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Turgut Erbek

Kars’ın Sulakbahçe köyünde doğdu. 
Ortaokulu ve liseyi Kars’ta bitirdi. 
1985 yılında TRT Ankara 
Radyosu’nda göreve başladı. TRT 
radyolarında çocuk oyunları, radyo 
tiyatrosu ve Arkası Yarın adlı altında 
32 oyunu yayımlandı. 1997 yılında
T. İş Bankası’nın açtığı 12-15 yaş 
grubu “Çocuk Edebiyatı Büyük 
Ödülü” yarışmasında Tipi adlı 
romanıyla başarı ödülü aldı. Daha 
sonra Kara Kuzu, Kuşkayası ve 
Zeyno’nun Düşü adlı çocuk kitapları 
ile yetişkinler için yazdığı Suçsuz 
Kadınlar adlı romanı yayımlandı.
2011 yılında yaşamını yitirdi.

YazYazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:

YANIK DEĞİRMEN





Önsöz

Her türlü zorluğa göğüs gererek okumaya çalışan 

çocuklar, sizin arkanızdayım. 

Elinde olanakları olup da okumayan çocuklar, si-

zin de karşınızdayım. 

Daha güzel bir dünya ve aydınlık yarınlar için bu 

ülkenin sizlere ihtiyacı var.

Turgut ERBEK
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Birinci Bölüm

1965 yılının Ocak ayıydı...

Tabiat ana her tarafı bembeyaz çarşafa bürü

müştü. Angut Yuvası denilen dağın eteklerine kurulan 

Di lan köyü, henüz uykudaydı. Bir gün öncesinden 

baş layan kar yağışı, yerini serpintilere bırakmıştı. Kar 

ta neleri havada tüy gibi uçuşup yere konuyordu.

Okul inşaatının olduğu tepede köpekler oynaşı

yordu. İki yıl önce yapımına başlanan okulun üstü 

kapanmadığından, bazı sınıflar yarıya kadar karla 

dolmuştu. Her yıl bitirmek amacıyla başlanıyor fakat 

müteahhitin gevşek tutumu yüzünden bitirilemiyor

du. Erkek öğrenciler, en yakın köy olan Seydi’ye git

mek zorundaydılar. Kızlar evdeydi. İçlerinde okuma 

yazma bilen pek yoktu. Adını yazabilen birkaç tanesi 

ya erkek kardeşlerinden ya da babalarından öğren

mişti.
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Köy uzun yıllar Ermenilerin işgalinde kalmış. 30 

Ekim 1920’de Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 

ordular Kars’a girdiğinde kaçarken taş üstünde taş 

bırakmamacasına yakıp yıkmışlar.

Köy nüfusunun çoğunu, sınır belirlenmeden önce 

Rusya’dan kaçıp gelen Türkler oluşturuyor. İçlerinde 

Azerbaycan kökenli aileler de var. Aralarında çok sıkı 

dostluk ve akrabalık bağları kurmuşlar. Her köyde 

olduğu gibi burada da bazı tatsız olaylar oldu fakat 

kan davası gibi ilkellikler hiç yaşanmadı.

Nüfusun artmasıyla birlikte köy etrafa yayılmaya 

başlamış. Sağda Karahan, solda ise Soskert köylerine 

giden yolların üstüne öbek öbek dizilmişler. Hepsi de 

birbirlerinden oldukça uzakta. Köyün bir başından 

diğer başına yaya yürümek, otuzotuz beş dakikanızı 

alır. Bu kadar dağınık olmalarının başlıca iki nedeni 

var; birincisi her evin tahıl dövmek için geniş bir har

man yerine ihtiyaç duyması ki taşlık ve kayalık alan

da bunu bulmak hiç de kolay değil. İkinci ve önemli 

nedeni ise nüfusun artmasıyla birlikte ev sayısının 

da artacağı düşüncesidir. Kardeşler, amca çocukları 

evlerini sırt sırta, duvar duvara yaparlar. Toplu yaşa

maya alışmışlar. Birkaç nesil bir aradadır. 

Dağlardan çıkan kaynak sularının beslediği çay, 

köyü bir başından, Seydi’ye giden taraftan ikiye böl

müş. Suyu o kadar temiz ve berrak ki içinde oynaşan 

balıkları görebilirsiniz. Yaz aylarında kenarı cıvıl cı
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vıldır. Suyun derinlik kazandığı göletler çocuklarla 

dolar taşar. Derenin kenarına çıkıp çığlıklarla suya 

atlayan çocukların sesini duyar gibiyim. Suyun köye 

girişinden çıkışına kadar, iki taraflı ağaç dikilmiş. Bir 

insanın kucaklayamayacağı kalınlıktaki söğütler ve 

bulutlara el sallayan kocaman kavaklar orayı bir or

mana dönüştürmüş. İçine girdiğinizde, diz boyu yük

selen devetabanları, evelikler, sarmaşıklar, dikenler, 

sığırkuyrukları, hardallar ve çeşitli bitkiler size yol 

vermez. Söğüt ağaçlarının tepesinde, ilkbaharın müj

decisi olan leyleklerin yuvalarını görmek mümkün. 

Suyun kenarındaki çayırlara uzandığınızda yü

zünüzü yalayan, gözlerinizi kamaştıran tatlı güneş 

ışınları, taşlara çarparak akan suyun sesi, ağaçlar

daki serçelerin, alakargaların bağrışmaları, çiçeklere 

konan arıların vızıltısı, rengârenk kelebeklerin dans 

edişleri, çiçek ve çimen kokuları sizi kendinizden ge

çirip başka bir âleme sürükler.

Kış aylarında çayın varlığını bilmeyen biri, onun 

buzlar altından sinsice aktığını anlayamaz. Bazı yer

lerde buz o kadar kalındır ki atların çektiği kızaklar 

üstünden rahatlıkla geçebilir.

  

Güneş, Çoban Deresi’nden yükselmiş, ilk ışıkları 

Angut Yuvası’nın döşüne vurmuştu. Toprak damlı 

bacalardan duman yükseliyordu. Köy yavaş yavaş 
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canlanmaya, karın üstünde karartılar dolaşmaya 

başlamıştı. Güneşin parlamasına rağmen sert bir 

ayaz vardı. Dışarı çıkan, kulaklarına ve burnuna buz 

değiyormuş gibi irkiliyordu. Otlukların tepesinden 

sızan kar suları donmuş, sarkıklar oluşturmuştu. 

Birçok köylü, yeni yağan kar eriyip içeriye damlama

sın diye damlardan kazıyıp yere dökmekle meşguldü. 

Aralıklarla köpek havlamaları duyuluyordu. İçlerinde, 

sahiplerinin ayakları altına yatıp yuvarlanan, onlara 

olmaz numaralar çekenler de vardı. Hepsinin de bek

lentisi, dondurucu soğukta sabaha kadar yaptıkları 

bekçiliğin karşılığı olan bir tas sıcak yaldı. 

Yılmaz, gözlerini zorlukla açıp etrafına bakındı. 

Anasının yatağı boştu.

Babasının duvara tutturduğu, tahta kutu içindeki 

çalar saatin tik takları duyuluyordu. Ritmik sese ku

lak kabarttı. Sesler, “kalk, kalk” der gibiydi. Gözlerini 

ovuşturarak gerindi. Göğsünü ve ensesini kaşıdı. Ev 

sıcacıktı. Odanın ortasındaki tezek sobası gürül gürül 

yanıyor, üstündeki çaydanlık uğultulu sesler çıkarı

yordu. Yatağının yanındaki elbiselerine uzandı. Önce, 

eski ve yırtık kazağını giydi, sonra anasının ördüğü 

yün çorapları... Beyaz bezden dikilip pijama niyeti

ne giydirilen uzun donunun paçalarını çorabın içine 

yerleştirdi. Dizleri yamalı siyah kadife pantolonunu 

bacaklarına geçirip belini bağladıktan sonra diğerine 

göre yeni sayılabilecek kazağa kollarını sokup, ba
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şından geçirdi. Pantolonun paçaları yıkana yamana 

kısalmış, baldırlarına kadar çıkmıştı.

Küçük kardeşi yorganı üzerinden atmıştı. Yavaşça 

çekip örttü. Pencerenin önündeki sekiye geçti. Buz 

tutmuş camlardan dışarıya baktı. Bir şey göremedi. 

Parmaklarıyla dokundu. Odanın sıcaklığından bu

ğulanan camı sildi. Dış tarafı hâlâ buzluydu. Biraz 

uğraştıktan sonra dışarıyı görebileceği kadar bir yer 

açtı. Köyün karşısındaki dereler, ağzına kadar karla 

dolup dümdüz olmuştu. Nahiye yolu görünmüyordu. 

Yolun kenarlarındaki taşlık ve kayalık alanlar beyaz 

çadır gibi yükselmişti.

Samanlığın köşesinde anasını gördü. Sırtındaki 

sepetle, hayvanlara saman getiriyordu. Anasının aya

ğı kayıp düşecek gibi olunca, “Anaa!..” diye bağıra

caktı ki uyuyan kardeşlerini düşünerek kendini tuttu.

Babasıyla son konuşmalarını hatırladı:

“Yılmaz!..”

“Buyur baba.”

“Bak oğlum... Ben, Ankara’ya gitmek zorunda

yım. Şeker fabrikasının kampanyası başlamış. Bili

yorsun bu yıl ektiğimiz tohumu bile alamadık. Eğer 

gidip çalışmazsam kışı geçirmemiz zor olacak. Sen 

artık büyüyüp kocaman adam oldun. Evi sana emanet 

ediyorum. Ananı üzme. Kadıncağız işlerin hepsine 

birden yetişemez. Derslerinden arta kalan zamanda, 

ev işlerine yardımcı olursan sevinirim. Sabahları bi
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raz erken kalk. Artık evin erkeği sensin. Okula gitme 

vaktine kadar, hayvanların yemine suyuna baksan 

bile faydası var. Ağır işlere girip kendini yor demiyo

rum. Gücünün yettiği şeyleri yap. Biliyorsun evimiz 

köyün çok dışında. Her an gelip anana yardım edebi

lecek kimseler yok. Kışın çeşme donarsa amcan çayı 

kırıp hayvanları sulamak için yer açacak. Götürür 

sularsın. Çeşme kolay kolay donmuyor ama yine de 

hiç belli olmaz. Sen hayvanları sulamaya götürürken 

anan da otu samanı dağıtır. Yardımlaşarak işleri daha 

çabuk bitirirsiniz. Bunlar bir kadının tek başına yapa

cağı işler değil. Kar yağdığında samanlığa ve çeşmeye 

giden yolu açın ki kar üst üste yığılıp buzlanmasın. 

Buzlanırsa açmanız güçleşir. Eğer anan senden mem

nun kalırsa o zaman dile benden ne dilersen. Bunun 

tersi bir durum da olursa seninle külahları değişiriz 

haberin olsun.”

“Sen meraklanma baba, elimden gelen her şeyi 

yaparım.”

“Sana güveniyorum. Eğer hayvanların samanı 

yetmeyecek olursa bana yaz, para göndereyim.”

“Tamam, baba yazarım.”

“İşlere yardım edeceğim diye de derslerini aksat

ma... Ben senin okumanı istiyorum. Oku ki bizim gibi 

cahil kalma. Seneye bizim köyün okulunu bitirirlerse 

son sınıfı köyümüzde okursun. İlkokuldan sonra seni 

şehirde okutacağım. Zaten Mürvet Teyze’nin kızı Sa
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degül, seni yanında okutmak istiyor. O da olmazsa 

arkadaşlarla birleşir bir ev kiralarız. Anan ara sıra 

gelir sizlere bakar. Yanındaki arkadaşlarının anaları 

da gelir, bu işi sırayla yaparız. Seni sonuna kadar 

okutmaya kararlıyım. Ben okuyamadım bari sen oku 

da kendini bu köy yerinden kurtar.

Bizim zamanımızda okul yoktu. Ben okumayı 

yazmayı askere gitmeme az bir zaman kala öğren

dim. Bayram’ın oğlu Mecit Çavuş bizleri köy odasına 

toplar, okumayazma öğretirdi. Şimdi öyle mi? Bacak 

kadar çocuklar okumayı, yazmayı benden daha iyi bi

liyor. Ne varsa okumakta var. Köy yerinde kalıp da ne 

yapacaksın? Halimizi görüyorsun, köylü dediğin ya

zın ekinci, kışın dilencidir. Ektiğimiz tohum karnımızı 

bile doyurmuyor. On dönüm tarla var. Kardeşlerinle 

bölüşürseniz hanginize yeter? Ya sizden olanlar na

sıl paylaşacaklar? Her birine mendil kadar yer düşer 

herhalde.

Sen gözünü dört aç ve okumaya bak. Ders kitap

larını bulamazsan Saadet Abla’na haber gönder, o 

alır. Ne kadar para harcarsa sen bir tarafa yazarsın, 

ben gelince öderim. Hiçbir şeyden mahrum kalmanı 

istemiyorum. Ben, senin yaşlarındayken babamı kay

bettim. Yoksullukla, yetimlikle büyüdüm. Amcanla el 

ele verip dosta düşmana muhtaç olmamak için çalı

şıp didindik. Allah’ın verdiğine şükürler olsun, şimdi 

durumumuz eskisine göre daha iyi. Evimizden ekme
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ğimiz, yağımız, peynirimiz eksik olmuyor. İnşallah 

bundan sonra da olmayacak.

Sizler bizden daha şanslısınız. Biz ayağımıza gi

yecek çarık bulamazdık. Hayvanlar öldüğü zaman, 

bir parça deri alıp ayağımıza çarık diktirince dünyalar 

bizim olurdu. Şimdi öyle mi? Herkesin ayağında gıcır 

gıcır lastikler, yün çoraplar, naylon çoraplar, bacakla

rında kadife pantolonlar... 

Artık her şey kolaylaştı. Her gün şehre gitme, 

alışveriş yapıp geriye dönme imkânı var. Bir zaman

lar Kars’a haftada iki gün tren vardı. Alışverişlerimizi 

aylık olarak yapardık. Rahmetli babam hastalandı

ğında ilkbahardı. Canı üzüm çekmişti. Köyde üzüm 

nerde... Amcan nahiyeye gitti. Bekle bekle, bir türlü 

gelmez. O gün akşama kadar kayalıkların üstüne 

çıkıp yollara baktım. Karanlık bastırmasına rağmen 

amcan ortalarda yoktu. O gece eve gelmedi. Biz me

raktan çatlıyorduk. Ertesi gün öğlene kadar bekledik 

yine gelmedi. Akyaka’da üzüm bulamayınca amcan 

trenle Kars’a gitmiş. Tren geri dönmeyince yürüyerek 

dönmeye karar vermiş. Tren yolu boyunca koşmuş. 

Ayaklarının altı şişip delinmişti. Akşama doğru elinde 

bir sepet üzümle döndüğünde, babamın durumu iyice 

ağırlaşmıştı. Amcan getirdiği üzümleri yıkayıp bir ta

bakla önüne koydu. Artık meyveleri görecek hali yok

tu. Amcanın ve benim ellerimizi sıkıca tuttu. Kendi 

kendine dualar okumaya başladı. Birkaç dakika sonra 
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gözlerini yumdu. Ne doktor yüzü gördü ne de hasta

ne. Artık o günler gerilerde kaldı. Devir sizin devriniz. 

Ben sizler için elimden geleni yapacağım. Sırtımdaki 

ceketi satmam gerekse bile sizi okutmaya kararlıyım. 

Sizleri onun bunun eline baktırmam. Şimdi gelelim 

asıl meselemize... Anana yardım edeceğine ve ders

lerine çalışacağına söz verirsen ben de seni memnun 

edeceğime söz veriyorum. Anlaştık mı?”

“Tamam baba, söz veriyorum.”

“Kendine de iyi bak olur mu? Yollarda gidip ge

lirken dikkatli ol. Arkadaş grubundan ayrılma. Uzun 

yolda insanın başına her şey gelebilir. Topluca gidip 

gelin. Hele kışın çok dikkatli ol. Havaların bozuk 

zaman baktın ki gidilecek gibi değil, gitme. Bir gün 

gitmemekle bir şey kaybetmezsin. Sakın tek başına 

yola çıkma. Her zaman büyüklerini dinle. Onlar sana 

doğru yolu gösterirler. Bu söylediklerimi harfiyen ye

rine getireceğine eminim.”

“Bana güvenebilirsin baba.”

“Anan ve kardeşlerin sana emanet, sen de Al

lah’a.”

“Güle güle baba, yolun açık olsun.” 

Yavaşça odadan çıkıp, ahıra yöneldi.

Ahırın diğer bölümündeki hayvanlar samanı gö

rünce yerlerinde tepinip böğürmeye başladılar. Kü

heylan huysuzlaşmış, başını, kuyruğunu sallayarak 

kişniyordu.








