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1Gül Manzaralı Pencereler

Zalim

1

Ben seni yine eskisi gibi seviyorum baba. Bu hýrçýn-
lýðýnýn, bu telâþýnýn sebebini de az çok anlýyorum. Sen de 
artýk benim büyüdüðümü anlasan... Biliyorum, sen elin-
den tutup bayram namazlarýna götürdüðün uysal çocuðu 
arýyorsun. Örme, beyaz takkeyi itina ile baþýma takmamý, 
gözlerinin içine hayran hayran bakmamý istiyorsun. Ben, 
artýk yedi yaþýmda deðilim ki... Ben, delikanlýyým artýk 
anla. Ýstesen de beni omuzlarýna bindiremezsin, deðil mi? 
Tek kolun deðil, iki kolun bile ayaklarýmý yerden kesmeye 
yetmez baba. Dünyanýn kuralý bu. Hiçbir hükümdarlýk 
sonsuza kadar yaþamýyor.

Ortaokula baþladýðým yýlý hatýrlýyor musun acaba? 
Hani Perþembe Pazarý’na gelmiþtin. Traktörden iner 
inmez, kaldýðým öðrenci evimize koþmuþtun. Ev miydi ki 
o? Bir odalý kulübe. Defolu tuðlalardan örülmüþ duvarlarýn 
üstündeki çatý, ne yaðmura engel olabilirdi ne kara... Ne 



Gül Manzaralı Pencereler2

çok uðraþmýþtýn o çatýyla. Kapýyý ben açmýþtým. Gözlerin 
bulutluydu hani. Hüzün ne zaman oturur gözlerine bilmez 
miyim ben. Mevlit kitabýnýn sonundaki, Hikâye-i Geyik 
ile Güvercin’i, Kesik Baþ’ý okurken ilk defa fark etmiþtim 
bu bakýþlarý. Sen o hikâyeleri okurken birbirimizden gizli 
nasýl nemlenirdi gözlerimiz. Sana kapýyý açtýðým o sabah 
da nemliydi gözlerin deðil mi? Piknik tüpünde tarhana 
çorbasý piþiriyordum hani. Baþka piþirecek bir þey yoktu 
ki zaten. Sen, taze ekmek kokusuyla girmiþtin içeri. 
Sýcak ekmeði bölmüþtün. Çorbaya banmýþtýk ekmeðimizi. 
Ekmeði yer gibi yaptýðýný, gizliden gizliye tahin helvasý 
parçalarýný önüme ittiðini anlamýþtým baba. Beni okula 
uðurlarken görmüþtüm gözlerini. Sen de benim gözlerimi 
görmüþtün. Hikâye-i Güvercin’in en acýklý bölümünü 
okur gibiydik ikimiz de.

Þimdi öfke kývýlcýmlarý çakýyor göz bebeklerinde. 
Benim de öyle mi?

Sen, “su gibi aziz” evlât olmamý istiyorsun. Hani, 
hemen hemen her sofrada su isterdin benden. Koþardým, 
þevkle koþardým. Býyýk altýndan gülerdin. Sahi, gerçekten 
içmek için mi isterdin suyu?

Sen, su gibi aziz deðil, su gibi uysal bir evlât istiyorsun 
baba. Su gibi girdiði kabýn þeklini alýveren bir evlât. Anla 
artýk ben büyüdüm baba.

Bir anlasan, ben yine su gibiyim aslýnda. Yalnýzca 
mecrasýna akmak isteyen bir su... Su kadar munis bir 
varlýk yoktur, doðru. Lâkin su kadar inatçý, su kadar 
azimli baþka bir varlýk da yoktur bilirsin. O sabýr, o 
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uysallýk nice kayalarý, nice mermerleri aþýndýrýr bilmez 
misin? “Ben, mecrasýný bulmaya çalýþan, arayan, araþtýran 
bir suyum. Coþkum ondan, taþkýnlýðým ondan.” desem 
beni dinler misin baba? Peki böyle gözlerin çakmak çak-
makken bunlarý sana nasýl anlatabilirim baba?

Ben, “Zalim”im öyle mi? Hem de itim ha!

Anam, çileli anam benim. Gözlerindeki þefkate endiþe 
karýþtý biliyorum. Bal rengi gözlerindeki kaygýyý gide-
rebilmek için neler feda etmezdim ki. Evimizin harcý 
anam. Kahýr kuyusu anam. Bana öyle bakma ne olur öyle 
bakma! Ben, o ben deðilim ki.

Biliyorum sen, ýhlamurla armut aðacý arasýndaki 
salýncakta salladýðýn çocuðun gülücüklerini arýyorsun. 
Korktukça sana sarýlan çocuðun korkularýný paylaþmak 
istiyorsun. Dizlerine yatýrýp masallarla uyuttuðun çocuðu 
arzuluyorsun. Üzerini örtüp duasýný karanlýða üflediðin 
çocuðunun masumiyetini hayal ediyorsun. Öpücüklerin 
dudaklarýnda donuyor. Terli alnýma bir öpücük kondur-
maya bile utanýyorsun. Anla artýk ben büyüdüm anne! 

“Ýki daðýn arasýnda kalmýþam

Ne gün görmüþ ne murada ermiþem.” 

Hep bu türküyü mýrýldanýyorsun, farkýnda mýsýn? 
Murat almadýðýn, gün görmediðin sýr deðil. Lâkin “Ýki 
daðýn arasýnda kalmak...” Bu çok çok sýkýntýlý olmalý. Bir 
tarafta kocan –üstelik celâlli– öbür yanda oðlun... Ýnat 
oðlun...

***
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Güneþin ýþýklarý, kil tepelerin ardýndan süzülüp dar 
pencereden içeri girebilmenin mücadelesini veriyordu. 
Yataðýn içinde oturmuþ düþünüyordum. Çok çok sýkýntýlý 
bir sabahtý. Midemde bir kazýnma, boðazýmda ekþi bir 
asit... Kötü rüyalar görmüþtüm galiba. Hatýrlamaya 
çalýþtým, olmadý.

Karþý odadan babamýn pürüzlü sesi geliyordu. Yine 
sinirliydi. Annemin söyledikleri duyulmuyordu. Babamý 
sakinleþtirmeye çalýþýyor olmalýydý. Bir ara kapý gýcýrdadý. 
Annem sofaya çýkmýþtý. Babam iç odada olmalýydý. 

“Sen hiç genç olmadýn mý bey! Genç iþte. Cahil. 
Allah’ýný seversen bir tatsýzlýk çýkarma.” 

Babam baðýrýyordu: 

“Sen þýmarttýn bunu. Tepemize çýktý it. Bu saatte 
adam yatar mý? Müslüman’ýn göbeðine gün doðmaz. 
Ama Müslüman nerede? Beynamaz hâlâ yatak keyfinde. 
Kalkmadýysa kaldýr þunu kadýn. Hesap soracaðým ona. 
Benim evimde, benim sözüm geçer miymiþ, geçmez 
miymiþ, herkes anlasýn.”

Sesi çok yakýndan geliyordu. Babam da sofaya çýkmýþ 
olmalýydý. 

“Zalim, tembel zalim, nerdesin, hangi yorgan 
altýndasýn?”

Halim ile “zalim”i kafiye yapmýþtý. Bu buluþunu sevmiþ 
olmalýydý. Hakaretinde, alayýnda, ton deðiþtiren sesiyle 
“zalim” diyordu. Onun perde perde yükselen sesi evin için-
de çýnlýyordu. Sesler holden uzaklaþtý. Her ikisi de oturma 
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odasýna geçmiþ olmalýydýlar. Doðruldum, oturma odasýnýn 
kapýsýnda durdum. Evi terk etmekle odaya girmek arasýnda 
kýsa bir tereddüt geçirdim. Bütün cesaretimi toplayýp 
yavaþça kapýyý açtým. Babam ayaða fýrladý. Sigaradan 
sararmýþ parmaklarýný yüzüme doðru uzatarak baðýrdý:

– Ulan, bunlar ne bunlar! Ben sana ne dedim yav? 
Roman mýdýr, ne karýn aðrýsýdýr, bu eve girmeyecek 
demedim mi? 

Divanýn üzerinde duran kitaplara doðru uzattýðý kýllý, 
tombul, kýsa bileði titriyordu. Kaþlarý yay gibi gerilmiþti. 
Ýki kaþýnýn arasýnda kabaran iri bir damar pýt pýt atýyordu. 
Kitaplarý eline aldý:

– Bunlar ne ha? Allah’ýn kitabý dururken sen bunlarý 
okuyorsun öyle mi? Dün hocaya gene gitmemiþsin. Kim 
bilir hangi duvar dibinde pinekledin, hangi aðaç dibine 
serildin de bunlarý okuyordun. Hepsini yakmazsam bana 
da Takoz Kadir demesinler!

Ciltli kitaplardan birisinin kapaðýný açtý. Avuçladýðý 
üç beþ sayfayý hýþýmla yýrttý. Ona doðru iki adým attým. 
Annem, divandan kalkýp babamýn koluna sarýldý. 

– Yapma herif, bir daha okumaz!

Annemi itti:

– Sen karýþma, bu iti baþýmýza sen çýkardýn zaten!

Sobaya attýðý sayfalarý cebinden çýkardýðý kibritle 
tutuþturdu. Kitabý tekrar eline aldý. Yýrtmadan önce son 
hamleyi yaptým. 

– Baba, o kitaplar benim deðil. Kütüphaneden 
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aldým. Yakarsan bize aynýsýný aldýrýrlar. Almak istesen 
de bulamazsýn. Devletin kitabýný mý yakacaksýn? Devlet 
kitabýna sahip çýkmaz mý sanýrsýn?

Eli havada kaldý babamýn. Kitaplarý divana fýrlattý. 
Oflayýp puflayarak sigarasýný yaktý. Bir dizini kývýrýp yer 
mindere oturdu. Devletin kitabý sözü tahmin ettiðim 
tesiri göstermiþti. Geciken çiftçi borçlarýný devletin nasýl 
tahsil ettiðini ondan iyi kimse bilemezdi. Gübre borcu-
nun son taksitini bitti zannýyla ödemediði için mahke-
meye düþmüþtü. Daha ilk mahkemede faiziyle birlikte 
borcunu kapatmayý teklif etmiþ, ama kabul görmemiþti. 
Mahkemenin sonucunu beklemesi gerekiyormuþ. Bu 
çarpýklýða bir türlü akýl erdiremez, her sohbette durum-
dan yakýnýrdý. Devletin kapýsýnda bu konularda sabýkasý 
kabarýk olanlar, mahkemenin uzamasýnýn babamýn 
yararýna olduðunu söylerler:

– Fena mý Kadir Aða, belki devlet borcunu unutur, 
diye takýlýrlardý. 

Babam, bu þakalarý ciddiye alýr:

– Eðlenin bakalým dalgacýlar, tuzunuz kuru; öyle ya 
mahkeme kapýlarýnda sürünen siz deðilsiniz. Kel mübaþir 
arsýzýn, uðursuzun arasýnda sizi oturtmuyor. Adliyede bir 
tanýdýkla karþýlaþýnca arz-ý hâl etmekten gýna geldi be, der 
sigara üstüne sigara yakardý. 

Babamýn gözleri dalmýþtý. Devletle davalý olmaya 
gelmezdi. Annem, sýrtý ile duvarýn arasýna kalýn yün 
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yastýðý yerleþtirdi. Kaþla göz arasýnda bir maþrapa ayraný 
hazýrlayýp, babama verdi. O, öfkesi sönen gözlerini bana 
çevirdi:

– Ne diye bu ahlâksýz þeyleri çýkarýrmýþ koskoca dev-
let, yakýþýr mý hiç?

O sýrada annem söze karýþtý:

– Gençlik iþte bey, sen hiç genç olmadýn mý? Cahillik 
etmiþ, elbet benim oðlum bu yaz hatim indirecek. Hem 
de hatmi dedesinin ruhuna baðýþlayacak. 

– Hah buldun hatmedecek adamý! Elbet biz de genç 
olduk ama o gençlikte Allah’ýn kitabýna sýrt çevirme-
dik. Ben, bunun yaþýndayken Yasin’i, Tebareke’yi su 
gibi ezberlemiþtim. Hatta her cüzden bir buçuk sayfa 
vermiþtim de rahmetli babam hastalanýnca...

Sonra babasý öldüðünde nasýl onun iþlerini devraldýðýný, 
henüz on beþ yaþýndayken ailenin bütün yükünü nasýl 
omuzladýðýný -defalarca anlattýðý- o bildik hikâyeyi tekrar 
dinledik. Söz uzadýkça babamýn ses tonu yumuþadý. Hatta 
üslûp, nasihat kýsmýnda yalvarýþa dönüþtü.

“Oðlum, Halim’im, bir babanýn görevi nedir? 
Evlâdýna dinini diyanetini öðretmek. Peki bir evlâdýn 
görevi ne? Atasýný dinlemek. Þimdi ruz-i mahþerde 
Cenab-ý Hak, ‘Ey Kadir kulum, bu oðluna benim 
kitabýmý niye hakkýyla belletmedin, babalýk görevini 
niye yerine getirmedin?’ derse ben ne cevap veririm. Sen 
babaný hiç düþünmez misin hay aslaným? Seni büyüten, 
büyük adam olsun diye büyük þehirlere gönderen baba-
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na acýmaz mýsýn? Onun nar-ý cehennemde yanmasýna 
razý olur musun? 

Her þeyin telâfisi vardýr. Ama geçen zaman geri dön-
mez. Demir tavýnda dövülür. Gelecekte dövünmemek için, 
içinde bulunduðun zamanýn kýymetini bilmek gerek. Boþ 
iþlerle mücevher kýymetindeki zamanýný heba etme. Akýllý 
ol. Sana ibret lâzýmsa, bizim hâlimize bak. Kendini kurtar. 
Yaþ elliye yaklaþtý. Aklýmýz ereliden beri sabah ezanýyla 
beraber kalkar iþe koyuluruz. Yatsý ezanýyla ancak eve 
gireriz. Hatta bazý zamanlar gece som savurduðumuzu, 
buðdayý ambara taþýdýðýmýzý bilirsin. Peki bunca çalýþmaya 
karþýlýk ne kazanýyoruz. Annen yamalý fistandan kurtula-
bildi mi? Bir karýþ ne uzadýk, ne kýsaldýk. Ömrümüz geldi 
geçti, sýfýra sýfýr, elde var sýfýr. Yel apardý, sel götürdü. 
Beni doyurmayan bu arazi, dörde bölünürse, hanginizi 
doyurur. Sen benim has oðlumsun. Öðretmenlerin öve öve 
bitiremediði için seni okutalým, dedik. Hem, sen benim 
nazarýmdaki kýymetini herkesten âlâ bilirsin. Bilirsin de 
niye bana yüz ekþitir, kaþ çatarsýn hay civaným. Ben 
senin kötülüðünü ister miyim? Okuyup, kravatlýlar safýna 
katýlasýn, seni adam yerine koysunlar, isterim. Sayende insan 
içinde yüzümüz aðarsýn, isterim. Yol yordam öðrenmeni, 
hükûmet kapýlarýnda itibar görmeni isterim. 

Sana dediklerime kulak ver. Lâzým olmayanýný 
kulaðýnýn arkasýna at, lâzým olanýndan hisse çýkar. Þu Soyka 
Recep, Çorum seferi yapabilmek için Perþembe Pazarý’na 
bizi sabahýn köründe götürür. Ezanla pazar kurulur mu? 
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Mecburen kahveye gireriz. Dýþarýsý ayaz olur, yerler dona 
keser. Dünkü yetme garson önümüze çay kor, ama bin 
bir tafrayla. Bardaðý masaya çarpar gider. Yüzünü ekþitir. 
Onun gözünde biz kimiz; cahil, görgüsüz köylüler. Ya 
aðzýmýz sarýmsak kokar ya ayaðýmýz soðuk kuyu lastiði... 
Belki ekþi ekþi ter kokarýz. Memuru, amiri, mübaþiri, 
hâkimi adam yerine koymaz bizi. Ben, oðlumdan neler 
umarým, benim yiðidim nelerle uðraþýr. Ya duvar diple-
rinde eðleþir ya sýcak vurmuþ koyun gibi aðaç gölgesine 
sýðýnýp roman okur. 

Biz cahiliz ya, zanneder ki babam hepten anlayýþsýzdýr. 
Hiçbir þey sezmez. Ben, bey takýmýnda gördüðüm o 
gizli küçümsemeyi, hatta aþaðýlamayý yüzünde görür de 
kahýrlanmaz mýyým? Ýyiysem de kötüysem de cahilsem de 
görgüsüzsem de ben senin atan deðil miyim? 

Bavulunu kitaplarla dolu gördüm. Koskoca devlet 
onlarý çýkartýp okuttuðuna göre elbet bir bildiði vardýr. 
Daha ötesine benim aklým ermez. Lâkin yiðidim, o 
kitaplarýn hangisi, babaný aþaðýla; her iþlediði iþi limon 
çiðner gibi yüzünü ekþiterek karþýla diyorsa, devletin 
kitabýdýr, ceremesi aðýr olur, deme; hepsini aha þu sobaya 
doldur, bir kibrit çak, tutuþtur gitsin.

Sen þimdi dersin ki: “Babam ikide bir niye bana zalim, 
diye sesleniyor. Ben þuncacýk et parçasý iken, henüz aðzým 
dilim söze çözülmemiþken bana ‘Halim’ ismini kendisi 
vermedi mi? Vebali, ayýbý varsa bunda benim bir dahlim 
var mý?”
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Belli yiðidim, o adý sana ben verdim. Rahmetli Efendi 
Hazretlerinin adýydý. Onun gibi yumuþak huylu, aziz ve 
doðru ol, etrafýna ýþýk saç, diye vermiþtim bu ismi. Þu 
son bir seneyi saymazsak, ismine lâyýk evlât oldun. Gel 
gelelim, iki yýl var ki deðiþtin. Her þeyin en âlâsýný ben 
bilirim hâllerine büründün. Bizi aþaðýlar oldun. Yani 
demem o ki civciv çýktýðý yumurtayý beðenmez oldu. 
Her yüz ekþitiþin, yukarýdan bakýþlarýn benim kaç saat-
lik uykuma mal olur, haberin var mý? Gece boyunca 
paket nasýl boþalýr bilir misin? Zavallý ananý da uykusuz 
býrakýrým üstelik. Aza koruz almaz, çoða koruz dolmaz. 
Anan hep sabrý tavsiye eder. Sana muhabbeti ziyadedir, 
ayýplarýný örtmeye çalýþýr. Benden korkar, murat ettiðini 
söze dökemez. Yani temsildeki misal, katýrlar tepiþirken, 
buzaðý arada telef olur. 

‘Herif, biz onu helâl kazancýmýzla büyüttük. 
Elhamdülillah haram karýþmadý sütüme. Hele sabredelim, 
dua edelim onun için.’ der durur. Hey gafil oðlan, ananýn 
namaz sonu dualarý niye bu kadar uzar oldu, hiç merak 
etmez misin?

Sorarým þimdi sana, bize ettiðin zulüm deðil midir? 
Sana ‘zalim’ dediðim için içerlediðini bilirim. Doðruluðuna 
hiçbir vakit inanmadýðým bu sözle seni yaraladýðýmý 
bilirim. Söylemekten kastým odur ki bu kötü huylarý 
býrakasýn. Anana, babana saygýda kusur etmeyesin. Biz, 
cahil baþýmýzla bu hâllerin kabahatlisi olarak okuduðun 
romanlarý görürüz. Topal Hacýnýn oðlunun, okuldan 
kovulmasýnýn sebebi çizgi romanmýþ diyorlar. Gerçi, senin 
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okuduklarýnda resim yok, ama adý roman deðil mi, ha 
çizgili ha çizgisiz. Þehre okumak için giden ergen, roman 
okudu mu, bir de sinemanýn yolunu belledi mi çekiver 
kuyruðunu gitsin.” 

2

Babam önde, ben arkasýnda caminin avlusuna girdik. 
Caminin kollarýna sýðýnmýþ gibi duran, oluklu kiremit-
leri siyahla yeþil arasý yosun baðlamýþ kurs binasýndan 
uðultular yükseliyordu. Babam, yavaþça kapýyý týklattý. 
Kapý açýldýðýnda, ter kokularýyla karýþmýþ sýcak hava 
yüzümüzü yalayýp geçti. Çocuklarýn ritimli uðultularý 
dalga dalga avluya yayýldý.

Birbirine çaprazlama tahtalar geçirilerek yapýlmýþ 
rahleler üzerinde öne ve arkaya doðru sallanan takkeli 
çocuklar, Kur’ân okuyorlardý. Rahlelerde sallanan baþlar, 
bir an için bize çevrildi, sonra tekrar rahlelerin üzerine 
eðildiler. Kalfalýk makamýna ulaþmýþ iki ergen, duvar 
dibinde sýralanmýþ küçük kýz çocuklara namaz dualarýný 
okutuyorlardý.

Cemal Hafýz, ayakta karþýladý bizi. Bu uzun boylu, 
soluk çehreli, Türkçe’yi Rumeli aðzýyla konuþan genç 
adamýn inanýlmaz bir tesiri vardý köylü üzerinde. Genç, 
yaþlý herkes niye sesini kýsardý onunla konuþurken. 
Babam, ellerini önden kavuþturmuþ, ayakta bekliyor-
du. Hafýzýn oturmamýz hususundaki ýsrarlý tekliflerini, 
“Böyle iyi hocam.” sözleriyle geçiþtiriyordu. Babamý 
ilçeden arazi keþfi için gelen hâkimin huzurunda böyle 
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görmüþtüm sadece. Suskun, saygýlý, ciddî, karþýsýndaki 
otoriteyi kayýtsýz þartsýz kabullenmiþ tavýr... 

Buradaki çocuklar, köyümüzde her gün karþýlaþtýðým, 
su kanallarýnda beraber çimdiðimiz çocuklardý. Bu eski 
bina hoca gelmeden önce içinde saklambaç ve körebe 
oynadýðýmýz yerdi. Yabancý olan, bu sýradan, küf kokulu 
mekâna ciddî ve olaðanüstü bir hava sindiren güzel sesli 
bu adamdý. Bitiþiðimizdeki iki odalý barakada -sözde 
lojmanda- otururdu. Babam, ara sýra sürünün yozunu 
otlatmaya beni gönderirdi. Hoca, aðýlýmýzýn önünden 
camiye doðru gölge gibi süzülürken ben de sürüy-
le kýrlara açýlýrdým. Sabah ezanýný ne kadar dokunaklý 
okurdu. Bu hüzünlü ses, içimde mahiyetini kendimin 
de bilmediði duygular kabartýrdý. Minare hoparlörün-
den dalga dalga yayýlan seslerle önümde belirsiz ufuklar, 
meçhul yarýnlara dair hayaller; dar kasabanýn ötesinde, 
hayalini bile canlandýramadýðým kocaman þehirler geçerdi 
gözlerimin önünden. Kâinatýn sonsuzluðu uzardý alaca 
karanlýkta. Sonsuzluðun sonunu düþünürdüm. Sanki 
evrenin sonsuzluðuna gönderilen birer belgeydi bu içli 
naðmeler. O hâl içre dinlerdim ezaný. Ney üfleyen 
Mevlevî cezbesiyle... Her ezaný dinleyiþimde böyle bir 
sesim olmadýðý için hayýflanýrdým.

“Durum daha önce arz ettiðim gibi Hoca Efendi. Eti 
senin, kemiði benim.” diyordu, babam. 

Cemal Hafýz’ýn uzun ince parmaklý eli omzumda, “Ne 
eti, ne kemiði lâzým bana Kadir Aðam. Bana, onun aklý, 
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irfaný gerek. Duyarým ki, okuduðu mekteplerde sýnýfýný 
baþarýyla geçermiþ. Onca dersin üstesinden gelen böyle 
bir hafýza, böyle bir kavrayýþ, elbette Kur’ân hýfzýnda da 
yüzümüzü kara çýkarmayacaktýr.” 

Duru, derin ve uzun kirpikli mavi gözlerini gözlerime 
dikerek, insaný delip geçen kararlý bakýþlarla “Öyle deðil 
mi, Halim Efendi!” dedikten sonra cevabýmý bekleme-
den, babamýn omzu üzerinden hafif göz kýrpýþý ile tasdik 
etmemi istemesinden sonra içim ýsýnývermiþti hafýza. Âdet 
olduðu üzere önce hafýzýn, sonra babamýn elini öptüm. 

3

Yaklaþtýkça nabzým hýzlanýyor. Ýçimde tatlý bir heye-
can... Kaç yýl oldu gelmeyeli? Dört, yoksa beþ mi? Arada 
bir, inilti ile kömür kamyonlarý geçiyor yanýmýzdan. O 
zaman irkiliyorum. Dikkatli olmalý, çok dikkatli olmalý. 
Yolun iki yanýnda sýralanmýþ aðaçlarýn arasýndan hýzla 
akýyoruz. Açýk camdan içeriye, kavak, söðüt, hatta servi 
serinliði doluyor. Aðaçlarýn sýk dallarýndan süzülen güneþ 
ýþýðý gözlerimi alýyor. Gaza biraz daha yükleniyorum.

“Bu acele ne baba?” diyor Cem. Yüzü endiþeli. “Bana 
yavaþ gitmemi söylersin ama sen beni geçtin ha.” 

Çocuk haklý, ibre neredeyse yüzü geçiyor. Yol ilerde 
virajlý. Hayret, demek o kadar hýz yapýyorum? Oysa hiç 
ses yok merette. Tatil öncesi arabayý yeniledik. Oðlumla 
kýzým çok ýsrar ettiler. Sözde anneleri onlarý desteklemedi. 
Ama alttan alta kanýma girmeyi de ihmal etmedi. “Profesör 
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Hilmi Bey, yeni bir araba almýþ. Ýþ adamý Halûk, eskisini 
karýsýna hediye etmiþ. Aldýðý araba tam yeni modaymýþ.” 
Haným, haftalarca araba modellerini sayýklayýp durdu. Bu 
kadýn bütün bunlarý ne zaman öðrendi yahu? Tabiî, biz 
de Halûk’un arabasýnýn benzerinden aldýk. Sadece renk 
farkýyla... 

Ben yavaþladým. Cem bu sefer de “Hadi ama baba.” 
demeye baþladý. Pencereyi açmýþ, içeri giren rüzgâr gür, 
ýþýklý saçlarýný savuruyor. Muntazam, köþeli yüz. Sýhhatli 
iri vücut. Boy bir seksen beþi çoktan aþtý. Tepemden 
bakýyor kerata. Dar kalça, geniþ omuzlar... Eee, bunlar 
protein çocuklarý... Biz böyle miydik? Kavruk yetiþtik, 
kavruk. Susuz kalmýþ ekin gibi, daha baþaða durmadan... 
Cem patladý, “Hadi ama ihtiyar delikanlý, yavaþ dediy-
sek, kaðnýda yolculuk yapalým demedik ya...” Gözlerimi 
ona çeviriyorum. Gözlerini kýsmýþ, yüzünde bezginlik... 
Biliyorum, köye gitmeyi, gereksiz bir angarya olarak 
görüyorlar. Onlar için, baba hatýrýna katlanýlmasý gere-
ken üç günlük mecburî bir yolculuk bu. Ondan sonra 
ver elini... Gerçi anneleri, “O köyde kimsen kalmadý 
ki Bey, gitmesek olmaz mý?” gibi yoklamalar yaptý ya 
kararlýlýðýmý anlayýnca ýsrar edemedi. Tabi iþin sonunda 
tartýþma çýkarýp Marmaris’ten de olmak var deðil mi?

Kýzýmla annesi arka koltukta. Hiç konuþmuyorlar. 
Belki de uyuyorlar. Kafamý çevirip de bakamýyorum ki... 
Arkadan nihayet hanýmýn sesi duyuldu. “Daha gelmedik 
mi Halim? Ne uzun yolmuþ be!” Cem söze karýþýyor, 
“Bu hýzla gidersek ooo... Öðleyi bulur...” Duruyorum. 
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Direksiyona oðlum geçiyor. Tam köyün sýnýrlarý içerisin-
deyiz. Heyecan yerini garip bir hüzne terk ediyor. Ýþte 
karþýda Nafia binasýnýn su sarnýcý. Kuyudan suyu kovayla 
çeker, hem içerdik hem de hayvanlarý sulardýk. Arka kýsmý 
kalýn, ön tarafý ince bir kerestenin ucuna baðlamýþlardý ipi. 
Ýpin ucuna da kovayý. Kaldýraca benzer aðaç yok olmuþ. 
Yerinde emme basma bir tulumba... 

Yakup Kadri’yi kuyunun baþýnda, þu aðacýn dibin-
de okumuþtum. Sonralarý hafýz da zaman zaman bura-
ya gelirdi. O gelince Nafia binasýnýn bekçisi bizi içeri 
alýrdý. Bu durum çoban arkadaþlarým arasýnda bana 
önemli bir itibar saðlardý. Yoksa o inatçý bekçi, hiçbi-
rimizi tel örgüyle çevrili avluya sokmazdý. Ama Cemal 
Hafýz’ý kuyunun baþýnda gördüðünde hemen yanýmýza 
gelirdi. Adamýn yüzü, kaþlarý, hatta sesi deðiþirdi sanki. 
Torbamda getirdiðim -çoðu ilçe kütüphanesinden ödünç 
alýnmýþ- romanlardan birisini hafýza gizlice verirdim. Serin 
bahçede saatlerce okurduk. Ýhtiyar bekçinin uykusu gelir, 
baþý yavaþ yavaþ öne eðilir, anî tiklerle tekrar doðrulurdu. 
Ben, “Tuz tartmaya baþladý gene.” derdim yavaþça. 
Hafýz, parmaðýný aðzýna götürerek, susmamý iþaret eder-
di. Ýhtiyar, arada bir doðrulur, taburede dimdik otururdu. 
O tavrý, bana tünemiþ tavuklarý çaðrýþtýrýr, kýkýr kýkýr 
gülerdim. O, bana Hafýz olmasa sana yapacaðýmý bilirim, 
der gibi dik dik bakardý. Sýkýntýsý son safhaya ulaþtýðýnda, 
“Hocam be, derin hoca olmuþsun, daha ne okub durun...” 
derdi. Hafýz hiç cevap vermezdi. 

Ben bilirdim ki eðer okuduðu roman Peyami 
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Safa’nýnsa, bu haftaki cuma vaazý Peyami Safa üslûbunda 
olacak. Hey gidi günler hey! Ýlçe kütüphanesinden alýnan 
o romanlar, en çok bir hafta dayanýrdý. Sonra roman 
arama telâþý baþlardý. O ahþap caminin kubbesine -hiç 
deðilse üslûbuyla- misafir olmayan Türk romancýsý veya 
hikâyecisi kaldý mý acaba? Hoca okudukça, ünü çevre 
köylere yayýldý. Vaazlarý dillere destan oldu. Küçücük 
camimiz doldu. Cemaat avlulardan taþtý.

Ana yoldan köyün toprak yoluna döndük. Buradan 
ötesi iki buçuk kilometreydi galiba. Yollar çakýl taþlarla 
dolu. Kuvvetli bir saðanak yaðmýþ olmalý. Üzerindeki 
ince topraðý alýp götürmüþ. Çakýl taþlar yerinde kalmýþ. 
Hayret, yaðmurun etrafta hiçbir olumlu tesiri görülmü-
yor. Tarlalarýn et rengi topraðý þerha þerha çatlamýþ. Otlar 
sararýp kurumaya yüz tutmuþ... Ekinler cýlýz ve kavruk...

Kýzým yüzünü buruþturuyor. Tekerleklerin savurduðu 
tozlar içeriye doluyor. Annesi ona kâðýt mendil vermek-
le meþgul. Ýkisi de mendille aðýzlarýný kapatýyorlar. 
Boðazlarda yalancý bir öksürük, “Lütfen camý kapatýr 
mýsýn babiþko?”

Bu köye ne olmuþ böyle. Sanki zelzele geçirmiþ. 
Avlularýn kerpiç duvarlarý ufalanmýþ. Kýrmýzý toprak dört 
bir yana savrulmuþ. Evlerin dýþ sývalarý kardan yaðmurdan 
aþýnmýþ. Sývanýn altýndaki aðaçlar eti çürümüþ iskelet gibi 
ortaya çýkmýþ. Bir mýsra takýlýyor zihnime: 

“Yavru gitmiþ ýssýz kalmýþ otaðý.” 

Kimindi bu þiir yahu? Oðlum, gözleri kocaman koca-
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man “Efendim, baba.” diyor. Yine yüksek sesle düþündüm 
galiba. “Yok bir þey” diyorum. “Sen söyleme babacýðým, 
bakalým evinizi bulabilecek miyim?” Sesinde zorlama bir 
sevimlilik... Bu oðlan apaçýk beni yemliyor. Camiyi geçin-
ce... Ha iþte burasý. El frenini çekiyor. 

Aman Allah’ým, evimiz bu hâle gelmiþ ha! Kanatlý 
kapýnýn bir kanadý iyice eðilmiþ. Anlaþýlan öbür kanat 
kullanýlýyor. Çünkü diðer kanat, devrilmemesi için 
korumalýða eski keten iple baðlanarak iptal edilmiþ. 
Avlunun duvarlarý yer yer çökmüþ. Ýç kapýyý vuruyor 
oðlum. Ayakta öylece donup kaldým. Boðazýmda bir 
kapak... Konuþmaya cesaretim yok. Kýsa boylu bir adam 
beliriyor kapýda. En az ev kadar harabe. Kýrçýl, kirli sakal-
dan yüzü görünmüyor. Yüz ifadesi de bir þey söyleyemi-
yor hâliyle. Kuþkulu gözlerle bizi tek tek süzüyor. Ben 
konuþmayýnca oðlum alýyor sözü: 

“Bey amca, burasý babamýn doðup büyüdüðü ev. 
Gezmemize izin verir misiniz?” Adamýn tavýrlarý deðiþiyor. 
Ýlk aklýna gelen þey baþýndaki örme takkeyi eline almak 
oluyor. Anlamsýz bir telâþ içinde çýrpýnýp duruyor. 
Anlaþýlmaz boðuk seslerle bir þeyler anlatmak istiyor. 

“Emrullah Aða dedi ki burada oturun, hem oturun 
hem de eve sahip çýkýn.” 

Ýçeriden nezleli, üstelik son derece tiz bir kadýn sesi 
geliyor. Sonra o da kapýya çýkýyor. Yüzünde kocaman 
siyah bir leke... Sað yanaðýný boydan boya kaplamýþ. Kanlý 



Gül Manzaralı Pencereler18

gözler... Kenarlarý çapaklý. Üzerindeki basma elbisesi çok 
kirli ve yer yer yýrtýlmýþ. Kýzým ve karým mendilleri tekrar 
burunlarýna götürüyorlar.

Kapýdan girdiðimizde keskin bir küf kokusu karþýlýyor 
bizi. Çardak tahtalarý çürümüþ. Yazlarý, babam evde 
olmadýðý zamanlar kitaplarýmý burada okurdum. Etraf 
daðýnýk... Duvarlarda nokta nokta yað ve çamur lekeleri. 
Aman Allah’ým, burada nasýl yaþanýr. Annem, o tahtalarý her 
hafta ovardý. Kendimi dýþarý zor atýyorum. Kesilip, duvarýn 
dibine istiflenmiþ ceviz dallarý... Baktýðýmý anlayýnca daha 
da telâþlanýyor yaþlý adam. Yine izaha giriþiyor:

“Cevizin bir tarafý kurumuþtu da Bey, biz de heba 
olmasýn diye þey ettik...” 

Ýhtiyar adam, kesilen yemyeþil uç dallara bakarak 
yalan söylüyor. 

Binek taþý yerinde duruyor. Babam hep onun üzerine 
otururdu. En çok efkârlý anlarýnda mý otururdu acaba? 
Annem öldüðünde de oraya oturmuþtu. Kadýnlar þurada, 
dýþ ambarýn önünde, banma kazanlarýnda yýkama suyu-
nu ýsýtmýþlardý. O gün dünya baþýma yýkýlmýþtý. Artýk 
annem yoktu ha? O þefkatli bakýþlar yoktu. O bal rengi 
gözlerin desteði yoktu arkamda. Babam sakin, ama baþý 
ellerinin arasýnda öylece oturuyordu. Oysa babamdan 
daha baþka tavýrlar beklerdim. Duygulu, coþkulu ve 
kýrýlgan bir adamdý babam. Göz göze gelmiþtik. Baþka 
türlü bakýyordu. Boþ, çaresiz ve aldýrmaz bakýþlar. Her 
þeyden vaz geçmiþ, acý eþiðini çoktan aþmýþ gibiydi. 
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Ergenlikten sonra babama ilk defa sarýlmýþtým. Ne kadar 
zayýftý. Kollarýmýn arasýnda, bir kucak kemik yýðýný derin 
hýçkýrýklarla sarsýlýyordu. Annem öldükten sonra sadece 
altý ay yaþamýþtý. 

Baba “Zalým”’ýn geldi. Oðlun geldi. Boynu kravatlýlar 
arasýna katýlmamý isterdin ya hani... Onlarýn çoðu zalým 
oðlundan emir alýyorlar. Yüzü yine ekþi, yüzü yine bulut-
lu oðlunun. Ama bu sefer seni protesto amacý taþýmýyor 
bu. Bu, sana olan sevgisinin, minnetinin ve piþmanlýðýnýn 
burukluðu. 

Anam, güzel anam. Senin dualarýna o kadar çok 
ihtiyaç duyuyorum ki... Þimdi gurbete giderken arkama 
bakýr kaptan suyu kim dökecek? Buraya gelirken hayatýn 
gerçeðini nasýl da unutmuþum. Acelemin, heyecanýmýn 
sebebi neydi? Seni, sedirin üzerinde oturuyor bulacaðýmý 
mý zannediyordum? Saçlarýn aðarmýþ, beyaz saz benzinde 
çilelerin imzalarý... Sabýr timsali duruþ...

– Oðlum döndün demek? 

– Döndüm ya... Böyle olacaðýný bilsem gider miydim 
hiç?

Gitti, ama seni hiç unutmadý oðlun ana. Konferanslarýn 
uðultularýnda sen vardýn. Masum çocuk aðlayýþlarýnda 
sen... Þiirlerin, þarkýlarýn ruhunda sen... Ah anam, ne has-
retler, ne acýlar çekti bu oðlun. Dünyanýn dört bir yanýna 
savrulup durdu. O þehirden o þehire... O ülkeden o ülke-
ye. Ama sizleri de gönlünde beraber taþýyarak... Tuna’nýn 
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coþkun sularýnda senin gözyaþlarýný gördü oðlun. Bakýr 
kýrmýzýsý akþamlarýn hüznünü senin þefkat dolu bakýþlarýný 
hatýrlayarak yendi. Baþarýlarýnda senin dualarýnýn izlerini 
gördü. Ümitsizliklerinde senin öðrettiðin dualara sýðýndý. 
(Hangi arif gönül söylemiþse) Bir dörtlük, bir mâni, gön-
lümün en saf, en billûr tarafýnda sedefler içine yazýldý. 
Senin çeyizlik bohçandaki ince nakýþlar gibi iþlendi, en 
müstesna yerlerde saklandý anam. 

Ana baþta taç imiþ
Her derde ilâç imiþ
Bir evlât pîr olsa da
Anaya muhtaç imiþ. 

Takke düþtü, kel göründü. Sen gidince, baþýmdan 
tacým düþmedi sadece. Çýrýlçýplak kaldým, anne! Kýzgýn 
bir çölün ortasýnda... Savunmasýz, sevgisiz...

Kýzým koluma giriyor. Âdeta sürüklüyor beni. “Þuraya 
oturalým, babacýðým. Nasýlsýn babacýðým? Yüzün bembe-
yaz, tansiyonun düþmüþ olmasýn?” Bu sefer sesi çýkarsýz, 
riyasýz. Oysa her kola girmelerin, sürtünmelerin arkasýnda 
hep bir talep gizlidir. Ama þimdi gerçekten endiþeli. 

“Ýyiyim kýzým, yok bir þeyim.”

Köyün ortasýnda, çöldeki vaha sevimliliði ile gülüm-
seyen sýk çam aðaçlarý. Burasý, Cemal Hafýz’ýn mezarý. 
Köydeki periþanlýðýn aksine bir hayli bakýmlý. Giriþte 
bir kitabe... Hasan oðlu Cemal K... DOÐUM 1931 
ÖLÜM 1969... Ruhuna... Banklara oturuyoruz. Ýlk çamý 
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buraya rahmetli dikmiþti. Mavi gözleri hep uzakla-
ra dalardý. Bazen kirpik uçlarý buðulanýr mýydý ne? 
Güneþ ýþýðý, yakamozlanýrdý göz kapaklarýnda. “Bizim 
Kýrcali’de...” diye baþlayan cümleleri; özlemin, ümit-
siz bir kaybedilmiþliðin türküsünü çaðýrýr gibiydi. O 
Kýrcali’yi anlatýrken, Ýnegöl Daðlarý’nýn çam uðultularý 
deðerdi kulaklarýma. Serin esintiler... Borudan oluðuna 
fýþkýran berrak sular canlanýrdý hayalimde. Saçlarý belik-
li, mavi gözlü bir Rumeli dilberi elinde kovalarla suya 
giderdi. O endam ne öyle... Tam hafýzýn dengi. Hafýzýn 
hüzünlü bakýþlarýnýn arkasýnda böyle bir dilberin sevdasý 
mý yatýyordu acaba? Her evlendirilme teklifini usta 
manevralarla savuþturan hafýzýn bu tavrý, muhayyilemde 
kurduðum sevda macerasýný gerçeklik mesabesine yük-
seltirdi. “Çam olmadan olmaz civaným. Çam demek can 
demektir.” Sonra gözlerini alabildiðine uzayýp giden boz 
renkli kel tepelere dikerdi. Aðladý, aðlayacak... Ben bilir-
dim ki hafýz, hayalinde bu sevimsiz tepeleri yeþilin bütün 
tonlarýna boyayarak, yeþilin en koyusunun dibine baðdaþ 
kurup oturur. Hem de Kýrcali’de...

Annemle babamý kaybettiðimde tesellim hafýz 
olmuþtu. Yumuþak sesi ile ölümün hikmetlerini anlatma-
ya çalýþmýþtý. Yanan yüreðime birazcýk olsun su serpmiþti. 
Sonra hastalandý. Biraz hastanede yattý. Ýyileþti. Bir sabah 
nöbetçi öðretmen yemekhanede adýmý haykýrýyordu. O 
zamanlar yatýlý okuldayým. Bana telefon gelmiþ, hem de 
acil... Telefonda muhtarýn titreyen sesi: 

“Cemal Hafýz’ý kaybettik.” diyordu. 
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Okuldan izin almadan düþmüþtüm yola. Tam kefenle-
nirken yetiþmiþtim. Herkes aðlýyordu. Muhtarla son defa 
üzerine eðilmiþtik. Simsiyah sakalý, sýrma saçlarý, beyaz 
kefenin üzerine serilmiþ, yüzünde beni okula uðurlarken 
olduðu gibi buruk bir gülümseme vardý. Muhtar, alnýna 
düþen perçemini sývazlayýp inlemiþti:

“Hafýz, bu kara sakal bu kefene yakýþmýyor! Ölüm 
senden çok bana yakýþýrdý.” 

Beyaz sakallarýndan aþaðý gözyaþlarý süzülmüþtü. 
Kalabalýkta bir kýmýldanma, feryatlar... Bu cemaati kim 
teselli edebilir? Hafýz olsa söyleyecek sözü olurdu. 

Karým elimi tutuyor. 

“Kim bu Cemal K... Halim?” 

“Kim mi?” O... diyorum; gerisi gelmiyor. 

O, senin bana hayran olmaný saðlayan adamdýr, desem 
anlar mý? Sonra açýklasam, bana Arap harflerini, Kur’ân 
okumayý öðreten adam... Sonra, Osmanlýca’yý öðrenmemi 
teþvik eden, yazmayý, vezinleri öðreten adamdýr, desem... 
Edebiyat Fakültesine baþladýðýmýzda, hiç biriniz Osmanlýca’yý 
bilmiyordunuz hani... Daha ilk yýl bu bilgime hepiniz hay-
ran kalmýþtýnýz. Hocalarýn gözdesi olmuþtum. Sen, o zaman-
lar çok kibirliydin. Taþralý kýyafetlerime bakýp, istihza ile 
gülümserdin. Yakýnlarýma oturmaya tenezzül bile etmez-
din. Kalkýk küçük burnun havada, derin yeþil gözlerinde 
pýrýltýlarla uzaklaþýrdýn yanýmdan. Hani ilk sýnav sonuçlarý 
geldiðinde ayaklarýn yere basmýþtý. Katý bir karamsarlýða 
kapýlmýþtýn. Birçoklarý gibi sen de Osmanlýca yüzünden ced-
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dinin arkasýndan lânetler yaðdýrarak fakülteyi býrakabilirdin. 
Koltuðunun altýnda kitaplarla gelmiþtin. Öyle ya iyileþecek 
hastanýn doktor ayaðýna gelirmiþ. Sen yanýma gelmiþtin. 
Birlikte çalýþmayý teklif etmiþtim. Omuzlarýna þelâle gibi 
dökülen kumral saçlarýnda ýþýklar oynaþýyordu. Yeþil 
bakýþlarýn, baharýn bütün yeþil tonlarýný taþýmýþtý karþýma. 
Yalvarýyordu âciz gözlerin... Öyle baþlamýþtý yakýnlýðýmýz, 
desem... Boþ ver. Sýrasý deðil þimdi.

Kulaklarýmda çocuk uðultularý. Rahlelerin üzerine 
eðilmiþ masum bakýþlar. Ter kokularý... Hafýz’ýn yanýk sesi. 
Ferkab’dayým “Elem neþrahleke sadrek...” diye baþlýyorum. 
Yanlýþsýz bitirirsem, örme takkemi alýp kaçacaklar. Dün 
yanýldým. Karýþtýrdým. Kalfalarýn hevesleri kursaklarýnda 
kaldý. Bitiriyorum. “Fe iza feraðte fensab ve ilâ Rabbike fer-
kab.” Neþeli bir çýðlýk kopuyor. Hep bir aðýzdan baðýrýyor-
lar, “Tacýný al da pek kaç!” Takkem avuçlanýyor. Yüzümde 
bir mahcubiyet... O ne? Tacýmý alan çocuklar tekrar kapýdan 
içeri giriyorlar. Bizim eve ne çabuk gidip de geldi bunlar. 
Müjdeliklerini ne zaman aldýlar? Arkalarýndan babam giri-
yor. Kucaðýnda kocaman bir tepsi. Annemin elinde sepet... 
Kurs çocuklarý çýðlýk çýðlýk... Annemle babam, Ferkab’da 
olduðumu bildiklerinden hazýrlýk yapmýþlar. Annem, Hoca 
Efendi için ördüðü tiftik yününden çoraplarý hediye ediyor. 
Babam çocuklara bozuk para daðýtýyor. Baklavalar, mey-
veler, patlamýþ mýsýr... Tam bir þenlik havasý. Babamýn 
bakýþlarýnda bir gurur... 

“Bu kadar çabuk ha...” diye baþýný saða sola sallarken 
“Maþallah maþallah” diyor. Annem, “Darýsý hatim indir-
meye Halim’im.”diye sýrtýmý okþuyor. 
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Ah, nerede o günlerin samimî ruhu? Sayýn, Halim 
Akyüz! Eski edebiyat senden sorulur deðil mi? Tartýþmasýz 
otorite. Bölüm baþkanlýðý, dekanlýk derken.... O soðuk 
ödül törenleri, çýkar iliþkileri, çeteleþmeler... Birbirini 
yemlemeler. Borçlanmalar, borçlandýrmalar... Sahte kah-
kahalar... Kadeh þýkýrtýlarý... Balolar, çaça dansý... Ayný 
gece baþlatýlýp tüketilen aþklar...

Leman, elimi biraz daha sýkýyor, “Halim, tatildeyiz 
güya ne yapýyorsun? Neþelen biraz!” 

Gözlerim nemli mi acaba? Çocuklarýn yanýnda olmaz 
ki caným. Ýhtiyarlýyoruz galiba. Zayýflýk bu. Koskoca rek-
törü böyle görseler... Gülümsemeye çalýþýyorum. Kýzýmla 
oðlum çamlara yaslanmýþ etrafý seyrediyorlar. El iþareti ile 
çaðýrýyorum. Önemli bir þeyler söyleyeceðimi anlýyorlar. 
Üçü de gözümün içine bakýyor. 

“Çocuklar,” diyorum, sesim titriyor. Sesime hâkim 
olmaya çalýþarak tekrar deniyorum.  “Çocuklar hak vaki 
olduðunda beni þuraya yatýrýn!” 

Kýzýmýn mavi gözlerinde zerrecikler uçuþuyor. 
Dudaklarý titriyor. Dokunsan, kendini koyuverecek. 
Oðlumun uzun boynundaki gýrtlaðýn tümseði gidip 
geliyor. Yutkunuyor. Siyah, kadife gözleri yüzümde. 
Ölebileceðimin ilk defa ayýrdýna varýyor belki. Haným 
yerinden hýþýmla doðruluyor: 

“Aðzýndan yel alsýn Halim! Ne diyorsun sen!...”
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Büyükleri Anlamıyorum

Derste öðretmenim parmaðý ile iþaret etti. Önce 
anlamamýþtým. O, yerinden kalktý. “Gel yavrum, sana 
söylüyorum.” dedi. 

Beni çaðýrdýðýný anlasam, hiç durur muydum? Yanýna 
koþtum. 

– Buyurun öðretmenim. 

– Koþ acilen babaný çaðýr, iþi varsa da býrakýp gelsin. 

Uça ese okulun bahçe duvarýndan atladým. Çünkü 
öðretmenim “acilen” dedi. Bahçe kapýsýna gitmek ne de 
olsa zaman kaybý. 

Babamý, evimizin önünde, odun yarmak için koydu-
ðumuz kütüðün üzerinde otururken buldum. Çok yal-
varmama raðmen bana vermeye kýyamadýðý çakýsý ile ýlgýn 
dalýný yontuyordu. Demek gene caný fena sýkýlýyordu. 
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Çünkü babam, annemle kavga ettiklerinde hep böyle 
yapardý. Durup dinlenmeden çöp yontardý. Etraf 
kýymýklarla dolardý. Bir de sigarasý bitince yapardý bunu. 
Oyalanmak, sigarayý unutturuyormuþ. Annem: 

“Zýkkým içesi, o zehire onca parayý vereceðine eve bir 
þeyler alsa ya...” deyip duruyor. 

Tabi yüzüne söyleyemiyor da arkasýndan verip 
veriþtiriyor. Ýçimden dualar ettim ki inþallah babamýn, 
sigarasý bitmiþtir. Çünkü biz, (ben ve kardeþlerim) onlarýn 
kavga etmesini istemiyoruz.

– Baba, dedim, baþýný kaldýrýp baktý. Yine çöp 
yontmayý sürdürdü. Boðazýmý temizleyip: 

– Baba, öðretmen seni acilen okula çaðýrýyor.

Durdu.

– Öðretmen beni neydecekmiþ ki? 

Omuzlarýmý silktim. Babam, yüzüme sert sert baktý.

– Ulan bir herze karýþtýrmasan, öðretmenin benimle 
ne iþi olur.

Çakýsýný kapatýp kýlýfýna yerleþtirdi. 

– Gidek, bakalým.” dedi. 

Ýçime bir kurt düþtü ki ne kurt... Gerçekten farkýnda 
olmadýðým bir suç iþlemiþ olabilir miyim? 

Öðretmenimle babam uzun uzun konuþtular. Hâlâ 
içimde bir sýkýntý. Ya beni babama þikâyet ediyorsa. Ya 
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dün sapanýmla attýðým taþ... Olabilir mi? Ya ben oyuna 
daldýðýmda otlattýðým koyunlar komþularýn tarlalarýna 
zarar vermiþse? Ya öðretmenim babama derslerime yete-
rince çalýþmadýðýmý söylerse! 

“Suçum yok benim.” derim. “Kardeþim defterleri-
mi...” Yok... derim ki... Niye korkacak mýþým, her þeyi 
açýk açýk anlatýrým. “Koyunlarýn ardýnda bu kadar zaman 
bulabiliyorum öðretmenim. Güneþ kavuþunca da pek 
erken kararýyor. Çalýþmak istiyorum, ama görünmüyor 
ki...” derim, aynen böyle söylerim. 

Neyse ki babam, öðretmenin odasýndan neþeli çýktý. 
Burada kalýrsam, ortaokulda baþarýlý olamazmýþým. 
Öðretmenimiz, hepimize birden yetiþemiyormuþ. Hem 
beþ sýnýf bir arada iyi deðilmiþ. Geç kalýnmadan çýkar 
bir yol bulunmalýymýþ. Öbürlerinin arasýnda heba olur 
gidersem, yazýk olurmuþ. Belli ki öðretmenim beni 
babama çok övmüþ. Bugünlerde o, yüzüme tuhaf tuhaf 
bakýyor. Bazen kendi kendine konuþuyor. Bir gözünü 
güneþe bakar gibi kýsýp mýrýl mýrýl hesaplar yapýyor. 
Zannediyor ki mýrýldandýklarý duyulmuyor. Elini dizinde 
þaplatýp:

“Okutmalý be... Tabii okutmalý. Canýna yandýðýmýn 
dünyasýnda o bari kendisini kurtarsýn.” 

Babam, sabahýn erken saatinde beni yanýna çaðýrdý. 
Bugünlerde hiç kýzgýn davranmýyor. Sesi pek mülâyim-
ceydi. Ben merdiveni tuttum, o tavanda asýlý büyük sepeti 
indirdi. Ýçinden en güzellerini seçip, kuru kayýsý verdi 
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bana. “Aferin Kötüce.” dedi. Herhâlde zayýf olduðum için 
“Kötüce” diyor.

Bizim kýymetli yiyeceklerimiz o kocaman sepette 
tavana asýlý durur. Bayramlarda annem merdivenle onu 
indirir, bize tatlý yiyecekler verir. Bayram olmadýðý hâlde 
babamýn sepeti indirmesine çok sevindim.

Rasimlerin her þeyleri tel dolaplarýnda ve sandýklarýn-
da. Arkadaþým istediði zaman onlarý açýp, canýnýn çektiðini 
yiyormuþ. Keþke bizim de öyle olsaydý. Hem onlarýn trak-
törleri de var, kocaman kocaman tarlalarý var, davarlarý, 
çok çok inekleri var. Bizim bir ineðimiz var. Canýmýz 
süt içmek istiyor da annem vermiyor. Tereyaðý, peynir 
yapacakmýþ. “Sütü içip bitirirseniz kýþýn ne yeriz.” diyor.

Ha, ne diyordum? Akþam babamla annem konuþtular. 
Babam beni okutacakmýþ. “Gidebildiði yere kadar okutu-
rum.” diyor. 

Annemin ne demek istediðini anlayamadým: 

– Kedinin seðirtmesi samanlýða kadar, dedi. 

Babam kýzdý annemin bu sözüne. 

– Seninle hiçbir þey yapýlmaz. Sen adamýn hevesini 
kursaðýnda býrakýrsýn zaten, dedi.

Annem: 

– Tamam tamam okusun bakalým. Aman, çamýn 
sýkýndan seyreði iyiymiþ derler. Hiç deðilse baþýmdan biri-
si eksik olur, diye sözü baðladý. 
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Kavga etmediler. Ýçimden, neþeli türküler çaðýrasým 
geldi.

Beni anneannemlerin yanýna, onlarýn köyündeki bü    
yük okula göndermeyi kararlaþtýrdýlar. Orada her sýný-
fýn ayrý ayrý öðretmeni varmýþ. Bizim okulumuz gibi bir 
öðretmen deðil, o okulda tam beþ öðretmen ders veriyor-
muþ.

Büyük okula gideceðim için çok sevindim. Yataðýmda 
uzun zaman uyuyamadým. Uyuyunca da güzel rüyalar 
gördüm. Ustalar, evimizin toprak zeminine pýrýl pýrýl 
taban tahtalarý çaktý. Üzerlerine renk renk kilimler ser-
dik. Ýçinde çeþit çeþit yiyecekler olan tel dolabýmýz vardý 
köþede. Babam traktör aldý. Beni koltuðuna oturttu. 
Nereden, nasýl gelmiþse yýrtýk lastik ayakkabýlarýmýn 
yerinde pýrýl pýrýl iskarpinler vardý. Çeþit çeþit meyve 
aðaçlarýyla dolu bahçemizde arkadaþlarýmla oynarken 
annem uyandýrdý. Öyle kýzdým ki...

Öðretmenim, kara kaplý, kocaman defterlerden 
kâðýtlara bir þeyler yazdý. Nüfus cüzdanýmý zarfa koyup 
elime verdi. “Zarfý cebine koy, sakýn düþürme.” dedi. 
Elindeki kaðýtlarý yuvarladý. Üzerlerine paket lastiði taktý. 
Bir de mektup yazdý. “Bunlarý öðretmenlerine vermeyi 
unutma.” dedi. Öðretmenimin elini öpmem gerektiðini 
biliyordum. Ellerine bakakaldým. Utandým ya da çekin-
dim. Koskoca öðretmen, çekinmez mi insan? Ellerimi 
ellerine uzatamadým. Yürüdüm. Öðretmenim çok güzeldi. 
Çok iyiydi. Saçlarýnda ýþýklar yanýp sönerdi. Gözlerinin 
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içinde akþam yýldýzý parlardý sanki. Nasýl anlatsam; boyu 
kapýmýzýn önündeki viþne fidanýna benzerdi, ince ve uzun. 
Döndüm. Arkamdan gülümseyerek bakýyordu. Büyüklerin 
ellerini öpmeden gitmek ayýptý, biliyorum. Korkaklýðýma 
kýzdým. Baþýmý yere eðip koþtum, ellerine sarýldým. “Gidip 
dönmemek, gelip görmemek var.” deðil mi?

Yüzümü ellerinin arasýna aldý öðretmenim. Cebinden 
mendilini çýkarýp gözlerini sildi. Bana aðlýyor gibi geldi 
sanki. Ben, ona hiçbir kötülük yapmadým ki... Þu büyük-
leri hiç anlamýyorum. Canlarý yanmadýðý hâlde niye 
aðlarlar bilmem. Baþýmý okþadý. “Sen, akýllý çocuksun, 
senin büyük adam olmaný isterim. Ayrýlýðýmýz bunun 
için.” dedi.

Eve gidip çantamý hazýrladým. Çantamý annem bran-
da bezinden dikti. Kitaplarýmý koydum, defterlerimi, 
kalemlerimi, cetvelimi koydum gene de yer kaldý çantam-
da. Böyle bir çanta diktiði için anneme teþekkür ettim. 
Anacýðým azýðýmý da hazýrlamýþ, yolda acýkýrým diye. 
Babam elime bir de sopa verdi. Yolda çoban köpeklerine 
rastlarsam, sahiplerine seslenmeliymiþim.

Evden çýktýðýmda çantam hafifti. Yarým saat geç-
meden aðýrlýðýna þaþýp kaldým. Terlemeye bile baþladým. 
Bir aðacýn dibinde biraz dinlendim. Ama duracak zaman 
deðildi. Ayaklarým gidecekleri yere bir an önce ulaþmak 
için sabýrsýzlanýyordu. Yola koyuldum. Patika yolun iki 
yaný baþaða durmuþ yeþil buðdaylarla kaplýydý. Ekine 
rüzgâr düþünce, tarlalar deniz gibi dalgalanýrdý boydan 
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boya. Çalýlarýn arasýndan kýr kuþlarýnýn þarkýlarý geli-
yordu kulaðýma. Yuvalarýný bulup, yumurtalarýný ince-
lemek geçti içimden. Sonra öðretmenimin söyledikleri 
aklýma geldi. Ýyi ve merhametli çocuklar kuþ yuvalarýna 
dokunmazmýþ. Ben, merhametsiz olmak istemiyorum. 
Kötü çocuk olmak istemiyorum.

Hem acele etmeliyim. Dedemlerin bahçesindeki dut 
aðaçlarý beni bekliyor. Beyaz dutlar, mor dutlar, kara dut-
lar... Kara dutun kýrmýzý boyasý kolumdan aþaðý akacaktý. 
Aðzýmý, yüzümü kýzýla boyayacaktý, kan gibi. Köyümüzde 
böyle dutlar hiç yok. Selim amcanýn bahçesinde beyaz bir 
dut var. Dallarý yola sarkýyor. Biz Rasim’le duvara çýkýp 
yemeye çalýþýyoruz. Selim amca görürse çok kýzýyor. 
Kovalýyor bizi. Bunda kýzacak ne var, anlamýyorum. 
Gelsinler, dedem dut aðaçlarýndan istedikleri kadar yeme-
lerine izin verir. Hatta o, komþularýný kendisi çaðýrýyor 
dut yesinler diye.

Hem dedemin avlusu çok geniþ biliyor musunuz? Hele 
oraya bir varayým, çardaðýn altýna sakladýðým topacýmý 
çýkarýp yoruluncaya kadar çevireceðim. Sonra büyükleri-
min iþlerine yardým edeceðim. Dedem sakalý beyazladýðý 
için odunlarý iyi kesemiyor. Bana geçen yaz dedi ki: 

“Aslan oðlum, sen benden kuvvetlisin. Bak odun bir 
vuruþta kýrýldý.” 

Sonra onlarýn hayvanlarý da çok. Ýki tane de atlarý var. 
Dedem onlara fazla yaklaþmama izin vermiyor. O, atlarýný 
sulasýn, ben de tosunlarý... Dedem, beni bahçe sulamaya 



Gül Manzaralı Pencereler32

da götürür. Belki birlikte bað belleriz. Bahçenin çitlerini 
yenileriz. O, bana hiç kýzmaz. Oðlu olmamýþ ya onun, 
bu yüzden erkek çocuklarý severmiþ. Birlikte hep güleriz. 
Dedem, kah kah ses çýkarýyor gülerken. Hele kýþ bir gel-
sin, bana gene o güzel masallarýný anlatýr. Bu kadar çok 
masalý nasýl öðrendi acaba?

Yeni yataðýmda tek baþýma yatarým artýk. Kocaman 
yatak... Yuvarlana yuvarlana yatarým. Biz üç kardeþimle 
bir yatakta yatýyoruz. Baþka yataðýmýz yok. Keþke bir 
yataðýmýz daha olsaydý. Parasý olsaydý, babam alacaktý. Suç 
zengin amcalarda, babamý çalýþsýn diye tuðla fabrikasýna 
çaðýrmadýlar. Anneannem yataðýmý sofadaki büyük pen-
cerenin önüne serer inþallah. Keþke orada yatýrsalar beni. 
Oradan gökyüzündeki yýldýzlarý seyretmeyi çok sevi-
yorum. En güzeli de anneannemle dedemin hiç kavga 
etmemeleri.

Annemin babama kýzmalarýný, babamýn gecenin 
bir vakti onu dövmesini görmeyeceðim. Ama annem 
aðladýðýnda ona kim sarýlacak? Annem neden bu kadar 
sinirli? Bizim her þeyimize kýzýyor. Kardeþlerim çok yara-
maz. Küçücük evimizde akþama kadar koþuyorlar. Annem 
onlarý dövüyor. Ben en büyüðüm ya niye kardeþlerime 
sahip olmuyorum diye kýzýyor bana da. Sakin oturduðum 
için “ahmak” diyor bana. Galiba, ahmak olmak yaramaz 
olmaktan daha iyi. Kýzdýðýnda annem: 

– Kara tahtalara gelin inþallah. Kýran giresiceler, üç 
deðil beþ deðil, dayanacak iþ deðil... diye söyleniyor. 
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Yirmi gün önce Hakký dede öldü. Onu kara tahtaya 
yatýrýp yýkadýlar. Anneme sordum ki: 

– Hakký dede gibi bizi de kara tahtaya yatýrýp yýkasalar 
sinirin geçer mi anneciðim? Annem, kardeþlerimi toplayýp 
bize sarýldý. Babam dövmemiþti ama yine de aðladý. 

– Beni affedin, kadersiz kuzularým, dedi. Niye öyle 
söyledi anlamadým. Annem bize hiç kötülük etmedi ki... 
Anneler kötü olmaz ki...

Anneannemlerin kileri hep dolu olur. Biliyor musu-
nuz o çok güzel yemek yapar. Yemeklerini bir yeseniz 
oo... Her zaman deðil, ama arada bir anneannem de 
sinirlenir. Ama bana hiç kýzmaz. Uysal yavrum diye sever 
beni. Yalnýz babamý sevmiyor.

“Sünepe herif, kýzý heder etti.” diyor. Benim babam 
sünepe deðil ki... Sünepenin ne olduðunu bilmiyorum 
ben. Ama babam o dediðinden deðil. Pazýlarý çok iri 
babamýn. Çok kuvvetli o. Beni tek koluyla omzuna otur-
tabiliyor. Biraz daha büyüyünce anneanneme, babama 
“sünepe” deme, diyeceðim.

Güneþ kavuþurken, dedemlerin çift kanatlý bahçe 
kapýsýný açtým. Küçük teyzemle anneannem tandýrda yufka 
açýyorlardý. Piþen ekmeðin kokusu burnuma kadar geldi. 
Koþtum, anneanneme sarýldým. Sonra teyzem kucaklayýp 
öptü beni. Anneannem çantayý görünce sordu:

– Okulun yok mu? Neden çantaný getirdin?

– Babam beni ortaokula yazdýracakmýþ. Bizim köyde-
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ki okulda okursam, ortaokulu baþaramazmýþým. Burada, 
sizin büyük okulda okuyacaðým, dedim.

– Cehennemin dibinde oku! Benim bu yaþtan sonra 
çocuk bakacak hâlim mi var?

Çantam omzumdan yere düþtü. Olduðum yere çökü-
verdim. Kimse görmedi, ama kara dutun altýnda çok 
aðladým. Herhâlde beni kimse istemiyor...
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Suçlu

On beþ dakikalýk teneffüstü. Tam önümde saygý ile 
durdu. Ceketini düðmeledi. Mahcup bir ses tonu ile:

– Konuþabilir miyiz hocam, dedi.

– Konuþalým, dedim.

Koridordaki çiçeklerin ortasýna doðru yürüdü. Konu-
þulacaklarý kimsenin duyamayacaðýndan emin olduktan 
sonra durdu. Onu takip ettim. Kalýn kaþlarý altýndaki 
küçük kara gözleri ýþýl ýþýldý. Derslerde parmaðý sürekli 
havadaydý. Ýstekliydi, azimliydi, cesurdu.

Abartýlmýþ saygý gösterilerinden hoþlanmadýðým 
hâl  de, onun ceket düðmeleme ile baþlayýp, öne kavuþturu-
larak baðlanan ellerle temaþaya dönüþen, baþýn hafifçe saða 
doðru düþürülmesi ile de dalkavukluða varan tavýrlarýný 
yadýrgamadým. Çünkü o Serkan’dý. Ona sonsuz itimadým 
vardý. Kiþilerin birbirlerine saygýlý olmalarý gerektiði 
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hususundaki telkinlerim demek ki farklý yorumlanýyordu. 
Belki de benim ifade ediþimde bir noksanlýk vardý.

Yutkundu:

– Hocam, pazartesi güne kadar paraya ihtiyacým var, 
dedi.

O gün çarþambaydý. Beþ günlüðüne benden borç 
istiyordu. Cebimdeki telefon faturasý için ayýrdýðým son 
paramý çýkarýp verdim. Çocuk maðdur olmamalýydý. Ben, 
aybaþýna kadar rahatlýkla para bulabilirdim. Sevindi. 
Yüzü parladý. Koþar adýmlarla sýnýfýna yöneldi.

Aradan üç pazartesi geçti, Serkan borcunu ödemedi. 
Derslerde yine parmaðý havadaydý, fakat onun ateþ böceði 
gibi pýrýl pýrýl gözleri ile temas etmek mümkün olmu-
yordu. Gözleri hep yerdeydi. Söz aldýðýnda da yüzüme 
bakmýyordu.

Alacaðýmý gözden çýkarmýþtým. Keþke parayý alýp 
gelse; ben de münasip sözlerle zaten fazla olmayan 
meblâðý ona baðýþlamanýn bir yolunu bulsaydým.

Yine bir teneffüste Serkan yanýma yaklaþtý. Bu sefer 
sadece önü düðmeliydi. Kayýtsýzdý:

– Parayý temin edemedim hocam, dedi.

Tavrýný beðenmiþtim:

– Önemli deðil, dedim. Yürüdüm. O, önüme geçti:

– Babam, para vermiyor hocam. Sabah akþam içiyor. 
Para isteyince de kýzýyor.
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Tekrar:

– Aldýrma, eline geçtiðinde verirsin, dedim.

Ama içim rahat etmedi. Hayalimde bir aile dramý 
canlandý. Bu çocuk için bir þeyler yapmak lâzýmdý. O 
günlerde biraz borçlanmýþtým. Yine de yapabileceðim bir 
þeyler olmalýydý. Gelirimi, giderimi hesapladým. Okulun 
yemekhanesinden onun iki aylýk yemek giderlerini üstle-
nebilirdim. Bulduðum geçici çözümden memnun, müdür 
yardýmcýsýnýn odasýna gittim. Durumu özetledim. Borç 
verdiðimi söylemedim. Müdür yardýmcýsý:

– Ýsabet olmuþ hocam. Çocuk geçen gün benden borç 
aldý. Zamaný epey geçtiði hâlde ödeyemedi.

– Yaa, dedim gayri ihtiyari. Ýki hafta önce benden de 
borç almýþtý.

Müdür yardýmcýsý, elini alnýna vurdu:

– Hatýrladým, dedi. Geçen gün bir çocuk da aldýðý 
borcu ödemediði iddiasý ile onu þikâyet etmiþti.

Telefona uzandý. Zil çoktan çaldýðý için ben derse 
gittim.

Ýþ aydýnlanmýþtý. Serkan altý öðretmenden ve üç 
öðrenciden borç almýþ, hiç birisini ödememiþti.

O, bu olayý takibeden iki gün okula gelmedi. Üçüncü 
gün, yaþlý babasý arkada, Serkan önde okula geldiler. 
Adam, bizim yaramazýn âdeta kopyasý. Örme takkesi 
elinde, eller önden kavuþturulmuþ, oðlunun arkasýnda 
süklüm püklüm ilerliyordu.
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Baþmuavin odasýnda:

– Bizde böyle þey olmaz hocam. Allah göstermesin. 
Bizde paranýz kalmaz, diyordu.

Meselenin asla para olmadýðýna, asýl önemli olanýn 
çocuðun eðitimi olduðuna kendisini ikna etmeye çalýþan 
öðretmenleri, büzüldüðü sandalyede dikkatle dinliyor, 
her cümlenin sonunda baþýyla tasdik ediyordu. Alnýnda 
boncuk boncuk terlerle etrafýna bakýyor, çölde susuz 
kalmýþ yolcu çaresizliði ile etrafýndakilerden teselli cüm-
leleri bekliyordu.

Oðlan, kapýnýn arkasýnda, ayakta, baþý öne eðik, kýmýl-
damadan duruyordu. Aðýz kývrýmýnýn sað tarafýný hafif 
yukarý kaldýrmýþtý. Sað kaþý da belli belirsiz bir kývrýmla 
sol kaþýndan yukarýdaydý. Bu hâliyle karþýsýndakilerle alay 
ediyor gibiydi.

Öðretmenlerden biri alaycý bir ifade ile:

– Efendi, bizden aldýðý paralarla havuzda yüzme 
sefasý yapmýþ. Zat-ý âlileri soðuk havuzu beðenmemiþler 
de sýcak su havuzuna gitmiþler. Teh, canýna yandýðýmýn 
dünyasý, kýrk yedi yaþýmý geçtim, sýcak su havuzuna gir-
mek nasip olmadý.

Babanýn alnýnda boncuklaþan terleri yüzünde þeritler 
oluþturdu. Çaresiz oðluna dönüp baktý, titredi.

Diðer bir öðretmen Serkan’a dönerek:

– Arkadaþlarýna gazoz ýsmarlamýþ, afiyet olsun da 
“Bunlar enayi gazozlarý lan, bol bol için.” diyormuþ.
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Oðlan, hafifçe baþýný kaldýrmýþtý. O istihza, o 
alaycý, aþaðýlayýcý tavýr, hafif gülümseme ile daha da 
belirginleþmiþti.

Adamýn yüzünde þeritler oluþturan terlerden birkaçý 
dizine düþtü. Ýnilti hâlinde, “Estaðfurullah hocam, biz 
de...”

Baþmuavin söze karýþtý:

– Ama amca, buna harçlýk vermiyormuþsun. Ýçkiyi de 
fazla kaçýrýyormuþsun. Oldu mu ya?

Adam, odada göz gezdirdi. Herkesin yüzüne ürkek 
ürkek baktý. Oðluna dönüp baktý:

– Bu mu diyor, dedi.

Muavin baþýný salladý.

– Tövbe, tövbe, ben ömrümde içki koymadým aðzýma. 
Tadýný bile bilmem. Pis pis kokar, kokusunu duyarým 
bazý. Tövbe... 

Ýki kaþý arasýnda kabaran bir damar hýzlý hýzlý atýyordu. 
Ayaða fýrladý. Elindeki örme takke ile oðluna rastgele 
vurmaya baþladý. Hem vuruyor hem de küfürler savuru-
yordu. Baba sakinleþtirildi. Yaþlý adam tekrar sandalyeye 
oturtulduðunda tam bir insan harabesiydi. Oturduðu 
yerden yan üstü devriliverecekmiþ gibi geldi bana. Sakallý 
yüzünü aðýr hareketlerle kaþýdý. Oðluna yarým döndü, 
takatsiz bir sesle:

– Beni mezara göndermeden uslanmayacan de mi?
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Ýþ iþten geçtikten sonra piþmanlýk fayda etmez. 
Öðretmenlere, baþmuavine baktý. Baþýný sallaya sallaya:

– Hocam bizde olmaz böyle þey! Otuz sene süpürge-
cilik yaptým. Hep bunlar için... Tövbe, ne içkisi, “Elham-
dülillah” haram lokma geçmedi boðazýmdan.

***

Serkan’ýn artýk derslerle ilgilendiði yoktu. Dinle-
mediðini saklamak gereði de duymuyordu. Dudaðýnda 
o istihza ince ince gülüyordu. Sýnýfta yapayalnýz kalmýþtý. 
Yanýna kimse oturmuyordu.

Gün geçtikçe ondan þikâyet edenler çoðalmýþtý. 
Kaybolan eþyalarýn, beden eðitimi dersi için elbiseler 
çýkarýldýðýnda çalýnan paralarýn tek sanýðý o olmuþtu. 
Sýk sýk kavga ediyor, bazen aðzý burnu kan içinde, 
bazen dudaðýna iliþtirdiði muzafferane alaycý gülücüklerle 
karþýmýza geliyordu. Her seferinde karþýmýza alýp nutuk-
lar çekiyorduk. Bir gün alnýmýzý kýrýþtýrarak “Serkan!” 
diyorduk, baþka bir gün aba altýndan sopa göstererek 
tehdit ediyorduk. Bir vukuatýnda müdür ona: 

“Bak yavrum, seni severim, ama okulumu senden 
daha çok severim.” dedi. Bu, en büyük makamdan ona 
son uyarýydý.

Aradan bir hafta geçmemiþti ki bir öðle vakti Disiplin 
Kurulu’nun üyesi sýfatýyla toplantýya davet edildim. 
Baþmuavinin odasýnda -bizimki grubun en baþýnda- dört 
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kiþi ayakta sýralanmýþ bekliyorlardý. Yabancý bir adam 
anlatýyordu:

– Hocam, baktým jöleler eksiliyor. Üzerlerinde tek 
tek emniyetleri de yok biliyon mu? Koli bitti. Kasada 
karþýlýðý yok. Bizimkilere tenbihledim. “Eliyle Serkan’ý 
gösteriyor.” Þu esmer olan böyle saçý jöleli hep bizim 
orda. Birisi gözcüymüþ. Bu üçü tam jöleleri ceplerine zula 
etmiþken, bizimkiler tutmuþ yakalarýndan. Ýkisi kurtuldu, 
kaçtý. Þu küçük olaný alýp getirdik. Kitaplarý da saða sola 
saçýlýnca hepsinin kimliði belli oldu.

Diðer çocuklar sayfalarca savunma yazdýlar. Üçü de 
onu suçladýlar. O, sadece “Savunmam yok.” diye yazdý. 
Çaldýklarý jöleleri dýþarýda yok pahasýna satmýþlar. Veliler 
geldi. Market sahibinin zararlarý karþýlandý. Ýþ mahkeme-
ye intikal etmedi.

Ancak, biz Disiplin Kurulu olarak görevimizi yaptýk. 
Kurulun saygýn bir üyesi olarak dedim ki: 

“Arkadaþlar, Serkan Öztekin’in vukuatlarý vak’ayý 
adiye olmaktan çýkmýþtýr. Her geçen sürede, mizacýna 
yakýn çocuklardan birkaç tanesini kendisine çekiyor. 
Bu olumsuz gidiþe dur demek zorundayýz. Gönlüm 
bu çocuðun kazanýlmasýndan yana. Ancak ümitsizim. 
Doktor, vücudu kurtarmak için, kanserli hücreyi neþterle 
kesmelidir. Hastasýný düþünen doktor, hastanýn caný 
yanar, ameliyat yapmayayým, diyemez. Çuvalda bir elma 
çürümüþse, en akýllýca iþ o elmayý çýkarýp atmaktýr.”
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Disiplin Kurulu’nun âli üyeleri hep birlikte beni tasdik 
ettiler. Geç kaldýðýmýzý söyleyenler oldu. Karar verildi: 

“Disiplin Yönetmeliðinin 17. maddesinin “c” fýkrasýna 
göre okuldan tasdikname ile uzaklaþtýrýlmasýna...” 

***

Bir akþam, koltuðuma oturmuþ, televizyonun ku man-
dasý elimde, kanaldan kanala dolaþýyor, seyredebilecek 
bir program arýyordum. Bir kanalda, sanki bir aþina 
yüz gördüm gibime geldi. Dikkatle baktým. Haberler 
veriliyordu. Üç genç elleri önden kelepçeli, ikisi baþýný 
yere eðmiþ, üçüncüsü dudaðýnýn üstüne yapýþtýrdýðý 
o alaycý, aþaðýlayýcý tavýrlarla kameralara bakýyordu. 
Habere kulak kabarttým: 

“Kuyumcuyu tabancayla vurarak etkisiz hâle getiren 
soyguncular, bir kilo altýný alarak kaçmak istediler. Ancak, 
polisin yoðun çabalarý sonucu yakalandýlar. H.... hastane-
sine kaldýrýlan kuyumcunun hayatî tehlikeyi atlatamadýðý 
bildirildi.”

Bizim Serkan, kendisine soru soran gazetecilerden 
birisine sinirlenmiþ olmalýydý. Tehditler savuruyor, baðýrýp 
çaðýrýyordu. Bir anda yerinden fýrladý. En yakýn gazetecinin 
üzerine tekmelerle saldýrdý. Gazeteci bir tarafa, fotoðraf 
makinesi diðer tarafa düþmüþtü. Üç polis suçlunun üzeri-
ne atýldýlar. Polislerin altýnda sadece bacaklarý görünüyor-
du. Ekranda hâlâ onun baðýrmaktan çatallaþmýþ sesinden, 
sansürlenmiþ küfür kýrýntýlarý duyuluyordu.
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Koltuða yýðýlýp kaldým. Üç yýl önce gözlerinde yýldýzlar 
parlayan o esmer çocuðu hatýrladým. Serkan, evlâdým, 
yavrum sözleri dökülebildi, dudaklarýmdan. Saçlarýmdan 
baþlayýp sýrtýma doðru yayýlan, tüylerimi diken diken 
eden bir sýcaklýk hissettim.

Eþim, o anda yüzümün sapsarý olduðunu söylemiþti. 
Telâþla: 

“Ne oldu, neyin var?” dediðini hatýrlýyorum.

*** 

Sarsýlmýþtým. Ýçimde tuhaf bir sýkýntý vardý. Biraz 
hava almak için balkon kapýsýný açtým. Kesif bir yanmýþ 
kömür kokusu karþýladý beni. Gökyüzü gri-kýrmýzýydý. 
Kurþunî bulutlar, bütün yýldýzlarý esir almýþtý. Balkon 
demirlerine tutundum, sýktým, sýktým... Ellerim sýzlamaya 
baþladýðýnda üþüdüðümü fark edip içeri girdim.

Günlük gazeteyi aldým. Baþyazarýn köþe yazýsýný 
okumak istedim. Her zamanki gibi pek sert ve cesur 
hazret! Kesiyor, biçiyor, aþaðýlýyor, hüküm veriyor. 
Ekonomiden siyasete, dýþ politikadan Avrupa Birliðine 
her konuda uzmanlýðýna diyecek yok üstadýn! Sonlara 
doðru, münasebetsiz bir geçiþle dil konusunda naralar 
atmaya baþlayýnca, -üstelik bir paragrafta iki cümle 
bozukluðuna raðmen -gazeteyi masaya fýrlattým. Sütunun 
sað tarafýnda, baþyazarýn gençliðine ait bir resmi arkaya 
doðru kaykýlmýþ piþkin piþkin gülümsüyordu. Bir an o 
resmin yanýnda kendi resmimi düþündüm. Kesip biçmek-
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te, yontup cilâlamakta ondan aþaðý kalýyor muydum? 
Disiplin Kurulu’nu yönlendirirken -gerçekten- okulun 
asayiþini mi düþünmüþtüm? Bu çocuðu okuldan atar-
ken muzaffer bir komutan gibi geriye doðru yaslanýp, 
o intikam alma duygusunun hazzýný yaþamýþ mýydým? 
Yok caným sen de... O kadar ileri gitmediðimi varsaysam 
bile, Serkan, sað kaþýný kaldýrarak o alaycý gülücükleri 
yüzümde sabitleþtirdiðinde; o bakýþlarý hangi manada 
yorumlamýþtým? “Hoca, bak seni iki kere kandýrdým. 
Ýstesem üçüncüsünü de yapabilirim.” demiyor muydu? 
Kararýn altýna imza atarken hangi duygular içindeydim? 

Vicdanlarý temiz veya kaygýsýz evlerin ýþýklarý birer 
birer söndü. Benim içimdeki anafor, düþündükçe beslen-
di, kuvvetlendi. Tünediðim koltukta, zihnimde kaynaþan 
sorulara cevaplar arýyordum. Muhasebeye daldým. 
Hesaplarýn en zoruyla, kendimle hesabým vardý. Köþede 
yanan sobanýn rehavet verici sýcaklýðý yüzüme vuruyor, 
loþ ýþýk altýnda göz kapaklarým aðýrlaþýyordu.Vicdaným, 
benliðime, insanlýðýma itaat etmiyordu. Gece ilerledikçe 
vicdaným adým adým zaferine yaklaþýyordu. O, kiþiliðimden 
sýyrýlmýþ, fildiþi kulesinden küçümseyen tavýrlarla bana 
bakýyordu. Sonra, anlaþýlmaz, belirsiz, karýþýk siluet siyah 
cübbesini giydi. Parmaðýný yüzüme doðru uzatýp ihmalle-
rimi, sorumluluklarýmý haykýrýyordu.

Yargý pek adaletsiz baþlamýþtý. Benliðim kekemey-
di. Benliðim kendini savunacak lügatlardan bîhaberdi; 
korkmuþtu, sinmiþti.
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“Serkan”, diye kükredi yargýç. Muhataptan ferya-
da benzer bir inilti, bir titreme sadece... Mahkûmiyet 
kaçýnýlmazdý... Yargýç insafsýz...

Afrika’da açlýktan nefesi kesilen çocuklarý sordu, 
titredim. Kemikten yüzleri ile son nefesini veren cýlýz 
çocuklarýný seyreden çaresiz analarý sordu, aðladým.

Doðmadan katledilen ceninlerin çýðlýðýný sordu, 
kulaklarýmý týkadým.

Tinerden gözleri kaymýþ köprü altý çocuklarýnýn 
sorumlularýný haykýrdý, çaresiz ellerim yana düþtü.

Aldatýlan, hayalleri kirletilen gelinlik kýzlarý sordu, 
omuz silktim. Umumî yerlerde süflî arzular altýnda pran-
gaya vurulanlarý sordu, utandým.

Yetimhanelerde gözü yaþlý yavrularýn dramýný sordu, 
cevaplayamadým.

Kimsesizler yurdundaki seksenliklerin, gözyaþlarýnýn 
müsebbiplerini sordu, sustum. “Sükût, ikrardan gelir.” 
mucibince mahkûmum...

Hatta evrenin düzeninden yargýladý beni yargýç. 
Savcým sabaha kadar haykýrdý, avukatýmýn sesi cýlýz...

Aslana yem olan ceylânýn hesabý soruldu benden. Yý -
lanýn yuttuðu kurbaðanýn, kartalýn parçaladýðý tavþa nýn, 
büyük balýðýn yuttuðu küçük balýðýn hesabýný...

Kuzey kutbunda kafasý çivili sopalarla ezilen foklarýn, 
denize ulaþamadan kapýþýlan karettalarýn, ileri teknoloji 
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yapýmý zýpkýnlarla yürekleri parçalanan balinalarýn hesabý 
soruldu.

Topuðumun ezdiði karýncanýn feryadýný duymamakla 
itham etti beni. Bu apaçýk haksýzlýktý. Ýsyan etmek iste-
dim. “Ama ben bilemezdim ki... Benim...” Yargýç, keskin 
gözleriyle sözümü kesti... Sonra kükredi: “Lâf, bahane, 
sýðýntý, kaçýþ...” dizlerim titredi, korktum.

Savcý acýmasýzdý, parmaðý yüzümde; yargýç insafsýzdý, 
bakýþlarý beyin kývrýmlarýmda... Kendimi savunamadým. 
Yalnýzca iki kelime hatýrlýyorum o andan ben, ben...

Ezan okundu. Tan aðardý. Yargýç siyah cübbesini 
topladý. Arkasýný döndü. Koyu gölgesi ile üzerimden uçup 
gitti. Bana yüklediði aðýr yük omuzlarýmda. Silkindim, 
omuzlarýma iyice yerleþti.

Görünen kirlerimden arýnýp, yeni bir güne kucak 
açmak için banyoya yönelirken, Serkan, evlâdým, dedim, 
“Eðer benim gibi her gece tepende kanat çýrpan bir 
yargýcýn yoksa mahkûmiyetlerimizi deðiþmeyi ne kadar 
çok isterdim.”
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Dönmem Gayrý

Ýftardan hemen sonra çýkmýþtým evden. Baþkenti bir 
ucundan diðer ucuna kat ederken iki dolmuþ deðiþtirdim. 
Son durakta dolmuþtan inip, önümde kývrýlarak uzayan 
dik yokuþlu yola saptým. Sokak lâmbalarý yolu belli belir-
siz aydýnlatýyordu. Ýlerledikçe loþ ýþýklarýn tesiri azaldý, 
önümü göremez oldum. Birbirine yaslanmýþ irili ufaklý 
gecekondularýn daracýk pencerelerinden sýzan ýþýklar saye-
sinde yolu tahmin ederek yürümeye çalýþýyordum.

Ýki hafta önce gündüz geçmiþtim bu yoldan. Urfalý 
Recep dün akþam telefon etmiþ, “Hocam, gel, Þeref’le 
biz evde olacaðýz.” demiþti. Sevinmiþtim. Zaman geçtikçe 
aðýrlýðý artan bu yük omuzlarýmdan kalkacaktý. Zeynep 
halaya verdiðim sözü yerine getirecektim.

Yaz tatilinde, köye gittiðimde uðramýþtým ona. Halam, 
çileli halam benim. Yemenisinin altýndan alnýna dökülen 
bir tutam perçemi bembeyazdý. Þefkatle bakýyordu bana.
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“Halim’im gelmiþ. Halan sana gurban olsun. Vefalý 
yavrum, hiç unutmadýn bizi. Senin evlâtlarýn da seni 
unutmasýn inþaallah.”

Yanýnda aþaðý mahalleden Fadik teyze vardý. Ona:

“Bizim Meme’din oðlu bildin mi? Her sene akrabala-
rýný görmeye gelir böyle. Okudu, baþmuallim oldu emme 
gurur, kibir bilmez. Hastaneye gittiðimizde de hiçbir 
yere býrakmaz. Bizimle beraber hastane hastane dolaþýr 
yavrum.”

Kapý komþumuzdu Zeynep halamlar. Uzaktan, baba 
tarafýndan akraba olduðumuzu söylerdi annem. Onlar
bize, biz onlara teklifsiz, davetsiz gidip gelirdik. Annem 
evde yoksa çalardým kapýlarýný. O, hiç yüzü asýk karþýlamadý 
beni. Halam, içine katý pekmez sürdüðü koskoca yufka 
dürümünü tutuþtururdu elime. Annem acilen hasta-
neye kaldýrýlýp ameliyata alýndýðýnda ona býrakmýþlardý 
kardeþimle beni. O günlerde elimizden tutar, bizi taþýn 
baþýna götürürdü. Köyün dolmuþuyla þehre inen köy-
lülerimizden anneme dair haber beklerdik. Gözlerinde 
hüzün, dudaklarý kýpýr kýpýr dualar okurdu. Babam has-
taneden haber göndermiþ, “Ayþe, bugün biraz daha iyi 
gibi.” Ýyi deðil, iyi gibi. Nedense bir felâketin baþlangýcý 
olarak yorumlamýþtým bu cümleyi. Yüreðime oturmuþtu 
bu söz. Demek annem kötüydü. Belki bir daha dönme-
yecekti. Ýçim doldu, boðazýma bir þeyler oturdu. Kendimi 
tutamadým. Dut aðacýnýn arkasýna saklanýp kendimi 
koyuverdim. Zeynep halam tuttu elimden. Beni göðsüne 
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bastýrdý. Birlikte hýçkýrýyorduk. Annem iyileþtikten aylar-
ca sonra ona, “Senin bu göbel yok mu hem kendisi aðladý, 
hem de beni aðlattý.” dedi durdu.

Garip halam, kocasýný, Hüseyin emmiyi iki yýl önce 
kaybetmiþti. Bayram sabahý bir tabak balý yedikten 
sonra fenalaþýp ölmüþ zavallý. O, büyük oðlunun yanýnda 
kalýyordu. Anneme, memnun mu gelininden diye 
sormuþtum. O, öteden beri baþkalarý hakkýnda konuþmayý 
sevmez pek. “Ýnsan yaþlanýnca, yediði þap þap, yürüdüðü 
lap lap olur, oðul.” demiþti.

Gözlerinden þikâyeti vardý. Bulanýk görüyormuþ.

– Selâmi’ye söyle, seni doktora göstersin, dedim.

Elini havada salladý.

– Onun iþi baþýndan aþkýn, bir de ben telâþa çýkarýr-
sam... dedi, sustu.

– Öyleyse Ankara’ya gel. Seni iyi bir doktora muaye-
ne ettirelim. Belki gözlük verir, daha iyi görürsün.

– Nasip oðul, bakalým, iþi gücü kolaylayalým da... 
dedi.

Söz, Þeref’ten açýldý. Açýlmadý, ben açtým. Densizlik 
iþte... Alnýndaki kýrýþýklýklar derinleþti. Yaþlý gözlerine 
hüzün çöktü:

– Þeref’im, garip kuzum sekiz seneden beri yok, kah-
retti, gitti. Ýki sene önce babasýnýn ölümünü duymuþ, 
geldi. Ertesi gün gene kaçýp gitti.
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Sesini alçaltýp yüzüme doðru eðildi.

– Kaçýrdýlar yavrumu, dövdüler... Herkes sýðdý da 
köye bir Þeref’im sýðmadý.

Kim, niye dövdü, diyecek oldum. Gelin odaya girince 
sustu.

Ayrýlýrken, öpmek için elini tuttum. Çatlamýþ, pürüz-
lü parmaklarý ile ellerimi sýktý. Boynuma sarýldý:

– Oðul Halim’im, Þeref’im Ankara’daymýþ, diyorlar. 
Senin kolun uzundur. Ahir ömrümde bana bir iyilik yap. 
Þeref’imi buluver bana. Bul da gelmesin. Ýyi olduðunu, 
sað olduðunu bileyim yeter.

O sýrada Selâmi traktörle çift sürmeden geldi. 
Boynuma sarýldý:

– Nere giden emmoðlu, gelmek elinde, ama hele git-
mek elinde mi bakalým, dedi.

Bir gün sonra buluþmak için sözleþtik. Zeynep hala-
ma:

– Þeref’i arayacaðým söz. Elimden gelen her þeyi 
yapacaðým. Sen tasalanma, gönlünü ferah tut, dedim.

Selâmi annesine diþlerinin arasýndan tükürür gibi:

– Neyini arýyorsun o hayýrsýzýn. Bunca sene geçmiþ o 
seni arayýp soruyor mu, dedi.

Bana dönüp, sesini alabildiðince yumuþatarak:

– Sen anama bakma hoca! O, her Ankara’ya gidenden 
oðlunu sorar. Orayý Narlý Köy’ü beller zâhir.



51Gül Manzaralı Pencereler

Gecekondu mahallesinin en son sokaðýnda, bekâr 
iþçilerin kaldýðý bu barakalarda bulmuþtum Þeref’in izini. 
Urfalý Recep’in arkadaþý dediler. Recep’le konuþmuþtum. 
Þeref, Ulus’a eve erzak almaya inmiþ. Recep:

– Aman hocam Þeref iyi ki seni görmedi. Geldiðini 
haber alýrsa bu semti, belki bu þehri bile deðiþtirir. Öyle 
tuhaf bir adamdýr o.

Ona, komþuluðumuzu, geçmiþteki yakýnlýðýmýzý, 
Zeynep halayý anlattým. Çok dil döktüm. Sözüm var, 
gerekirse uzaktan göreyim, dedim.

Urfalý:

– Sen merak etme. Ben yavaþ yavaþ kendisini yoklarým. 
Duruma göre sana telefon ederim, dedi.

Urfalý telefonda sonucun olumlu olduðunu söylüyor-
du. Þeref, benim için “Ondan zarar gelmez.” demiþ. Gel, 
bir çayýmýzý iç, görüþün, diyordu.

Bu dar ve kasvetli sokakta, birbirine benzeyen bekâr 
evlerinin arasýnda çaresizce bir ileri bir geri dolanýp dur-
dum.

Þereflerin oturduðu evi bulmam kolay olmadý. Yanlýþ 
bir kapýyý çalmamak için, kapýlarýn üzerinde numara 
arýyordum. Üzerlerinde numara yazýlý, kapýlara çakýlmýþ 
teneke levhalarý buluyordum, fakat karanlýkta üzerlerin-
deki numaralarý okumak mümkün olmuyordu. Yoldan 
geçen iki iþçiye 74 numaralý kapýyý sordum. Ýþçilerden biri 
cebinden çýkardýðý çakmakla levhalarý teker teker kontrol 
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ederek kapýyý buldu. Barakanýn yan cephesindeki küçük 
pencereden cansýz bir ýþýk sýzýyordu. Kapýyý týkýrdattým. 
Bir iki saniye geçmemiþti ki Urfalý kapýda belirdi:

– Vay, hocam gel. Seni bekliyorduk, dedi.

Þeref, mahcup, baþýna yere eðmiþ, gözleri yerde 
kýmýldamadan ayakta duruyordu. Selâm verdim. Elimi 
uzattým. Baþýný kaldýrdý. On yýl öncesinden hatýrladýðým o 
þekilsiz yüz, kara-kýrmýzý bir renk almýþtý. Yer minderlere 
oturduk. Ýçi kamýþla doldurulmuþ kirli bir yastýðý yaslan-
mam için duvarla sýrtýmýn arasýna yerleþtirdiler. Ýçerde 
kesif bir küf kokusu vardý. Ev tek odadan ibaretti. Tuvalet 
dýþarýdaydý. Odada, giriþ kapýsýnýn hemen saðýnda, mut-
fak ihtiyacýný karþýlamak için bir metrelik borunun ucuna 
takýlmýþ muslukla, onun etrafýný çevreleyen yarým met-
rekarelik beton blok yer alýyordu. Köþede, bir piknik 
tüpü duruyordu. Üç beþ metal tabak saða sola saçýlmýþtý. 
Odanýn sol köþesine yýðýlmýþ yataklarýn üzeri çizgili bir 
çarþafla kapatýlmýþtý. Zemine hasýr serilmiþ, hasýrýn üze-
rini desenli yeni bir kilim yarýya kadar kapatabilmiþti. 
Recep, ocaða çay koymak için kalktý. Þeref, gözleri yerde, 
yastýðýn sarkan ipiyle oynuyordu. Ayaðýný önce toplayýp 
altýna aldý. Rahat edemedi, dizini kaldýrdý. Ellerini koya-
cak yer bulamýyor gibiydi, tedirgindi.

– Eee, Þeref gardaþým, yýllar var ki seninle görüþemedik, 
dedim.

Yüzüme baktý. Yaþýndan en az on yýl fazla gösteriyor-
du. Yanlardan basýk, arkaya ve öne doðru uzun þekilsiz baþý 
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içimde tuhaf bir sýkýntý uyandýrdý. Köyde, avluda oynarken 
onu kýzdýrmak için “Modine kafa” diye tempo tutuþumuzu, 
onun çaresiz saldýrýþlarýný hatýrladým. Öne doðru çýkýk alný, 
abartýlmýþ bir karikatürü andýrýyordu. Tepesinde saçlarý 
seyrelmiþ, þakaklarý kýrçýllaþmýþtý. Kocaman, kýrmýzý, saða 
doðru hafif çarpýk burnu yüzüne komik bir ifade veriyor-
du. Avurtlarý çöküktü. Etsiz yüzünü sadece kýrýþýk ve kara-
kýrmýzý bir deri kapatýyordu. Ýçim acýyla burkuldu. “Sen 
bitmiþsin be Þeref” diye geçirdim içimden.

Yalnýz, uzun kirpiklerinin örttüðü kadife gibi parlak, 
kara gözleri çocuk masumluðu ile yüzüme bakýyordu.

– Öyle oldu. Görüþemedik. Siz okullara gittiniz. 
Yani benim köye indiðim zamanlar okulda oluyordunuz. 
Yazlarý da ben yayladaydým. Zaten, sekiz yýldýr da ben 
köyde yokum, dedi.

Askerden döndükten sonra, sürüden iki koyun sata-
rak Ýzmir’e kaçtýðýný duymuþtum.

– Þeref gardaþ, Zeynep hala epeyce yaþlanmýþ, Hüse-
yin emmi de Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþ. Baþýnýz sað 
olsun.

Hüzünlendi. Ýç cebinden bir sigara çýkarttý. Paketi 
bana da uzattý. “Kullanmýyorum.” dedim. Titrek parmak-
larla sigarasýný yaktý. Ýçine çekip üfledi.

– Anam hasta mý yoksa?

– Yok, saðlýðý gayet iyi. Yalnýz pek yaþlanmýþ. Seni de 
çok özlemiþ, dedim.



Gül Manzaralı Pencereler54

Ne demek istediðimi anladýðý manasýnda baþýný 
salladý. Derin bir göðüs geçirdi.

– Ben de nasýl özledim bilemezsin. Ama ölürüm de 
o köye adýmýmý atmam artýk, yeminim var, dönmem 
gayrý.

– Emmoðlu, seni köyden, baba ocaðýndan, sýladan, 
anadan, gardaþtan bunca soðutan þey nedir, diye sor-
dum.

Göz göze geldik. Kadife gözlerinde kararsýz, sýkýntýlý, 
ürkek bir ifade belirdi. Bu telâþý beni de endiþelendirdi. 
Ya þimdi kalkýp giderse. Söyledikleri gibi, semti ya da bu 
þehri deðiþtirmeye karar verirse... Yaptýðým gafý düzelt-
mek için dedim ki:

– Kusura bakma. Senin özel meselelerine karýþmak 
istemem. Merak ettiðim için sordum.

Arkasýna yaslandý. Yüzündeki telâþ, gözlerindeki 
kaygý kayboldu.

– Anlatacaðým. Herkese anlatmam. Anlamazlar 
çünkü. Bu gurbette, kimseye sýr vermemeyi de verilen 
sýrrý tutmasýný da öðrendim. Anlatmasýna anlatacaðým da 
nereden baþlasam bilemiyorum.

– Meselâ, köyü terk ediþinden baþlayabilirsin, dedim.

“Köyden uzaklaþma kararým, çok çok eskilere dayanýr. 
Taa küçüklüðüme, ilkokuldan çýktýðým yýllara, on iki on 
üç yaþlarýma kadar uzanýr. Okuldayken de sürünün yozu-
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nu güderdim. Sen de hatýrlarsýn. Daðda taþta çobanlýk 
yapabilecek olgunluða eriþince rahmetli babam çobana 
yol verdi. Davarýn peþine beni kattý. 

‘Buruþuk iþe yara. Senden ancak çoban olur.’ dedi. 
Bilirsin ya abi, benim lâkabýma ‘Buruþuk’ derlerdi. 
Baþkalarý söylerdi, gülüp geçerdim. Niye kýzacaðým 
ki... Ýnsan kendisini aynada görmez mi? Bu lâkap bana 
yakýþmýþtý. ‘Buruþuk Þeref’ Belki bana sen bile böyle söy-
lerdin. Sana da ‘Mucur Halim’ derlerdi herhâl, hatýrladýn 
mý?” diye güldü belli belirsiz. Baþýmý salladým. 

“Ama, insana yakýnlarý adýný söylemeli... Anam bir 
kere bile lâkabýmla seslenmedi bana. Ama babam... 
Abim... Neyse, ilk yýllar biz Cor Hasan Dayý ile sürüle-
rimizi karýþtýrýp birlikte çobanlýk ettik. Onun tecrübesi, 
benim gençliðimle birbirimizi tamamlýyorduk. Çýnar gibi 
adamdý. Sanýrdým ki baktýðý zaman insanýn içini okur, 
ondan hiçbir þey gizlenemez. Can adamdý. Dilsiz kavalý 
Ýnegöl daðlarýnda ondan daha maharetli, ondan daha içli 
kimse çalamazdý. Kavalý saatlerce üflerdi bazen. O kava-
la çöktü mü, bana öyle gelirdi ki bütün sürü yayýlmayý 
býrakýr dinler, kuþlar dallarda donar, mor menekþeler 
boyunlarýný eðmiþ kavala kulak verirler; hatta rüzgâra 
homurtu ile cevap veren çam aðaçlarýnýn iðne yapraklarý 
sükût ile bu sese kulak kabartýrlardý. Rahmetli terlerdi, 
kýzarýrdý, avurtlarý dolu dolu üflerdi, üflerdi... Bazen göz-
lerinden yaþlar boþanýrdý. Sanýrdým ki kendini sýkmaktan 
akar bu yaþlar. Sonradan anladým aðladýðýný. Hasan dayý, 
gözlerini silerdi. Bir müddet konuþamazdý. Kaç defa 
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derdinin ne olduðunu soracak oldum. Her defasýnda lâf 
kalabalýðýna getirdi. Kim bilir ne derdi vardý garibin.

Sonra bir cuma sabahý sýrtýný sarýçama dayamýþ, 
kucaðýnda kavalý ile gördüm onu. Seslendim, ses verme-
di. Yanýna vardým, kaskatý kesilmiþti. Sanki gülümsü-
yordu. Yetmiþ dört yaþýnda bana kavalýný ve beraberken 
yaþadýðýmýz hayatýmýn en güzel günlerini miras býrakýp 
gitti.

Babamý kaybetmiþ gibi oldum. Dünya baþýma yýkýldý. 
Koskoca daðda yapayalnýz kaldým. Kolum kanadým 
kýrýldý. Yemeden içmeden kesildim. Rüzgârda þarký söyle-
yen Yukarý Almýla’nýn sarýçamlarýnýn sesi ondan kelli bana 
canavar sesi oldular. Hiçbir þeyden zevk alamaz oldum.

Babama, artýk davar gütmek istemediðimi söyledim. 
Celâllendi, baðýrdý, çaðýrdý. ‘Sen baþka ne halta yararsýn 
Allah’ýn buruþuðu.’ dedi. Anama yalvardým. Bu daðlar 
bana zindan oldu gayrý, dedim. Babam, hiç yüzüme 
bakmadý. Sýrtýný dönü dönüverdi. ‘Buruþuk’ demesi-
ne, küfretmesine bile razýyým, ama o beni hiç muhatap 
almýyordu.

Hasýlý anamýn aðlamalarýna dayanamadý babam. Bir 
çoban tuttu. Ben ovaya indim. Harmana, çifte, çubuða 
yardým ediyorum. Babam sofrada bile yüzüme bakmýyor. 
Delikanlý olmuþum, ama misafir gelince beni sofraya 
oturtmuyor. Utanýyor benden. Neyim var benim diye 
içerliyorum. Akarým yok, kokarým yok. Babam niye 
böyle eder. Ben onun oðlu deðil miyim? Onun kanýndan, 



57Gül Manzaralı Pencereler

onun canýndan, onun sülbünden... Belki asýl mesele 
buradaydý... Sinirli, celâlli adamdý rahmetli. Abime pek 
kýzmazdý. Selâmi aðam has oðluydu onun. Abi, insan 
evlâtlarý arasýnda ayrým yapmamalý anlýyor musun? En 
ufak hatamda hakaretler eder, küfürler savururdu.

Babam, rahmetli taa ilk mektebe gittiðim sýralarda 
bir kerecik sarýldý, yanaðýmý öptü. Hiç unutmam, yayla-
dan ovaya iniyoruz. Eþekler yükünü aldýðý için babamýn 
arkasýna, atýn terkisine bindirdiler beni. Yayladan köy 
dört saat. Uykum gelmiþ olmalý. Anam: 

‘Hüseyin, çocuðu kucaðýna al, düþecek.’ dedi. Babam 
beni kucaðýna aldý. Uyur gibi yaptým. Beni kuvvetli 
kollarýyla sardý, kalýn parmaklarýyla yüzümü okþadý, öptü. 
Köye kadar içim kýpýr kýpýr uyur numarasý yaptým.

Merhametsizdi ya da þýmarmayalým diye sert davra-
nýrdý. Bilemiyorum. Bu duruma çok üzülür, kahrolurdum. 
Babamýn benden utandýðýný, beni sevmediðini sanýrdým. 
Bir gün harmana yýðýlan sapý daðýtmakta geciktiðim için 
harmanda, herkesin ortasýnda, iðde deðneði ile dövmüþtü 
beni. Sýrtýmdaki, bacaðýmdaki morluklar geçti, ama 
yüreðimdeki sýzý hiç geçmedi. Belki hiç geçmeyecek. Evde 
çiðneseydi beni, öldürseydi. Ama herkes seyrimize çýkmýþ 
bakarken... Yoklamasý gelmiþ, askerliði çýkmýþ delikanlý 
bu muameleden sonra nasýl çýkar insan içine... Bizi 
delikanlýdan sayan kim..? Buruþuk Þeref iþte... Buruþuðun 
kalbi mi var, gururu, sevdasý mý var, bilirler mi?

Sen daðda davarýn ardýnda iþe yararsýn ancak dedi-
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ler. Çobana yol verdiler. Askere gideceðim güne kadar 
davarýn peþinden ayrýlmadým. Kavala bir düþtüm, bir 
düþtüm... O bile dert oldu babama, abime... Sürüyle iyi 
ilgilenemezmiþim.

Askere gittim. On sekiz ayda çok þey öðrendim. Þehri 
tanýdým. Arkadaþlýðý, insanlarla konuþmayý, kahveyi, 
sinemayý öðrendim. Köye dönünce beni gene davarýn 
peþine katmak istediler. Çoban geldi ya elden çobana ne 
gerek var. Ýtiraz etmek istedim. Babam: 

‘Baþ belâsý, beni bu zalim þeker öldürmez, sen öldü-
rürsün.’ deyince itiraz edemedim. Seni evlendirelim, 
dediler. Gönlümdekini sormadýlar bile. Köyün yarý delisi, 
Kulaksýzlarýn Asiye’ye dünür gitmiþler. Düþünelim, demiþ 
kýz tarafý. Babam sevincinden kehribar tespihine taklalar 
attýrýr. Ýþe oldu gözüyle bakar. Anama yalvardým. Babam 
beni yakmasýn. O, deli ne konuþtuðunu bilmez, bir hayat 
boyu onun kahrýný nasýl çekerim ben, dedim. Anamla 
babam yan odada konuþtular. Babam gene celâllendi, 
baðýrýp çaðýrdý.

‘Kendisi pek mi matahmýþ da kýz beðenmiyor Allah’ýn 
buruþuðu. Ona kim varýr. Babaya karþý çýkmakda ne 
oluyormuþ. Benim evimi, benim seçtiðim kýzý beðenme-
yen, bana asi olmuþ hayýrsýz evlât... Daha neler neler...’ 
Belki babam haklýydý. Ama gönül iþte, öyle demiyor.

O akþam köyü terk etmeye karar verdim. Koyun-
lar dan ikisini harçlýk için pazarda satýp Ýzmir’e çalýþma-
ya gittim. Ýki sene sonra babam izimi bulmuþ. Akþam, 
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ar ka  daþlar, ‘Beyaz saçlý þiþman bir adam geldi. Baban 
olduðunu söylüyor. Birkaç saate kadar tekrar gelecek.’ 
dediler. Aman ha. Siz ne yaptýnýz, o benim kanlýmdýr. 
Sakýn nereye gittiðimi söylemeyin, deyip hemen dengimi 
hazýrladým. Üç beþ parça eþyamý yüklenip Adapazarý’na 
gittim. Orada tam beþ sene çalýþtým. Selim kalfayla orada 
karþýlaþtým. Bana: 

‘Baþýn sað olsun Þeref.’ dedi. 

‘Niye?’ diye sordum. 

‘Baban öldü ya.’ dedi. Ýnanmadým. Beni köye getir-
mek için plân yapýlýyor zannettim. Fakat içime bir þüphe 
düþtü. Ablamý aradým. Telefonda aðladý ablam.

‘Gardaþým durma gel, babamýz öleli bir sene oldu. 
Bizi gardaþsýz da goma.’ dedi.

Köye gittim. Anam boynuma sarýlýp sarýlýp aðladý. 
Anamdan gayrýsý babamýn ölüm acýsýný unutmuþ. Selâmi 
aðam bana hiç yüz vermez. Sanki sözleriyle babamý benim 
öldürdüðümü ima eder durur. Yüreðini mal tamahý 
sarmýþ. Sürüyü satýp traktör almýþ. Sulu tarlalarý kendisi 
ekiyormuþ, kýraçlar bacýlarda. Bana:

‘Hakkýný veririm gardaþým, Karakaya’daki yirmi 
dönümlük tarlayý ek. Seni geçindirir.’ dedi. Benim tarla-
da gözüm yok. Daha doðrusu köyde gözüm yok. O, her 
bir hesabý yapmýþ.

‘Traktörü ben çalýþarak aldým. Diðer tarlalarý da ben 
ekeceðim. Allah gardaþ yaratmýþ ama, herkesin kesesini 
ayrý yaratmýþ. Köylük yerde geçinir gideriz.’ diyor. Diðer 
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tarlalar dediði elli dönümü geçiyor. Hem de en iyi yerler-
de. Büyük ablam dedi ki:

‘Ama gardaþým, traktörü davarý satýp aldýn. Babamýzýn 
davarýydý. Allah reva görmez. Ölüm hak, miras helâl.’

Abim homurdandý. Eniþtemin sülâlesi geniþtir, çeki-
nir onlardan. Ben de: 

‘Ablam haklý aðam, deðirmenin suyunu da göz önün-
de bulundurmalý deðil mi?’ dedim. Üzerime yürüdü. 
Tokat, yumruk beni yere serdi. Karnýma üst üste tekme-
ler indirdi. Yüzüme savurduðu tekmeler aðzýmý burnumu 
kana boyadý. Ona el kaldýramazdým. O benim büyüðüm. 
Aðam benim, sever de döver de... Ama, anamý saçý baþý 
daðýnýk duvar dibinde aðlar görünce ne yalan söyleye-
yim, mutfaktan bir býçak kapýp aðamýn karnýna sokmak 
geçti içimden. Millet adama ne der. ‘Göçmen Hüseyin’in 
oðullarý mal derdine düþtü de birbirini býçakladý.’ demez 
mi? Benim kötü þöhretim zaten belli. Hayýrsýz evlât 
damgasý alnýmýzda. El gerçeði nereden bilecek. Sýzýlarým 
birkaç gün içinde geçti. Ama yüreðimde kocaman, 
dermansýz bir yara açýldý ki kapanmaz.

Ablamlar da iki gün misafir kaldým. Babamýn 
bayram sabahý bir tabak balý yedikten sonra anîden 
rahatsýzlandýðýný, o günün akþamý da komaya girip 
öldüðünü söylediler. Hastaneye kaldýrýlýrken. ‘Þeref’imi 
dünya gözüyle bir kere daha görebilseydim.’ demiþ. 
Görmek nasip olmazsa hakkýný helâl etsin diye aðlamýþ. 
Bir oðlun babada ne hakký olur ki? Belki de babam, 
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rahmetli, sevgisini göstermeyi bilmeyen adamdý. Anamý 
çok sevdiðini bilirdim, ama ona bir gün bile güzel bir söz 
söylemedi. Baþkalarýna gösterdiði yumuþaklýðý, anlayýþý 
ailesinden esirgerdi. Allah taksiratýný affetsin.

Yemin ettim ki o topraða bir daha ayak basmam. Ayný 
karýnda büyüdüðüm gardaþým, aðam, mal delisi olmuþ. 
Gözünü hýrs bürümüþ. Babamý benim öldürdüðümü ima 
edecek kadar gaddarlaþmýþ. Bu hýrs niyedir hocam? Ýnsan 
hayal misali þimdi var, biraz sonra yok. Dünya varlýðýn 
olsa ne ola ki... Bir kap yemek yersin. Ýki kap yedin, üçün-
cüsünü istesen de yiyemezsin.

O gece karar verdim. Kimseye haber vermeden 
sabah ezanýyla beraber kalktým. Anamýn uyuduðu odanýn 
kapýsýný açtým. Baþucuna diz çöktüm. Onu hem seyrettim, 
hem aðladým. Elini öpemedim, ak saçlarýný koklayama-
dým. Uyanýrsa, kararýmdan dönmek zorunda kalabilir-
dim. Evden gözlerimde bulgur bulgur yaþlarla çýktým. 
Deli gibi þoseye kadar koþtum.

Buraya gelinceye kadar hiçbir þeyim yoktu. Ölüm 
herkes için hak. Sýrasý geldiðinde herkes ölecek, diye 
düþünüyordum. Babamýn ölümünü kabullenmiþtim. Ben 
öyle sanmýþým. Çalýþýrken, anîden içim doldu. Bana bir 
aðlama geldi, kendimi tutamadým. Babamla aramýzdaki 
bütün anlaþmazlýklarý unuttum. Sadece beni atýn üze-
rinde kucaðýnda öpüp kokladýðý âný hatýrlar hatýrlar 
kahýrlanýrým. Kahýrlandýkça içim boþalýr. Ramazan Çavuþ, 
üçüncü gün bu duruma dayanamadý. Yerime duvarcý 
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ustasý bulmaya Ulus’a gitti. ‘Ölüm hak, bu ne yapýyor. 
Çýldýrdý. Artýk iþleri yürütemez. Ýþler de onu beklemez.’ 
demiþ. Arkadaþlar sað olsunlar, mühendisimiz Ýsmail 
Beye durumu söylemiþler. Beni çaðýrdý. Durumu arz 
ettim. Beyim kolum kanadým tutmaz, istesem de kendi-
me hâkim olamýyorum, dedim. Gözlerimin içine baktý. 
Çavuþu çaðýrdý: ‘Þeref’e beþ gün izin verdim. Ýki gününde 
Recep de yanýnda kalacak. Yevmiyeleri de yazýlsýn.’ diye 
talimat verdi. Okumuþ adamýn hâli baþka...”

– Nasýl yani, nasýl baþka, dedim.

– Okumuþ adam, insaný ayýplamaz, aþaðýlamaz, 
yargýlamaz, suçlamaz; anlar. Ýnsanýn gözlerinden içinde 
olup biten gizlilikleri sezer. Okuyamadýðýma en çok da 
bunun için yanarým.

– Þeref gardaþ. O dediklerin sadece okumuþlukla 
ilgili deðildir. Yeter ki insanýn içinde baþkalarýný anlamak 
için gayret olsun, kendisini baþkalarýnýn yerine koyabil-
sin. Daha da önemlisi içinde merhamet, gönlünde sevgi 
olsun.

– Doðru be! Cor Hasan dayý, okumuþ muydu, anam 
okumuþ mu sanki. Onlar da insanýn kafasýnýn içindekini, 
kalbindekini, gönlünden geçenleri sezmezler miydi?

Saat yarýmý geçiyordu. Son dolmuþa yetiþebilmek için 
izin istedim. Recep’le Þeref’i gelecek cumartesi günü iftara 
davet ettim. 

“Cumartesi günü kimseye söz vermeyin, bizdesiniz.” 
dedim. Recep güldü. Sebebini sordum. 
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“Hocam, bizim gibi garipleri kim iftara davet etsin ki 
söz verelim, geliriz.” dedi. Gülüþtük.

Ana yola çýktýðýmýzda: 

“Siz dönün, ben giderim.” dedim. 

Þeref’le kucaklaþtýk. Kalýn ve güçlü parmaklarýyla 
ellerimi kavradý. Beni duvarlarýn gölgesine doðru sürük-
lerken:

– Þöyle gel hele bir diyeceðim var, dedi. Fýsýltý ile 
devam etti. Abi, ayaðýnýn altýný öpeyim. Anamý buraya 
çaðýr. Ýki gün misafirin olsun. Garibim iyice ihtiyarladý. 
Bugün var, yarýn yok. Dünya gözüyle bir daha göreyim. 
Periþanlýðýmýzý gördün. Buraya getirsem, ana yüreði 
dayanmaz. O dayansa bakýþlarýna ben dayanamam. Bana, 
hayýrsýz Buruþuk’a yap bu iyiliði. Þu âlemdeki bütün 
mahlûkat gibi hayýrsýz, asi, kaçak evlâtlarýn da anaya 
ihtiyaçlarý var. Daha fazla devam edemedi. Ýyi ki ikimiz de 
birbirimizin yüzünü göremiyorduk. Yoksa ikimizin de...

Dolmuþta giderken içimden dedim ki: “Þeref, þerefli 
Þeref! Hayýrsýz deðil, aslýnda adamýn hasý sensin. Cor 
Hasan dayýnýn bir bildiði varmýþ ki senin gibi çelimsiz, 
þekilsiz bir oðlana “Yiðit Þeref’im” deyip dururmuþ...
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Onunla

Hukukumuz pek eskiye dayanmazdý zaten. Sessiz, sakin 
bir adamdý. Yine öyle sessiz sedasýz aramýza katýlývermiþti. 
Namaza geç gelirdi. Hem de hayli geç. Çoðu zaman farz-
lara ancak yetiþirdi. Safýn en sonuna dururdu hâliyle. Bazen 
dua bitmeden gölge gibi süzülür giderdi. 

Bir gün baktým cami çýkýþýndaki banka oturmuþ, 
dalgýn gözlerle uzaklarý seyrediyor. Selâm verdim. Ýrkildi. 
Kýsýk, ama davudî sesiyle selâmýma karþýlýk verdi. Yeni 
tanýþan iki insan ne konuþabilirse konuþtuk iþte. Havadan 
sudan, hayat pahalýlýðýndan bahsettik. Memleketin 
ahvalinden dem vurduk. Efendi evladým, þimdi burada 
konuþtuklarýmýzý anlatmam seni usandýrabilir. Öylesine 
bir sohbetti iþte. 

Biz düzenli bir mektep medrese göremedik, ama 
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hayat mektebinden mezun olmuþuz. Adamýn kötüsünü, 
hasýný birbirinden ayýracak tecrübeye sahibiz elhamdülil-
lah. Daha o gün orada içim ýsýnýverdi ona. Cemaatten ilk 
ahbabý bendim herhâlde. Hoþ, sonra herkesle ahbap oldu 
ya... Doðrusunu söylemek gerekirse baþlangýçta, kýlýðý 
kýyafeti, hâli tavrý bizi biraz tedirgin etmiþti. Boy bos 
desen yerinde, gövde kapýlardan sýðmýyor. Yüzü donuk. 
Hiç mi hiç çok lâkýrdýyý sevmiyor. Ýki sorup bir cevap 
alabiliyorsun. O da kýsa ve net... Boþa sözü yoktu. Ne 
lüzumsuz konuþmalara katýlýr ne de boþboðazlýk ederdi. 
Zaten öyle uzun uzadýya boþ zamaný da yoktu. Sahilde bir 
konakta bahçývanmýþ. Üzeri hep toprak kokardý sanki. 
Belki de bahçývan olduðunu söyledikten sonra ben öyle 
hissediyordum. Her neyse... Efendi oðlum, bir cuma 
namazý çýkýþý beni çalýþtýðý yere davet etti. Olur dedim. 
Yalýnýn geniþçe bir bahçesi var, ama ne bahçe... Ýçinde 
daha önce rengini hiç görmediðim çeþit çeþit güller. 
Hayran kalmamak mümkün mü? 

Ýþte Dilâver’in has adam olduðuna orada karar verdim. 
Baktým, Dilâver güllerden neþeli, güller Dilâver’den... 
Sen okumuþ adamsýn, huzurunda çizmeyi aþmayalým 
ya benim insanlar hakkýnda kendimce bir ölçüm vardýr. 
Elhamdülillah kullandýðým bu ölçü þimdiye kadar beni 
hiç yanýltmadý. Ben derim ki evladým; kuþa, börtü böceðe; 
bitkiye, çiçeðe ünsiyeti olan adamdan zarar gelmez. Bu 
âciz ve nahif yaratýklara þefkat duyan insan kötü olamaz. 
Ýstese de olamaz. Efendi, bizim rahmetli Dilâver’de bu 
fazlasý ile mevcuttu. Nereden anladýn dersen, daha onun 
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gülleri seyrediþinden vardým bu sonuca... Sonra güllerden 
bahsederken bir süs bitkisinden deðil de sanki sevilen 
bir dostun meziyetlerinden söz ediyor gibiydi. Ne yalan 
söyleyeyim, oraya davete icabet etmenin gerekliliði üze-
rine gitmiþtim. Kýrk sekiz senedir edinemediðim hâlis 
dostluðu orada buldum. Nasip iþte.

Sen hiç konuþmuyorsun evlâdým. Biraz da seni dinle-
yelim. Hem ömrünü tamamlayýp göçmüþ bir adamý niye 
sorup durursun. Bu iþin altýný niye karýþtýrýrsýn. Rahmetli 
öleli on iki sene oldu, ama hâlâ rüzgârý bize yön verir. O 
yüzden böyle çok konuþuruz. Baþýný aðrýtmadýk inþallah.

– ( ....... )

– Ya öyle mi? Bütün bildiklerimi anlatmak bana farz 
oldu öyleyse. Âlâ, evlâdým. Eðer þu fâni dünyada birileri 
anlatýlacaksa, içlerinde Dilâver mutlaka bulunmalý. Bak, 
anlatayým da ondaki olgunluðu anla. Hani derler ya, 
“Alaca kargaya kimse taþ atmaz, kekliðin avcýsý çok olur.” 
diye. Adamýn da hasý taþlanýr.

– ( .......... ) 

– Yaþa ha öyle. Doðru ya, meyve veren aðaç taþlanýr. 
O öyle meyveler verirdi ki lezzetini Baðdat hurmasýnda 
bulamazsýn. Anlayana tabi... Sözü uzatmayayým, bir gün 
cami avlusunda hem de ezanýn önü sýra Dilâver’i düþünür 
buldum. Bu vakitte iki eli kanda olsa güllerinin baþýndan 
ayrýlmazdý. Yanýna oturdum. Hiç konuþmadý. Namaz 
bitip de daðýlacaðýmýzda yine avludaki banka oturdu. Ben 
de yanýna iliþtim tabiî. 
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“Ýþten kovulduk Rasim abi.” dedi. 

Ýnanamadým. Ne yalý sahibinin ne de çalýþanlarýnýn 
hakkýnda kötü bir kelâm etmedi. Ben celâllendikçe, o 
onlarý savundu. Ben de ona kýzdýmdý: 

“Eh be birader sen de yani...” 

Ýnsan kendini savunmaz mý? O, benden sakindi. Kalk, 
bizim fakirhaneye. Koca ev. Zaten ben de bir can yoldaþý 
arýyorum. Yalnýzlýk kötü þey. Haným öleli bir buçuk iki 
yýl kadar olmuþtu herhâlde. Hiç nazlanmadý. Gerek yok 
dedim, ama gidip yataðýyla bir piknik tüpü yüklenip geldi. 
Bende bir aydan biraz fazlaca kaldý. O kaba, bakýmsýz, 
hýrpanî görünümün arkasýndaki inceliði, sevecenliði ve 
merhameti gördüm. Zaten kalbi mühürlenmiþ olanlarýn 
dýþýnda herkes bu hasletlerini gördü ve onu çok çok sev-
dik. Diyebilirim ki insanlýðýn en güzel yanlarýný ondan 
öðrendim. Allah ondan razý olsun

Bir cuma sabahý çýkmýþ dolaþýyoruz. Öylesine bir 
dolaþma iþte. Hem de Dilâver’e iþ bakýyoruz sözde. O, 
bir saniye bile boþ durmak istemiyor. Ama iþ nerde? 
Yorulunca sahile oturduk. Eski caminin minaresinin tam 
dibinde bir leylek yuvasý... Yuvada, üç mü desem, dört 
mü desem yavru. 

Dilâver, onlarý seyre dalmýþ. Hiç konuþmuyor. Ben 
de seyretmeye baþladým. Yuvadan önce leyleklerden 
biri uçuyor, getirdiði yemleri yavrulara veriyordu. Sonra 
dinleniyor, diðeri yem bulmaya gidiyordu. Ama yavrular 
doyurulurken her iki leylek de yuvada duruyorlardý. Ta 
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ki yem bitene kadar. Bu arada gagalarýný birbirlerine 
vurarak tak tak sesler çýkarýyorlardý. Mesut bir aile tab-
losu yani... Baktým, Dilâver’in gözleri dolu dolu oldu. 
Yüzü bulutlandý. Dokunsan aðlayacak sanki. O ciddî 
adam çocuklaþýverdi. Öyle ki hâllerinden feyz aldýðým bu 
adamý baþýný okþayýp teselli edesim geldi içimden. Belli 
ki gurbette oluþu, ailesinden, çocuklarýndan ayrý oluþu 
dokunmuþtu ona. Ben sormadan konuþtu bu sefer:

“Yaa, Rasim abi, kuþ bile kuþ iken...” devam edeme-
di. Sesi titrediði için utandý herhâlde. O, öyle her yerde, 
herkese duygularýný belli edecek adam deðildi. Çok onur-
luydu, çok.

Sabah namazýndan yeni dönmüþtük. Dilâver, Kur’ân 
okuyor, ben de oturmuþ onun kadife sesinden tilâveti din-
liyordum. Kapýnýn zili çaldý. Allah Allah sabahýn bu vakti 
kim çalar kapýmýzý. Gidip açtým. Orta yaþlý, efendiden bir 
adam kapýda. 

“Dilâver Efendi sizde mi?” 

“Hayýrdýr.” dedim. 

“Kendisiyle görüþmem lâzým da...” 

Buyur ettim konuþtular. Meðer adam, yalýnýn 
sahibiymiþ. Çelebice bir tavrý vardý. Dilâver’den özür 
üstüne özür diledi. Maaþýný misliyle artýrdým, dedi. Ben 
yanýltýldým, kýymetini takdir edemedik baðýþla, dedi. 
Dilâver yine onlarý haklý kendisini haksýz buldu. Arabaya 
binip gittiler. 
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Ama beni âlâkadar eden bundan baþka bir þey. Daha 
o akþam yatsý namazýndan sonra, Yusuf ile Zeliha kýssasýný 
anlatmýþtý. Yakup’un Yusuf’a duyduðu hasreti anlatýrken 
gözleri dolmuþtu. Kýssanýn sonunda;

“Yusuf, dosdoðru yol üzerinde olduðu için Rabbim 
onu mükâfatlandýrdý. Allah’ýn rahmeti derya gibidir. 
Rasim abi, hele biz yoldan sapmayalým.” demiþti. 

Bu tesadüf müdür, bilemem. Ama ben bu iþte hep 
hikmetli, sýrlý bir taraf görmüþümdür. Benzerlik senin de 
dikkatini çekti mi? O günden sonra düþünürüm de her 
gün ne Yusuflar kuyulara atýlýyor; ne Yusuflar Mýsýrlara 
sultan oluyor. Ne dersin? 

– ( .............. )

Gerçi onun sultanlýkta falan gözü yoktu. Ýri yarý 
gövdesine bakan onun kaygýsýz, boðazýna düþkün bir 
adam olduðunu düþünebilirdi. Öyle ya o koca gövde 
nasýl beslenir. Oysa çocuk kadar ancak yerdi. Yazlarý beni 
bahçeye davet ederdi. Sohbet ederdik. Yemeðimiz kuru 
ekmekle domatesti. Ýki lokmasýndan birisini paylaþmazsa 
rahat edemezdi. Þatafatlý sofralardan hiç hoþlanmazdý. Bir 
dostun ziyafetine götürmüþtüm. Dönüþte pek durgundu. 
Sebebini sorunca dedi ki:

“Lokmalarý yutarken düþündüm ki þu artan yemek-
lerle bile kaç fakir doyar. Davet ettiðimde, ‘Gelirim ama 
çorbadan baþka yemek yapmayacaksýn.’ derdi.” 

Bütün iyiler gibi o da çok yaþamadý. Güllerin dibini 
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çapalarken fenalaþmýþ. Hastaneye ulaþtýrdýklarýnda çok-
tan son nefesini teslim etmiþmiþ. Ailesi mevtayý köyüne 
götürmek istedi. Bir ambulans temin edip gönderdik.

Lâkin delikanlý, ona ait bir emanet var ki yerine 
ulaþtýramamak beni hep rahatsýz etmiþtir. Onun cenazesi-
ni gönderdikten sonra, yalýya gidip patronuna baþsaðlýðý 
diledim. Garibin kaldýðý kulübeyi son bir defa görmek 
istedim. Sedirin kenarýna iliþtirilmiþ postaya verilmemiþ 
bir mektup buldum. Üzerinde adres yoktu. Göz attým, 
oðluna yazýlmýþtý. Üzerinde fazla durmamýþtým, ama 
atmaya da gönlüm el vermedi. Kitabýn arasýnda duruyor. 
Madem sen onun akrabalarý ile de görüþeceksin, bu mek-
tubu da sahibine, oðlu Hikmet’e verirsen, bana büyük bir 
iyilik yapmýþ olursun. 

Kuþlar ki Âlemlerimizden Sefer Eyler

Sýkýntýlý bir akþamdý. Güneþ kavuþalý hayli zaman 
geçmesine raðmen, sýcaðýn bunaltýcý etkisi hâlâ devam 
ediyordu. Kardeþim, annemin kucaðýnda mýzýldanýyordu. 
Duruyor, nefesleniyor, dinleniyor tekrar aðlýyordu. Annem 
yazmasýnýn ucunu gözlerine kadar indirmiþti. Yüzü alaca 
karanlýkta belli belirsiz seçiliyordu. Ninem sekide oturmuþ, 
elinden hiç býrakmadýðý bastonunu alnýna dayayýp üzeri-
ne abanmýþtý. Akþamýn alacasýna sivrisinek výzýltýlarý 
karýþmaya baþlamýþtý bile. Kardeþimin sýzlanmalarý ile siv-
risinekler de olmasa, sýkýntý sanki dört bir yaný içine alýp 
eritiverecekti. Kanatlý kapý açýldý. Babamýn iri gövdesi 
yavaþ yavaþ ilerledi. Tam yanýmýzda kararsýz durdu. Belli 
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belirsiz selâm verdi. Ninem ayný kayýtsýzlýkla selâmýný 
aldý. Babam binek taþýnýn üzerine oturdu. Kasketini geri-
ye itti. Tekrar düzeltti. Kimse konuþmuyordu. Ninem, 
baþýna dayadýðý bastonu yan tarafýna aldý. 

– Olmaz böyle Dilâver, dedi. 

Durdu, sesini biraz daha yükseltti: 

– Böyle düþüncesizlik olmaz evlâdým. Rahmetli baban 
gibi misafiri seversin belli. Her cuma evimizi misafir-
siz býrakmak istemezsin bilirim. Lâkin, vakit o vakit 
deðildir. Babanýn ambarýndan buðdayý, kilerinden fasul-
yesi, nohudu, bulguru, mercimeði eksik olmamýþtýr. Ben 
bu evde kýrk iki senedir yokluk görmedim. Getirdiði her 
misafiri de baþ tacý ettim. Gelin kýzýmla gene de misafir 
baþ tacýmýzdýr. Gel gör ki ambarlar boþalmýþtýr, buðday 
ekmeðinin lezzetini unutmuþuz. Garýklý ununu arar 
olmuþuz. Arpa ekmeði yemekten çocuklarýn avurtlarý 
delinir. Kilere aylardýr erzak girmez. Evde, minderler çula 
dönmüþtür. Yatak döþek hak getire. Yani demem o ki 
evimizde sýçan düþse baþý yarýlýr. Sen bütün bunlarý bilmez 
gibi, çerçi, çingen kimi bulursan peþine takar eve getirir-
sin. Bu gelinim ne kahýrlar çeker haberin var mý?

Babam baþýný ellerinin arasýna almýþ düþünüyordu. 
Hem de hiç kýmýldamadan. Ninem bitiriyor, annem 
konuþuyordu. Annem tamamlýyor, ninem baþlýyordu. Ýlk 
defa annemin babama karþý konuþabildiðine þahit olu-
yordum. Hem de ne konuþma. Paylýyordu, azarlýyordu 
babamý. 
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– Dilâver, yanlýþ bunlar, diyordu. 

Annemin en önemsiz serzeniþlerine kalýn kaþlarýný 
çatarak fýrlattýðý sert bakýþlardan sonra, annem sus pus 
olur, onun yüzüne bile bakamazdý. 

Anneme inanýlmaz bir cesaret gelmiþ, söyleyemedik-
lerini bugüne biriktirmiþ de söylüyordu sanki. Ninem, 
babamý her zamanki gibi acýmasýzca paylýyordu. Babam, 
hiç konuþmuyordu. Zaten babam uzun süreden beri hep 
susuyordu. Semeri onarýrken karþýsýnda oturduðumdan 
habersiz gibiydi. Deriye bizi (çuvaldýzý) o deðil de bir 
baþkasý saplýyordu sanki. Býyýklarý düþük, bakýþlarý donuk-
tu. Ýhvaný Selvi Bekir’in selâmýný duymadý bile. Oysa ne 
çok severdi Bekir emmiyi. Sonra verdiði sözleri de hep 
unutuyordu. Okullar tatile girdiðinde kara dutun dalýna 
salýncak kuracaðýna söz vermiþti. Söyledim, yüzüme boþ 
boþ baktý: 

– Sen büyüdün artýk, dedi. 

– Ama benden büyükler salýncaða biniyor, dedim. 

Baþýný yukarý kaldýrýp dut aðacýna baktý. Elimle iþaret 
edip: 

“Þu dala kuralým baba.” dedim. Hiç istifini bozma-
dan:

“O taþýmaz, bilek kadar dal, koca adamý taþýr mý? 
Kýrýlýr.” 

Hangi bilek? Kimin bileði? Oysa dal benim bileðimden 
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çok kalýn, babamýnkinden ise inceydi. Ona soramadým, 
sormaya cesaret edemedim “Kimin bileði?” diye.

Babam niye bu kadar suskunlaþtý? Neden çok unut-
kan oldu? Yaðmurdan sonra güneþ açarsa birlikte man-
tar toplamaya gideriz, demiþti. Yaðmur yaðdý, çýra 
gibi güneþ açtý ama, o hiç mantarýn sözünü etmedi. 
Sýnýfýmý pekiyi ile geçersem, fitilli, sarý kadife pantolon 
alacaðýna söz vermiþti. Söyledim söyledim duymazdan 
geldi. Dedem ölmeseydi alýrdý. Dedem her þeyi alýrdý. 
Kazaðým, ceketim, pantolonum, ayakkabým çifte çifteydi. 
Ah baba ah! Lastik ayakkabýlarýmýn eskidiðini göresin 
diye kaç defa tam eþiðin önüne koydum, bakmadan geçip 
gittin. Keþke dedem ölmeseydi! Onun saðlýðýnda dede-
min sakallý ihvanlarý gelirdi. Geç vakitlere kadar oturur, 
konuþurlardý. Dedem, sobaya odun atma görevini bana 
verirdi. Ne güzel ilâhîler okurlardý. Cüce müezzinin ilâhî-
lerini sofadan dinleyen ninemle arkadaþlarý kapýyý azýcýk 
aralamamý isterlerdi.

Sohbet esnasýnda bu meclise sayýsýz melek dahil 
olurmuþ. Efendi hazretlerinin meclisinden nur eksik 
olmazmýþ. Ýnen nuru, rahmeti görebilmek için kalp gözü-
nün açýk olmasý gerekirmiþ. Öyle söylerdi, dedem. Ona 
sorardým: 

– Benim kalp gözüm ne zaman açýlacak, dedeciðim? 

“Allah bilir yavrum... Allah bilir...” derdi. 

“Sen bilmez misin?” derdim. 
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“Bilmem.” derdi. 

Þaþar kalýrdým. Oysa her þeyi bilirdi dedem. Kalp 
gözüm açýlsýn diye bildiðim bütün dualarý birer birer 
okurken uyur kalýrdým. 

Gece rüyamda evimize, güllerle dolu bahçemize, hatta 
arka tarlanýn cevizliðine nur yaðdýðýný görürdüm. Iþýktan 
bir aydýnlýk oynaþýrdý her bir yanda. Ellerinde bastonlarý 
ile beyaz sakallý ihvanlar görürdüm. Daha pek çok þey 
görürdüm de unuturdum nedense. 

Gördüklerimi heyecanla anlatýrdým dedeme. Gülerdi. 
Kah kah, karnýný tutarak gülerdi, dedem. Beni kucaðýna 
alýr divana uzanýrdý. 

“Kalp gözün açýlmýþ bile Hikmet’im,” derdi. 

Onun kýrçýl sakallarýný çekiþtirirdim. 

Bir namaz kýlarken susardý, dedem. Hep konuþur, 
hep gülerdi. Ne çok þey yaþamýþ, ne çok yer görmüþtü. 
Acý suyun çeþmesinden birlikte abdest alýrdýk. 

“Hadi aslan oðlum, bir abdest al da göreyim bakalým, ben 
abdest almayý unutmuþ muyum?” Sonra ayakkabýlarýmýzý 
önümüze “sütre” yapýp namaza dururduk.

Dedem de babam gibi gülleri severdi. Gül, çiçek-
lerin padiþahýymýþ. Hem gül, Peygamberimizin yüzü-
ne benzermiþ. Ýnsan, bakmalara doyamazmýþ. Dedem 
rüyasýnda Peygamberimizi görmüþ. O günden sonra evi-
mizin önündeki gül bahçesi bile ona viranelik gibi görü-
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nür olmuþ. Ah, onun cemalini bir daha görebilse... Ölse 
bile gam yemezmiþ... 

“Sen ölme dedem, sen ölme. Sen ölürsen ben ne 
yaparým.” derdim. 

Yine kah kah gülerdi. Ben ölümden korkardým. Hâlâ 
da korkuyorum. Oysa dedem, ölümü güle güle anlatýrdý. 

“Ölümden niye korkmalý oðul, ölüm damlanýn deniz-
le buluþmasýdýr. Ölüm güzeldir. Ölüm güzel olmasa 
Resûlullah ölür müydü?” Abdest alýrken fenalaþmýþ, 
dedem. Ýhvanlarýn söylediðine göre, Yasin-i Þerifi okuya-
rak ruhunu teslim etmiþ. Rumî Ýhvan:

“Gül Ahmet güle güle gitti be... O ne güzel ölüm-
dü öyle. Son nefesini teslim ettiðinde, yüzünden güle 
benzer nurlar bukle bukle arþ-ý âlâya doðru yükseldi.” 
derdi. Ýnanmakta tereddüt gösterenlere bunu yeminlerle 
anlatýrdý. 

Ha, söylemeyi unuttum. Dedeme herkes “Gül 
Ahmet” derdi. Gülleri çok severdi o. Beni de çok severdi, 
bilirdim. Ama, ne yalan söyleyeyim gülleri kýskanýrdým. 
Dedemin beni her þeyden çok sevmesini isterdim. Çünkü 
ben dedemi her þeyden çok severdim. O da babam gibi 
gülleri ile konuþurdu. Ama babam kadar çok deðil. Her 
sabah namazýndan dönüþte aralarýnda dolaþýr, gülümser-
di. Anlaþýlmaz sözler mýrýldanýrdý. Dedem babamýn ta 
uzak köylerden getirdiði yeni gülleri çok sevmiþti. 

“Bu oðlan, gül yetiþtirmekte beni geçti be...” der:
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“Ama sakýn bunlarý babana söyleme gülüm.” diye göz 
kýrpardý.

Dedem öldü, her þey bir baþka oldu. Nasýl anlat-
sam, bütün eþyalara bir hüzün çöktü sanki. Evimiz eski 
kahkahalarý özler oldu. Bahçemizdeki güller bile eski-
si gibi gümrah deðil. Ýhvanlar artýk bize gelmiyorlar. 
Kývrak Osman’ýn evinde toplanýyorlarmýþ. Ýhvanlardan 
biri “Dilâver babasýnýn yerini dolduramadý.” demiþ. 

Babam duyunca, çok üzüldü. Ýki gün bizimle sofraya 
oturup da yemek yemedi.

Ninem; halamlara, halalarýmýn kocalarýna küstü. 
Eniþtelerimize:

“Kýran giresinin yabanlarý, kendileri kazanmýþ 
gibi üþüþüp üleþtiler evimi ocaðýmý, baðýmý bahçemi. 
Rahmetlinin daha mezar topraðý kurumadan leþe konan 
kuzgunlar gibi saldýrdýlar. Ben öldüm mü ki ocaðýmý 
daðýtýyorlar? Ben burada neciyim?” diyor; her yerde, 
her önüne gelene anlatýyordu bunlarý. Beddualar ediyor-
du. Onlarý hiç mi hiç affetmeyecekmiþ. Hatta ölürlerse 
ölülerine gitmezmiþ, ölürse ölüsüne gelmesinlermiþ. O, 
kocalarýnýn suyuna giden kýzlarý da gelmesinlermiþ cena-
zesine. Bastonunu yere vura vura babama:

“Bunu belli bil Dilâver, o hayýrsýzlarý cenazeme kabul 
edersen sana da hakkýmý helâl etmem.” 

Fýrsat bulduðunda babamdan da yakýnýyordu: 

“Oðul oðulluðunu bilmeliydi de malýna, mülkü-
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ne sahip çýkmalýydý ahretliðim. Bizim sümsük oðlan, 
ocaðý haraç-mezat yaðmalanýrken, duvar dibine çömelip 
hindi gibi düþünüp durdu. Yok kardeþ yok, benim bu 
oðlan kalýbýnýn adamý deðil. Gül Ahmet, Gül Ahmet! 
mezarýndan doðrul da gör hâlimizi. Ocaðýmý tüttürecek, 
þanýmý sürdürecek dediðin oðlunun hâlini gör.”

Babam, sessizce dinlerdi ninemi. Baþý ellerinin 
arasýnda, uzaklarý seyrederek dinlerdi. Bir gün dedi ki:

“Sabýrlý ol anam. Onlar da evlâtlarýn. Babalarýnýn 
mallarýný aldýlar.” 

Ninem daha da celâllendi babama. 

“Sen öyle san ahmak oðlan. Sen evleneli kaç sene 
oldu? Tam on dört. Son on senedir baban tarlaya gidip de 
çalýþabildi mi? Yok. Evet tarlalar babanýndý, ama emek 
de senindi. Sen hatýr saymayýp da, eller gibi evlendiðinin 
senesinde “Ben ocaðýmý kuracaðým.” deyip de ayrýlsaydýn 
hâlin böyle mi olurdu? O, gözü doymazlar senin alýn terini 
çaldýlar be! 

Babam, yine susardý. Kehribar tespihini çýkarýr, 
dudaklarý kýpýr kýpýr dinlerdi annesini. Ninem, takatsiz 
düþünce susardý. Ýþte o zaman babam ninemin yanýna 
gider, elini omzuna kordu: 

“Sen tatlý canýný üzme anam, fani dünyanýn malý 
mülkü kime kalmýþ ki? Hem ne demiþ Âþýk Yunus;

Mal sahibi, mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
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Mal da yalan, mülk de yalan 
Var biraz da sen oyalan.

Gelip geçici metalar için kalbe dokunmak reva mýdýr 
sorarým sana? Hem kimsenin haram lokmasý boðazýmýzdan 
geçmesin de bizim baþkalarýndan alacaðýmýz olsun. Bu 
söylediklerinde haklýysan, onlar bizim rûz-i mahþerde 
azýðýmýzdýr.”

Kurban bayramýnda babamla birlikte –ninemden 
gizli– üç halamýn da evlerine gittik. En küçük halam 
babama sarýlýp aðladý. 

“Anam niye böyle yapar abi, hiç et týrnaktan ayrýlýr mý?” 
dedi. Kimse görmedi, ama babamýn da gözleri doldu. 

En büyük eniþtem kapýnýn eþiðinde babama: 

“Annen haksýz kayýnço; ölüm hak, miras helâl. 
Büyüðümüzdür, elini elbet öpmek isteriz. Lâkin valide 
pek celâllidir, onun için çekiniriz.” 

Babam boþ durmayý sevmezdi. Boþ durma boþa çalýþ 
misali hep bir þeylerle meþgul olurdu. Güz sonu gelmiþ, 
havalar yavaþ yavaþ soðumaya baþlamýþtý. Ýþ yoktu. 
Çiftçinin bu mevsimden sonra ne iþi olacak? Babam 
kazma, kürek, týrmýk, anadut, dirgen, kullandýðý ne 
varsa duvara dayamýþtý. Onlarý birer birer elden geçiriyor, 
bozulanlarýný tamir ediyordu. Kimisine çivi çakýyor, kimi-
sini rendeliyor, kimisini de “Bu bizi çoktan býrakmýþ.” 
diye bir kenara ayýrýyordu. 

Ýþi henüz bitmeden birden bire doðruldu babam. 
Bunlarý toplayýp yerlerine götür, dedi bana. Ýçeri girdi. 
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Ýþimi bitirdiðimde ben de eve girdim. Odanýn ortasýnda 
denk yapýlmýþ bir yatak duruyordu. Babam Ýstanbul’a 
gitmeye karar vermiþti.

Köyün dolmuþuna binerken elini öpmüþtüm. Bana o 
zaman dedi ki:

“Ocaðýmýz önce Allah’a, sonra sana emanet Hik     -
met’im. Ninenin ve annenin sözünden çýkmayasýn. Gülle-
rimize iyi bakasýn suyunu gübresini ihmal etmeyesin.” 

Ýçim bir hoþ olmuþtu. Demek babam da gurbetçilerin 
arasýna katýlýyordu ha. Artýk babamýn da gurbet elden 
gelecek mektuplarýný bekleyecektik. Radyoda yanýk hava-
lar çalýnca anamýn gözleri dolacaktý. Alamancý çocuklarý 
ile yolun baþýnda toplaþýp, babalarýmýz dönerken bize 
neler alacak, getirecekleri tomar tomar paralarla neler 
yapacaktýk, onlarýn hayalini kuracaktýk. Bazen, hasret-
lik cana tak edince, Sýðýrcýk Tepesi’ne çýkýp üzerimizden 
uçup giden tayyarelerden babalarýmýza selâm gönde-
recektik. Kýz kardeþim, on parmaðýný havaya kaldýrýp 
arkadaþlarýna: 

“Güneþ bu kadar doðup kavuþunca, babam gelecek 
yaa... “ diyecekti. 

Ninem, her aklýna geldiðinde gurbete lânetler yað-
dýracak, oðlunun gurbete düþmesine sebep olarak gördüðü 
kýzlarýna ve damatlarýna biraz daha hýnçlana caktý.  

Ýþte böyle Cemil Bey kardeþim, biz onun bayram izni-
ne gelmesini beklerken ölüm haberini almýþtýk. Babam 
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evimizden çýkýp gittikten sonra hepimiz yüreklerimizin en 
derin yerinde hissetmiþtik yokluðunu. Ölümünün tam on 
ikinci senesi, ben hâlâ yokluðuna alýþamadým. Gittiðinin 
ikinci akþamýnda baþýmý nasýl yastýðýn altýna gömüp 
hýçkýrýklarýmý gizlemeye çalýþmýþsam, hâlâ zaman zaman 
ayný duygularý yaþýyorum. Yaþadýklarýmý yastýklarla giz-
lemekten daha ustaca yöntemler keþfetmek zorundayým. 
Yani demem o ki olgunluðun maskesiyle zaaflarýmý, has-
retlerimi gizlemek durumundayým. Ýþte böyle...

Babamýn hatýrasýný devam ettirmek için yeni bir gül 
bahçesi yaptým. Babamýn görmesini ne çok istedim, bile-
mezsin. Benim onun yerini doldurmam herhâlde imkânsýz. 
Bari hatýrasý yaþasýn diyorum. Hiç söylememiþti, ama o 
babasýnýn yerini dolduramadýðýna üzülürdü biliyorum. 
Þimdi ben de ayný aðýrlýðý hissediyorum. Bu çok çok aðýr 
bir yük. Dilerseniz bahçeye gidelim. 

– ( ......... )

– Ne mektubu? Allah Allah, bunca yýl sonra ha!(...) 
Evet arkadaþýný hatýrlýyorum. Size verdi ha... Ne vefalý 
dost. Lütfen söyleyin Cemil Bey, baba dostu baþ tacýmýzdýr. 
Rasim amca gelirse babamýzý görmüþ gibi oluruz.

– ( ......... )

– Niye özel olsun caným. Keþke okusaydýnýz. Zahmet 
buyurup buralara kadar getirmiþsiniz. Allah sizden 
razý olsun. Evet bu babamýn yazýsý. Dinliyor musunuz? 
Okuyayým mý? 
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“Gözümün Nuru, Cefâkâr Evlâdým,

Evvela bahusus selâm eder, senin ve kardeþinin gözle-
rinden hasretle öperim. Valideme selâm eder, incitmeden 
o mübarek ellerinden öperim. Hanenin sair kiþilerine de 
ziyade sabýrlar dilerim. (Caným babacýðým, evin sair kiþisi 
annem oluyor, demek ki adýný yazmaya utanmýþ. Tabi o 
zamanlar öyleydi.) 

Nasýlsýnýz? Ahvaliniz nicedir? Bana hâlinizi teferruatlý-
ca yazýnýz. Köyün, gül bahçemizin, her türlü mahsulâtýn 
tafsilâtlýca ahvalini cevabî mektubunuzda beklerim. 

Beni soracak olursanýz, hamdü senalar olsun, çok iyi-
yim. Allah bundan geri koymasýn. Sizin yüzü suyu hörme-
tinize olsa gerek, bizim gibi kusurlu bir kulu Cenab-ý Hak, 
iyi kullarla hemhâl kýldý. Sen olgun yol üzerince yürüdük-
çe elbet ayaklarýn aþýnmayacaktýr. Elhamdülillah bu koca 
þehrin en olgunca yerine mekân tutmuþuz. Yolumuzda 
ne çalý, ne taþ engeli vardýr. Bu adam deryasýnda, her 
ne kadar evliya mesabesinde birçok insan varsa da yanlýþ 
yol tutmuþlar da bulunabilir. Allah doðru yol üzerinde 
olanlarýn sayýsýný ziyade eylesin. Yanlýþ yol üzerinde olan-
lara hidayet nasip etsin.

Burada kazancýmýz yerindedir. Ocaðýmýzda bir yýlda 
kazanamayacaðýmýz parayý burada bir ayda kazanýyoruz 
elhamdülillah. Bu gurbetin sýzýsýný kazanç yok ede-
mese de hafifletiyor biraz. Zaman zaman da içimizde 
endiþe duymuyor deðiliz. Kazandýðýmýz bunca parayý 
hak ediyor muyuz? Memleketimizde olsak bu parayý ne 
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kadar çalýþma karþýlýðý kazanýrdýk, diye. Bu koca þehir, 
kocaman deryalar gibi iyisini de kötüsünü de sinesinde 
saklar. Aramasýný bilene hiç umulmadýk nimetlerini nasýl 
sunar anlatayým da dinle: Burada bir dostumuz vardýr. 
Adý Rasim. Bizden birkaç yaþ büyük. Gün görmüþ muh-
terem bir zat. O endiþelerimizi gideriverdi. Allah razý 
olsun o günden kelli gönlümüz ferah. O, sýk sýk, ‘Dilâver 
Efendi, her bir þeyi kendi þartlarý içerisinde düþünmek 
gerek.’ diyor. 

Evet bu þehirde köyünden fazla kazancýn olur. Lâkin 
giderin de köyünden ziyadedir. Burada otursan, kalksan, 
her þey para. Otobüs, tranvay, dolmuþ... Hasýlý aklýna 
ne gelirse... Hatta -hicap duyarak yazýyorum- ayak 
yoluna ihtiyaç gidermeye girsen para... Allah’ýn suyu-
nu plastik þiþelere doldurmuþlar, hatýrý sayýlýr paralara 
satýyorlar. Çeþmelerden þarýl þarýl sular akýyor akmasýna 
ya inanýn içilecek hâli yoktur. Ümmet-i Müslümanýn 
hâline vay ki vay... Bazen þeytan dürtüyor, ‘Plâstik 
þiþe suyu alýp içiver.’ diyor gönül... Lâkin Cenab-ý Hak 
âlem-i cihanýn yarýdan ziyadesini su yaratmýþken isra-
fa girmez mi bu? Derhâl vazgeçiyorum. Sözün kýsasý 
buralarýn suyuna kat’iyen alýþamadým. Ne zaman su 
içesim gelse, bizim Sarý Çeþme’nin borusundan yalaðýna 
fýþkýran bilek kalýnlýðýndaki berrak su gözlerimin önün-
de meneviþleniveriyor. O vakit içim bir hoþ oluyor. 
Burada suyun içilir olaný acý ilâç olup þiþelere girmiþtir 
vesselâm.
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Gözümün Nuru,
Geçen ayýn yedisinde yolladýðým havaleyi aldýnýz 

mý? Sonucu bana bildirin. Bu para sizi hayli ferahlatýr 
düþüncesindeyim. Ýhtiyacýnýz olursa, mektubunuzda yaz-
maya çekinmeyiniz. Para ziyadesiyle var þükür. Biraz da 
altýn yapýp Rasim abinin evinde muhafaza ederiz.

Yüce Allah’ýn bana lütfu olan ailem. Ve hassaten 
âlemde eþi az bulunur validem. Geçen dolmuþta giderken 
muhterem bir þoför, arabasýnýn camýna bir yazý yazdýrmýþ. 
Hemen hafýzama nakþettim. Mekânýma gelince de bir 
köþeye yazýverdim. Ne de olsa beþeriz. “Beþer nisyan 
ile malüldür.” derdi baba dostu bir bilge kiþi. Sonra bir 
hattata gidip bu sözleri güzelce yazdýrdým, çerçeveletip 
astým. Bu mübarek sözler þunlardan ibarettir ki, bu sözleri 
þehir pazarýna gittiðinde Sarraf Osman’a yazdýrýp evimizin 
en müstesna köþesine asasýn. 

‘Ne zengini tok gördüm ne fakiri aç,

Yarabbi, öyle feyz-i kanaat ver ki

Namerde deðil, merde de eyleme muhtaç.’

Oðulcuðum,

Ocaðýmýzdan misafiri eksik etmeyesin. Misafir daim 
kýsmeti ile gelir, hiç aklýndan çýkarmayasýn. Tanrý misa-
firleri arasýnda sakýn ola ki ayrýcalýk gözetmeyesin. Ýzzet-i 
ikramda hepsine eþit muamele edesin. Bir sohbette 
iþitmiþtim, ben de sana naklederim. ‘Misafirin bayý, gedasý 
olmaz.’ Cuma namazýnda çevik davranýp, cemaatten önce 
çýkasýn ki misafire teklifte öncelik senin olsun.



Gül Manzaralı Pencereler84

Bir de istirhamým odur ki güllerimize gözün gibi 
bakasýn. Kýrda-belde, kasabada-þehirde güzel güller 
bulursan çelikleyip ayrý garýklarda bekletesin. Nasipse, 
inþallah gelirken hayran olacaðýn güller getireceðim.

Tabiî, derslerini iyi ikmal etmen gereðini yazmama 
lüzum yoktur. Öðretmenin Halil Efendiye de mek-
tup yazmýþ idim. Cevabýný esirgememiþ. Senin gayret-
lerin gönlümün nuru oldu. Allah senden razý olsun. 
Oðulcuðum, tuttuðun yol doðrudur. Allah zihin açýklýðý 
versin de oku, her bir þeyi öðren. Bizden baþlamak üzere 
de herkese öðret.

Ýþi olmayan adam geveze olur misali, baþýnýzý aðrýttým. 
Kusur bizden, af sizden. Çok söz bizden, aza indirmek siz-
den. Hasret ve gurbet hem size hem bize.

Mektubumun hitamýnda selâm eder, büyüklerin elle-
rinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Bizi soranlara 
baki selâmlar. Allah’a emanet olunuz. 

Yaþarken

Oðlum, nereden icap etti þimdi bu. Ölüp gitmiþ bir 
Allah’ýn garibini niye sorup duruyorsun. Þu koca Ýstan-
bul’da, onun gibi milyonlarcasý yaþýyor. Onlardan biriydi 
iþte. Ýstanbul’un taþý topraðý altýnmýþ deyip Ýstanbul yolu-
na düþenlerden yani. Diyeceksin ki memleketinde iþ, aþ 
bulsa bu insan deryasýna dalar mýydý? Dalmazdý elbette. 
Evinde, çoluk çocuðunun baþýnda dururdu. Ne yaparsýn, 
bir kör boðazýn peþinde koþup durmuyor muyuz hepimiz? 
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Belki tesadüf, (Dilâver Efendi duysa, o þefkatli sesiyle; 
tesadüf yoktur hemþire tevafuk, derdi) Allah bizi onunla 
ayný kapýya hizmeti vesile kýlarak karþýlaþtýrdý.

Ýstanbul’a ayak uydurmuþ herkes yeni gelenlerden 
þikâyetçidir az çok. Hele hele bu þehrin eskileri, yani 
Ýstanbul beyefendileri ile hanýmefendilerine bir dokun bin 
ah iþit. Efendim, insanlarýn birbirine saygýsý kalmamýþ da, 
yeni gelenler kültürü yozlaþtýrýyormuþ da, kural düzen 
tanýmazlarmýþ da, hatta; o güzelim Ýstanbul Türkçe’sinin 
katilleri bunlarmýþ da... Daha neler neler.

Birkaç yýl önce gelenler bile, yeni gelenleri bir þeylerle 
suçlar durur. Kendisi þehirli oldu ya, yeni geleni aþa-
ðýlayýp rahatlayacak. Belki töhmetten böyle kurtulmayý 
düþünüyor. Hâlbuki yalýda çalýþanlarý araþtýrsan, en eski-
sinin Ýstanbul macerasý otuz yýldan daha eskiye dayan-
maz. Sana bunlarý anlatýyorum ki o zavallýya niye konak 
çalýþanlarý olarak cephe aldýk, sebebini anlayasýn. 

Onu ne zaman hatýrlasam, içimde sebebini pek bil-
mediðim bir þeylerin ezikliðini hissediyorum. Beni ger-
çekten affettiðini bilmesem, kim bilir ne çok vicdan azabý 
çekerdim. Ýyi adamdý iyi. Hem de çok iyi. Yalnýzca biraz 
farklýydý. Biraz deðil, bizim tanýdýðýmýz insanlardan epey-
ce farklýydý.

– ( ................. )

Farklýlýðýný nasýl anlatsam bilmem ki... Bazý þeyler 
vardýr ki anlatmak zordur oðlum. Bu farklýlýk, çok belir-
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gin, göze batacak bir farklýlýk deðildi. Ama yine de 
duruþundan konuþmasýna, yürüyüþünden oturuþuna 
kadar etrafýndakilere benzemeyen bir tarafý vardý. Belki 
etrafýndakileri rahatsýz eden, onlarýn -düþmanlýðýna demek 
istemiyorum ama- tepkisine sebep olan bu küçük þeylerdi. 

Konuþmayý sevmezdi meselâ. Durmadan çalýþýrdý. 
Hava kararýr, yalýnýn ýþýklarý söner o hâlâ çalýþýrdý. Hem 
de karanlýkta. Gündüzleri güllerin dibine oturur, hep 
denizin ufkunu seyrederdi. Sanki ufuktan gelecek ve onu 
alýp götürecek bir gemiyi bekler gibi... Güneþ sallandý mý 
baþlardý çalýþmaya. Sabah ezanýna kadar çalýþtýðýný gören-
ler varmýþ. Bu durum konak çalýþanlarýnýn hiç hoþuna 
gitmiyordu tabiî. Hatta bazýlarý onu gösteriþ yapmakla, 
yaðcýlýkla itham ediyordu. Neymiþ efendim, “Patron yok-
ken güllerin dibinde yatýyormuþ da, o gelince çalýþmaya 
baþlýyormuþ ki göze girsin.” Sonra anlaþýldý ki sýcakta bit-
kilerin dibini çapalamak, su vermek sakýncalýymýþ.

Evlâdým sen bunlarý zaten biliyorsun. Sen asýl benim 
ona niye düþman olduðumu öðrenmek istiyorsun deðil mi? 
Bunu ben de çok düþündüm. Davranýþýmýn sebebi Dilâver 
Efendinin tavýrlarýndan çok, kendi iç bunalýmlarýmla 
ilgiliydi galiba. O zamanlar maddî-manevî sýkýntýlarýmýz 
vardý biliyorsun. Babandan yeni boþanmýþtým. On bir yýllýk 
yuvam daðýlmýþtý. Senin sorumluluðun vardý. Evimizin 
geçimini saðlamak zorundaydým. Aldýðým para geçimimi-
ze yetmiyordu. Daha da fenasý, kendime güvenim yoktu. 
Nasýl anlatsam, dalgalý bir denizin ortasýnda çaresizce 
çýrpýnan biri gibi görüyordum kendimi. 
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Sonra babanýn yaptýklarýný hazmedemiyordum. Son 
beþ yýlda iyice alkolik olmuþtu. Biliyorsun, sebepli sebepsiz 
her aklýna estiðinde ikimizi de döverdi. Sen hep o gelmeden 
önce uyumaya çalýþýrdýn. Hatta bazen uyur gibi yapardýn. 
Ben evin ihtiyaçlarýný söylediðimde kýyamet kopardý. 
Bunlarýn hepsine katlanabilirdim, yuvamýzý yýkmamak 
adýna her fedakârlýða hazýrdým, ama son yaptýðýný kabul-
lenmem mümkün deðildi. Utanmaz, kendisine bir de dost 
tutmuþtu. Eve artýk haftada bir iki kere uðruyordu. Of... 
O rezil günleri hatýrlamak bile istemiyorum. 

Þimdi diyeceksin ki bu olaylarýn Dilâver amca ile 
ne ilgisi var? Ýlgisi þu ki ben kendimin bile farkýna 
varamadýðým bir erkek düþmaný hâline gelmiþtim. Þoför 
Hüseyin’i, hatta yalýnýn patronunu gördüðümde bile 
içimde belli belirsiz bir tiksinti oluþuyordu. Bunlarýn hepsi 
erkek milleti iþte diyordum. Hele Dilâver Efendi boyuy-
la posuyla aynen baban. Belki o kadar çok benzemese 
bile ben onu görünce iðrendiðim, beni hayata küstüren 
babanýn yüzünü hatýrlýyorum. Adama içten içe kin duyu-
yorum. Kocaman ellerine bakýyorum, o ellerle karýsýný 
dövüþünü hayal ediyorum. Kinim katlanýyor tabiî. Ama 
sen iki de bir kaçýp kaçýp yanýna gidiyorsun. O çalýþýyor, 
sen seyrediyorsun. Kimseyle konuþmaya tenezzül etmeyen 
hýrpaninin dili, seninleyken bir açýlýyor ki sorma gitsin.

Sen de bugün Dilâver amca þunu dedi, Dilâver amca 
bunu yaptý diye anlata anlata bitiremiyorsun. Sana, 
onun yanýna gitmeyi yasaklýyorum. Ama dinleyen kim. 
Bir yandan da korkuyorum. Koca Ýstanbul, her türlü 
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adam mevcut. Bahçývaný ne kadar tanýyoruz ki... Üstelik 
arpacýk kumrularý gibi düþünüp, sabit gözlerle ufku sey-
redip durur. 

Ýçten içe öyle kýzýyorum ki -belki de kýskanýyorum- 
içimden adamýn yakasýna sarýlmak geliyor. Ama sebep? 
Sebep yok... Sebep olmayýnca bahane aramak lâzým.

Tam o günlerde aradýðým bahaneyi buldum. Baktým, 
aðacýn dibine oturmuþsunuz, gülüþüyorsunuz. Adam 
torbasýndan bir yufka dürümü çýkarýp, ortadan ikiye 
böldü. Yarýsýný sana verdi. Merak ettim, bakalým ne 
yapacaksýn diye. O zamanlar pek iþtahsýzdýn. Yalvar 
yakar iki lokmacýk bir þey yediremezdim. Yemez, kat’-
iyen yemez, dedim içimden. Onca eti, tatlýyý yemeyen 
çocuk kuru yufkayý mý yiyecek. Ama sen iþtahla saldýrdýn 
yufkaya... Kan beynime sýçramýþtý. Yanýnýza koþmuþtum. 
Sonrasýný biliyorsun...

Yalnýz, elinden aldýðým yufkayý adamýn kafasýna 
çaldýktan sonra, onun tepkisinin farklý olmasýný bekli-
yordum. Belki sinirlenecek, üzerime yürüyecekti. Belki 
o kocaman elleri ile bana vuracaktý. Hayýr, o hiçbir þey 
yapmadý. Ýlk defa baþýný kaldýrýp yüzüme baktý. Sanki 
hiçbir þey olmamýþtý. Yufka dürümü ondan baþkasýnýn 
baþýna çalýnmýþtý. O sanki bu olayýn dýþýnda tarafsýz biriydi. 
Ýri siyah gözleri endiþesiz ve duruydu. Sadece iki kelime 
dökülmüþtü dudaklarýndan: “Nimettir, bacým.” Kalkýp 
bana vursaydý ya da baðýrýp çaðýrsaydý, o kadar etkilen-
mezdim. Bütün sinirim geçmiþti. Oysa, ona ne lâflar 
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sýralamayý kurmuþtum kafamda. Hepsinden vaz geçtim. 
Elinden tutup oradan uzaklaþtým. Onun þapkasýnýn üze-
rinde, omuzlarýnda hâlâ tulum peyniri parçalarý ile yufka 
kýrýntýlarý vardý. Sonra pencereden baktým. Etrafa saçýlan 
ekmek kýrýntýlarýný uzun süre toplayýp aðzýna attý. Diðer 
çalýþanlarla gülüþtük. Oh olsun, aðzýnýn payýný verdin, 
dediler. Kendi kendimize gülüþüp alay ediyorduk, ama bir 
taraftan da içimde sebebini bilmediðim bir eziklik vardý.

Yalýdaki iþimiz çok deðildi. Davet falan olmazsa boþ 
zamanýmýz çok olurdu. Bize dedikodu lâzým. Taktýk mý 
elin garibine... 

Bir gün Fadime pürtelâþ geldi. Yaban bahçývan kendi 
kendine konuþuyormuþ. Hem de on beþ adým öteden 
duyulabilecek kadar yüksek bir sesle. Güllerin dallarýný 
seviyormuþ. Onlara iltifatlar ediyormuþ. Sözde güllerle 
konuþuyormuþ, ama niyeti baþkaymýþ. Amacý o sözleri 
Fadik’e duyurmakmýþ. Bak þu hýrpanînin yaptýðýna. Kafasýna 
bir taþ fýrlatamadýn mý? Bak hele ýrz düþmanýna...

“Kýzlar,” dedim, “... iyice emin olalým. Bu aðýr bir suç-
lama. Yanýlýyorsak vebali aðýr olur. Namazlý abdestli adam. 
Bizim günahýmýz bize yeter, adamýn günahýný almayalým.” 
“Kalkýn, gidelim de kulaðýnýzla duyun.” dedi Fadime. 

Gittik. Adam, essahtan konuþuyor. Sevgili, diyor; gül 
diyor, mahbub diyor... Yüzün gibi bir gül açýlsa, diyor... 
Üstelik doksan dokuzluk tespih de elinde... Tuh senin... 

O akþam çýktýk patronun huzuruna. Olanlarý bir bir 
anlattýk. Önce inanmak istemedi. “Sakin olun.” dedi. 
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Biz ayak diredik. Ýçimizden ikisi, baþta Fadime “Ya o, ya 
biz...” dedi. Zavallýnýn ertesi sabah çýkýþý verildi. Ýçimiz bir 
rahatladý ki sorma... Muradýmýza erdik anlayacaðýn. 

Fakat hiç beklenilmeyen bir þey oldu. Þoför Hüseyin 
izinden döndü. Durumu anlattýðýmýzda “Oh olsun.” deme-
sini bekliyorduk. Tam tersi oldu. Çok çok yanýlmýþsýnýz. 
“Kötü bir iþ yapmýþsýnýz.” dedi. “O, geldiðinden beri gülleri 
ile konuþuyordu. Ben sebebini sordum, ‘Çocukluðumdan 
beri böyleyim, alýþkanlýk herhâl.’ dedi. Hem, babasýnýn da 
âdetiymiþ. ‘Belki de ondan mirastýr.’ demiþti. Size niye lâf 
atsýn, adam. Bugüne kadar size karþý yanlýþ bir davranýþý 
oldu mu?” dedi.

Çok mahcup olduk. O günden sonra adamýn kafasýna 
yufka dürümünü fýrlattýktan sonraki hâli hep gözlerimin 
önüne geldi. “Nimettir bacý.” deyiþi kulaklarýmda çýnlayýp 
durdu. Rüyalarýmda kendimi cadý kýlýðýnda gördüm. 
Güller, yapraklarýndan uzun dikenleri ile üzerime hücum 
ettiler. 

Bu sefer de patronun karþýsýna onu geri döndürmek 
için çýktýk. Bize ders vermek için olsa gerek, epeyce naz 
etti. Yalvardýk, yakardýk... 

O döndü, hepimiz bayram ettik. Bazýmýzýn aðabeyi, 
bazýmýzýn babasý oldu. Çok iyiliðini gördük, çok. Bizim 
ayýbýmýzý yüzümüze hiç vurmadý.

Rahmetliye, en büyük minnettarlýðým da seni evlâdý 
yerine koyup ilgilenmesidir. Allah biliyor ya baban gibi 
alkole düþüp, serseri, ayyaþ olmandan endiþe ediyordum. 
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Ýnsan korkuyor tabiî. Ne demiþler, “Armut dibine düþer.” 
Hele gazetelerde, alkolikliðin genetik eðilimlerle izah 
edildiðini okudukça endiþelerim daha da artýyordu. Belki 
de onun sayesinde herkesin imrendiði, örnek bir insan 
oldun. Nur içinde yatsýn. Allah ondan razý olsun. Bizi de 
ona karþý yaptýðýmýz yanlýþtan dolayý baðýþlasýn. 

Oðlum, Dilâver Efendi yazýlmaya deðer insandý. Sen 
okumuþ adamsýn. Elbet dilin bizden iyi döner. Onun iyi-
liklerini yaz. “O, hepimizin babasýydý.” diye yaz. “O, kim-
seye kin tutmazdý.” diye yaz. “Meral kadýna, yani benim 
anneme gelince; hayattaki en büyük yanlýþlarýndan birisi 
böyle bir adama kötü davranmak olmuþtur.” diye yaz. 

Güller

Sarýsýndan beyazýna kan kýrmýzýsýndan açýk pembesine 
kadar, hangi ton renk varsa, sýra sýra güller... Üzerlerinde 
domur domur çiy tanecikleri... Ýnsana yaþama þevki veren, 
koca þehrin bütün kiriyle pasýyla alay edercesine göz 
kýrpan güller... Nefes alan, þehre nefesini rayihalarla üfle-
yen güller... Tomurcuklar, hele tomurcuklar; insan hangi 
yaþta olursa olsun ona baþlangýçlarýn taze güzelliklerini 
müjdeleyen tomurcuklar... “Gonca”’ya dair ne kadar þiir 
ve þarký varsa hepsini bir anda çaðrýþtýrýveren, çanaðýn 
yeþilinden burun vermiþ pembelikler...

Her sabah bu duygularla geçerdim bahçeden. Bu 
güzellikleri hepimiz ona borçluyuz delikanlý. O, öldü, bah-
çenin de ruhu onunla öldü sanki. “Ben varsam bu kâinat 
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var, ben yoksam hiçbir þey yok.” diyen þairi þimdi daha iyi 
anlýyorum. Bahçe ayný bahçe, güller ayný güller, ama bah-
çenin ruhuyla hemhâl olmuþ Dilâver yok. Yani o atmosfer 
yok. Yani Dilâver’in bahçesi yok. Gülleri kýskanan yok. 
Güllerle konuþan yok. Gülleri öpüp koklayan yok. 

Güllerle konuþmak zavallýnýn baþýna neler açmýþtý 
biliyorsun deðil mi?

– ( ............. )

– Evet, aþaðý yukarý olay böyle... 

Çok sevdiðim bir baba dostunun referansýyla, hatta 
onun ýsrarlý ricalarý üzerine iþe almýþtým. Muhitine göre 
gün görmüþ bir aileden geliyormuþ. “Sülâlesi dindarlýklarý 
ile meþhurdur.” demiþlerdi. Ýþe baþladý, bahçeye can geldi. 
Aðaçlarýn kuru dallarýný budadý. Nereden bulduysa çeþit 
çeþit güller getirdi. Karanfiller, leylâklar, laleler dikti. 
Bahçeye, sihirli bir el dokunmuþtu sanki. 

Onu pek göremezdim. Varlýðý eseriyle hissedilirdi. 
Ara sýra koca gövdesi ile aðaçlarýn kuru dallarýný budar-
ken görürdüm. Düþmesinden korkardým, aðzým yüreðime 
gelirdi. Sonradan anladým ki bu endiþelerim boþuna. 
Çünkü o, koca gövdesinden hiç beklenilmeyecek derecede 
çevik hareket ediyordu. Kalýn bilekleri ile dalý kavrýyor, 
büküyor, aðaçtan aðaca sýçrýyordu. Belli ki iþinin ehliydi. 
Ben, iþini iyi yapan insanlarý severim. Suskun bir adam, 
ama suskunluðundan bana ne caným. O kendi meselesi...

Suskun olmasýna suskundu, ama altý aydan sonra bir 
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konuþtu, pir konuþtu. Bir pazar sabahý kapým gümbür 
gümbür vuruldu. Daha ben “Gel!” demeden bütün hey-
beti ile kapýnýn önünde belirdi. Hýzlý giriþin aksine yüzün-
de öfkeden bir niþane yoktu. Uzun kirpiklerin gölgelediði 
siyah gözleri kadife kadar yumuþaktý.

– Evet, dedim.

– Beyefendi, bu sabah sen bahçeden gül koparmýþsýn. 
Hem de bir kucak. Burada benden izinsiz kimsenin gül 
koparmasýna rýzam yoktur. Gül lâzýmsa bana söyle ben 
sana koparývereyim. 

Diðer çalýþanlar karþýmda titrerlerdi. Ellerini öne 
baðlayýp konuþurlardý. Biz alýþmýþýz böyle tavýrlara. Bu 
adam da kim oluyordu. Bu hýrpanî bu mülkün benim 
olduðunu bilmiyor muydu? Kan beynime sýçramýþtý. 
Ellerim titriyordu. Aðzýmdan geri dönülemeyecek küfür-
ler çýkmamasý için susuyordum. Daha doðrusu içimden 
elliye kadar sayýyordum. Bak bu iyi bir yoldur delikanlý, 
tavsiye ederim. Öfkeyle kalktýðýnda zararla oturmak iste-
miyorsan, bu etkili bir yöntem. O, davudî ama son derece 
yumuþak sesiyle devam etti:

– Bey, bahçývan bensem, gül koparmak da benim 
iþim. Ben kimsenin iþine karýþmam, kimseyi de iþime 
karýþtýrmam. Sen, hangi daldan gül koparýlýr, hangi 
kök ýþgýn salar, bilir misin? Kopardýðýn güllerden bunu 
bilmediðin anlaþýlýyor. Gül naziktir Bey! Gül ehil elle, 
yaban eli anlar Bey! Gül küser, gül ölür Bey! Canýn gül 
çekerse ben sana keserim Bey!
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Konuþmuyor, yalvarýyordu bahçývan. Bir insandan, 
ne bileyim çok sevdiði bir evlâdýndan bahsediyordu sanki. 
Onun duygusallýðý, bu koca gövdenin altýndaki ince 
ruhu beni etkilemiþti. Sinirimin yavaþ yavaþ eridiðini, 
söndüðünü hissediyordum. Hatta ona karþý takdirle 
karýþýk bir acýma hissi uyanmýþtý içimde. 

– Tamam Dilâver, gül alacaðým zaman senden iste-
rim. dedim. 

Dönüp gitti. Hani senin de çok iyi bildiðin, Dilâver’in 
iþine son verdiðimiz gün, iç odada çalýþýyordum. Kapýnýn 
önünde bir hengâme, þamata... Kapýya çýktým. Konaðýn 
çalýþanlarý kapýnýn önüne dizilmiþ. Bazýlarý, iki gözü iki 
çeþme aðlýyor. 

“Ne oluyor, hayýrdýr?” dedim. 

“Aman Beyim, bu yabanýn elinden bizi kurtar!” dedi-
ler. 

Sözde onlara lâf atmýþmýþ. Güllerle konuþuyormuþ 
gibi yapýp ilân-ý aþk etmiþmiþ... Daha bir sürü lâf salatasý. 
Ýçimden hiç inanmak gelmiyor, ama hepsi aðýz birliði 
etmiþçesine ayný þeyleri söylüyor. Annen de bir taraftan:

– Çocuðumu kurtar þu yabanýn elinden. Kanýna girdi, 
benim yavruma sözüm geçmiyor. deyip duruyor. 

– Yahu, dedim, “... bu adamla sizin zorunuz ne? Niye 
uðraþýyorsunuz Allahýn garibiyle?”

Sonunda dediler ki; 
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– Vallahi Erol Bey, sen bilirsin. Ya o, ya biz... 

Demek durum bu kadar ciddî ha... Allah Allah, 
yýllardýr evimde çalýþan insanlar... Hepsinin huyunu, 
suyunu; iyi taraflarýný, zaaflarýný bilirim. Ýþi gerçekten 
býrakýrlarsa fena... Yeni insanlar bul, onlarý sýnayýp testten 
geçir. Öyle ya ben çok seyahat eden bir adamým. Ýcabýnda 
konaðý onlara teslim edip gidiyoruz. Ooo... Çok iþ çok... 
Mecburen Dilâver Efendinin iþine son verdim.

– ( ....... ) 

Tekrar iþe alma iþi enteresandýr. Bizimkiler, ne büyük 
yanlýþ yaptýklarýný anlamýþlar. “Erol Bey, biz büyük bir 
günah iþledik. Bilmeden, adamcaðýza iftira ettik. O, 
masumdur. Bütün kabahat bizdedir.” dediler. 

Ben, yanýmda çalýþanlarý bilmez miyim. Doðrusu 
onlarla içten içe gurur duydum. Çünkü, “Ben yanýldým, 
ben haksýzým.” diyebilmek ya kemâle ermiþ bir kiþiliði; 
yahut, ince bir vicdanî duyarlýlýðý gerektirir ki her ikisi de 
takdire þayandýr. Ýþi biraz aðýrdan alýyorum ki bir daha 
iyice düþünmeden böyle büyük kararlara varmasýnlar. 
Hele hele kimsenin ekmeðiyle oynamaya cür’et etmesin-
ler. Çok yalvardýlar. 

“Eee,” dedim, “... sizin tez canlýlýðýnýz yüzünden ben, 
tükürdüðümü yalayacaðým, öyle mi? Ýþte öfkeyle kalkan, 
böyle zararla oturur. Beni bu iþe karýþtýrmayýn.”

Zaten –eðer köyüne dönmemiþse– onu bulup tekrar 
iþe almayý düþünüyordum. Çünkü iki ayda, üç bahçývan 
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deðiþtirdik. Hepsi birbirinden berbat çýktý. Kimisi tem-
bel, kimisi ayyaþ... Ýki ayda bahçenin çehresi deðiþti. O, 
güzelim çiçekler soldu. Güllerin çoðu kurumak üzere... 
O zamanlar galiba, ziraatla ilgili bir dergide okumuþtum. 
Çiçekler, kendilerine yöneltilen ilgiyi anlarlarmýþ. Hatta 
yazýda, onlarla sahiplerinin konuþmasý falan da tavsiye 
ediliyordu galiba. Deneylerde, müzik çalýndýðýnda çiçek-
lerin biyolojik olarak -artýk her nasýlsa- tepki verdikleri 
tespit edilmiþ. Kendi kendime güldüm. “Ulan,” dedim, 
“... bizim bu bahçeye güllerle konuþmasýný bilen bir adam 
lâzým.”

Her sabah güllerin arasýndan geçerken durur onlara 
kulak verirdim. Ara sýra leylâklarýn arkasýndaki yedi-
veren güllerinin arasýndan, homurtuya, fýsýltýya benzer 
sesler iþitirdim. Sonra, bu seslerin açýktan geçen gemi-
lere ait olduðunu anladýðýmda, içime tarifi imkânsýz bir 
hüzün çökmüþtü. Onlar, benimle konuþmazlar ama ben, 
yavaþça üzerlerine eðilir, o günkü okuduðum en güzel 
sözü, en güzel mýsrayý, hatta duyduðum en güzel duayý 
mýrýldanýrým. Etrafýmý kolaçan edip, kimsenin görmeme-
sine özen gösteririm tabiî. Bu gül sevdasý galiba bulaþýcý 
bir þey delikanlý ne dersin? Bunlarý senden baþkasýna 
söylemem zaten. Aþikâr etmeye lüzum yoktur ya bu hâl-
ler ehline malûmdur. Onun has çýraðý sendin. Sen, gül 
yetiþtirmenin manasýný bilirsin. Ama sakýn bu son söyle-
diklerimi yazma... Sonra âleme nasýl anlatýrýz derdimizi. 
Kim anlar bizi? Ha kim anlar? (........) Bu sorunun cevabý 
yok ki... Dilâver olsaydý sorardýk.
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