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Aydın Özakın

Mardin’de dünyaya geldi. Ülkenin 
geniş, aydınlık günlerinde şanslı bir 
eğitim olanağı buldu ve yoksulluk 
içinde eğitimini tamamladı. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 
İçişleri Bakanlığı’nda yöneticilik 
görevine başladı. Kaymakamlık, 
müfettişlik, valilik yaptı. Şimdilerde 
emekli olan Aydın Özakın ülkesinin 
her tarafını sevgiyle, dünyanın 
önemli bir kısmını da merakla 
gezip görmüştür. Dünyanın bütün 
çocuklarını çok sevmektedir. Çok 
uzaklarda, Yeni Zelanda’da yaşayan 
bir torunu vardır. Dönünce torunu 
da okusun diye çocuk öyküleri 
yazmaktadır. 

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:

MEMİK İLE ONBAŞI
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Ali, uyan dý ðýn da, dör dün cü kat ta ki bal kon la rýn

dan hâlâ düþ mek te ol du ðu nu sa ný yor du. 

Gör dü ðü düþ le sa ba hýn ilk ýþýk la rý bir bi ri ne ka rýþ

mýþ tý. Oda sýn da ki ses siz yal nýz lý ðýn dan ürk müþ tü. 

Du var lar da göl ge ler olu þu yor, de ði þi yor, her bi ri gö

rü nüm le riy le bir þey ler aným sa tý yor du. 

On gün son ra beþ ya þý na ba sa cak tý. An ne siy le ba

ba sý ko ri do run so nun da ki bü yük kar yo la lý oda la rýn da 

ya tý yor lar dý. Usul ca gi dip ara la rýn da ki boþ lu ða sý ðýn

ma yý ne ka dar is ti yor du. Ký zar lar dý ama. Üs te lik ba

ba sý, Ali’ nin oð lan ço cuk la rý na ya kýþ ma yan bu dav ra

ný þý na ký zar dý. Aca ba kýz ol say dý da ha çok mu se ver

ler di onu? Uy ku sun da kork muþ gi bi ya pýp an ne si ni 

ça ðýr sa? An ne si onu avut mak için ya ný na ya tar dý. Oy

sa an neba ba nýn ara sýn da ki o sý ca cýk kuy tu luk bel ki 

de dün ya nýn en gü ven li ye riy di. 
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Yaz bit miþ ti. Ar týk ha va lar sý cak de ðil di. Ba ba sý

nýn ders le ri baþ la mýþ tý. Bü yük le rin oku du ðu okul da 

öð ret men di ba ba sý. An ne si de dok tor du. 

Sýk sýk ak þam la rý gi yi nip süs le nip dý þa rý da bir 

yer le re gi der ler di. Ya kom þu la ra ya da yý la rý na bý ra kýr

lar dý onu. Dön dük le rin de Ali ço ðun luk la uyu muþ 

olur du; ku cak la yýp eve, ya ta ðý na ta þýr lar dý.

Uyu ma yý çok se ver di Ali. Uy ku su da pek aðýr dý. 

Er ken den uyur, er ken den uya nýr  dý.

An ne si, onu hep “Tarlakuþum”  di ye se ver di. Ali ta

ný maz dý o ku þu; ama an ne si nin ona böy le ses le ni þi ni 

çok öz ler di. Keþ ke adý ný öy le koy sa lar dý: Tar la ku þu. 

Ya ta ðýn dan kal kýp du yul ma sý ný is te ye rek ha fif ha

fif mý zýl dan dý. Son ra:

 “Anne!”, “Baba!”  di ye ses len di.

Ya nýt yok tu. Ür ke rek ko ri do ru geç ti, oda la rý nýn 

ka pý sý na yak laþ tý. Yi ne mý zýl da na rak, ön ce “Anne!”  

son ra “Baba!”  de di. 

Ken di si ne il gi gös te ril me me si ne alýn dý. Mý zýl dan

ma sý að la ma ya dö nüþ tü. Að la dýk ça yal nýz lýk kor ku su 

art tý, bir den ka pý ko lu nu açýp gir di oda ya. Ala caka

ran lýk ta seç ti on la rý. Se si ni ke sip ya ta ða týr man dý. Ký

pýr da dý lar. An ne siy le ba ba sý nýn ara sý na so kul du. Sý

ca cýk, gü ven do luy du ya tak. Mut lu luk her ya ný ný ipek 

bir çar þaf gi bi sar ma la dý.

Ali beþ ya þý na ba sýn ca anao ku lu na gi de cek ti. Öy



A
yd

ın
 Ö

za
kı

n
  

 A
T

E
Ş

K
IZ

 İL
E
 T

A
R

LA
K

U
Ş

U

9

le söy len miþ ti. Ora da ay ný yaþ lar da kýzoð lan ar ka

daþ la rý ola cak mýþ. Þar ký lar, ma sal lar, þiir ler, oyun lar 

öð re ne cek miþ. Bir lik te ye mek yi yip süt içe cek ler, öð

len le ri renk li re sim ler le süs len miþ ya tak la rýn da hep 

bir lik te uyu ya cak lar mýþ. 

An ne si, oku lu o ka dar gü zel an la tý yor du ki ba

baan ne si nin an lat tý ðý “cennet” de ni len yer den çok 

da ha gü zel ol ma lýy dý ora sý. Üs te lik her gün, üze ri ba

lon re sim le riy le süs  lü, be yaz bir mi ni büs er ken den 

ge lip onu ev den ala cak, ak þam da ge ri ge ti re cek ti. 

Kaç kez ev le ri nin pen ce re sin den o süs lü mi ni bü sün 

ge çi þi ni iz le miþ ti. Ký výr cýk saç lý gü zel bir ab la top lu

yor du ço cuk la rý. Mi ni bü sün ar ka sýn da kü çük be yaz 

bir kö pek, her ço cuk mi ni bü se bin dik çe kuy ru ðu nu 

sal la yýp se vin di ði ni gös te ri yor du. 
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Ba zen ço cuk lar da se si ni tak lit edip, “Hav, hav!”  

di ye rek “Günaydýn”  di yor lar dý ona. Oto mo bi li gü ler 

yüz lü bir am ca sü rü yor du. Ço cuk la rý al mak için ya

vaþ la yýp dur du ðun da, ço cuk la rý alýp yo la çý kar ken 

mi ni bü sün iki yan ýn da ki ýþýk la rý ný ya kar dý. 

Sa bah la rý er ken uya nan Ali, ev le ri nin cad de ye ba

kan pen ce re sin den hep göz ler di anao ku lu nun mi ni

bü sü nü. Ara ba göz den kay bo la na dek ba kar dý. O ka

la ba lýk ara ba se li nin için den be yaz mi ni bü sün gi de

rek kü çü lüp kay bo lu þu nu iz ler di.

Son ra an ney le ba ba, iþ le ri ne git mek için ha zýr lý ða 

baþ lar lar, ka pý cý am ca ek mek, süt ve ga ze te le ri ge ti rir

di. Oca ða çay su yu ko nur, ba ba eli ni yü zü nü sa bun lar, 

tý raþ olur, an ne de yü zü ne krem ler, bo ya lar sü rer di. 

Ali, ba zen ba ba sýndan, “As la ným be nim!”  di ye bir 

ya nak ok þa ma sý, an ne sin den de, “Tarlakuþum,”  söz

cü ðüy le ses li bir öpü cük alýr dý. Bü yük ler ga ze te le ri 

oku ya rak kah  val tý yý bir lik te ya par lar, ký sa cüm le ler le 

Ali’ ye öðüt ler yað dý rýr lar dý. An ne:

“Yu mur ta ný bitir!”  

Ba ba:

“Sü tü nü soðutma!”  

An ne:

“Ye re ký rýn tý dökme!”  

Ba ba:

“Pey nir den de ye!” 

An ne:
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“Ta ba ðýn da bir þey kalmayacak!”  

Ýþ te bun lar dý sa bah ko nuþ ma la rý. 

Oy sa Ali ge ce le ri ne düþ ler gör müþ tü, uy ku sun da 

kaç kez bal kon lar dan dü þer ken sýç ra ya rak uyan mýþ tý, 

hiç sor maz lar dý.

Ba zen, “Ý yi uyu dun mu ?”  di ye so ru la cak olur sa, 

Ali cik, ör ne ðin dü þün de kay bol du ðu nu an lat ma ya 

ko yu lur, ama ba kar dý ki an ne, ba ba ya:

“Bak bak, he rif ler yi ne ma aþ la rý ný arttýrmýþlar,”  

der di.

Ya da ba ba, an ne ye:

“Al iþ te fe ci bir tra fik ka za sý daha,”  der di.

Ali, din le nil me di ði nin far ký na va rýr, su sar dý.

Ga ze te ler de ki ha ber le ri bir bir le ri ne ilet mek le 

oya  la nýr lar, ara da bir aðýz la rý na bir di lim pey nir ya da 

bir zey tin ta ne si atýp çay la rý ný yu dum lar lar dý.

      

    

Ali, o za man, ne ka dar yal nýz ne ka dar za val lý ol

du ðu nu dü þü nür dü.

Kah val tý bi ter ken, ba ký cý sý Ru hu gül Ab la anah tar la 

ka pý yý açar, içe ri gi rer di. Az son ra an neba ba çý kýp gi

decekler,Ali,bütünbirgünboyuncakokusundanhoş

lanmadığıbuesmer,zayýfablaylabirliktekalacaktý.

O da kah val tý sof ra sý ný top la yýp ken di ne bir bar

dak çay dol du ra cak, içi ne dün ya nýn þe ke ri ni ko ya rak 

te le viz yo nun kar þý sý na ge çip gün lük di zi le ri bü yü len
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miþ gi bi ses siz ce, ký pýr dan ma dan sey re ko yu la cak tý. 

Ha va sý cak sa bal ko na çý kan ya da açýk pen ce re den 

cad de yi sey re den Ali’ ye ko mut lar yað dý ra cak tý. Otur

du ðu yer den sýk sýk ses le nir di:

“A li, dý þa rý ya sarkma!”, “A li, hýr ka ný giy din mi?”, 

“Ali, diþ le ri ni fýr ça la ma yý unutma!”  

Ali cik, her gün, tek ba þý na ay ný þey le ri ya þar dý sa

bah la rý. Oy sa da yý la rý nýn üç ço cu ðu var dý, ara la rýn da 

ne gü zel eð le nir ler di. Kýz lar on dan bü yük, oð lan bir 

yaþ kü çük tü. An ne siy le da yý sý nýn ka rý sý iyi ge çin se ler 

hep ora da, on lar la bir lik te ya þa mak is ter di. 

On lar da sü rek li, an neba ba tar týþ ma la rýn dan ya

ký nýr lar dý. 

Ali te le viz yon sey ret me yi hiç sev mez di. Ru hu gül 

Ab la sý her gün; að la mak lý, ba ðýr ma lý, ses li ses li gül

me li film le ri iz ler ken, Ali, ev le ri nin pen ce re sin den 

akýp gi den hýz lý ya þa mý sey ret me ye ba yý lýr dý. 

Ba zen ken di ni pý rýl pý rýl renk li bir kýr mý zý ara ba

da, ba zen gü rül tü lü, du man lar çý ka ran bir mo to sik

let te, ba zen de ta þýt la rýn ara sýn dan kýv rý la dö ne gi den 

bir bi sik let üze rin de dü þü nür dü. 

En çok il gi si ni çe ken de aþa ðý yu ka rý ken di ka dar 

iki ço cuk tu. Her gün ay ný saat te cad de nin öte ya ka

sýn da ki kah ve nin önün de bu lu þur lar, he ye can lý he ye

can lý el kol ha re ket le ri ya pa rak ko nu þur lar, pa ra la rý ný 

sa yar lar, bir bir le ri ne uzak tan se çi le me yen re sim li kâ
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Ali ve Gözde, karlı bir günde bir köpek yavrusunun
peşine takılınca yolları tanımadıkları bir semte düşer.
Kaybolduklarını düşündükleri anda toprağa oyulmuş

bir evde yaşayan Toraman Dede ve ailesiyle tanışırlar.
Sonra başlarına neler gelir neler!

İki haylazın peşine takılmaya var mısınız?


