarda 
dolaşmak, fiyakalı evlerin önünden yürüyüp geçmek, süslü parklarda kısa molalar 
vermek… Keyifsiz ve eksikti her şey.
Çünkü biz onların gözlerini, ölümü tanıyan bakışlarını ödünç almıştık. 

İlandaki numarayı çevirdi.
-Yaşanmış hayata ortak olmanın bedeli ne kadar? Diye sordu.
!
-Tamam tutuyorum.

HEYKELLER GECE KONUŞUR

ÖLÜM MEVSİMİ

KİRALIK

Rukiye ÖZDEMİR

Selma TORAL
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Tramvay yapılmadan önceki caddeyi düşündü. O zamanlar caddeyi, araçlar 
kullanıyordu. Korna, motor sesleri yükseliyordu. Genzinde ağır bir egzoz kokusu, 
başında gri bir duman… İnsanlar için karşıdan karşıya geçmek ayrı bir marifetti.  
“Balık Hafızası …”

Genç kadın içeriye girdi, eşyaları süzdü. Eşi iş gezisindeydi. Kaynatması gereken 
ne bir tencere, hazırlaması gereken ne de bir sofra vardı… Planladığı ev işlerini 
yapamamış olmanın suçluluğunu taşıyordu…

Kibirliydi; şişindikçe şişiniyor, her geçen gün hakkında söylenenlerin büyüsüne 
biraz daha kapılıyor; tıpkı karşı yakadakiler gibi her oyunda başrolü kapmış 
bir aktör edasıyla etrafa müstehzi gülümsüyordu. Dekor göz kamaştırıcıydı;  
özenle hazırlanmış, canlı ve parlak bir sahnede herşey yerli yerinde, hikâyeleri 
de kusursuz görünüyordu. Birbirlerine baktıkça yeniden kendilerine aşık olan 
sevgililer gibiydiler.

Biz biraz eski günlerdik, biraz düşleri zaptedilmiş çocuklar… Her gece aynı masalı 
dinler, her sabah aynı umuda uyanırdık. Karşı yakaya, o masal diyarına ulaşmanın 
ve büyülü şatolarında kılıç kuşanıp, gondollarında fethe çıkmanın derdindeydik. 
Seyre dalmaktan yorulmuştuk artık. Onların dilini konuşmak, onlar gibi giyinmek 
istiyorduk. Oysa sadece tahtadan atlarımız, çalı çırpıdan silahlarımız bir de 
kendimize hiç yakıştıramadığımız kıyafetlerimiz vardı.

Biz onun sularında saklamak istediğimiz utancımızı; o, bizim yüzümüzde 
unutmak istediği geçmişini, renksiz ve kokusuz eski günlerini görürdü. Anlatmaya 
mecalimiz, dinlemeye tahammülü yoktu. Köprüler çoktan atılmıştı…

BALIK HAFIZASI

DÖRT AYAKLILAR

YANSI

Şenol ERTAN
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Bir varmış bir yokmuş. Allah’ın iyi kulları çokmuş. 
Saymaca başladı birden, bir dev göründü aniden. 
Hoppala toppala… Oyununuz çok ola. 
Size bir masal anlatayım. Savurup düşünüze katayım. 
Zaman zaman içinde, mekân mekân içinde. Nasreddin Hoca, çıkmış yola 
koyulmuş. Az gitmiş uz gitmiş derken pek yorulmuş. 
Ah demiş eşeğine. Sen mi beni taşıdın ben mi seni? Sen yorgun ben yorgun. 
Dinlenmemiz pek uygun.  
Eşeğini otlatmış çayırdan, kendini bırakmış bayırdan. 
Gelmiş bir söğüt dibine. Salkım söğütün ninnisine bırakmış yükünü. Unutmuş 
günlerini dün mü bugün mü? Derken uykuya dalmış. 
Salkım söğüdün dalları bir ucu Yunus Emre’nin sarığına dokunuyor; bir diğeri 
Kibele’nin eteklerine. Bakakalmış dallara, selam vermiş dostlara.
-Selamün Aleyküm 
-Ve aleykümselâm 
“Uzun yoldan geldim yorgunum.
Kızımı özledim durgunum.
Dere tepe yollardayım.
Bir hoş hallerdeyim.
Söyleyin bana nerdeyim?”

“İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin 
Ya nice okumaktır”

“Yunus! Sen misin? Ne güzel söylersin. “Kendini bilmelisin” dersin. Ben sana 
onu mu sordum. Sen bildin mi beni. Hoca Nasrettin.”
“Uzun yoldan geldim yorgunum 
Kızımı özledim durgunum 
Dere tepe yollardayım 
Bir hoş hallerdeyim 
Söyle bana nerdeyim?” 
Bilmem mi Hoca Efendi. Yorgunsan, evvela eline su dökeyim, sana bir ayran 
getireyim. Senin mayaladığın yoğurttan yaptım. İçine hak sevgisi kattım.  
Yaa göl maya tuttu demek. Ya tutarsa demiştim günlerce beklemiştim.  
Kime niyet, kime kısmet. Demek sen…
…
Hoca ayranı içti lıkır lıkır, işleri gitti tıkır tıkır.  
Davullar çalındı dan dan dan. Kibele göründü uzaktan. Salındı geldi düz ovadan, 
selam durdu yavaştan. Gününüz aydın ola. Hangi rüzgâr attı sizi buralara?
Hoca şaşırdı durdu, sonra söze koyuldu. 

BİR BİLMECE

Zehra ÇAM
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“Uzun yoldan geldim yorgunum 
Kızımı özledim durgunum 
Dere tepe yollardayım 
Bir hoş hallerdeyim 
Söyle bana nerdeyim.” 
…
“Kaçtım bugün tapınaktan.  
Koşa geldim uzaktan,
Kimsin nesin derken
Tanıdım seni kavuktan.” 
“Ben Kibele. Ana Tanrıça. Sizinkiler bana Sibel diyorlar. Ben de bilmem nerede 
olduğumu; ne oldu da buralara savrulduğumu.” 
Hoca duyunca Sibel’in adını. Hatırladı Ulu Kadını. 
“Bildim bildim seni. Eşşek Kulaklı Midas’ın güzel ülkesinin bereketli anası…”

Derken bir rüzgâr esti köşeden 
Hoca uyandı neşeden. 
Düşündü “Midas’ın altınları bende de olaydı ya” dedi. 
Kalktı biraz yürüdü. Aklını bir düş bürüdü. Rüzgâr onu savurdu. Sözüne bir söz 
koydu.
Tanığım tarihin her işine. Düş düşünün peşine.  
Yunus, Sibel, sen.  Sanma ki bu kadarsınız. 
Mevlana, “Ne olursan gel” dedi.
Cümlesini topladı. 
Bak keloğlan sağında, anası da yanında.
Dede Korkut solunda, destanı da kolunda
Deli Dumrul köprüde bekler
Mecnunun Leyla’sı düşlerine düş ekler
Edebali, oğluyla
Malhun Hatun kızıyla
Seyit Battal cenk etmiş
Süceattin Veli denk düşmüş
Kızılcıklı Mahmut Pehlivan bir minderde
Masalcı teyze öbür minderde
El ele verdiler hatırla
Yola düştüler katırla
Yol yola, insan insana ulandı. Yürekler sevgiye boyandı. 
Zaman zaman içinde, mekân mekân içinde. Az gittiler uz gittiler. Dere tepe düz 
gittiler. Hep bir ağızdan söz eylediler. Sizlere de bir soru sordular. 
“Uzun yoldan geldik yorgunuz
Sizleri özledik durgunuz
Dere tepe yollardayız 
Bir hoş hallerdeyiz 
Söyleyin bize nerdeyiz.” 
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Çocukluğumda, soğuk kış gecelerinde sobanın etrafında tombalalar oynanır, 
bilmeceler sorulur, bazen de büyüklerden öyküler dinlerdik. Sobanın üstünde 
nohut kavrulur, dilimlenmiş patatesler pişirilirdi. O zamanlar Cips denen E100’lü 
E 1000’li vb. gıdalar yoktu. Portakal, mandalina kabuklarının yanıkları evin içine 
hoş bir koku bırakırdı. Kış akşamlarının en çok istenen yiyeceklerinden biri de 
kestaneydi. Sobanın üzerinde onların cızırdayarak patlama seslerini duymak bile 
güzeldi.  Ne de olsa “kestane kebap” tı. 
Sokaklardaki şenlik ise başka olurdu. Sokağın hafif rampası bile bizler için Uludağ 
keyfi verirdi. Kar ayakkabısına ne gerek, ucu yırtık bir pabuçtan sızan kar suları 
parmağımızın ucunu donduruncaya kadar dışarıda kalırdık. Hele ki birileri kardan 
adam yapmışsa, havuçtan burnu çalmak bir zafere dönüşürdü. Saçaklardan sarkan 
buzları kırmak; zincirlerimizi kırmak kadar sevinç verirdi. Kartopunun çılgın 
sevincini anımsatmama gerek yok. Soğuğa rağmen kar hepimiz için adeta gökten 
yağan bembeyaz bir sevinçti.
Bu arada evde kömür ya olur ya olmaz, sokağın soğuğu eve taşınırdı. Isınmak 
için sarıldığımız sobanın da soğuk olması şaka gibiydi. Tüm yoksulluklarımıza 
rağmen durumun farkında mıydık anımsamıyorum. Bir de matematik ev ödevleri 
olmasa yaşam çok yolundaydı. 
O zamanlar daha iki kere ikinin dört ettiğini anlayamıyorduk. Hele ki yaşam 
merdiveninin basamaklarını, doğal sayıların hası olan ‘bir’le çıkmak yerine, beşer 
onar atlamanın yollarını bilmiyor ve atlamışları da göremiyorduk. 
…
Son uykumuza dalmadan önce de radyodan, “Arkası Yarın” programının tekrarı 
ya da gece tiyatrosunu ardından bir iki “Yurttan Sesler Korosu” nun seslendirdiği 
türküleri dinleyerek uykuya dalardık. 
“Üzüm koydum sepete,
Yar oturur tepede,
Ben bir yeni yar sevdim,
Şan olsun memlekete”

Sabah uyanıp pencerenin perdesini araladığımızda, desenleri değme resimlere 
taş çıkaran buzlara hayran hayran bakardık. Sobanın yanmasıyla eriyen buzları 
izlemek ayrı bir keyifti. Hemen arkasında camlar buğulanır üzerine yazılar 
yazardık. Hemen silinmesi de iyiliğimiz içindi. Yoksa annenin tembihi çimdikle 
sonuçlanabilirdi.
 Ben ne mi yazardım? Çocukluk bu ya, çizilen kalbin içinde şimdi “adı bende 
saklı” bir kelime. 
Bu yıl kış fena bastırdı! Porsuk dondu. Üzerinde bir yazı.
“Pembe seni seviyorum...”
Çocukluk işte!

PORSUK DONDU

“Tabiatın bin bir türlü tecellisi var
Çetin olursa kıştır munis olursa bahar”
Tevfik Fikret
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Radyoda çalan türküye kulak kesildi:
“Peştamal tezgâhında canım çıkayı canım, varacağum kocaya da oturacağım 
hanım” diyordu türkü.
Odasının tahta kapısı aralıktı. Daha da aralayarak sahanlığa oradan da bahçeye 
çıktı. Ilık bir yaz günün sıcak esintisini teninde hissetti ve evleneceği günü 
düşündü. Akşam olunca amcasının oğluna istemeye geleceklerdi. 
Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan amcasını ve kuzenini yalnızca tatilde köye 
gelişlerinde görebiliyordu. 
Satılmış ile oynadığı evcilik oyunlarını hatırladı. Oyunun tam ortasında baba 
olmaktan vazgeçip bebeğini alıp kaçardı. Satılmış ile uzun uzun kovalamaca 
oynarlardı. Kendi kendine Satılmış da o yaşlarda baba olmak istiyordu herhalde 
diye düşündü. 
Almanya’ya gittiğinde bebek arabasında sarı saçlı mavi gözlü kendisi gibi bir 
kız çocuğunu gezdirdiğini, parka götürdüğünü düşündü. Yüzündeki gülümseme 
biraz daha derinleşti. Ardından amcasının anlattığı büyük alışveriş merkezinde 
alışveriş yaptı. Satılmış da siyah bir mercedese binmiş köye birlikte gelmişlerdi. 
Kardeşlerinin ve köyün çocuklarının etrafını kuşattığını düşledi. Onlara çikolata 
dağıtacaktı. Sevgi için büyük bir hayalin kapısı aralanmış, ilk adımını şimdiden 
atmıştı bile. 
Beklediği gün geldi. Davullu zurnalı düğününde halaylar çekildi. 
Maniler söylendi:
“Aşağıdan gelen dudu kumrular, nedir koynundaki yamru yumrular, sakla da 
görmesin delikanlılar, sarmayıca koyvermiyor oğlanlar”

Gece ilerledi kızlar gelinin başında toplandı kına yakıldı ağıtlar yakıldı.
“Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşrı aşrı memlekete kız vermesinler”
Almanya’da açtı gözlerini. Ne var ki mutlu sabahlara uyanmıyordu. Deniz mavisi 
gözlerine, değmiyordu Satılmış’ın gözleri. Sarı ipek saçlarına, tenine, göğsüne el 
değmemişti. Günahtı bu güzelliğe el sürmemek, tene sahip çıkmamak. 

Amca, oğlunun günahını,  günahla kapattı. 
Sevgi her gün yıkandı… yıkandı… yıkandı…
Sabah evin çelik kapısını çekti usulca. Anahtarını almadı. Kucağında çocuğuyla 
yola düştü…

BİR DÜŞ İKİ ARABA
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Başak KOÇER

İçindeki pozitif enerjisini, gözlerinin ışıltısıyla karşısındakine yansıtan, ışıl ışıl 
bir kadın görüyordum karşımda. 25-30 yaşlarında gencecik hayatı renkli ve dolu 
dolu yaşayan hareketli bir kişiyle karşı karşıyaydım sanki. Beyaz teni, sade ve 
bir o kadar renkli görünümü, iç açan renkli gözleriyle tüm güzellikleri üzerinde 
toplamış bir kadındı bu. Tam da bu enerjiyi üzerimde hissettiğim an o sevecen sesi 
duydum. Keyfine doyamadığım bir sohbet başladı.
Evrenin tüm yönetim gücünü üzerinde hisseden; benliği, düşünceleri sadece 
güzelliklerle dolu gerçekten hissettiklerini karşısına hissettirip, yaşatan bir kadınla 
karşı karşıyaydım. Pozitif hissediyor, pozitif yaşıyordu. Heyecanını yansıtıyordu. 
İnancı o kadar kuvvetliydi ki tüm benliğiyle dileklerini yaşayabilen, güzellikleri 
yaşamaya devam edeceğinden en ufak bir şüphesi olmayan ve bu bilince tüm 
insanlığın ulaşması için çabalayan ve devamlı bu doğrultuda özveride bulunup 
faaliyetlerle bu bilinci aşılamaya çalışan bir kadın.

Renk saçan kadın; mutlu, kaygı taşımayan, tüm istek ve arzularını yaşayabilen 
azınlıktaki şanslı insanlardan biri. Aşk, sevgi, sağlık, mutluluk, heyecan, terfi, 
başarı, huzur… Hepsi onun içinde kesinlikle… Evrenin gücü, bolluk ve bereket 
senin ve tüm insanlığın üzerinden eksik olmasın…

KADIN
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Esra ÖZKALAY

Evet; resmimle ifade etmeye, yazıya dökmeye çalıştığım bütün güzelliğin, 
fikirlerin sonucunda karşıma hep; “bir yerlerde bir çatlak var” düşüncesi ortaya 
çıkıyordu.

Varoluşumuzdan bugüne kadar her dönemde, her daim güzel, bakımlı, göz alıcı 
biz kadınların asıl her anlamda bütün güzelliklerini, düşüncelerini, fikirlerini 
sakladığımız beynimizi ifade etmeye çalıştım. Ama bütün her şeyi sığdırmaya 
çalıştığımız bu narin yapımızda ne yazık ki en çok yine biz kadınlara zarar veren 
derin çatlaklar oluştuğunu görüyoruz. Var olan tüm kabiliyetimize rağmen adını 
nasıl ifade edersek edelim; ister dış etkenler, ister yetiştirilme şeklimiz ve ister 
kabullendiğimiz bir adım geri duruşumuzla, büyük umutla, sevgiyle bakan güzel 
gözlerimizi, çoğunlukla hep doğru olan tüm sözlerimizi nasıl yuttuğumuzu ve 
devamında olan yanlışlar için yine biz kadınların cezalandırıldığını ve dövüldüğünü 
o da olmadı öldürüldüğünü anlattım.
                                                     

ÇATLAK
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Turuncu saçları, doğduğu andan itibaren güzelliği kadar dikkat çeken; çok farklı 
bakan kocaman gözleri…
Hayatının çekmecelerine doldurmaya hazırlandığı yaşanmışlıklar için son derece 
hazır gözüküyordu.
Birçok çocuk gibi var olan anne babayla çok fazla maddi sıkıntı görmeden ya da 
hayatın zorlukları hissettirilmeden ilkokul zamanlarına gelinmiş. Tamamen saf ve 
güzel duygularla zorluk neymiş, nasıl aşılmalıymış öğrendiği zamanlara…
İleride en zor, en ağır, en tıka basa duygu halleriyle doldurulup kapatmaya 
çalışacağı dönemlere…

Aradığı neydi en başından beri o farklı bakan gözler, içinde adını koyamadığı 
anlık korku ve arayışlar, sonra sakinleşen duygularıyla kaldığı yerden rutin devam 
eden hayat…
Çıkmazların, en coşkulu taşkınların, en vazgeçilmezlerin ruh acısının yaşandığı, 
bazen tene, etimize işlenen acıların, bir adamla bazen tek bir nedenle kapanan 
defter, bazen de kapatmamak için çabaladığımız, harcanan onlarca sayfalar…
Hepsini yaşayacak, mücadele edemeyeceği tek şey olan zamanla varoluşunu 
tamamlayana kadar yaşamının tam orta yerinde duran her şeyi karşılayan AŞK ile 
çekmeceler kapanacak hayat bitecek.

ZAMANSIZ-LIK
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Köyde, tarlada büyüyen, yalnız başına çalışan, didinen Maria… Kendini kadınların 
yanında da erkeklerin yanında da her yerde her ortamda yalnız hisseden Maria… 
Bütün yükleri omuzlarında olan Maria. Hayalleri gerçekleşmeyince aile kurmaya 
karar veren Maria. Okula gidemeyen çalışmasına izin verilmeyen evden dışarı 
çıkarılmasına izin verilmeyen Maria evlenince eşiyle daha iyi yaşayacağını hayal 
ederdi. Tanımadığı biriyle evlendirildi. Kendisini eşine, evine adayan Maria. 
Evlendikten sonra,  hayali; bir bebeğinin olması ve onu en iyi şekilde, hiç hatasız, 
kuralsız, kızmadan, dövmeden onu büyütmekti. Kendi yaşadığı sıkıntıları çocuğuna 
yaşatmamaktı. Günler geçti, aylar geçti ve iki yılın sonunda bir bebeği oldu, onu 
gözünden bile sakınırdı. Üzerine titrer, öpmeye, koklamaya doyamaz, yanından 
ayırmaz, kimseye emanet edemezdi. En mutlu olduğu gün onu kucağına aldığı 
gündü, kimseye güvenmez evinden dışarı çıkmazdı. Mutluluğu evinde bulmuştu. 
Hiç kimse hayalleri varken Maria’nın yanında değildi, şimdi o da kimsenin 
yanında olmak istemiyordu. Eşi ve çocuğuyla mutluluğu yakaladı ama hayalleri 
hep aklında kalmıştı. İstekleri, arzuları, yapmak istedikleri hep yarım kalmıştı. 
Hayalinde yarım kalan okulunu oğlunun bitirmesini, okumasını şevkle bekleyen 
Maria… Yıllar sonra ne olacağını bilmeden bebeğiyle zaman geçirirdi. Çocuğuna 
olan ilgisi için etraftan gelen tepkilere kulak tıkayıp, hiç kimseyi dinlemeden 
bildikleriyle, okuduklarıyla bebeğini büyütmeye çalışırdı. Evlenmesine rağmen 
annesinin baskısı üzerinden hiç gitmeyen Maria.

Yeter dedikçe baskılar bitmeyen hayat. Her seferinde oğluna sarılır, onunla dertleşir, 
konuşurdu. Sanki onu hayatta sadece oğlu anlıyordur. Oğlunu istediği şekilde 
büyütür. Kendi giymediği kıyafetleri oğluna giydirirdi. Maria’nın hiç oyuncağı 
olmamıştır ama oğluna kuruşuna kadar harcar ve istediği oyuncağı alır. Onu 
sağlıklı beslemeye çalışırdı. Hayallerini oğlunda görür. Hayal eder büyüdüğünü 
okuduğunu en güzel yerlerde olduğunu. Oğlu okula başlar. Başarılıdır. Maria 
mutludur. Okulu başarılı bir şekilde bitirir. Annesinin emeklerinin karşılığını verir. 
En güzel yerlere gelir. Annesinin çabaları ve emekleri boşa gitmemiştir. Maria ilk 
defa mutludur. Hayatta ilk defa istediğini başarmıştır. Yıllar sonra mutlu olmak 
Maria’nın da hakkıdır. Ailesi ile güç bulan Maria mutluluğu da ailesinde bulmuştur.

OĞUL

Filiz KIR



52



53

Kendi dünyasında yaşayan Madam Natalin. Çok güzel ve hayatın bütün 
güzelliklerini yaşamaya çalışan Natalin. Her şeyden zevk alan, gülen, güldükçe 
güzelleşen Natalin. Kahkahasıyla etrafı inleten Natalin. Kadın gibi kadın olan 
Natalin. Endamı, güzelliği dilden dile dolaşan ama hiç kimsenin söylediklerini 
umursamayan mütevazı ve onurlu Natalin.

Siyah ve beyaz gibi hayatı net. Evet ya da hayırları olan, belkilerle yaşamayan 
Natalin. Giydiği kıyafetleri, eşyaları da siyah ya da beyaz. Takıları, yüzükleri, 
kolyeleri de siyah beyaz olan Natalin.

Giyindikçe, takındıkça, süslendikçe güzel olan Natalin. Kendini seven Natalin. Bu 
hayatta en çok kendine değer veren Natalin. Yatırımını kendine yapan, sosyalleşen, 
gezen Madam Natalin. Her zorluğu aşmış, her labirenti geçişte daha da güçlenmiş 
Natalin. Kurallarına göre yaşayan, nostaljiyi seven, romantik Natalin. Aşkı, sevgiyi 
sonuna kadar yaşayan kadın. Geriye dönmeyen hep ileriye giden ilerledikçe 
güçlenen kadın Natalin. Şimdi hayal gibi hayatını yaşayan güzel kadın Natalin. 
Herkesin imrendiği kıskandığı kadın. Kelebek gibi uçtukça kanat çırptıkça güzel 
yerlere gelen kadın Natalin.

Her düştüğünde kalkmasını bilen kadındı o. Kalktığında her seferinde daha güçlü 
kadındı artık. Tecrübeliydi, orta yaşa gelmişti ama hala güzeldi Natalin. Güzel bir 
ailesi, evi, arabası olan Natalin maddi manevi her şeye doymuştu artık. Yaşamanın 
değerini biliyordu artık. Kimsenin onu üzmesine izin vermiyordu. Zekice, mantıklı 
cevaplar veriyor ve kaliteli hayatını yaşıyordu.

Çünkü hayatta yeterince acı çekmiş, üzülmüştü. Artık üzülmeye yer yoktu. 
Hayatını gönlünce yaşamaya karar vermişti ve böyle daha mutluydu. İstediğini 
yapıyor, istemediğini yapmıyordu.
Çünkü Natalin artık Kelebekler kadar özgürdü.
Özgür kalmanız dileğiyle…
Düşüncelerinizde, hareketlerinizde, her şeyde…

KELEBEK
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Yıl 1979; Elif, şehrin en ücra köşesi olan uzak bir köyde doğan bir kız çocuğuydu. 
Köyünü, ailesini, arkadaşlarını çok severdi. Okula, arkadaşlarıyla uzun, ağaçlı 
bir yoldan giderdi. Okuldan gelir gelmez derslerini yapar ve sonra uykusu gelene 
kadar sokakta arkadaşlarıyla oynardı. Annesi de komşularıyla otururdu. Bazen 
onlar da oyun oynarlardı. Hep beraber ip atlarlardı. Elif top oynamayı çok severdi. 
Ama hiçbir zaman ne topu, ne oyuncağı olmuştu. Ama hayatından memnundu. 
Annesinin sözünden çıkmaz, onu üzmemek için elinden geleni yapardı. Ev işlerinde 
yardımcı olur, kardeşinin ödevlerini yapardı. Annesi izin verirse televizyon izlerdi. 
Yıllar geçti ve Elif ilkokulu bitirdi. Ama bundan sonra da okumaya devam etmek 
istiyordu. Öğretmenleri, annesini ve babasını ikna etti.

Okumak için, şehre babaannesinin yanına gitti. İlk defa ailesinden ayrılmıştı. 
Onun için geceleri yastığına dökülen gözyaşı demekti. Geceleri erken yatar, kimse 
görmesin diye yorganı yüzüne kapatır, ağlardı. Annesini, babasını, kardeşini ve 
köyünü özlemişti. Arkadaşlarını, dalından çağla yediği ağacı, yollarını, sokağını 
özlemişti. Ama bunu kimseye söyleyemiyordu. Anlatamazdı. Yoksa ailesinin onu 
köye geri götüreceğini düşünüyordu. Elif okumalıydı, hedefleri vardı. Bunları 
gerçekleştirmek için bu zorlukları aşmalıydı. Fazla bir harçlığı olmamasına rağmen 
onu da harcamaz biriktirir ailesine annesine hediye almak için harcamazdı. Anneler 
gününde annesini mutlu etmeye çalışırdı. 

Elif’in ortaokulda birçok sınavı olurdu ama Elif sınav kâğıtlarına para veremediği 
için alamazdı. Nihayetinde ortaokul bitmiş ailesi de çocuğu şehirde diye köyden 
şehre göç etmişlerdi. Babası işsizdi. Annesi şehir bilmez, kendi başına hiçbir yere 
gidemezdi. Elif okumaya devam etmek istiyordu. Ama annesi “Bu kadar okuduğun 
yeter, senden bir şey olmaz” diyordu. Elif çok üzülmüştü.  O gün annesi gözünde 
küçüldü. Anne gibi değil düşmanıydı. Okulu unutsun, okula gitmek istemesin diye 
Elif’in bir markete tezgahtar olarak girmesini sağladılar. Elif daha 14 yaşında 
olmasına rağmen her gün sabahları erken kalkıp ağlayarak işe gidiyordu. Markete 
okuldan gelen çocukları gördükçe, gözleri dolar, gözyaşlarını içine akıtırdı. Babası 
henüz iş bulamamıştı. Elif aldığı para ile babasına yardımcı olmaya çalışıyordu 
ama Elif evde de üzüldüğünü belirtiyor, ağlıyor, “okumak istiyorum”  diyordu. 
Tam bir yıl ağladı ve hiç pes etmedi. Hayalleri vardı. Öğretmen olmak istiyordu. 
Yapabileceklerinin sınırları yoktu. 

Ailesini ikna etti ve liseye başladı. Çok sevinçliydi. Ama annesi okumasını hala 
istemiyordu. Ev işlerini yaptırmaya devam ediyordu. Evi temizletiyor,  gelen 
misafirlere ikramda bulunmasını istiyordu. Elif annesini hiç kırmamıştı ve 
üzmemişti. Eskiden annesini daha çok severdi. Artık o kadar çok sevmiyordu. 
Arkadaşlarının ailesi Elif’in ailesi gibi değildi. Yazları tatile giderler, eğlenirler, 
gezerlerdi. Elif’e hep ev işi ve el işi yaptırılırdı. Çünkü annesi onun evlenmesini 

ELİF
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istiyordu. Neredeyse her gün tartışmaya başladılar. 

“Okuyup ne olacaksın, bunca yıl okudun bir şey olmadın, evde kaldın kimse almaz 
seni” diyordu. Elif çok üzülüyordu. Daha 16 yaşında evlenemezdi. O annesi gibi 
olmak istemiyordu. Kültürlü, okumuş, çalışan, parası olan, güçlü bir kadın olmak 
istiyordu. 

Annesi Elif’e destek olmuyordu. Bütün zorluklara rağmen Elif liseyi bitirmeyi 
başarmıştı. Ama üniversiteye ailesinin desteği olmadan nasıl başlayacaktı. 

Ailesi “başka şehre seni yollamayız bu kadar okuman yeterli” dediler ve Elif’i 
19 yaşın da evlendirdiler. Elif kendi evinde daha mutlu olacağı hayali ile evlendi. 
Ama aradığı mutluluğu orada da bulamadı. Eşinin annesi de onlarla beraber 
oturuyordu. Annesi gibi o da çok sertti.  Elif onunla da konuşamıyordu. Artık 
mutlu olmak istiyordu. Bir bebeği oldu ve bir gün eşiyle konuştu. Burada daha 
fazla kalamayacağını, ayrı eve çıkmak istediğini her gün anlatıyordu. Sonunda 
ikna etti. Taşındılar. 

Elif’in yeni evi olmuştu. Her defasında yeni bir umutla sarılıyordu hayata. 
Eskisine nazaran daha mutluydu ama eşi Elif’in istediği gibi değildi. Okumayı, 
gezmeyi sevmezdi. Elif her zamanki gibi gözyaşlarını içine akıtır, tek yavrusu 
olan bebeğine sarılır, onun için dayanırdı. Şimdi tek hayali bebeğini okutmak, iyi 
yerlere geldiğini görmekti. Elif’in yıllar sonra bir bebeği daha oldu. Elif’in artık 
bir oğlu bir kızı vardı. Eşinin işleri çok iyi gittiği için mal varlıkları artmış, Elif 
artık zengin olmuştu. 

Elif sonunda her istediğini yapabiliyordu. Eşiyle eskisinden daha iyi anlaşıyordu. 
Çocuklarını büyütmüş ve okutmuştu. Elif hayallerinin peşinden gitmişti. 
Sabretmişti. Kendi yapamadıklarını çocuklarında yapmış,  mutlu olmuştu. Elif 
artık huzurluydu. Hayattan, yaşamaktan zevk alıyordu. Ailesiyle beraber seyahate 
çıkıyorlardı. Bundan sonraki yıllarda da Elif çocukları için onların mutluluğu için 
yaşayacaktı. 

Güzel yıllar onları bekliyordu.
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Yıllar önce herkesin almaya gücünün yetmediği ve hayalini kurduğu dikiş 
makinesini, Ayşe Teyzenin eşi taksitle alıp kendisine sürpriz yapmıştı. Ayşe teyze 
çok mutlu olmuştu. Dikiş konusunda tecrübeli olduğu için mahallesinde terzilik 
yaparak ailesine maddi katkı sağlamaya başlamıştı. Yıllar sonra hazır konfeksiyon 
ürünleri çoğalınca, müşterisi azalmış ve makineye artık ihtiyacı kalmamıştı. Dikiş 
makinesini bodruma bir köşeye koyan Ayşe teyze, yıllar sonra makinesini tozlar 
içinde görünce ilk alındığı gün aklına gelmiş ve çok duygulanmıştı. Çünkü o 
makine sayesinde mutfak harçlığını çıkarmış ve ev ekonomisine katkı sağlamıştı.

Firdevs ARTIN
UNUTULAN
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Sıcak bir yaz günü yakın bir köyde toprak ağası zengin birinin tarlasına ırgatlık 
yapmak için gelen ailenin Ayşe ile Fatma adında yetişkin kızları vardı. Çok fakir 
oldukları için istemeseler de çalışmak zorundalardı. Anneleri her başak demetinin 
insanlara getirisini çocuklara anlatırdı. Tarla sahibi ağanın aklına bir fikir geldi. 
Ağanın bir oğlu vardı ve Fatma kızı çok beğeniyordu. Sonunda Fatma’yı gelin 
olarak almak istediğini belirtti. Aile bunu duyunca çok fakir oldukları için çok 
sevinerek hemen kabul ettiler. Çok isteyerek alınan Fatma hiç mutlu olamadı 
çünkü ağanın oğlu Fatma’ya hiç de iyi davranmıyordu hep küçümseniyordu 
Fatma. Yetiştirilme tarzından ve küçüklüğünden beri zorluklara göğüs geren 
Fatma bu durumu kabulleniyor ama hayal kurmayı da ihmal etmiyor. Keşke zengin 
değil de değer veren birini kabul etmeseymişim, çünkü gönül zenginliği hiçbir 
şeye değişilmezmiş. Zamanında onu seven bir delikanlı vardı oysa ki fakir diye 
reddetmişti. Keşke şimdi eşi o olsa diye düşüncelere dalmış durumdadır Fatma iş 
işten geçmiş olsa da… Ve içinden der ki “Acaba o delikanlının ahını mı aldım da 
bu kadar mutsuz oldum?” hep bu düşüncelerle geçer hayatı…

ZENGİNLİK
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1967 yılında bir taşrada doğan, kalabalık ve köklü bir ailede büyüyen kız çocuğunun 
çocukluk yılları çok çabuk geçti. Masum ve hayat dolu kız, köyde okula gitme 
imkânı olmadığı için yakın bir ilçeye amca ve yengesinin yanına okumaya gitti. 

7 yaşında ilköğretimle birlikte, anne babadan ayrı, hayat tecrübeleri de başlamıştı. 
Tek hayali orta ve lise öğrenimini tamamlayıp, o zamanın şartlarında kız meslek 
lisesini bitirip, dikiş nakış hocası olmaktı. Ama ne yazık ki babası mutaassıp bir 
kişiliğe sahip olduğu için kızının orta ve lise öğrenimine karşı çıktı. Kız için isteği 
hayalde kaldı. Yapabileceği tek şey oturup beklemekti. Rüyalarında bile hep okula 
gittiğini görüyordu. 

Zaman geçip gitmiş, yaşı 22 olmuştu. Evlenme çağı geldiği için tanıdık aracılığı 
ile evlendirildi. Hayalinin gerçekleşmesini ümit ederken, eşi babasından daha geri 
görüşlü çıktı. Zaman, acı tatlı, inişli çıkışlı sürüp giderken 2 çocuk annesi oldu. 
Tek ümidi hayatını onlara adayıp, onların iyi bir yerlere gelmesini sağlamak iken, 
babaları işçi maaşı ile geçimlerini sağlamak için uğraşıyordu. Ancak emekli olup 
rahat etmeyi düşünen aileyi kötü bir sürpriz bekliyordu. Eşinin iyi niyetinden 
dolayı emekliliğine az bir süre kalmışken, kefillik yüzünden emeklilik parası icraya 
gitmişti. Durum oldukça zor ve karışıktı. 

Aile bir ağaç. En çok çocuklar etkilenecekti. Maddi durumun kısıtlı olduğunu 
onlara yansıtmamak için çareler arayan kadın en çok çocuklarını düşünerek, eşine 
maddi manevi destek olmak için elinden geleni yaptı ve amacına ulaştı. O kötü 
günler geçmişte kaldı ve her şey düzene girdi. Eğitimine devam etmek isteyen 
kadın, yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı başlamış olduğu Meslek Edindirme 
Kurslarına 5 yıl aralıksız devam ederek usta öğretici sıfatı ile gönüllü eğiticilik 
yapıyor. İmkânsız olsa da, hedefi kadrolu öğretmen olmak. 

Hayatı boyunca çok şey yaşayarak azimle sabırla zamanla hayat okulundan çok 
şey öğrendi. 

Ömür bir film.. Acısıyla, tatlısıyla bir gün sona erecek..
Temennisi.. İyiliklerle hatırlanmak…

HAYAT OKULUNDAN MEZUN OLMAYA ÇALIŞAN KADININ HİKAYESİ
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Tüm sorunlara, zorluklara, olumsuzluklara rağmen, başta kendini sevmeli. Sevecek 
ki o da sevgi verebilsin. Geleneklerine, dini, manevi öğelere saygılı, unutmayan, 
unutturmayan ama özgürlüğüne sahip çıkan, üretken olan. Bol bol kitaplar okuyup 
kendini besleyen çevresiyle alakalı müzik, sinema, tiyatroyu hayatına sokan. (Kimse 
maddiyat demesin, televizyonlar bile doğru seçeneklerle bunu karşılayabiliyor.)
Hayallerinden vazgeçmeyen hayal kurabilen kendisine küçük keyifli zamanlar 
ayırabilen, tabi ki dost ve arkadaşlarla olursa daha keyifli. Arkadaşlarına zaman 
ayırabilen, gözlerini dünyaya ölmeden kapamayan, bütün bunları yapabilmek için 
her şeyde pozitif düşünebilen, her şeyde bir hayır var diyebilendir.

Güler TOPÇUOĞLU

BANA GÖRE; BENCİLEYİN BİR KADIN
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Küçük kız ilk defa aynada kendini görüyordu. Aynada kendine bakan bir çift 
yeşil göz, ona acı ve hüzünle bakan korkmuş ürkmüş iki güzel göz. O güne kadar 
kendisinin bir adı olmasına rağmen neden Çakır dediklerini yeni anlamıştı. Sanki 
bir yabancıyla bakışıyordu. Hayatında aynayı ilk kez eline almıştı. O aynada 
babasının çantasında gezerdi. 
Babası; çevre köylerde gezici berberlik yapardı. O köylerde gezerken evin bütün 
işleri küçük kız kardeşi ile annesi ve Çakır’a kalırdı. Okula gitmemişti, çünkü 
zamanı yoktu.
Daha 7-8 yaşlarında tek başına hayvanları otlatır, sütlerini sağar ev işlerinde 
annesine yardım ederdi. Annesi kâh hasta kâh konu komşuda idi. Daha 9 yaşında 
ilk ekmeğini yapmıştı. Anne babası şehre inmiş ve ona da ekmek yapmasını 
söylemişlerdi. Onlar dönesiye kadar yapmalıydı. Ama nasıl? Komşu Zeynep 
teyzeden yardım istedi. O da tarif etti. Hamur teknesi bile kendinden büyüktü. 
Un, su derken bir sürü hamur oldu. Cıvık oldu un koy, katı su koy derken olmadı. 
Sonunda ağlamaya başlamıştı ki Zeynep teyze imdadına yetişti. Oda annesine 
söylene söylene işe kızıştı. 
“El kadar kıza yap dediklerine bak. Tekne kendinden büyük ekmek nasıl tövbe 
tövbe…” Derken ekmekleri döküldü ama birde pişecek. Ocağı yaktı tek tek 
pişirmeye başladı. Kimi çiğ kimi yanık işte öyle ilk ekmeklerini yapmıştı. Akşam 
annesi babası döndüler o heyecanla aferin kızım nasıl güzel olmuş demelerini 
beklerken bir azar bir bağırış koptu.
“Bu ekmeklerin haline böyle una yazık ziyan etmişsin” diye bağırmalara komşu 
Zeynep teyzenin gür sesi karıştı. O onlara daha çok bağırıyordu. 
“Kesin sesinizi hem el kadar kıza hepsini yükleyin eviydi, damıydı, ekmeğiydi hem 
de kuyruğu yanmış kedi gibi bağırın. Yazıklar olsun size. Hiç mi acımıyorsunuz bu 
kıza. Bu işler değil okula gitmeli bu kız. Onu da kendiniz gibi cahil bırakacaksınız.” 
derin bir sessizlik sonra karanlıkta yatakta ağlayan Çakır.
Hiç kimse ona sormuyordu sen ne istersin, mutlu musun? Sahi mutlu olmak 
nasıldı? Çakır hiç mutlu olduğunu hatırlamıyordu. O nasıl bir şeydi sıcak mıydı, 
güzel miydi, ne yapılırdı? Sonra okula gitmeliydi, keşke okula gitseydi. Öğretmen 
olurdu. O da çocuklara bir şeyler öğretirdi. Ama sadece okuma-yazma değil o 
ekmek yapmayı, yoğurt, tereyağı yapmayı da öğretecekti onlara ki kızmasınlar 
bunları düşünürken sızıp kalmıştı. Horozların sesiyle gözlerini açtı. Kalkmak 
zorundaydı ama hiç istemiyordu. Çünkü o gün tarlaya gidilecekti. Hava çok sıcaktı 
günler uzundu. Ama ondan başka gidecek yoktu, babası yine yoktu. Aşağı köye 
çağırılmıştı düğün vardı, tabi damat tıraşı. İş annesiyle ona kalmıştı tarla biçilecek, 
sap saman ayrılacak, harman olacaktı. Hava o kadar sıcaktı ki buldukları gölgede 
öğle yemeklerini yiyip biraz dinlenme fırsatı bulduklarında annesinin dizinde 
uyuyakaldı. Annesi saman dolmuş saçlarını okşarken kendi çocukluğuna gitti o da 
benzer şeyleri yaşamıştı. Ama kızı da aynı şeyleri yaşamalı mıydı? Saman içindeki 
sarı saçları, yeşil gözleriyle nasıl da güzeldi. Derin bir ah çekti ve duaya başladı. 
“Allahım! Benim kaderimi kızıma yazma, o kurtulsun, yardım et bize güç ver.”

KİM-LİK



64

Ama neyi nasıl yapacaktı, nerden başlayacaktı, kocası ya kocası ne derdi? Derken 
güneşin hızı gidince küçük Çakır’ı da kaldırdı biraz daha çalışıp evin yolunu 
tuttular. Yolda annesi kendi çocukluğunu anlatmıştı. Bu ilk kez oluyordu. Çakır 
Allah Allah anneme ne oldu benle hiç konuşmazdı diye düşünürken annesi “söyle 
bakalım Çakırım ne olmak istiyorsun?” şaşırmıştı Çakır. Ben ne olacağım, hiç 
düşünmemişti. Öyle gelmiş öyle gider gibiydi. Öyle ya ev, hayvanlar, tarla derken. 
Sanki annesinden doğduğu andan itibaren bunların içindeydi.
- Bilmem! Herhalde hiç. Çünkü okuma yazmam yok ki hiç okula da gitmedim 
okumadan olmaz ki.
Annesinin gözleri doldu o bile bunun farkında değildi kızı okula göndermemişlerdi 
ki. Akşam olmuş babası gelmişti. Babası aslında inançlı biriydi. Kuran’ı Kerim’i 
ezbere bilecek kadar dini bilgisi de vardı. Ama neden kızımı okutmamıştı. 
Peygamberimiz kız çocuklarına bu kadar değer verirken. Annesi Çakır için 
konuşmaya başladı. Başladı lakin kalbi sanki çıkacaktı. Ya kızarsa ya olmaz derse.
Babası hayli iri yarı, esmer biriydi hatta onu tanımayanlar ondan korkardı. Babasının 
kaşları çatıldı, kızardı bozardı kalktı dışarı çıktı. Çakır annesine bakakaldı. Yanan 
gaz lambasının ışığında öylece kala kaldılar. Ne kadar zaman geçti bilinmez 
kapının gıcırtısıyla irkildiler. Gelen babasıydı. Annesine iyi diyorsun da bu kızı 
okula gönderirsek sen yalnız ne yapacaksın? İşlerin altından kalkamazsın birini de 
tutamayız param yok. Ben her zaman yokum ki. Annesinin gözleri parladı yani olur 
mu? Ben daha çok çalışırım, komşularla lak lak yapacağıma daha erken kalkarım 
küçükte artık benimle gelecek kadar büyüdü, okuldan sonra Çakır da yardım eder. 
Dimi kızım. Çakırın gözleri doldu ağlamaya başladı. Yani okula oda gidecekti 
önlük giyecek kitapları olacaktı. Hiç yardım etmem mi baba daha çok çalışırım söz 
sınıfta da kalmam sana çok masraf çıkarmam ne olur babam.
- Tamam tamam o gün gelsin bakarız dedik. Hele o gün gelsin. Çakır o günden 
sonra önüne gelen herkese okula nasıl gideceğini, nasıl ders çalışacağını anlata 
anlata bitiremedi. Ama onun okula gitmesini istemeyenler de çıktı köyden geri 
kafalı insanlar kız kısmını okutup ne yapacaksın be adam başına iş alacaksın. Yarın 
oğlanlara mektup yazacak değil mi? Diyenler babasının aklını karıştırmışlardı bile. 
O da onlara hak vermeye başlamıştı. Derken annesi de hastalanmaz mı büsbütün 
hayalleri bitmişti. Çakırın artık yüzü gülmüyordu. Sadece evin, tarlanın işlerini 
yapıyor, annesine bakıyordu. Kardeşinin okula gitmesi için bu sefer o çırpınıyordu. 
O gidememişti ama küçük kardeşi Ayşe gitmeliydi o okumalıydı. Kış gelmişti 
kardan kimse kıpırdayamıyordu. Kardeşi de evde kalmış okulda öğrendiklerini 
hem tekrar ediyor hem de ablasına gösteriyordu. Böylece o da okul özlemini 
gideriyordu. Artık ümidini kesmişti. Sanki her şey onun karşısındaydı ne olurdu o 
da okula gitse dünyanın sonu muydu? Rüyalarında bile okulda görüyordu kendini 
tarlada, bahçede, her yerde annesi olanların farkındaydı ama bir şey yapamıyordu. 
Derken bahar gelmiş çiçekler açıyordu. Yeni kuzularla, hayvanları çoğalmıştı. 
Şehre gidilecekti. Annesinin kontrolleri vardı. Her zamanki gibi işler tembihlendi 
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ve anne babası yola çıktı. Onlar yokken kardeşini okula götürdü.  Okullar daha 
devam ediyordu. Öğretmen Çakır’a çok yakın davrandı ve okula neden gelmediğini 
sordu. Zaten dolu olan Çakır ağlamaya başladı ağladı ağladı bir çırpıda her şeyi 
anlattı. Öğretmen çok üzülmüştü bir şeyler yapmalıydı çünkü Çakır gibi kızlar 
vardı. Okuldan sonra kahveye gitti ve oradakilere kızlarını neden hala okula 
göndermediklerini bunun suç olduğunu tekrar tekrar anlattı. Sonunda da “insanın 
anavatanı çocukluğudur” dedi. O da bunu Doğan Cüceloğlu’nun bir yazısında 
okumuştu. Anavatanı olmayan biri neyse çocukluğu alınan bir çocukta oydu. 
Ertesi gün olmuştu anne babası hala yoktu. Korkmaya başladı. Ya kötü bir şey 
olduysa ya annesi dönmezse derken köyün minibüsü göründü. Koşarak gitti annesi 
de babası da işte oradaydı sarıldı ağlamaya başladı. Artık dayanamıyordu küçük 
bedenine bu kadarı çok fazla gelmişti. 
Annesi küçük kızına sıkı sıkı sarıldı “korkma, artık tamamen iyileşmişim doktor 
emin olmak istedi bir sürü testler yaptı ve artık tamamen iyiyim.” dedi. 
Bunu duyduğuna çok sevinmişti. Küçük kız onların ellerinden tuttuğu gibi evlerine 
gittiler.
Akşam olmuştu yemekten sonra babası Çakır’dan çantasını getirmesini istedi. 
Çakır bir koşu babasının istediğini yaptı. “Buyur baba.” Çatık kaşlı adam “tamam” 
dedi, şimdi arkanı dön bakalım. Küçük kardeşi Ayşe de meraklanmıştı. Çakır desen 
heyecandan ölecek ne oluyordu babası neden böyle yapıyordu. Sonra babasının 
gür sesi duyuldu dön. Çakır dönmeye korkuyordu Ayşe’nin çığlığı ile o da birden 
döndü ve dona kaldı. Her şey durdu sanki. Babası elinde bir önlük tutuyordu. Beyaz 
yakası, çantası, ayakkabısı bile vardı. Bunlar gerçek miydi yine ağlıyordu. İlk defa 
babasının boynuna sarıldı hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözyaşları babasının 
göğsünü ıslatmıştı. Babası küçük Çakır’ı göğsünden ayıramıyordu. Ağladı ağladı 
sızıp kaldı. Sabah olmuştu babası evde yoktu acaba rüya mı görmüştü hepsi hayal 
miydi yoksa. Annesi seslendi hadi kızım sofrayı hazırla şimdi baban gelir. 
- Babam nerede anne?
- Öğretmenle konuşmaya gitti senin için. Çakır tekrar heyecanlandı yani rüya 
değildi hepsi gerçekti. Kapı açıldı babası yanında öğretmenle geldi. Öğretmeni 
görünce daha da heyecanlandı. Öğretmen Çakır’ı yanına çağırdı ve babasının 
anlattıklarını söyledi onun okula başlayabileceğini ama dönem kaybı olduğu için 
çok çalışması gerektiğini kendisinin de ona akşamları ek ders vereceğini söyledi. 
Çakır “Ben okuma yazmayı öğrendim, Ayşe bana kardan evde kaldığında gösterdi” 
dedi. Ayşe “yaşasın bende öğretmen oldum. Ablamın öğretmeni benim” diye dört 
dönüyordu. 
İşte her şey gerçek olmuştu. Pazartesi önlüğü, kitapları, çantası, hepsi tamamdı 
ve okula gidiyordu. İşte sınıftaydı ve ilk yoklaması Elif ses yok. Sınıfta herkes 
Çakır’a bakıyor. Öğretmen yine Elif diyor ses yok. Sonra öğretmen Çakır deyince:
- Burada öğretmenim.
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Gülnur 5 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu, ilk kızıydı. Annesi, çocukluğunda 
hayalini kurduğu tüm tokaları, pembe elbiseleri ona alacaktı. Aklında 
çocukluğundan kalan sarı köpekli oyuncak, pembe çiçekli ayakkabı, güzel sulu 
boya takımı ve kelebekli boyama kitabını aldırabilmek için elinde geleni yapacak, 
onun okuma yazma öğrenmesini sağlayacaktı. Hatta belki de o lüks vitrinlerde 
gördüğü kırmızı bisiklet ile büyük televizyonu bile alabilirlerdi. Eşinin çok para 
kazanması için dua etti Gülnur’un annesi. Acaba gözleri ne renk olacaktı kızının? 
Şimdilik koyu görünüyordu. Belki açılacak deniz mavisi olacak, belki de kömür 
karası olacaktı. Heyecanla günleri kovaladı. Gülnur, ela gözlü uzun boylu dünyalar 
güzeli bir kız oldu. Güzel bir bahar günü, neşeli bir törenle evlendi. Yine aynı 
baharın, aynı ayında bu kez de onun bir kızı oldu. Anneannesinin annesi, hatta 
çocukluğunda kendisi için hayal ettiği her şeye o sahip olmuştu. Gülnur ona güzel 
oyuncaklar, elbiseler aldı. Kendisi ilkokuldan sonra okuyamamış, Kur’an kursuna 
yazdırılmıştı. Kendisi kırmızı bisiklete sahip olamamış, eve alınan tek bisiklete 
binme denemelerini uzatmadan pes etmişti. Minik kızı ise büyüyor, annesinin 
kıyafetlerine, rujlarına göz koyuyordu. Bu temiz dünyalarını mutlu gözlerle izleyen 
Gülnur bu mutluluğun hep sürmesi, kendilerine nazar değmemesi için her gün dua 
ediyordu.

Bir gün evinde oturmuş kızına pembe çiçekli beyaz bir şapka örerken hayatını 
düşündü. Güzel şeyler yaşamış, bazen zor ama yine de çok da keşkesi olmayacak 
bir hayat sürmüştü. Sağlıklı beslenmiş, kendisine dikkat etmişti ve şimdi de bir 
oğlu olacaktı.

Aradan yıllar geçti. Çocuklar büyüdü, okula başladılar. Onlarla beraber, hayalleri 
yarım kalan Gülnur da okula başladı. Ortaokulu bir senede bitirdi. Liseye başladı. 
Oğlu da tıpkı kendisi gibi ela gözlü uzun boylu bir delikanlı oldu. Gülnur kendini 
geliştirmek için pek çok işle uğraşıyor, aynı zamanda okula da devam ediyordu. İki 
çocuk annesi olgun bir kadın olmakla beraber bir öğrenci, bir kursiyer, donanımlı bir 
insandı artık. Okulunu bitirip bir işe girmeyi de kafasına koymuştu. Televizyonsuz 
bir evde dünyaya gelen Gülnur; şu an bu kitapta hikayesini yazacak kadar kendini 
geliştiren, başarılı bir kadın ve bir yerlerde hayallerinin peşinden koşmaya devam 
ediyor.

GÜLNUR

Gülay DİLMEN
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Çocukluğum daha dün gibi ve bir o kadar da uzak…  “Sen kendini övmemelisin, seni 
eller övsün” düşüncesindeki annem…  Bu düşünceyle çocuklarını içinden sevmeyi 
tercih eden ve beş çocuğuna da sevgisini göstermeyen annem... “Yaptığın bana ise 
öğrendiğin kendine” diyerek küçük yaştan itibaren evdeki işlere katkıda bulunmamı 
sağlamıştır hep. Oysa ben de anne oldum. Çocuklarım için yaşıyorum. Onları kendi 
kendilerine yetebilecek şekilde yetiştirmeye özen göstererek büyütüyorum.
Mesela; Okulun ilk günü hariç, ellerinden tutup yıllarca okula taşımadım. Onlar birer 
bireydi, benden daha iyi yetişmeleri gerekiyordu. Eminim, torunlarım daha güzel 
günler görecekler. Hayat bana hiçbir şeyi altın tepside sunmadı, avuçlarıma hazır 
bırakmadı. İsteklerime hep güçlükle ulaştım ama çok güzel bir çocukluk yaşadığıma 
inanıyorum. Akşama kadar sokakta, mevsimine göre değişen oyunlar oynardık. 
Şimdilerde çocukluk değişti. Okuldan kursa, kurstan diğer sosyal eğitimlere çocuklar 
koşturup duruyorlar. Çocukluğun anlamını bilmeden büyüyüp, birer yetişkin oluyorlar.
Ninemlerden kalan ve eskiden beri annemlerin bakıp gözettiği üzüm bağından bozulan 
tarlaya buğday (bereketin sembolü) ekmeleri, orakla hasat yaparlarken onlara yardım 
edip, demetlerini bir araya topladığımızda harmandan sonra fırında ekmek yapıp bana 
ve kuzenime birer pide vermesi beni ne kadar mutlu etmişti. Ama “neden ekmek 
vermedi ki?” diye düşünmekten kendimi alamamıştım.
Bizler mutlu çocuklardık. “Sen seviyorsun diye aldım” denilen bir şeker, bir elma ile ne 
kadar mutlu oluyorduk. Şimdiki çocuklar bir şeyleri istemek, arzulamak gibi duygular 
yaşamıyorlar. Buna, bizler fırsat vermiyoruz. “Ben görmedim o görsün, benim olmadı 
onun olsun” diyerek istemeye fırsat vermeden her şeyi önlerine yığıyoruz. Bu da 
doyumsuz, tatminsiz bir toplum oluşmasına neden oluyor.
On yedi - on sekiz yaşlarımda iken makine nakışına gitmeyi çok istedim fakat annem 
müsaade etmedi. Gitseydim, belki de içimde bir ukde kalmayacaktı. Aradan yıllar 
geçti. Otuz beş yaşımı geçmiştim. Bir gün zil çaldı. Kapıda, oturduğum apartmanın 
alt katını kurs yeri olarak kiralamak istediklerini söyleyen hanımlar! Eşime eğer alt 
kata kurs açılırsa gideceğimi söyledim. Ama açılmadı. Aradan bir yıl geçtikten sonra 
tekrar zil çaldı. Halk Eğitim’den Makine Nakışı Kursu açmak amacıyla alan taraması 
yapan bir usta öğretici vardı karşımda. Gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra, ön 
kaydımı aldım.
Ve;
İkinci eğitim hayatım başladı, çok güzel bir ortamdı. Birileri istediği için değil, 
kendim için bir şeyler yapmak, üretmek, kendine günün karmaşasında zaman ayırmak, 
sosyalleşmek çok iyi geliyordu. Böyle faaliyetlere katılmasaydım şu an bu satırları 
karalamama vesile olan Nilay Hoca ile de tanışamayacaktım. Herkes yazabilir derken 
çok haklıydı.
Tek sorunum ilhamı yakalamaktı. 
Teşekkürler ANNE!
Teşekkürler AİLEM!
Teşekkürler ESMEK!
Teşekkürler HAYAT!
Beni hayallerime kavuşturman dileğiyle…

ÇOCUKTAN BÜYÜĞE
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Mutluluğun ve sevgilerin peşinde olmalı her insan. Zamanın değerini bilerek. 
İçindeki maneviyat, sonra insanları sevmekle başlar her şey! Sevmeyi bilirsen 
barışık olur, her şeyi seversin. Sevgiler, kötülüklerle yoğrulmuş hamur değil ki 
bedenimizde. Benim sevgilerim maya gibidir, kabarır verdikçe kabına sığmaz. 
Sevgisini her şeyine katanlar yüreklerde iz bırakır, unutulmazlar.
Evet Dostum!
“Yaratılanı seveceğiz Yaradan’dan ötürü” Yunus’ça…
Bak o zaman fitne nasıl da kalır dışarıda.
Ve biliyorum ki:
Güneş herkese aynı doğuyor dostum! Ama gül başka kokuyor, leş başka. Her yeni 
güne güneş gibi doğmak, her zaman gül gibi kokmak, yüreklerde unutulmamak 
Mevlana’ca...
Bu dünyaya gelip, şimdi geçerken;
“Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz.”
Tüm insanların Yunus’ça düşünmesi, Yunus’ça sevgileri içselleştirmesi dileğimle... 
Haydi, bir GÜLÜMSE!…

GÜLÜMSE

Güngör GÜLHAN
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Sevincin, mutluluğun kapısını bizlere açtıran çocuklarımız… İlk elden bizlere 
sığınan, tutunan hayatımızın anlamı… Kimileri şu güzel dünyada; koynumuzda, 
yuvamızda yaşar. Kimileri şu garip dünyada yürekler arar, sığınıp ısınacak ve 
bizlere emanet edilen yarınlarımız.
Ben de bir anneyim. Dokunabilsem hayatlarına, yetse gücüm;
Sokaklarda öldürülmesin, yürekleri gibi elleri ayakları üşümesin, kesmesin hiçbir 
kötülük yollarını…
Ve
İçi mutluluk dolu
Sevgi çorbası içirirdim
Ana, babasıyla…
Ve ben çocuklarımı sevgi çorbasıyla büyüttüm. Kalp gözleri açıktır her zaman 
çünkü; sevgiyle yoğruldu hayatları…
Onlara şiirler yazdım birçok kez.
Fotoğraflarınıza baktım 
Yüzüm güldü
İçim,
Tüm hücrelerim güldü.
Beni,
Sizlerle buluşturana
Emanet edene ŞÜKÜR!
Fotoğraflarınıza baktım tek tek.
Nereden nerelere geldiğinizi düşündüm.
Gurur duydum.
İçim coştu sevinçle…
Her fotoğraf sevgilerle dolu…
Gülen yüzleri…
Yüzümde kocaman bir gülümseme…

SEVGİ ÇORBASI
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Taşa baktı kadın
Taş yerinden oynamadı
Taşa bir daha baktı kadın
Bu sefer onu kaydetti
Değiştiremezse dönüştürebilirdi
Çünkü iyimserdi kadın
Sümbül bahçeleri kadar iyimserdi
Ve bir dönüştürücüydü
Aklındaki depremli zeminde
Ve bir o kadar kavgalı
Taş, taş olduğunu unuturdu
Ufalanır toprak olurdu
O zaman tohumlardı kadın toprağı
Çünkü iyimserdi
Sümbül bahçeleri kadar iyimserdi
Tohumlar pıtırcıklanır
Renk renk çiçek açardı
Kadın onları başının arkasında toplardı
Ama toplayamazdı hepsini
Rüzgar uçuştururdu
Ve uzaklara götürürdü bir parçasını
Böylece çoğaldıkça çiçekleri
Bazen seyahat ederdi onlarla
Niye olmasın?
Sen çiçekli kadın
Sen dönüştürücü!
Peki ne ile sulardın
Bunca mahsulü?
“Ağlardım
Gözyaşım birikirdi
Sulardım
Çoğalırdı çiçeklerim
Keserdim
Çıkardı yenisi
Hediye ederdim
Çoğalırdı sevgi”
Böyle özetledi kadın
Taşı çiçeğe dönüştürme öyküsünü
Başka kimse çözemedi
Sümbül bahçelerinin iyimser
dünyasını
Nazo’ydu kadının adı
Ya da önemi var mıydı?..

TRANSFORMER

Hale KARGIN
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Gülsüm, Hüseyin’le evlendiğinde henüz 14 yaşındaydı. Kara kuru, sıska biriydi. 
Annesi onu doğurduğunda hayatta hep gülsün diye adını Gülsüm koymuştu. Babası 
annesinden daha yaşlıydı. Ama daha çevik ve atletikti. 

Annesi erkek bir çocuk doğurmak için beşinci çocuğunu da doğurmuştu. Artık 
daha fazla gücü olmadığı için doğumda kaybettiği kan ona ağır gelmişti. Kardeşi 
daha bir haftalıkken bir gece bu dünyadan sessizce göçüp gitmişti. 

Bir sabah uyandıklarında annesini yatağında buz gibi ve gözleri açık bir şekilde 
buldular. Kardeşi açlıktan ağlıyordu. En büyük çocuk Gülsüm olduğu için kardeşine 
ve babasına diğer kardeşlerine de Gülsüm bakıyordu. Yemek yapmak, hayvanlara 
bakmak, evi temizlemek… Annesinden gördüğü kadarıyla her şeyi yapmaya 
uğraşıyordu. Yükü yaşına göre çok fazlaydı. Babası da bunu bildiği için annesinin 
ölümünden daha üç ay geçmeden, bir gün eve yanında bir hanım ve 7-8 yaşlarında 
bir kız çocuğuyla çıkageldi. Ayşegül elinde bir bebekle annesinin eteğine yapışmış 
bir halde ürkek ürkek bakıyordu. Üstü başı perişan ama daha bir gururlu. Sanki 
bu benim annem sizinle paylaşmam der gibiydi. Babası da bu kıza daha bir iyi 
davranıyordu. Kadın bu eve geldiğinde gördüğü manzara karşısında bir pişmanlık 
duydu, ama artık geri dönemezdi. Önce çocukları teker teker öptü. En küçük 
Osman’ı kucağına aldı. Ama çocuk ağlamaya başladı. Gülsüm kardeşini kucağına 
aldı, çocuk sustu. Bebekte sanki gelecek tehlikeyi hissetmiş gibi içli içli ağlamıştı. 
Gülsüm kardeşine daha sıkı sıkıya sarıldı. Diğer kızlar da sessizce arkasına 
eteğine gizlendi. Babası eve gelen hanıma iltifatlar ediyordu bir yandan da aldığı 
hediyeleri veriyordu. Zehra biraz karmaşık duygular içindeydi. Zehra babasına iyi 
davranıyor, onun yanında çocuklara da iyi davranıyor, ilgili görünüyordu. Aradan 
aylar geçtikçe kendi kızını koruyup diğerlerini ezmeye başladı. İlk göze batan da 
Gülsüm oldu. 

Zehra Gülsüm’ün artık evlenmesini, yuvasını kurmasını istiyordu. Uzak bir 
akrabası olan Hüseyin tam bir koca adayıydı. Onlara Gülsüm’ ün Hüseyin’in ikinci 
karısı olacağını söylememişti. Hüseyin otuzlu yaşlarda aslında iyi niyetli ama 
hayatın yükünü taşımaya çalışan, babadan kalma tarla ve birkaç hayvanla geçimini 
sağlamaya çalışan gariban biriydi. Hüseyin ilk karısını severek almıştı ama bir 
çocukları olmamıştı. Bu yüzden çok istememesine rağmen, annesinin “kısır bu 
karı, sana bir evlat bile veremedi” deyip boş beşikleri dövmesinden bıkmıştı. 

Zamanla artık o da buna karar verdi. Zehra başka bir köye ikinci kocasına varmıştı. 
Baba evine ziyarete geldiğinde Hüseyin’e üvey kızını vermeyi teklif etti. Hüseyin 
başta kızın yaşını küçük olmasından dolayı kabul etmek istemedi ama annesinin de 
ısrarıyla kabul etmek zorunda kaldı.  Gülsüm’ ü istemeye giderken bir kutu lokum 
ve elbiselik bir kumaş aldı, karısı, anası, babası ve kendisi Gülsüm’ ü istemeye 

GÜLSÜM
Nermin AKDAĞ
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gittiler. Gülsüm evlilik ne koca ne bilmeden evcilik oynar gibi gelenlere kahve 
ikram etti. Kardeşleri lokumu açıp birlikte yediler. Birlikte eğlenmeye çalıştılar. 
Bir hafta sonra Hüseyin babasıyla Gülsüm’ ü almaya geldi. Analığı Gülsüm’ü 
hazırladı ve Gülsüm kardeşleriyle babasıyla vedalaşıp Hüseyin’in peşinde yeni 
yuvasına doğru yola koyuldu. Köyleri birbirine çok yakındı. Ne bir gelinlik giydi 
ne de bir bilezik taktı koluna. Sessiz sessiz ağlaya ağlaya gitti yeni hayatına. Eve 
ilk girdiğinde Hüseyin’in karısı onu hem kızgın hem üzgün bir şekilde karşıladı. 
Evliliğin ne olduğunu bilmeden kendinden yaşça büyük bu adamla bir odaya 
koydular. Eski karısı onlara bir tepsi içinde çeşitli yiyecekler getirdi.

Günler aylar geçti. Hayatı daha da zorlanmaya başladı. Sabah çok erkenden 
kalkıyor, kahvaltıyı hazırlıyor, bulaşığı yıkıyor, kocasıyla ve kumasıyla tarla 
yoluna düşüyordu. Akşama kadar güneş, sıcak ve yorgunluktan eve nasıl geldiğini, 
nasıl uyuduğunu bilmiyordu. Kocası ona iyi davranıyor ama kuması ve kaynanası 
ona işlerden iş çıkartıyor, dinlenmesine dahi izin vermiyordu. Bir gün kahvaltıyı 
hazırlarken midesi bulanmaya başladı. Kaynanası onun hamile olduğunu hemen 
anladı. O günden sonra kaynanası ve kocası onu el üstünde tuttular. Tarlaya 
gitmedi, hemen hemen iş bile yaptırmadılar. El üstünde tutuluyordu. İlk kızını 
doğurduğunda 16 yaşındaydı. Leyla ile de o günlerde tanıştılar. Leyla İstanbul’dan 
köyde yaşayan bir akrabasını ziyarete gelmişti. Orda bir fabrikada çalışıyordu. 
Kendi parasını kendisi kazandığı için kendine pek güvenliydi. Arada koynundan 
bir sigara çıkartıp yakıyor bir tane de Gülsüm’e uzatıyordu. Gülsüm’e Leyla ile 
sohbet etmek bu kargaşanın içinde çok iyi geliyordu. Leyla ona İstanbul’dan, 
büyük büyük binalardan, insanların giydiklerinden, yediklerinden, içtiklerinden 
bahsediyordu. O anlattıkça Gülsüm de o insanların arasında kendini yürürken,  işe 
giderken kendi parasını harcarken hayal ediyordu. Çocuğunu Hüseyin’in karısı 
adeta elinden almıştı. Sadece emzirmek için veriyordu. Çocuk özlemiyle yanan bu 
kadın Gülsüm’ün çocuğunda arıyordu bu özlemini. Gülsüm de hayvanlara bakıyor, 
yemek yapıyor, tarlaya gidiyor ve akşam olunca da Hüseyin’in sırası ondaysa 
gönlünü yapmaya çalışıyordu. 

Yaşı artık 20 olmuştu ve tekrar hamileydi. Yine el üstünde tutuldu, yine iş güç 
yaptırılmadı. İkinci çocuğunu, oğlunu İsmail’i doğurdu. Bir oğlan doğurduğu için 
daha da değerli oldu diğerlerinin yanında. 

Artık tüm yaşamı ailesi çocukları ve kendisiydi. Tek hayali çocuklarının okuyup 
kendi paralarını kendilerinin kazandığı daha büyük şehirlerde daha iyi şartlarda 
yaşamalarıydı. 
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Herkesin bir hikâyesi olduğu gibi, bu resmin de bir hikâyesi var ve kendiliğinden 
oluştu. Bir kadın resmi üzerine değişik dergilerden farkında olmadan bana ait 
parçalar sanki birleşti. 
1999 Düzce depreminde henüz 19 günlük evli idim. Yeni mobilyalar, her şey yeniydi. 
Fakat hiç kullanmadan kırılan, dökülen eşyalar hayatın tamamen değişmesi idi. Yeni 
mobilyalar, yeni bir yaşam sihirli bir lamba gibi. İş değişikliği, şehir değişikliği, 
hayatın değişimi. Aradan geçen yıllara, ara verilen isteklere yeniden başlamak… 
Gözündeki saat; bir gözümün sürekli saatte olması, çocuğumun, eşimin yemeğe 
gelmesi eve gelmesidir. Otel odası ara verilen tatil planlarıdır. Denizaltı, denizi 
çok sevmem ama yüzme bilmediğim için çokta merak ettiğim bir şeydir. Ortadaki 
insan kafası da annemin geçirmiş olduğu bir rahatsızlık beni çok etkilemişti. Çok 
şükür şimdi sağlığına kavuştu. Bir bardak çay ya da bir fincan kahve ne kadar işim 
olsa da arkadaşlarımla geçirdiğim bir zaman dilimi.
 Ve parmak, mühendis oğlumun olmasını istediğim meslek. Orkide ise hayatın 
içinde açan umut, ışık, neşe ve mutluluk…

DEPREM
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Karanlık odada gelin-damat fotoğraflarını baskı yaparken kendini de gelinlikle 
hayal ediyordu. Her genç kız gibi gelinlik giymek, yuvasını kurmak onun 
da hayaliydi. Ona kadın olduğu için fotoğraf çekimine çevre ilçelerden bile 
geliyorlardı. Fotoğrafçılığı sonradan tanımış ama çok sevmişti. Kendini tanımaya 
çalışırken, neler yapabileceğini bilmezken, her şeye mesafeli yaklaşan “ben bunu 
yapamam” diyen bir insan…

Onu cesaretlendiren bir işvereni vardı. Zamanla öyle benimsemişti ki işini, 
gezmeye giden patronuna bile kızan biri oldu. Zamanla yoğun iş temposundan çok 
yorulmuştu. İşini çok seviyor ancak fazla beklenti içine giriyordu. Bir de iletişim 
eksikliği üstüne gelince işten ayrılmak zorunda kaldı. Son maaşını da zor almıştı. 
Hâlen rüyalarında gelin-damat fotoğrafları çeker, karanlık odada fotoğrafları basar. 
Çünkü o günler hayatının verimli olduğu bir dönemiydi ve hayatının güzel geçen 
on yılı olarak kaldı.

KARANLIK ODA
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Sabah uyandığımda gece görmüş olduğum rüyayı aniden hatırladım.
Rüyamda 16 yaşımda kaybettiğim babaannemi görmüştüm. Önümüzdeki ayın 
sekizinde ölüm yıldönümü vardı. Canım babaannem ne çok severdi beni. Ona ait 
zihnimdeki ilk görüntü bir Singer dikiş makinesi ile başlar.
Dedem babaannemin babamı dünyaya getirdiği yıl olan 1930 yılında almış 
makineyi. İki kız çocuğundan sonra kendisine bir erkek evlat vermiş olan karısına 
hediyesiymiş. Zavallı halalarım iki tane olmalarına rağmen tek erkek evlada verilen 
değeri görememişler. Onlar doğunca dedem babaanneme hiç bir şey almamış, hatta 
küsmüş.

Daha çok küçüktüm babaannem makineyle bana dikiş diktirmeye başladığında. 
Sanırım kendisi dikiş dikerken ben çok müdahale etmişim ve dikiş dikmek 
istemişim. O da dayanamayıp oturtmuş beni makinenin başına ve bir bez parçasına 
düz dikiş attırmış.

Babaannem ölünce dikiş makinesi evde bir kenara atıldı ve kimse ona yıllarca 
el sürmedi. Lise eğitimim için şehir dışına gitmiştim, eve döndüğümde dikiş 
makinesini açtım temizledim ve yağladım. Artık zamanım da vardı istediğim gibi 
dikiş makinesiyle oyalanabilirdim. Zamanla oyalanmayı da geçmiş tüm zamanımı 
makinenin başında geçirir olmuştum. Kendime ufak tefek şeyler dikiyor, bazen 
de kalıpları doğru çıkaramayıp kumaşları heba etmişliğim oluyordu. Başkalarının 
üzerinde görmüş olduğum etekleri, yelekleri, elbiseleri, gömlekleri bir süre sonra 
çok rahat diker oldum. O gün bugündür yalnızca kendime değil çevremdekilere de 
dikiş dikerim.

Sevgili babaannemin küçük torununa gösterdiği hoşgörü ve sevgiyle kolay yolu 
seçmeyip, dikiş makinesinin başındayken bana da dikiş dikmeyi öğretmesiyle bir 
beceri edinmiştim.
Nur içinde yatsın…

MİRAS

Seher YAVUZ
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Hamamı ilk görüşünde mimarisine hayran kalmıştı. Kimbilir bu harika eseri 
yapan mimar hangi düşle ve hangi inançla yapmıştı? Asırlık çınarların çevrelediği 
yemyeşil çiçekli bahçesi ve bahçenin ortasında duran mermer çeşme başları sanki 
kendisini selamlıyordu. Buraya her gelişinde huzur duygusu artıyor; içinde çoktan 
öldürdüğünü düşündüğü ruhu bir başka gerçekliğe açılıyordu. Soyunma odasına 
utana sıkıla girmişti. Gizliden gizliye herkesin bakışının kendi üstünde olduğunu 
sanıyor; kirli bedenininde tüm yaşanmışlıkları anlayacakları duygusu taş gibi 
oturuyordu yüreğine. Emine; içinde büyük bir yeri kuşatmış değersizlik duygusunun 
hakimiyeti ile titremiş, bu bakışların altında ezilerek, bakır hamam tasını aceleyle 
koymuştu çantasına. Kirliydi ruhu, hücreleri. Bir an önce temizlenmeliydi. 
Hamamda boş bir kurnanın yanına yaklaşırken, yakasını bırakmayan korkuları 
başının dönmesine neden olup; kendisine yardım eden bir yaşlı tellağın müşterisi 
olmuştu.
Hamamın her köşesinden gelen su sesleri bir arınma ayini yapıyor gibiydi yine. 
Hamama gelişinin kırkıncı gününe yaklaşıyordu. Sürekli geldiği tellak kadın 
ortalarda görünmüyordu. Gelir birazdan diye düşündü. Şifalı su O’na sıradışı bir 
his veriyordu. Denize ulaşmak için uzanan bir nehir gibi tüm bedenini dolaşıyordu. 
İşte koca kalçalarıyla dikkati çeken tellak ağır aksak ilerleyerek kendine doğru 
geliyordu. Fantastik filmlerin bilge kadınıydı o. Öyle bir havası vardı. İşi, kendisine 
seçilmiş gelen kadınları arındırmak gibi yüce bir görevdi sanki. “Sadece, şimdi var 
ve orada kalmak gerekiyor.” demişti. Esrarengiz tavırları, kara buğulu gözleriyle 
Emine’nin gözünde büyüyordu bu kadın. Onunla aralarında farklı bir tılsım vardı. 
Öyle olduğunu sanıyordu. Pek konuşmayı sevmeyen yaşlı tellak Emine’nin 
sırtını keselemek için uzanmasını işaret etti. Şimdiye kadar hiçbir sorusuna cevap 
alamadığı tellak kadın, içindeki derinliğe kimseyi sokmak istemiyordu anlaşılan. 
Buna rağmen onun müdavimi olmuştu Emine. Bu yaşlı kadını seviyordu. Kurnalar 
sonsuz kaynaktan gelen bir ışık seli gibi dolup dolup taşıyordu.Onun istediği 
yere uzandı. Yaşlı tellak, Emine’nin saçlarını bir prensese dokunur gibi topladı ve 
gümüş bir tarağı tersine takarak tutunmasını sağladı.Emine zihnini boşaltamadığı 
için çabucak düşüncelerine koyverdi kendini. Yeni geldiği zamanları düşündü. 
Emine bu şehre kimlik değiştirerek gelmişti. Hayati tehlikesi peşini bırakmadığı 
için canını şehre zor atmıştı. İnsanın eşi onun Azraili olabilir miydi? Olmuştu 
işte. Kabus dolu yıllar bu hamamın görkemli haşmeti içinde silinip gider miydi? 
Bunu bilemiyordu ama gelir gelmez birçok ağızdan hamamla ilgili söylenceler 
duymuştu. Çoğu da anlattıklarına inanıyor görününce bu hamamı çok merak etmişti. 
Kendisine uğrayan kadınların hayatlarını değiştiriyormuş. Ama kırk gün yıkanmak 
şartmış. Hamamın hediyeleri de ilginçmiş. Kişinin gönlünde en çok istediği ne ise 
o olası imiş. Bunlar gerçek mi diye sorgularken kendisini bu hamamda bulmuştu 
işte. Emine yaşlı tellağın şefkatli elleriyle kendisine masaj yapmasını istemişti. 
Şefkati özlemişti en derinlerinde. Annesi küçük yaşta bir kazada ölünce, saçlarını 
okşayacak, elini tutacak bir büyüğü olmamıştı. Öyle iyi geliyordu ki o eller. Sonsuza 
kadar devam edebilirdi bu şefkat hissi. Yaşlı tellak o günden sonra masajına hep 

KIRIK KANATLI KELEBEK
Tülay ÇALISEKİ
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devam etti.Elleri esiri olduğu şefkat hissiyle Eminenin sırtında kayarken,uyku ile 
uyanıklık arasına girdiğinde birden ışıklı bir kelebek kendisine doğru geliyor onu 
bir tünele doğru çekiyordu. Tünel her geçişinde ruhunu dolduracak kadar huzur 
yüklü oluyordu. Kendisini neden takip ettiğini anlamadığı ışık bedenli  Bilge kadın, 
hayatını başka bir gerçeklikte değiştiriyordu. Sonra zihni Bilge kadınla ilk tanıştığı 
zamana geçti. O gün buraya gelmeden önce, yeni kiraladığı evin banyosundaki 
gider tıkanmıştı. Kendi kendine kızıp durmuştu, ne şanssızdı. Her sorunda onu 
bulurdu. Usta çağırdığı halde ne yaptılarsa, inatçı bir şekilde açılmıyordu gider. 
Kirli suyu tahliye edemiyorlardı. Rutine binen gitme saati, yaklaştıkça gerginliği 
hatrı sayılır ölçüde artmıştı. Hamama takılalı bir hafta olmuştu henüz.Yaşlı tellağı 
kaçırma fikrini aklının ucundan bile geçirmek istemiyordu.  Söylence de olduğu 
gibi kırk günü tamamlama amacındaydı. Gergin bir şekilde banyoyu olduğu 
gibi bırakıp yola koyulmuştu. Hamamdan içeri girdiğinde kızgınlığı nedeni ile 
diğer kadınların bakışlarına aldırmadan sıklıkla boş bulduğu kurnanın başına 
gitmişti. Yaşlı tellak masaj yaptığı mermer taşın üstünde oturmuş dinleniyordu. 
Emine, gergin olduğu için hemen uzanmak istemiş tellakta kabul etmişti. Ona 
olanları anlatınca o da onu rahatlatmak için yavaş yavaş masaja başlamıştı. Uyku 
uyanıklık arası bir gevşeme hali sonrası birden bire bir ışık küresi üzerine doğru 
gelmiş; çok korkmuş ve çığlık atmıştı;ama sesini duyan dahi olmamıştı. Bu 
da nesi? Ama ışık küresi ona yaklaştıkça huzur ve güven duygusu istemsiz bir 
şekilde artıyordu. O ışık, yaklaştı yaklaştı ve rengarenk kanatları ile gösterişli bir 
kelebek oldu. Hamamın içinde daireler çizerek bir sağa bir sola hızlı bir şekilde 
uçup duruyordu. Emine hamamda kimsenin kalmadığını görünce önce korkmuş 
ama sonra kelebeğin ihtişamına kaptırmıştı kendini. Aniden üstünde elbiseleri 
olduğunu farketti: “Hay Allah! ne zaman giyindiysem?” demişti kendi kendine. 
Ardından bu gizemli kelebeği kovalamaya başlamıştı. Birden önlerinde ışıktan 
kocaman bir tünel açılmış, kelebekse oraya doğru kaçınca, Emine de onu takip 
etmişti. Bir ceylanı kovalar gibi koşmuştu ışıklı kelebeğin ardından. Nihayet tünel 
bitmiş ve bir meydana varmışlardı. Meydanda değerli taşlardan yapıldığı anlaşılan, 
ışıl ışıl bir havuzun kenarında sarı saçları bir şelale gibi uzanan, yüzünde bir tek 
kırışıklık bile olmayan, uzun boylu güzel bir kadın karşılamıştı kendisini. Sanki 
ışıktan bir bedeni vardı. Emine şaşkınlıkla etrafına bakınarak tanımaya çalışmıştı. 
Bu daha evvel hiç görmediği yeri tanıyor gibiydi. Ne garip! Ayrıca burası için 
sesle sessizliğin, karanlıkla ışığın, sınırlarla sonsuzluğun birleştiği bir yer hissi 
gelmişti içine. Kelebek gözlerinin önünde keyifle bir sağa, bir sola uçarken bir 
şey dikkatini çekmişt. Dikkatli baktığında, renklerine bir ressamin paletindeki tüm 
renklere sahip bu kelebeğin bir kanadı kırıktı. Buna rağmen nasıl düzgün uçuyordu? 
Konuşmasından bilge olduğu anlaşılan kadın kelebeği işaret ederek, “o sensin.” 
dedi. “Sen içinde tamamlandığında onunda kanadı tamamlanacak. Senin bu parçan 
eksiklik nedir bilmediği için o nedenle uçuşunu tam yapıyor.” dedi. Bilgeyle bu 
ilk karşılaşmada aralarında epey bir diyalog olmuştu. Bilge kadın, eliyle havada 
bir daire yapmış, sonra da parmaklarıyla kendi hayatından kesitler göstermişti.. 
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Sonra, “Sen şimdiye kadar, yoksulluğu, acımasızlığı, horlanmayı, sevilmemeyi, 
sevmemeyi çalıştın bir ev ödevi gibi.” “Nasıl yani bunlar benim seçimim miydi?” 
dedi Emine. Kızgınlıkla karışık suçlanma duygusu midesine oturmuştu. Bilge 
anlatmaya başladı. Bu arada eliyle bir daire daha çizdi. Şimdi Emine kendi içini 
görüyordu. İçinde küçük bir çocuk bir korku denizinin içindeydi. Kaskatı kesilmiş 
bedeni ile kımıldamadan öylece kendisine bakıyordu. Gözlerinde hüzün ve dehşet 
vardı. “Seni buraya korkuların ve inançların getirdi. Sevilmeme korkun hayatına 
o çok acı çektiğin kocanı getirdi. Terkedilme korkun seni acılara rağmen bağımlı 
kıldı ona” dedi. Bilge konuştukça, birçok korkusunu görüyor ve seçimlerini nasıl 
oluşturduğunu çok iyi anlıyordu Emine. Bu karanlık hayatı yaşamasına, kabus 
dolu bir hayata yıllarını vermesini düşündü. Sonra kararlılık ve kurtulabilirim 
inançlarının içinde yeşermesiyle de başkaldırdığını ve kendisini içinde dağılan 
parçalarını toplama arayışı ve arınma özlemi ile burada bulduğunu farketmişti. Bu 
hayatına giren büyülü boyut hiç kaybolmasın istiyordu. Yine geçmişten acı dolu 
bir an geldi aklına.
“Anlamıyorum. Hani birbirimize aşıktık ama... ama bütün bunlar... Neden canımı 
yakıyorsun?” diyordu Emine. 
“Aşk mı? Aşk mı istiyorsun?” diye bağırarak, yumruklarını bir kum torbasının 
üstüne savurur gibi sallamıştı Emine’ye. Saçlarından tutup, bir kabusun içine atmıştı 
onu, kocam, ömrüm dediği adam. Nasıl da tanıyamamıştı onun gerçek yüzünü. 
Başlangıç o kadar güzeldi ki, bir peri masalını yaşayacağını sanmıştı. Oysa ki ara 
ara bu adamda karanlık bir yan olduğunu seziyor ama kendisini sarhoşu olduğu bu 
mutluluktan ayırmamak için kendince geçerli açıklamalar üretiyordu. Ne de olsa 
sorumsuz alkolik babasının verdiği yalnızlık ve sevgisizlikten daha iyiydi. Ona 
göre hayatı mutluluğa yelken açmıştı artık. Gerisi hikayeydi. Ama öyle olmadı 
işte! Gerçekler inkara uğradığında ardından büyük acılar geliyordu. Hayatına aşkla 
giren o karizmatik erkek, önce sinsice sonra bağıra bağıra, vura kıra özgürlüğünü 
almıştı elinden. Bu da yetmezmiş gibi, daha derin bir bataklığa sürüklemiş, içi 
taşlaşmış kara kalpli adamlara ince narin bedeni peşkeş çekilmişti.
Hıçkıra hıçkıra ağlarken buldu kendini. Gözlerini açtığında Bilge ve kırık kanatlı 
kelebek yoktu artık. Yanında bir denizin kenarına oturmuşt onu seyre dalan bir 
ifadeyle oturan yaşlı tellak “Nefes al! Nefes al!” diye telkinde bulunuyordu. 
Emine dediğini yaptı. Sakinleşmeye başlayınca “Nefes ve su insanı temizler.” 
dedi sonrada sustu bir süre ve usulca kalktı yerinden. Oysa ki bu sefer kendisini 
şaşırtan yaşlı tellak uzun uzun konuşacak sanmıştı ama öyle olmadı yine. Gitmek 
için hazırlanıyordu. Emine “Dur! Bir soru sormak istiyorum.” diye sesleniyor ama 
ses bu esrarengiz yaşlı kadına ulaşmıyordu bir türlü.  
   Hamama her geldiğinde masaj sırasında uyumak sıradan birşey olmuştu. Yaşlı 
tellak bu işi çok iyi biliyor olmalıydı. Elinde olmadan güven dolu, huzurlu bir uyku 
sarıyordu kendisini. Rüyasında kelebek ve bilgeyi görmek rutin olmuştu artık. 
Kırık kanatlı kelebek onu hep farklı bir tünelden götürüyor, bu ruhsal yolculuk 
yaptığı yerlerde, dağılmış parçalarını başka bir gerçeklikte bulmayı öğreniyordu. 
Farkındalığı arttıkça Emine içinde büyümeye, olgunlaşmaya devam ediyordu. 



87

Kelebeğin kanadında ise gözle görülür bir düzelme vardı.
Hamamın görkemli yapısı onu karşılarken, adımlarını sıklaştırdı. Artık kırkıncı 
gündü. Rüyasında gördüğü bilge kadından bile sorularına cevap bulurken, 
yaşlı tellaktan bir kelime fazladan alamıyordu. Bu sefer sıkıştıracaktı onu ve 
anlattıracaktı bildiklerini. Geçen seferde yine ağlayarak uyandığında başında 
durmuş o derin manalı kara gözlerini içinin derinliklerinde duyumsamıştı. Yine 
kendisine kocasının ağır hakaretlerine maruz kaldığı bir sahne düşmüştü belleğine. 
Yaşlı tellak tüm olanları görüyormuş gibi “Dil kalpten uzaklaştığında içinde 
kötülük yeşerir.” demişti. Her seferinde son derece isabetli konuşuyordu. Bu kadın 
Emine’yi çok şaşırtıyor ama merakını da iyice artırıyordu.
Hamamda gözlerini dolaştırdı bir süre. Yaşlı tellağı göremeyince, nazikçe bir 
süre bedenini yıkadı. En son görüşmesinde Bilge kadın, ona kendini sevmesini, 
kabule geçmesini söylemişti. Banyo giderinin içindeki tıkanıklık, kendi içindeki 
kötü hatıraların ve olumsuz inançların yüklerini temsilen tıkanmış olduğunu 
öğrenince çok şaşırmıştı Emine. “Ne yani hayatımda her olan şey, benim içimden 
mi geliyor?” diye sormuştu. Bilge de; “Aynen öyle!” diye cevap vermişti. Peki 
kendini kabulü nasıl yapacaktı. Onu da sormuştu; ama bu sefer Bilge de cevap 
vermemişti. Bugün cevap alacağını umarak, kırkıncı günün heyecanı ve endişesi 
vardı üstünde. Bundan sonra ne olacak? Soruları kafasının içinde dönüp duruyordu. 
Daha öğrenmesi gereken çok şey vardı. “Artık bilgeyi göremeyeceğim galiba” dedi 
kendi kendine. Üzüntü kapladı içini. Yaşlı tellak hamamda hiç su kalmamış gibi, 
elinde bakır işlemeli bir kova su ile gelmişti. “Bu su nedir?” diye sordu Emine. 
İlk kez cevap verdi yaşlı kadın: “Okunmuş su!” Uzan, diye işaret etti yine. Emine 
tam soru soracaktı ki, bir şey engel oldu içinde. Teslim oldu o ana. Yaşlı tellak 
bir şamanın hareketlerini andıran bir şeyler yapıyor, birtakım anlamadığı dualar 
mırıldanıyordu ve arada üzerine gümüşten bir tası mırıldanarak yavaş bir hareketle 
suyla dolduruyor içine daldırdığı diğer elinin parmakları ile bütün bedenine su 
serpiyordu. Gözleri kapandı. Teslimiyet öyle bir ağırlığını koymuştu ki içine 
iliklerine kadar hissetti onu. Anın içinde arındığını, koşulsuz kabul ve sevgi haline 
girip çıktığını farkediyordu. Hamam en çok istediğini veriyordu; tıpkı söylence de 
olduğu gibi. Uzun uzun yaşadı bu anı. Ve bir sarsılma hali ile, yaşlı tellağın sesini 
ve hareketlerini artık duyamadığını farkedince gözlerini açtı. Başında meraklı 
gözlerle birikmiş bir grup kadın; “Haydi aç artık gözlerini!” diyerek endişeli 
bir şekilde ince narin bedenini sarsıyordu. Şaşkınlık içinde hemen; “Yaşlı tellak 
nerede?” diye sordu, kendini sarsan kadınlara. Ona bir şey mi olmuştu? “Burada 
yaşlı bir tellak olmadı ki hiç!” dediler. Emine bir anda boşluğa düşer gibi oldu 
ama düşmedi. İçinde sapasağlam durduğunu farketti. En derinlerinden gelen bir 
huzur duygusu kaplıyordu bedenini. “Kelebeğim” dedi. Kanadını düşündü bir an. 
İçinden gelen bir ses “daha zamanı var” dedi.  
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Yüzyıllar boyunca pek çok farklı kültürde bereketin ve bolluğun simgesi olmuştur 
nar. Kutsal kitaplardan günlük hayata taşan ve edebiyatın pek çok türünde hem 
imgesel hem de gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Beni en iyi anlatan meyvenin 
nar olduğunu düşünüyorum. Nar olgun kırmızı rengiyle, çatlak deri görünümlü 
kabuğuyla, bol kırmızı sulu tanecikli yapısıyla berekettir, bolluktur ve şifadır. Narı 
yemek zordur; seversin onu ama dokunmaya çekinirsin. Yemeden önce iki kere 
düşünürsün. Üşenirsin tek tek o taneleri ayırmaya. Benliğimdeki çeşitliliği, renk 
ve lezzetlerin cümbüşünü nara benzetirim. Dışardan zor görünen, içini açmadan 
ne olduğu belli olmayan, içini açtığında ise bolluğu açan kişiye ve çevresine sunan 
biriyimdir. 

Aşk tarçına benzer çünkü aşk kokudur, tattır, uyumdur.
Aşk tarçın gibidir, kokusunda davet vardır.
Aşk tarçına benzer; insan ona alışır, alışması için sindirmesi gerekir. Sonra da 
insanın vazgeçilmezi, tadı tuzu olur.
Tarçın lezzetleri tamamlar. Aşk da…
Mutfak öylesine cömerttir ki kendi yemeğini pişirmek isteyenlere sınırsız lezzetler 
sunar.
Mutfak, yaşamın tüm renklerini barındıran bir tuvaldir.
Mutfak, mutlu sona ulaşmak için her yerinizin kokmasından ve ellerinizin 
kirlenmesinden çekinmediğiniz bir yerdir.
Mutfak, tatları ve kokuları aşkla yoğurup sevdiklerimize sunduğumuz bir yerdir.
Mutfak, tencere tıkırtısının, çatal kaşığın şakırtısının, soğan ve yağın fışırtısının bir 
dansta buluşmasıdır.

NAR-SİST

AŞK VE TARÇIN

Ayla YÖNTEM
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Yaklaşık 8-9 yaşlarında yaptım ilk yemeğimi. Eskişehir’in meşhur bağlık bölgesi 
Karabayır’da sıcak bir Temmuz gününde ailecek vişne toplarken evin küçüğü 
olarak bana da yemek yapmak düşmüştü. Taze ekmekler alır, sonra da ailecek 
çoluk çocuk, babaannem, halamlar ve gelinler hep birlikte giderdik Karabayır’a. 
Karabayır o zamanlar bağlıktı, çeşit çeşit meyve ağaçları ile muhteşem bir yerdi. İki 
katlı ahşap evimizin alt katında pekmez kaynattığımız bir oda vardı; onun yanında 
dedemin emektar atının ahırı, bitişiğinde de garaj dediğimiz, duvarlarında rafların 
olduğu dedemin at arabasını çektiği bir bölme. Üst katta ise iki oda. Odalarda 
tahta raflar vardı, yerlerde saman yastıklardan ve minderlerden oluşan oturma 
köşeleri ve divan. Evin en güzel yeri ise ocaklıktı: değişmeyen tek yerdi. Sanırım 
soğuk havalarda ısınmak için kullanılırdı burası. Niyeyse hep yazları giderdik 
bağ evine, belki de o yüzden ocaklığı hep yazlık haliyle hatırlarım. Dışarıda da 
vardı ocaklıklar ama onları yemek pişirirken kullanırdık. Pencerelerdeki yeşil 
panjurlar da ayrı güzellik katardı bağ evine. Hatırlarsınız yeşil yağlıboya ne çok 
kullanılırdı eskiden. Beyaz kireç duvarlar, yeşil panjurlu pencereler, mavi boyalı 
ahşap merdiven korkulukları, balkonlar, hepsi de bağ evlerinin klasikleriydi. Bir 
de ahşap yer döşemelerinin gıcırtısı olmazsa olmazdı... Bağ evi deyince aklıma 
öncelikle bunlar gelir. Sonra da orada geçirdiğimiz güzel günler... 
İlk yemeğimi anlatacaktım değil mi? Kızartma... Yaz günlerinde bağ evine her 
gelişimizde getirdiğimiz sebzeleri önce ayıklar, daha sonra da Allah ne verdiyse 
patates, biber, patlıcan, kabak kızartırdık. Kızartmanın üzerine bol domates sosu 
hazırlayıp taze ekmeğimizi sosa bandıra bandıra yerdik. Serde balkan göçmenliği 
varsa, kızartma milli yemek olarak her menüde yer alır. Biz muhacirler kızartmayı 
pek severiz. Demek ki o gün vişne toplamaktan sıkılmışım ki bana yemek yapma 
işi verilmiş. Yapar mısın diye sorduklarında “elbette yaparım, n’olcak ki!” diyerek 
sebzeleri yıkadığımı hatırlıyorum. Bu arada bağ evinde çeşmemiz yoktu; kuyudan 
çekerdik suyu. Pek severdim büyükleri yemek yaparken seyretmeyi. O yüzden 
onlar da bana güvenmişler ki ateşte pişen bir yemeği o yaşta benim yapmama izin 
vermişler. Önce ocağı yaktım; ateşin dumanından kararmış tavayı üçgen demirin 
üzerine yerleştirdim. Bir yandan ocaktaki ateş yanıbaşımdaki bağ çubukları ile 
beslenecek, öte yandan da sebzeler sırayla pişirilecek. Birbirine yapıştırmadan, 
yakmadan tane tane kontrol edilecek. 
Büyükler ağaç tepesinden bana talimatları veriyorlardı. “Peki” diyordum usulca. 
Ağacın üstüne çıkmışlar bağırıyorlar: “Patatesleri önce pişir, sonra kabaklar, daha 
sonra patlıcan, en son da biberler. Yağın kararır, sakın sırayı unutma! En sonunda 
da domatesleri dök tavanın içine.” Sıra sıra kızarttığım sebzeleri ilk defa yemek 
pişirmiş olmanın mutluluğuyla tepsinin içine özenle yerleştirdim. Kat kat dizilmiş 
patatesler, kabaklar, patlıcanlar ve biberler nihayet domatesle de buluştular; 
sosla biraz ıslandılar ama daha da lezzetlendiler. Sonrasında bahçede kurulan yer 
sofrasında bir tepsi kızartma afiyetle yendi, elbette taze ekmekle birlikte. Ben de 
büyüklerime ilk kez yemek yapmış olmanın gururuyla yedim; kızartma o gün bana 
daha da lezzeti geldi. Sonrasında da bu iş pek çok kez bana düştü. Her zaman 
afiyetle, gülüş cümbüş hep birlikte yedik bağ yemeklerini. Bağ çubuklarının çıtırtısı 
eşliğinde duman isiyle kararan tavada kızarmış o patatesin, biberin ve domatesin 
lezzeti çocukluğumda kaldı. Tadı hala damağımdaki o çocukluğumun... 

TADI DAMAĞIMDA: KIZARTMA
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Aşk tarçına benzer. Ortama mis kokular yayar. Bu kokunun yanı sıra tatlımsı bir 
lezzet de sunar ve bunlarla insana onu yemeye davet eder. Bu davete kendinizi 
fazla kaptırırsanız varlığı yoğunlaşır ve dokunduğu tadı acılaştırır.

Günlerdir bugünü bekliyordum; kendi kendime hep düşünmüş bu boş günümü 
planlamıştım. Niyetim mutfak dolaplarımı elden geçirmekti. Dolap çekmecelerini 
açtığımda yayılan havasızlık kokusuyla ve elime aldığım eşyalardan uçuşan toz 
tabakasıyla buluşmakmış meğerse bunca heyecanım.
Tezgaha ne var ne yoksa sa döküldü; tozlanan, kirlenen, kırışan, birbirine karışmış 
her şey. Kimi ısıtılan deterjanlı sulara koyuldu kiri kabarsın diye, kimi de yıkanıp 
da arınsın diye bulaşık makinesine. Bir ara mutfak gereçlerinin arasında silindir 
şeklinde bir metal ilişti gözüme. 10-12 santimetrelik bir spiral. Birbirine yakın 
metalden halkalar, metalden bir zemin üzerine oturtulmuş, iki tarafı bir daire ile 
birleştirilmiş.
Elime aldım, uzun uzun baktım bu neydi acaba diye. Bir arkadaşımın hediyesiydi 
elbette. Kaç lira vermişti acaba buna? Neden böyle bir gereç almaya gerek 
duymuştu? Sırf hediye vermek için mi seçmişti, yoksa gerçekten ihtiyacım olduğunu 
mu düşünmüştü? Kimin aklına gelirdi ki böyle bir şeyi almak! Bir bıçaklık.
Tezgahta ya da çekmece içinde dururken bıçakların keskin tarafları spirallerin 
arasına yerleştirilerek kullanılıyor olmalı. Ya da kullanılmıyor. Temizlenen tüm 
gereçleri yerlerine yerleştirirken bu bıçaklığı da kurulayıp geldiği yere, çekmeceye, 
koydum. Kim bilir belki bir gün kullanılır...

Ekşi, mayhoş, tatlı, sulu, hep doyurucu ve her mevsim hemen herkesin ulaşabileceği 
bir meyvedir elma. Sarısı, yeşili, kırmızısı, serti, sulusu, yumuşağı her biri ayrı 
bir tattadır. İçinin beyazlığı sanki saflığın bir sembolüdür. Şifadır, her derde deva 
oluşuyla doktorlara.  
İyi topraklarda yetiştiyse, uzun süre her koşulda dayanır, bozulmaz. İçinde birçok 
farklı tat ve lezzet saklıdır. Marmelatı, kompostosu, püresi, suyu, sirkesi, reçeli ile 
herkesle her ortamda ve her duyguda buluşur. Püre hali bebekliğin ilk meyvesidir. 
Dilimli, kabuklu, yarım ve bütün haliyle ise sonraki yaşam evrelerinde de herkese 
kemirilesi bir arkadaş olur elma. Ancak içi geçmeye bir başlarsa, yumuşar, büzüşür, 
pörsür, tadı değişir ve hatta kokar. En güzel çürümüşlük kokusu elmadadır. Onu 
çürüse bile atmaya kıyamaz insan, sirke mi yapsam der durur. Vazgeçilmezdir; 
yaşamının her döneminde yoldaştır elma onu sevene, bilene... Her halimle elmaya 
benzerim işte ben de...

AŞK VE TARÇIN

KESKİN DÖNGÜ

VAZGEÇİLMEZ

Melek GÖKCAN
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Her gün bir fincan kahve içmezsem başımın ağrısıyla ve içimdeki bir boşlukla 
yokluğunu hissettirir hemen. Çayın demi henüz çıkmamışken, dostlarla birlikte 
sabah kahvesiyle tatlandırırız ağzımızı ve sonrasına derin sohbetler eşlik eder. 
Kahveler benden. Cezveyi alıp fincanla ölçerim suyu. Beş kişi oluruz genelde, 
yani beş fincan su demektir bu. Tahta kaşıkla beş artı bir ölçü kahve eklenir suya.  
Cezveyi yerleştiririm elektrikli tablaya.

Kahve sade olmalı, kahvenin tadını alabilmenin tek yolu budur. Bu arada göz ucuyla 
cezveyi takip ederken fincanları hazırlarım. Bir paket bitter çikolatayı parçalara 
bölerek küçük tabağa yerleştiririm. Cezvenin içindeki kahvenin kabarıklığına 
bakıp karar verir, zamanı gelince tahta kaşıkla biraz kahve alır, fincanlara ikişer 
kaşık koyarım. Ardından elektrikli tablaya yerleştirdiğim cezvenin tıkırdama 
sesine kulak veririm. Tıkırdama sesi çoğalınca fincanların yarısına kadar kahveyi 
koyarım. Kahvenin tazeliği, lezzeti ve köpükler yerli yerindedir her zaman.
Derler ki Türk kahvesi yaparken fincanı üç kerede doldurmak makbulmüş. 
Ben de öyle yaparım. Telvenin dibe çökmesi için bir iki damla da soğuk su 
damlatmak gerekir derler de, ben buna henüz cesaretim edemedim. Köpüklü 
kahvem fincanlarda... Şimdi sıra serviste. Tepsiye fincanları yerleştirip kristal diye 
adlandırılan bardaklara su koymazsam ve tepsinin bir köşesine de küçük tabaktaki 
çikolata parçalarını yerleştirmezsem olmaz. 

Ele alınan fincandan yayılan kahve kokusuna dayanılmaz; biraz daha buruna 
yaklaştırılan fincandaki koku yaşanır! Kahve uyarıcıdır. Öncelikle kristal 
bardaklardan bir yudum su alınarak ağızdaki tatlar temizlenir; ardından kahveden 
bir yudum alınır. Mmmm! Kıvam, lezzet, koku her şey yerli yerinde. Artık 
yudumlara eşlik eden koyu sohbete dalınabilir.

Aşk tarçına benzer… ilk görüşte ne olduğunu, kim olduğunu anlamayıp hakkında 
kesin bir bilgi edinemezsin fakat insanda  tatmak, bilmek, anlamak için bir merak 
uyandırır.  Bu merak bir girdaba çekilir gibi çeker insanı farkında olmadan. 
Tarçının sadece dış görünüşünün insanda uyandırdığı merak değil, buram buram 
keskin kokusu da etkiler ve aşkın insanı içine çektiği gibi insanı tarçına yaklaştırır. 
Zamanla tarçını tanırsın, bilirsin, tadını alırsın. Ve o kekremsi tadı insanı bazı 
zamanlar insanı iterken bazı zamanlar çeker. Ama ne olursa olsun hiçbir zaman 
kopamazsın, tıpkı aşk gibi…

YERLİ YERİNDE
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Kızın anası aylar öncesinden tembihledi Satı ablaya. 
-Aman ablam Temmuzun ilk hafta sonu, biliyorsun Ayşe’nin düğünü var. Gözünü 
seveyim o gün için kimselere söz verme. Yemekleri senin yapmanı istiyorum.
Satı abla bu ilgiden memnundu  ama yine de nazlanarak: “Şart mı canııım” diyerek 
yerinden doğruldu. Gülümsedi. “Tamam tamam üzülme, o hafta sonu sizdeyim. 
Düğünden üç gün önce gelip malzeme listesini veririm.”
Aslında yemekler de belliydi, liste de. Düğünlerde çorba, et, pilav ve dolma 
verilmesi adettendi. Bunların yanında elbette bir de hoşaf olacaktı. 
Düğün sabahı geldiğinde bahçeye uzun masalar kuruldu. Köyün genç kızlarına 
hepsi bir örnek önlük ve yazmalar dağıtıldı. İkramları misafirlere onlar yapacaktı. 
Satı abla bir gün önceden hazırladı tüm yemekleri. Kocaman tencerelerin karşısına 
geçip yeni dokunmuş kilimlere bakar gibi gururla baktı yemeklerine. Tabaklara 
koymadan önce onları izlemeyi severdi; bir de ikram edildikten sonra insanlar 
onları yerken bakmaya bayılırdı. O sabah da her zamanki gibi erkenden gitti 
düğün evine. Her şey yerli yerindeydi. İşini bitirmiş olmanın rahatlığı ile masaları 
görebileceği bir gölgeliğe oturdu.
Masalar öğlene doğru doldu. Satı abla, yemeklerini beğeniyorlar mı diye merak 
içinde  misafirleri izlerken bir yandan da konuşulanları dinliyordu. Ah şu düğün 
yemekleri yok mu! Her türlü duyguyu kucaklar, duygudan duyguya atlardı. 
Düğünlerde kız tarafı da erkek tarafı da ayrı tellerden çalıp oynardı. Kız tarafının 
büyükleri, kızları iyi bir yere gelin gidiyor diye gururlu ve mutluydular, ama 
kızlarından ayrılmanın burukluğunu içinde hüznü de yaşıyorlardı. Erkek tarafı 
ise neşesini gizlemiyor, yüksek sesle ortaya döküyordu. Bu neşeli kahkahaların 
ve davullu zurnalı havaların arasından yükselen dedikodular da vardı. Ayşe’nin 
aslında başka bir sevdiği olduğunu söyleyenlerin, karşı köyün muhtarının oğlu 
Ali’nin de Ayşe’de gönlü olduğunu anlatanların, kim kime borcunu ödememiş, kim 
hasat paralarını şehir pavyonunda yemiş ya da hangi kadın kime nasıl göz süzmüş 
diyenlerin fısıltıları çatal kaşık seslerine karışıyordu. 
“Düğünler benim çocukluğumda da böyleydi. Bazı şeyler hiç değişmiyor” diye 
düşündü Satı abla. “Birbirini seven ya da sevmeyen, çeken ya da  çekemeyen her 
türlü insan düğün sofralarında buluşuyordu. İçlerindeki duygu ne olursa olsun asıl 
amaç düğün evinin mutluluğuna ortak olmaktı. Elbette Satı ablanın yemeklerinin 
de bu mutluluğa katkısı büyüktü. Mutlu olmak onun da hakkıydı. Düğüne gelen 
herkes gibi o da yemek yiyenlerin arasına karıştı. 

Aşk tarçına benzer çünkü, ikisini de hissetmek için görmeye gerek yoktur. Onlar 
kokuları ile taa uzaktan gelerek bizi bulur. 
Aşk tarçın gibidir, fazlası insana acı gelir. 

DÜĞÜNÜN MUTLULUKLA BİR İLGİSİ OLMALI

KABUKLU SIZI

Dilek ÜSTÜNDAĞ
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Mutfakta aşk, bozada tarçın olmazsa olmaz.

Bayramda annemin evinde toplanmıştık. Bayramın ilk günlerinde misafirler hiç 
eksik olmazdı. Bu bayram da misafirler yüzünden kardeşlerimle ve yeğenlerimle 
hasret giderememiştim. Kalabalık gidince nihayet kardeşlerimle baş başa 
kalmıştık. Elif’in yaptığı güvecin mis gibi kokusu etrafı sarmıştı. Yemek saati 
yaklaşınca masayı da hazırladık. Doğrama seslerinden ve çevreye yayılan yeşil 
kokudan Nilüfer’in salata yaptığı anlaşılıyordu. “Bana bahçeden kuzu kulağı ve 
maydanoz getirin!” diye seslendi. Son malzeme de eklenip salata masaya gelince 
harika görünüyordu. Sadece salata değil tüm masa donatılmıştı. Herkes sofraya 
oturdu ve Gamze yemekleri dağıtmaya başladı. Masadaki muhabbet öyle güzeldi 
ki yemekler nasıl yendi bitti anlamadık. “Kahveler de benden!” diyerek odaya giren 
Ayla’nın sesi hepimizi güldürdü. Ne ara mutfağa gidip kahve yapmıştı! Kahve 
tepsisini önce anneme doğru uzattı. Fincanların yanındaki renkli lokumlar harika 
görünüyordu. Etrafı kahve kokusu sarmıştı, bir bayramı daha hep birlikte, huzurlu 
ve lezzetli geçirmiş olmanın mutluluğu da bizi...

Üzerinde yeşil kalpler olan beyaz bir peçetelik almıştım. 1995 yılıydı sanırım. 
Yıllar geçmesine rağmen masanın köşesinde hala durur o peçetelik. Ne kavgalara 
ve üzüntülü anlara şahit olmuştur. Elbette mutlu anılara da. Her an gelip geçiyor... 
Peçeteliğe her baktığımda geçmişi ve bugünü bembeyaz duygularla anımsarım.

On üç yaşındaydım. Babam ve onun yanında çalışanlar harman zamanı tarladan 
deneli sap çekerlerdi. Harman yeri eve yakın olduğu için öğlen yemeğine eve 
gelirlerdi. Yemek yapmayı o yıllarda öğrendim. İlk yemeğimi babama ve yanında 
çalışanlara yaptım. Öğle vakti yaklaştıkça beni heyecan sarardı. O gün de heyecan 
içinde bir taraftan patlıcanları tuzlu suya atıyor, diğer taraftan da mercimeği 
ıslatıp oradan oraya koşturuyordum. Öğlen olmadan yemekleri hazırlamış, sofrayı 
kurmuştum. Patlıcan yemeği ve mercimekli bulgur pilavını her yaptığımda hala o 
harman zamanlarının telaşını hatırlarım. 

AŞK VE TARÇIN

LEZZETLİ BAYRAMLAR

BEYAZ KALPLER

HARMAN TELAŞI

Fatma Seven AKKAYA
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