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Ev

Bu gördüğünüz, bir ev resmidir. Küçük bir çocuk 

çizdi. Yaşı belki sizinki kadar, belki sizinkinden aşağı. 

Neyi değiştirir? Aslında hiçbir şeyi. Çünkü çocuklar, 

çocuk dünyalarına ne, nasıl yansımışsa resmini de 

öyle çiziyor.

Bir ev. Evet! Her ev yandan bakılınca böyle gö-

rünür. Pencereleri... Kapısı... Bacası... Pencerelerinde 

asılı perdeleri... Bu resmi çizen, en çok kırmızıyı se-

viyor renklerden. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Bakın eve, duvarlar bile kırmızı boyalı. Perdeleri de 

öyle. Kapı, tepeden tırnağa kırmızı. Yalnız bacadan 

tüten, evin üstünde kol gezmeye çıkmış bulutlara 

doğru yükselen duman kara.

Kırmızı ile çelişen renk, yeşildir. O da biliyor 

bunu. Evi çevreleyen tahta çitler yeşile boyanmış. Çi-

menler de aynı yeşilden. Aradaki minik minik sarı le-
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kecikler, belki birer papatya. Belki de gül. Ama o tam 

ortalık yere kara bir daireyle oturtulmuş uzun boylu, 

gösterişsiz bitki, çiçek değil, gündöndü. Gündöndü-

leri çok seviyor. Kentten kente taşınmalarında ev eş-

yalarının yüklendiği, annesiyle şoför yerinde oturup 

yolculuk ettiği o kamyonu unutmadı. Asfalt yol, kam-

yon gittikçe parıltıyla akan bir dere gibi altlarından 

yitiyordu; nasıl unutabilir ki? Yolun her iki yanında 

uçsuz bucaksız gündöndü tarlaları vardı; nasıl unuta-

bilir ki? Taçyaprakları güneş şansıydı. Karnı kocaman 

ve karaydı. Boyunları büküktü. Hiç unutmadı bunları, 

aklının bir kıyıcığına resmetti. Eline beyaz bir kâğıtla 

boya kalemlerini geçirdi mi her yaptığı ev resminin 

bahçesine bir ya da birkaç gündöndü kondurmadan 

edemiyor.

Ev, bahçeli bir ev. Çok pencereli, iki katlı da de-

nebilir. Çocuklar, tek katlı evleri sevmezler, bilirim. 

Ben de sevemedim bir türlü. Benim çocukluğum iki 

katlı, bahçeli bir evde geçti. Çok ağacımız yoktu: Bir 

hintelması, kayısı kokulu bir erik, bir de erkek bir 

incir... O kadar.

Annem çiçeklere vurgundu. Bahçe çiçekten geçil-

mezdi. Begonyalar, aslanağızları, sardunyalar, beyaz 

karanfiller, sarmaşık gülleri, margaritler, mor me-

nekşeler, daha adlarını çıkaramadığım sürüyle çiçek 

bahçemizi dolup dolup taşırırdı. Taraçamızda bodur 

nanelerle baygın kokulu fesleğenler vardı. Ninem 
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(babamın annesi) gözü gibi bakardı bunlara, ikide 

bir gider, saksıları avuçlar, burnuna tutup derin derin 

soluklanırdı.

Sizin nineniz var mı? Peki, dedeniz? Olmaması 

çok kötü. Her çocuğun bir ninesi olmalı. Dedesi de 

olmalı. Ninelerle dedeler, torunlarına karşı sevecen-

dir. Hele dedeler arkadaştan da ileri.

Ben dedemi hiç göremedim. Küçükmüşüm, öl-

müş.

Ama arkadaşlarımın çoğunun dedesi vardı, onları 

kıskanırdım. Dede-torun bakkala çakkala giderler, 

zembili birlikte taşırlar, bazı bazı deniz kıyısına bile 

inerlerdi. Balığa çıktıkları bile olurdu.

Arkadaşım Kerim’in dedesiyle, bir gün üçümüz 

balığa gitmiştik, beni de almışlardı, anımsıyorum. 

Uzun, bitmesinden korktuğum bir yolculuk yapmış-

tık. Tramvayla son durağa varmış, inip bir süre yayan 

yürümüştük.

Balçova’yı geçmiştik. Oralarda bir yerde, Kerim’in 

dedesi eski bir iskele bulmuş; hep oraya gider, balık 

tutarmış. Yemlik almışlardı, iki oltanın ikisine de tak-

tılar yemleri, attılar denize.

Güneşli bir gündü. Yaz mıydı mevsimlerden? Tut-

tuğumuz irili ufaklı isparozlardan mevsimin yaz baş-

ları olduğunu çıkarmak mümkün.

Vakit geçmek bilmediydi. Kerim de susmuştu, de-

desi de. Hiç kimse tek sözcük konuşmuyordu. Töre 
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buymuş, balık beklerken konuşulmazmış. Niçin? Ba-

lıklar sesimizi alıp ürküp kaçar diye mi?

Bir şey diyecekken Kerim, “Şişşttt! Sus, konuş-

ma!” deyip sözümü ağzıma tıkamıştı kaç kez.

Deniz kıpırtılıydı. Yavaş soluklu bir rüzgâr esi-

yordu. Karşıdaki el kadar ufacık görünen serpme 

adalara bakıyordum. Limandan bir vapur çıktı, ağır 

ağır Karşıyaka kıyılarını yalayacakmışçasına önümüz 

sıra geçti. Tuzla ağzından körfezin ucuna burun ver-

di, uzaklaştı.

11
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Kerim’in dedesi arka arkaya altı tane iri ispa-

roz yakaladı, çekti hemen. Misinasını çabuk çabuk 

mantarına sarıyordu, yüzünün rengi atmıştı. Balığın 

suyun yüzüne çıkışına kadar bekledim. Misina hızla 

sudan kalkıp mantarındaki yumağını büyüttü. Derken 

mavilikte bir şey ışıldadı. Havaya doğru bir atılışla 

sıçradı, sonra yine gürültüyle suya düşüp çırpındı.

“Dede, çek!” diye bağırdı Kerim. “Çek dede, çek!”

Üçümüz de ayaktaydık. Balığın gelişini gözlüyor-

duk.

Kerim’in dedesi coşkunlukla çekti aldı balığı. Ko-

lunun bütün gücüyle misinaya asıldı, balığı bir uçurt-

ma gibi havalandırdı. Balık, iskelenin betonuna dü-

şene dek havada kocaman bir çizgi çizdi, kanatlanıp 

uçtu sanki. Pulları güneşle ışıl ışıl yandılar. Sarıları 

gördüm, kırmızıları gördüm, yeşilleri gördüm. Hepsi 

bir arada bir ebemkuşağına dönüşmüştü. Renkler 

birbirine karışıktı. Gözlerimde yanıp söndüler, sönüp 

yandılar. O karmaşıklığın ardından ilk isparozu yerde 

buldum.

Kerim’in dedesi balığın ağzından oltanın iğnesini 

çıkarmış, balıkçığı ayaklarımın dibine atıvermişti. İs-

paroz, yürek gibi çır çır çırpınıyordu.

Almak istedim, elimden kaydı, düştü yine. Kendi-

ni yerden yere vurdu. Yeni bir denemeye girişmedim, 

başucuna çömeldim. Kocaman gözlü bir balıktı. Ağ-

zını açıp kapıyor, soluyor; her soluyuşunda gözleri 
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daha da büyüyüp yerlerinden fırlayacakmış gibi olu-

yordu.

Kısa sürede pullarının rengi soldu. Sarı karardı, 

kırmızı karardı, yeşil karardı, mavi karardı. Sonra 

isparoz öldü. Küçük kedimiz Mestan gibi öldü. Ansı-

zın ve elektrik çarpmışçasına durup durduğu yerde 

oluverdi.

Kerim’in dedesi o gün bir gaz tenekesi dolusu lida-

ki, isparoz, arada birkaç tane de çipra tuttu. İşaretli bir 

yermiş de onun yeri, ondan. Yuvalarına nişan koymuş. 

Herkeslerden kaçırıp yalnız kendine saklamış orasını.

Bana da ipe dizip bir düzineye yakın balık verdi-

ler dönerken. Babam, akşam sofrada:

“Kerim’in dedesi usta bir balıkçıymış,” dedi. “Se-

nin deden de yamandı ama balığa değil, ördek avına 

giderdi o.”

Açlığım yoktu, yemek yemedim, erkenden yattım, 

uyudum. Düşümde isparozlarla çember çevirdik, ku-

kanı dik oyunu oynadık. Yeşil başlı yabanördekleriyle 

de uçurtma uçurdum.

Evin tepesinde bulutlar geziyor. Gökte sarıları 

yüzünün dışına taşmış büyük mü büyük bir güneş 

var, değil mi? Sonra mavili beyazlı bulutlar. Çok uzak-

larda -galiba- yağmur da yağıyor. Evin sağı solu, önü 

ardı korunaklı. Yağmursuz. Kapının önünde duranı 

tanıyacaksınız. Bir kedi o. Adı Tekir. Sırtının çizgile-

rinden belli zaten.
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Kedinin yanı başında dördüncü bacağının çizimi 

unutulan üç bacaklı bir sandalyeye bir kadın oturmuş, 

görüyor musunuz? O, Anne. Uzun saçlı, yeşil giysili. 

Ellerini kucağında kavuşturmuş. Gözleri dalgın.

Onun yanında ayakta duran, erkek. Kısa saçlı, 

gözlüklü. Ceketi, içinde gömleği, ayağında pantolonu 

var. Boyunbağı takmamış olması, bir sakınca sayıl-

maz.

Güneşe bakın! Taşkın sarılığının nedeni olağandı-

şı sıcaklığından olamaz mı?

Annenin yanındaki erkek, Baba’dır. Babalar, evde 

genellikle boyunbağı takmazlar. Rahat olma isteğin-

dedirler. Kendilerini evin rahatlığına uydururlar. Ba-

balar evde ayakkabı da giymezler, terlik giyerler. Evin 

içinde pijamayla dolaşan babalar da vardır, çok eski 

bir pantolonla dolaşanlar da.

Babalar, işlerine giderken hep temiz paktır. Tı-

raş olurlar, yeni gömlek giyerler, boyunbağı takarlar. 

Haftada bir kez pantolonları ütülenir. Ayakkabı da 

boyalıdır. Çocuklar için çözümsüz kalan tek sorun, 

babaların sabah evden şen şatır çıkıp akşamına yor-

gun, yarı tükenik, asık yüzlü, sinirli ve her an kavgaya 

hazır dönüşleridir. Ama anneler, babaları yatıştırırlar. 

Güler yüzleri kendi yorgunluklarını, tükenikliklerini, 

günlük kırgınlıklarını saklar. Benim babam, “ekmek 

kavgası” derdi buna. Belki bundandı o halleri, kim 

bilir!
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Resme dikkatle bakıyor musunuz? Baba, eli-

ni annenin omuzuna koymuş. Sanki bir fotoğrafçı 

önündeler. Aile albümlerinde böyle resimlerinden çok 

var. Fotoğrafçıda olmasalar bir ressama resimlerini 

yapması için durmuşlar gibi tıpkı.

Bu ev, size göre herhangi bir ev. Gerçekte öyle 

değil, tabii. Size göre herhangi bir ev belki fakat bu 

resmi çizen için herhangi bir evin çok dışında bir ev. 

Çünkü içinde yaşadılar, günlerini geçirdiler. Uyudular. 

Yağmurdan, kış karlarından, yaz sıcaklarından, insa-

na ürperti veren güz rüzgârlarından kaçıp kurtulduk-

ları, güvenle sığındıkları bir barınaktı bu ev.

Resmi çizen çocuk, o evde doğmadı. O eve ben-

zemeyen bir başka evde doğdu. Doğduğu ev, iki katlı 

değildi; hele bahçeli, hiç değildi. Minareden de uzun, 

karınca kadar çok insanın içinde yaşadığı; birçoğu-

nun birbirini görüp tanımadığı, birbirine yakınlık ve 

komşuluk duymadığı bir evdi. Merdivenleri döne do-

lana çıkardı, bütün kapıları kapalıydı.

İşte öyle bir evin en alt katındaki kapıcısıyla du-

var duvara, nohut oda bakla sofa, güneşi kıt mı kıt; 

sokulgan, alçakgönüllü bir loşluğu olan bodrum dai-

resinde dünyaya geldi.

Nasıl mı oldu mu?

Şöyle oldu!
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Anne

Annenin saçları önceleri kömür karasıydı. Şimdi, 

giderek sayıları artan beyazlarla doldu. Yıllar geçiyor; 

babalarla anneler yaşlanıyor, çocuklar büyüyor.

Anne, bir zamanlar incecik, zayıf, alımlı bir genç 

kızdı; bir kıyı kentinde yaşıyordu. O korkulu savaş 

yıllarında çocuktu daha. Arada bir düş gibi anımsıyor: 

Sığınak kazımını, ekmeğin karneyle verilişini, şekerin 

yokluğunu, karartma gecelerini...

Sonra her şey gelip geçmişti. İlkyazla birlikte 

avlularında hanımelleri çiçek açmış, okullar tatile 

girince yayladaki evlerine göçmüşler; ilk yağmurlarla 

birlikte kente dönmüşler, okullar açılmış, arkası sıra 

Torosların doruklarına yine karlar yağmıştı.

Anne, yedi kardeşten dördüncüsüydü. Öbür kar-

deşlerinin üçü erkek, üçü de kızdı.

Geleneğe göre, evden gelin olup ilk giden, büyük 

abla oldu. Bir trenciye vardı, o da onu aldı, İstanbul’a 
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götürdü. Uzun süre ablanın yokluğuna alışamadılar. 

Derken zaman yürüdü, yeni kaygılar, yeni sevinçler, 

yeni umutları da getirdi beraberinde. Ağabeylerden 

biri baba uğraşını, bakkallığı seçti, okuldan ayrıldı. 

Bir diğeri liseyi bitirdi. Ankaralarda okumalara git-

ti. Sofrada ikinci bir kişi daha eksilmişti. Çocuklar, 

anneleriyle babalarının birdenbire en azından on 

yaş daha yaşlanıverdiklerinin farkına varmadılar. O 

günün gecesinde babalarına dükkânını niçin her za-

mankinden daha erken kapadığını, çok sevdiği fasıl 

heyetini dinlemek için niçin radyoyu açmayı unuttu-

ğunu, karısının coşkuyla yaptığı bumbar dolmasın-

dan bir lokma bile tatmadığının nedenini sormadılar.

Yine zaman yürüdü. Geceler, gündüzler oldu. Kış 

geçti, ilkyaz geldi, ilkyaz geçti, yaz geldi. Yaz geçti, 

güz geldi. Çocuklar büyüdüler, büyükler yaşlandılar: 

Saçları seyreldi onların, yeri yokken ağrı sızı sahibi 

oldular. 

Artık eskisi gibi çocuklarına bağırıp çağırmıyor, 

azarlamıyorlardı. Daha bir hoşgörülü olmuşlardı. 

Yaşlı baba, erkek çocuklarına; yaşlı anne, kızlara 

yakın olmaya çalışıyordu. Gönlünde gece gündüz 

demeden ısıttığı sevgisini bütün çocukları arasında 

eşitlikle bölüştürüyordu. Eşinin verdiği mutfak gi-

derinden küçük artırımlar yapıyor, yastığının altında 

topluyor, sonra kimin neye gereksinimi varsa ona 

yetişiyordu bununla.
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En küçük kız, bir yaz yayladaki evlerinde ağaçtan 

çakaleriği toplarken düştü, sağ ayağının diz kapağı-

na yakın bir yerden kemiğini kırdı. Bir kaptıkaçtıyla 

hemen kente yetiştirdiler, hastaneye yatırdılar. Geç 

mi kalmışlardı, yanlış bir yerden mi alçıya alıp kay-

natmışlardı, bilinmez. Küçük kızın ayağı ondan sonra 

hep aksadı.

Anne, liseyi bitirdi. Gerçekte İstanbul’a gidip 

üniversite eğitimi yapmak, sözgelişi doktor olmak 

istiyordu. Ne var ki babası buna izin vermedi. Erkek 

çocuk olsaydı neyse neydi; ama kız başına İstanbul-

larda yaşayıp okumasına gönlü razı gelmemişti.

Anne, geceleri çok ağladı fakat çaresizdi, babası-

nın eveti yoktu.

Anne, şimdi çok iyi anımsıyor: Babası bir gün 

eve öğle yemeğine erken gelmiş, dükkânına dönmek 

yerine kızını alıp İnönü Parkı’na gitmişler; ikisi de 

bir süre konuşmadan parkın çiçekli yollarında gez-

mişlerdi. Sonra denize karşı bir sıraya oturmuşlardı. 

O günlerde yeni liman yapılmamıştı, deniz, kentin 

ayakları dibine kadar sokuluydu.

Babası kızına yakın kentteki öğretmen okuluna 

gitmek, orada okuyup öğretmen olmak isteyip iste-

mediğini sordu. Lise öğretmenlerinden Gaffar Bey 

dükkâna uğramış, bu aklı vermişti.

Anne, sevinçle kabul etti bunu. Babasına sımsıkı 

sarıldı, adamın ağarık sakallı yanaklarından öptü.
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Sonraları anlatır: O gece gözüne uyku girme-

miş. Sabahı zor etmiş. Babasıyla birlikte Yoğurt Pa-

zarı’ndan otobüse binmişler, yakın kente gitmişler. 

Öğretmen Okulu’na yazılmış. Yatılıymış okul. Anne, 

cumartesi öğlenleri yine otobüse biner, kendi kentine 

gelir, pazartesi sabahı ilk otobüsle yine geri dönermiş.

Çok çalışmış. Karnesi hep iyi notlarla doluymuş. 

Çabucak bitirmiş okulunu, öğretmen olmuş. Annesi, 

babası, bütün kardeşleri diploma dağıtım günü hep 

gelmişler. Bahçedeki konuklara ayrılı yerlerin ön sı-

ralarına oturmuşlar. Diplomasını alırken onu yürek-

ten alkışlamışlar.

Anne, ilk öğretmenlik görevine kente altmış, 

yetmiş kilometre uzaklığındaki bir köyde, Arpacık 

Köyü’nde başladı.

Arpacık Köyü, Toroslarda bir dağ köyüydü. Kırk 

haneydi. Beyaz badanalı, pencereleri camlı; sıraları, 

karatahtası, öğretmen kürsüsü, duvarında büyük bir 

Türkiye haritası olan iki derslikle bir okulu da vardı. 

Okula bitişik tek gözlü evcik, öğretmenindi.

Arpacık Köyü’ne baba kız birlikte geldiler. Anne 

öğretmen köyün muhtarıyla tanıştı, bilgi aldı. Hafta-

nın altı gününde köyde kalacak, yedinci gününü kent-

te, evinde anası, babası ve kardeşleriyle geçirecekti.

Çocuklar ilk gün öğretmene uzak durdular. Nasıl 

bir kişi olduğunu bilip kestiremiyorlardı daha. Anne 

öğretmen de aynı tedirginliği duydu. Karşılıklı bir-
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birlerini tarttılar. Birinci hafta dolmadan öğretmen 

öğrencilerini, öğrenciler de öğretmenlerini tanımış, 

sevmişlerdi.

Arpacık Köyü bir dağ köyüydü ama uyanık bir 

köydü. Muhtar, öğretmene zorluk çıkarmadı.

“Öğretmen,” dedi, “çocuklarımız sana emanet. 

Onları iyi yetiştir, onlara her şeyi iyi öğret, ne dilersen 

hemen yerine getiririz, söz!”

Birinci cumartesi öğleye doğru ders bitti. Anne 

öğretmen, çocuklarını okulun toprak bahçesine çı-

kardı, sıraya dizdi. Üç günde öğrettiği İstiklâl Marşını 

ezgisini azıcık değiştirerek de olsa çocuklarla dağları 

taşları çınlatarak söyleyip direğe bayrak çekti.

Muhtar, huylu bir atı yederek okula geldi.

“Öğretmen,” dedi, “baba evine gideceksin, biliyo-

rum. Ama dağ yolları tekin değildir. Altına bir beygir 

getirdim, birlikte kente kadar gideriz, ben götürürüm 

seni.”

At sırtında üç buçuk saatte kente vardılar. Muhtar 

kentin ağzında indi. Anne öğretmen mahalle araların-

dan yürüye yürüye evlerine geldi.

Annesi evdeydi, küçük kız kardeşleri de. Sarılıp 

ağlaştılar. Görecekleri gelmişti hepsinin. Gecesi, An-

ne’nin köydeki ilk haftasının hikâyesini dinlediler. 

Babası, kızının arada söz içinde geçirdiği gecelerin 

serinliğine mim koydu. Pazartesi sabahı erkenden 

kiralık bir ciple yola çıkarken kızına ev dokusu kalın 

bir savan verdi.








