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Hikmet Altınkaynak

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Gazete-
cilik, YTÜ’de rektör danışmanlığı yaptı. 
Radyo ve televizyon programları hazırladı. 
Milliyet ve Hürriyet Yayın Gruplarında
redaktör, yazar, yazı işleri müdürü ve
genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Eleş-
tiri, Yaşasın Edebiyat gibi dergileri çıkardı. 
Gazete ve dergilerde yazdı. Elli kitap ya-
yımladı. On ikisini MEB öğrencilere tavsi-
ye etti. Atatürk’ü Seviyorum kitabı (on ki-
tap) Çin’de Çince ve Uygurca yayımlandı. 
Edebiyatımızda 1940 Kuşağı, Zamanla, 
Orhan Kemal’in Hikâyeciliği, Çağdaş Türk 
Şiiri 1, Yeni Binyılın Edebiyatçıları, Dünyayı 
Paylaşan Yazarlar, 100 Temel Eser, Türk 
Edebiyatında Yazarlar ve Şairler Sözlüğü 
gibi önemli kitaplara imza attı. Cumhuri-
yet’te yazıyor, YTÜ Türk Dili Bölümü Öğre-
tim Görevlisi olarak çalışıyor.

Yazarın yayınevimizden çıkan

diğer kitabı:
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Önsöz

Öyle sanıyorum ki her çocuk, çocukluğunu mutlu 

bir aile ortamında geçirmeyi, okul ve yaşam yarışını 

başarıya ulaştırmayı ister. 

Anne babalar ise daha çok isterler.

Ben de yıllarımı edebiyata, eğitime adadım. 

Çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz için 

yazılar, kitaplar yazdım. 

Seçkin yazarlarımızın değerli anılarını yazdırıp 

bir araya getirip siz çocuklarımıza sunarken sizin 

mut luluğunuza mutluluk, başarınıza başarı katmayı 

amaçladım.

Umuyor ve diliyorum ki amacıma ulaşırım; siz-

lerin mutlu, başarılı yetişmenizde bu kitabımın, bu 

anı ların da katkısı olur.

Elbette bunu yine kitabın yapacağı baskıların 

çokluğuyla ölçeceğim. 
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Ama asıl ölçütüm, sizlerden birinin bile mutlulu-

ğuna, başarısına yaptığı katkıyı görmekten geçecek. 

Bunun için de tek ölçütüm yüzlerinizdeki gülüm-

semeyi düşlemek olacak. 

İşte benim de en büyük kazancım bu olacaktır.

Hepinize yürekten mutluluk ve başarı diliyorum.

Hikmet Altınkaynak

haltinkaynak@gmail.com
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Sunay Akın

Sunay Akın’ı sanırım önce Milliyet Sanat (1984) 

dergisindeki şiirleriyle ve Milliyet gazetesindeki yazı-

larıyla tanıdım.

Sonra Çınar Yayınları’nda çıkan kitaplarını oku-

mamla ve benim TV 8’de yayımlanan Yıldız’da Sohbet 

programına konukluğuyla sürdü...

Bunlara paralel olarak İş Sanat’taki ve Yıldız Tek-

nik Üniversitesi’ndeki “Söz Gösterisi” adını verdiği 

gösterilerini izledim. Şimdi de Cumhuriyet gazetesin

deki “Kule Canbazı” köşesinin okuru olarak, her 

pa zar ayrı bir dünyasını keşfediyorum. Ona “Kâşif” 

diyorum; çünkü yazılarında hep yeni şeyler anlatıyor. 

Bu yeni şeyler bazen kendinin de içinde olduğu bir 

olay ya da ilk kez gün ışığına çıkan bir gerçek oluyor. 

Onları da öylesine içtenlikli anlatıyor ki başlayınca 

bitirmeden bırakamıyorsunuz. Bitince de zenginleşi-

yorsunuz.
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Sunay Akın, 1962 Trabzon doğumlu. Ama İstan

bul’da geçen gençliği, üniversiteyi “fiziki coğrafyacı” 

olarak bitirişi, onu gezginliğe, dünyayı tanımaya yö-

neltmiş olmalı. 

9 yaşında şiir yazmaya başlıyor. Orhan Veli’ye 

hayran. Yalnızca Orhan Veli’ye de değil, Cemal Sü

reya’ya, Nâzım Hikmet’e, Can Yücel’e, tüm şairlere, 

yazarlara, bilim insanlarına hayran. Tüm çocukları 

çok seviyor. 

Kitapları, sahne gösterileri, televizyon program-

larından elde ettiği gelirle dünyanın dört bir yanından 

antika oyuncaklar satın aldı ve bir ilki gerçekleştirip 

Göztepe’de ailesine ait köşkte “İstanbul Oyuncak 

Mü zesi“ni kurdu. 23 Nisan 2005 tarihinde açılan 

mü ze, bir şairin kurduğu ilk müzedir. (İnternet ve 

iletişim adresleri şöyle: info@istanbuloyuncakmu-

zesi.com.tr, Ömerpaşa Caddesi Dr. Zeki Zeren Sokağı 

No:17, Göztepe / İST. Tel. 0 (216) 359 45 50  51)

Gençler arasında çok seviliyor, sanat edebiyat 

çevrelerinde birdenbire ünleniyor. Şiir ve deneme ki-

tapları şimdiden 20’yi bulmuş.

Sunay Akın’ın aşağıda okuyacağınız anısı, bizleri 

babasıyla annesinin tanışmasına; babasına hayran 

çocukluğunun oyuncaklı, güzel günlerine götürüyor. 

Bunları kendinden dinleyelim.
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“İlk oyuncaklarım babamın iğneleri,
makasları, kumaş parçalarıydı.”

Bir Terzinin Oğlu Olmak!..

İnsanlarının düz yer özleminden dolayı, terasla-

rın denize birer basamak gibi uzandığı Trabzon’un en 

ünlü terzilerindendi Tuncay Bey...

Dükkânının rafları aldığı siparişlerin kumaşlarıy-

la doluydu. Genç adam modayı takip eden, yenilikçi 

biri olduğu için onun diktiği bir elbiseye sahip olmak 

isteyenler araya hatırı sayılan insanları koyarlardı:

“Şu bizim komşunun mantosunu bir zahmet sı-

kıştırıver araya!..”

Kedilerinin pençelerinin balık koktuğu bu kentte, 

bir gün, 17 yaşında bir genç kız girer, Terzi Tuncay‘ın 

dükkânından içeri. Yanında annesi, elinde ise bordo 

renkli bir kumaş vardır. Kendisine bir ceket dikmesini 

ister genç terziden. ^Aşk Tanrısı Eros’un attığı ok Tun-

cay Bey’in kalbini delmeden önce, içeri giren genç 

kızın güzelliği karşısında, tuttuğu iğne eline batmıştı 

çoktan! 

Terzi Tuncay genç kızı provaya çağırmaya başlar. 

Hem de yalandan yere ve kaç kere!?. Hatta bir sefe-
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rinde şu türküyü bile mırıldanır, hafiften: “Sen yağ-

mur ol, ben bulut / Maçka’da buluşalım” 

Ölçü iyice alınmıştır!.. Bordo renkli ceket tamam-

lanır sonunda. Üç tane düğmesi vardır...

İşte ben, o bordo renkli ceketin ortanca düğme-

siyim!!! 

HAYAT DENİLEN KUMAŞ...

Babamın terzi dükkânı her zaman büyülemiştir 

beni. İlk oyuncaklarım babamın iğneleri, makasları, 

kumaş parçalarıydı. Babam elbiseleri keser biçerdi.. 

bense hayalleri...

Kocaman bir makası vardı babamın. Kimi oyun-

larda o makası açar uçak yapardım, kimi oyunlarda 

timsah...

Terzinin kestiklerinden arta kalan kumaş parça-

larına “bayrak” denildiğini ve onlardan da kasket ya-

pıldığını çocukluğumdan beri bilirim. Orta Atlas’taki 

ülkeleri kumaş parçalarının üstüne çizer ve keserdim: 

Norveç, İtalya, Kenya, Arjantin...

Babam kumaşlardan insan bedeni çıkarırdı, ben 

dünya ülkelerini...

Bir terzinin oğlu olmaktan her zaman gurur duy-

dum. Babam sihirbaz gibi bir adamdı. Sadece elbise-

lerde değil, binalarda, yollarda bile bir eğrilik varsa 

hemen görür, “Bak oğlum, şurası yanlış yapılmış,” 

diye bana da gösterirdi. Bu yüzden, hayatım boyunca 
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babam, bir cetvel olarak görünmüştür gözüme. Doğ-

ruluktan hiç sapmayan, hayat denilen kumaşı hep 

düzgün kesen bir baba!.. 

Bir okul dönüşü, babamın dükkânının sokağa ba-

kan vitrininde, içinde rengârenk sular olan cam kava-

nozlar gördüm. Çok şaşırmış ve bir o kadar da mutlu 

olmuştum. Babam kolonya şişeleri de doldurmaya 

başlamıştı!.. Çekmecelerinde her renkten kolonya ka-

pakları da vardı!.. Bunlar benim yeni oyuncaklarımdı. 

Evdeki mandal askerlerimin başlarına koymak için az 

çalmamıştım o kolonya kapaklarından...

Oysa, Trabzon giderek değişiyordu. Hazır giyim 

mağazaları birbiri ardına çoğalıyor, işleri azalan ba-

bam açığı kolonya doldurarak kapamaya çalışıyordu! 

Terzi Tuncay cesur adamdır; önce manifatura 

ardından da konfeksiyon mağazası açar, hayatın ar-

kasına düşmez. Trabzon sokaklarında horona girer 

gibi omuz omuza veren konfeksiyon mağazalarının 

vitrinlerindeki mankenlerden geceleri çok korkar-

dım. Misafirlik ya da sinemadan dönerken onlara 

bakamaz, babamın kumaş kokan ellerine sığınır, terzi 

dükkânını özlerdim. 

Babamın iş hayatındaki değişikliğin en güzel 

yanı, yılda en az iki kez mal almak için İstanbul’a git-

mesiydi. Eve dönüşü harika olurdu babamın. Ayakka-

bılarını bile çıkarmadan kapı eşiğinde bavulunu açar, 

ağabeyime ve bana aldığı oyuncakları hemen, oracık-
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ta verirdi. Acelesi neydi babamın? Yol boyunca hayal 

ettiği sevincimizi bir an önce görmek mi istiyordu? 

İstanbul’dan getirdiği pilli, ışıklı oyuncaklar güzeldi; 

ama ben kestiği kumaşlardan yere düşen parçaları 

ülke yaparken daha mutluydum. 

24 Şubat Kitabevi’nden bir gün harika bir kitap 

almıştım, adı “Kahraman Terzi” olan!.. Onu okula gö-

türüyor, ders kitaplarımla beraber çantadan çıkarıyor 

ve sıranın üstüne koyuyordum, arkadaşlarım görsün 

diye...

Evet, itiraf ediyorum: Hayatımda bir kitabı yırt-

tım!.. Neden mi?.. Bunun yanıtını şu dizelerimle ve-

riyorum: 

Sayfalarını yırttım 

Yüz Ünlü Türk adlı kitabın 

terzi dükkânındaki resmine 

içinde rastlamayınca 

kılıncı dikiş iğnesi 

kalkanı yüksük olan babamın 

İlkokul birinci sınıfta okuyan çocuk, okuldan 

çıkar çıkmaz çırak olarak çalıştığı dükkâna gidiyor, 

yerleri siliyor, ustasına çay dolduruyordu. Gece geç 

dönüyordu evine. Avluya açılan kapı bir şato kapı-

sından farksızdı. Çocuk, ayak parmaklarının ucuna 

kalkıp kapının mandalına uzansa da dilini aşağıya 

çekecek güç cılız kollarında yoktu...
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Yorgun çırak kapının eşiğine oturuyor ve sokak-

tan kendisine yardım edecek bir gece bekçisinin ya 

da bir sarhoşun geçmesini bekliyordu...

Zaman makinesi icat edilse ve bana tarihte yal-

nızca bir güne gitme hakkı verilse hiç düşünmeden 

o çocuğun önünden geçmek isterdim. Beni görünce 

sevinecek ve şunları söyleyecektir:

“Abi, ben terzi çırağıyım. Ustam işten geç bırak-

tı...

Gücüm yetmiyor...

Şu kapının mandalını açsana!..” 

Gülümserdim...

Saçlarını okşardım, diyeceğim ama başında mut-

laka 5 numara tıraş vardır!.. Açardım kapıyı...

O da “Sağ ol abi” der ve yorgun bedeniyle avlu-

nun karanlığında kaybolurdu gözden...

Ben de derdim ki: “Sen sağol baba!.. Hayatta ba

na açtığın tüm kapılar için asıl sen sağol!..” 

(Cumhuriyet, 10 Haziran 2007) 



Ulviye Alpay
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Ulviye Alpay

Cumhuriyet Kitap Kulübü’nün Taksim merkezinin 

açılış töreniydi. Sanırım 2000 yılı. Yazı dünyasının 

pek çok şair ve yazarı oradaydı. Sıcak bir ortamdı. 

Dünyaya aynı pencereden bakan kalem dostlarının 

buluşma mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Törende açılış konuşmaları, alkışlar derken soh-

betler başladı. Böyle yerlerde herkes birbirini tanır. 

Tanışmayan da kısa sürede tanışır.

Ulviye Alpay’ı (Adana, 27 Haziran 1951) ilk kez 

orada gördüm. Tanıştık. Arkadaşım Burhan Günel, 

tanıştırdı. Onun da Burhan Günel gibi Ankaralı ya-

zarlardan olduğunu düşünmüştüm ki yanılmışım. 

Meğer uzun bir süredir İstanbul’daymış ve özellikle 

çocuklara yönelik kitaplar kaleme alıyormuş. O za-

man öğrendim. Dahası bir yıl önce Cumhuriyet ga-

zetesinin açtığı yarışmayı kazanmış. Yani 1999 Yunus 
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Nadi Öykü Ödülü’nü kazanmış. Onu almadan önce 

de TRT’de pek çok çocuk öyküsü yayımlanmış. Ayrıca 

1998’de de TRT Gap televizyonunun açtığı öykü ya-

rışmasında birincilik kazanmış. 

Doğaldır ki çocuk dünyasına öyküleriyle katkı 

sağlayan bir yazarı tanıdığım için sevindim.

O tanışmadan sonra Ulviye Alpay, elbette yazı 

dünyasındaki yazar dostlarımdan oldu. Kitaplarını 

zevkle okudum. Belki birçoğunuz da okudu...

Neler mi yazdı sizin okuyabileceğiniz? Ödül kaza-

nan kitabı Mavi Bir Merhaba’yı daha ileri yaşlarınızda 

okuyabilirsiniz. O kitap dışında Babam Sınıfta Kaldı, 

Çocukların Sırrı, Harflerle Dans, İdil ve Düş Evi, Çal-

kantı ile başkaları size önereceğim kitapları...

Hangisini isterseniz okuyun.

İsterseniz önce bu kitap için yazdığı çocukluk 

anısından başlayın. Dut severseniz, ağaçlara tırman-

mayı severseniz, belki böyle bir anı siz de yaşamışsı-

nızdır. Korkarak!

Ne dersiniz?
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Yağmurkuşağı Dileği

Ne zaman çocukluğum düşse aklıma gülümse-

rim. Özlerim o günleri. Arkadaşlarımla yaşadığım, 

paylaştığım güzellikler, heyecanlar, hüzünler... Kom-

şularımız, ailem. Annemin masalları, manileri, dede-

min şiirlerini okuyuşu düşer aklıma...

Sabahın erken saatinde evimize pek de yakın ol-

mayan çarşıya gider gazete alırdım. Kahvaltıdan önce 

babama ilk sayfadaki tüm haberleri okurdum. Hiç 

kuşku yok ki küçük yaşta gazete okuma alışkanlığı 

edinmem içindi bu Milli bayramlarda şiir okuyabil-

mek için çocuklarla yarış halinde olurduk. Bir başka 

yarış da hızlı ve doğru okumaktı. Kitap ödülünü ar-

kadaşlarıma kaptırmayışımla çok onurlanır, çılgınlar 

gibi sevinirdim. Belki bir nar ağacının dibinde belki 

evin en sessiz köşesinde kitabımı soluk soluğa oku-

yup bitirirdim. Ondan sonra da arkadaşlarıma seve 

seve verirdim.

Sanırım bu tatları yaşamamdaki etkenler, çocuk-

luğumun bir kasabada geçmiş olmasının yanı sıra, 
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insan ilişkilerindeki sıcaklık, paylaşılan küçük tatlar-

dı. İşte bunun için de tüm arkadaşlarımın ve dostları-

mızın yüzü apaydınlık durur önümde. Bir adım geriye 

dönsem onlar oradalar. 

Biz demiryolu çocukları sekiz dokuz yaşlarında-

yız. Sıcak soğuk demeden koşturup duruyoruz. Kimi 

zaman, bir ekin tarlasında önümüze çıkan kaplumba-

ğayı bağrımıza basıyoruz, kirpiye hiç dokunmuyoruz. 

Kimi zaman masmavi deniz gibi önümüzde uzanan 

mine çiçeklerini kucaklıyoruz. Çiçekleri yer yer bölen 

bataklıklar düş kırıklığı yaratırdı bizde. Dileğimiz, 

yarın o bataklıkların kuruyup çiçeklerle dolmasıydı. 

İslahiye Güneydoğu’da Suriye sınırına yakın bir 

kasaba. Lojmanda benim yaşıtım yalnızca bir tek kız 

vardı. Songül. Onu da annesi pek dışarıya bırakmaz-

dı. Öbürleri, Atilla, Gültekin, Cengiz, Oktay, Ahmet, 

Mithat, Şenol ve kardeşim Mehmet. İşte bu yüzden 

oyunlarımız daha çok erkek çocuklarının oyunlarıy-

dı. Çelikçomak, birdirbir, uzuneşek, misket, istop, 

saklambaç. En çok da lojmanların önünde günlerce 

bekleyen içi boş katarların içinde oynardık. Daha 

doğrusu kitap okurduk. Kimi zaman okuduğumuz 

öyküyü piyesleştirirdik. Zaman nasıl geçerdi hiç an-

lamazdık bile. Atilla’nin dayısı aynı zamanda bizlerin 

de öğretmeniydi, yaz akşamlarında Hacivat ve Kara-

göz oynatırdı. En güzel giysimizi giyer giderdik ve her 

zaman mutlu ayrılırdık gösteriden. 
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Haftada iki kez kasabamızdan geçen Toros Eks-

presi vardı. İşte o günlerde, bir şenliğe dönerdi istas-

yon. Macun şeker, buz şeker satıcılarının giysisi bile 

daha renkli, gösterişli olurdu. Bir gün arkadaşlarımla 

birlikte istasyon çay bahçesinin önünde toplanmış 

konuşuyorduk. Bir genç kızla bir genç erkek yanı-

mıza geldi. Kız beni arkadaşlarımın arasından alıp 

kucaklayıp birden bağrına bastırdı. Bozuk bir Türk-

çe’yle adımı sordu. Söyledim. Ardından da, “Anlamı-

nı biliyor musun?” dedi. Ulu, yüce diye yanıtlayışım 

hoşlarına gitmişti, pek çok kez öpüp, bellerime inen 

saçlarımı okşamıştı. Açıkçası bu ilgiden çok da mutlu 

olmuştum.

Oysa ailelerimiz yabancıların yanına gitmeme-

miz, konuşmamamız konusunda bizi sık sık uyarır-

lardı. İçimizden biri öfkeyle, “Seni annene, babana 

söyleyeceğim,” dedi. Çok şaşırmıştım. 

Arkadaşım anlatmadan, olanları aileme anla-

tırdım zaten. Benim yüzümden kendi başlarının da 

belaya girebileceğini söyleyip duruyordu. Öbürleri 

bunun çok yanlış olduğunu söyleseler de bir kere 

panik olmuştu zavallı oğlan. 

Tren gitmiş, istasyon boşalmıştı. Arkadaşımızın 

tepkisi yüzünden öbür çocuklarda da neşe kalmamış-

tı doğrusu. 

İçimizden biri dut ağacına çıkmayı önerdi. Büyük 

bir dut ağacıydı. Hep birlikte çıktık. Yeniden kaynaş-
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mış, tüm tartışmayı unutmuştuk bile. Hem dut yiyor, 

hem de konuşuyorduk. 

Rüzgâr çıkmıştı. Dallar yavaş yavaş sallanıyordu. 

Sonra birdenbire savrulmaya başladık. 

Korkmuştuk. Sanırım en çok da ben korkuyor-

dum; çünkü hem üst dallardaydım, hem de bulundu-

ğum dal esnek, ince ve uzundu. Korkudan sesim de 

çıkmıyordu. Neden sesimin çıkmadığını sorarsanız, 

canım annem, ağaca çıkmamı kesinlikle yasaklamıştı; 

çünkü üstümün başımın yırtılıp meyvelerle lekelen-

mesini boş verin, hem düşmemden korkuyordu hem 

de saçlarım ağaçların yapışkan özlerine bulaştığı 

için taranması güçleşiyordu. Her seferinde ağaçlara 

çıkmayacağıma söz verir; ama sözümü çabuk unutur-

dum. 

Rüzgârın devinimi artmıştı, benim dışımdaki tüm 

çocuklar aşağıya indiği halde ben ağacın üstündey-

dim. Bir adım bile kıpırdayamamıştım daha. 

Anneme şikâyet edecek olan arkadaşım, bir ya-

bancıyla konuştuğum için Tanrı’nın beni cezalan-

dırdığını söylüyordu. “Bir dua oku da Tanrı seni 

affetsin,” dedi. Hazırcevap bir çocuktum, korkumun 

üstüne arkadaşımın bu gereksiz sözleri kızdırmıştı 

beni. Sanırım terslemiştim. 

Arkadaşlarım ağaçtan inebilmem için nedenler 

arıyorlardı. Biri merdiven bulalım derken öbürü an-

nesine haber verelim diyordu. “Sakın anneme haber 
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vermeyin. İnebilirim,” dedim.

Açıkçası korkum iyice artmıştı. Dalın kırılmasın-

dan korkuyordum. Sallandıkça çığlıklarımı içimde 

bastırmak için büyük çaba harcıyordum. 

Arkadaşım da aşağıda bir dua okumam için sü-

rekli uyarıyordu. 

Hava bozdukça ona inanmaya başladım; ama dua 

bilmiyordum ki okuyayım. 

“Dua bilmiyorum. Bir masal anlatsam olur mu?” 

dedim.

Arkadaşlarım kıkır kıkır gülmeye başladı, bir 

kısmı, “Olur olur anlat,” dedi; ama dua okumamı 

söyleyen arkadaşım çok öfkelendi, “Tanrı seni ceza-

landıracak, ağacın üstünden düşecek ve öleceksin,” 

dedi. 

Öbür arkadaşlarım da, “Hadi masal anlat. Tanrı 

kabul eder,” diyorlardı. 

Annemin anlattığı benim en çok hoşuma giden 

kurbağaya dönüşen prens masalını anlattım. Masalı 

anlattığım sürece, hiç korkmadığımı çok iyi anım-

sıyorum. İlginç; ama masal bittiğinde rüzgâr da ke-

silmişti. İnce ince yağmur yağıyordu. İndim. Yağmur 

hızlanmıştı. Evimize doğru koşarken dua okumam 

konusunda beni uyaran arkadaşıma teşekkür ettim. 

“Bak Tanrı masalı da kabul etti, gördün mü bu 

kadar sinirlenmene gerek yokmuş,” dedim. 

Yağmur dinmiş güneş çıkmıştı. Gökyüzündeki 
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yağmurkuşağı capcanlı gülümsüyordu. Yine tüm ço-

cuklar dışarıdaydık. Hepimiz bir dilek tutup yağmur-

kuşağının altından geçiyorduk. 

Öbür çocukların ne dilediklerini bilemem; ama 

beni dua okumam konusunda uyaran arkadaşım, 

Tanrı’nın beni bağışlaması için dilek tuttuğunu söy-

lediğinde donup kalmıştım. 

“Peki, sen ne diledin?” dedi. 

“Hiç kız arkadaşım yok. Sizler gibi erkek çocuk 

olmayı dilemiştim,” dedim. O da benim sözlerim kar-

şısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeni bir oyun oynama telaşına girmiştik bile. Yer-

ler tam kurumadığı için tebeşirle çizmek yerine bir 

çubukla çizgileri çizdik. Elimiz büyüklüğündeki taşı 

kutucukların içine atıp sonra da taşın geldiği yere 

kadar sıçrıyorduk. İşte şanssızlık ya sıra bana geldi-

ğinde ne olduğunu anlamadığım bir şey oldu. Attığım 

taş, dua okumam konusunda uyaran arkadaşımın 

kaşının üstüne geldi. Kötü yarılmıştı. 

O ve kardeşi Songül beni suçladıkça ben özür 

diliyordum. Olayı anneme ve babama anlattım. Ar-

kadaşım hastaneye kaldırılmış, kaşına dikiş atılmıştı. 

Zaten babam da onlarla birlikte gitmişti hastaneye. 

Eve gelince, “Çok şükür önemli bir şey yok kızım; ama 

bir daha taşla oynamak da yok tamam mı?” dedi.

Daha sonra arkadaşımın annesi öfkeyle bize gel-

di. Korktuğum ailemin gözünden kaçmamıştı. Babam 
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beni sessizce alt kata indirdi. 

Arkadaşımın annesi gün boyu neler yaşadığımızı 

öfkeyle anlatıyordu. Tanrı’ya dua okumak yerine ma-

sal anlattığımı söyleyince o her şeye haklısınız deyip 

alttan alan babam bu kez kahkahalarla güldü. Kadın 

da gülmüştü. Bunu fırsat bilip yanlarına gittim. Öğüt 

dinlememin dışında hiçbir şey olmadı. 

Güzel bir ailem ve güzel dostlarımız vardı.

Bugün nasıl bir çocukluk geçirmek istersin dese-

ler, kuşkusuz aynı şeyleri yaşamak isterdim. 

(Aa, tabii arkadaşımın kaşını yaralamadan.)
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