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Hayat Taşı Sınavı

Başka yörelerin geleneklerini, göreneklerini bil-

mem, görmedim. Ama bizim oraların adetlerini, or-

manlı dağların kuşattığı küçücük köyümü, çevresini 

iyi bilirim. Bizim orada çalışkan insana büyük değer 

verilir, çalışana derin saygı duyulurdu. O kadar ki 

köyümüzde doğmuş, büyümüş bir insanın yaşı, onun 

dünyaya geldiği tarihle, yıl ile ölçülmezdi. Yaşı, çalış-

maya, dünyaya emek çekmeye başladığı günle, yıl ile 

hesap edilirdi.

Bu yüzden bizim oralarda, kız-erkek fark etmez, 

bir çocuk yedi yaşına gelince onun için bir çalışma 

töreni düzenlenirdi. Yedi yaşına eren çocuklara o 

gün düğün, bayrammış gibi özen gösterilir, üstü başı 

tertemiz giydirilirdi. Ana ile babasının eşliğinde tar-

laya gidilirdi. Bir taş yığınının yanına gelince durulur, 

sonra da çocuğa, yığından bir taş alıp taşıması ya da 
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aldığı bir taşı birkaç adım öteye taşıması söylenirdi. 

Taşlar ağır değildi pek; üç dört kilo ancak çekerdi. 

Çocuk, derin bir nefes aldıktan sonra taşı yerden kal-

dırır atarsa ya da birkaç adım ileriye kadar taşırsa bu 

sınavdan yüzünün akıyla çıkmış sayılırdı. Bu sınava, 

“Hayat Taşı Sınavı” derlerdi. Sınavı veren çocuğun, o 

günden sonra evde, tarlada, bağda bahçede rahatça 

çalışabileceğine inanılırdı. Bu yüzden o çocuğun yaşı, 

çalışmaya, emek çekmeye başladığı, sınavı verdiği o 

yıl ve gün ile ölçülürdü.

Tarlaya çalışmaya giden çiftçiler, kırmızı renkli 

bir peştamalın içine o gün yiyecekleri ekmeği, katığı 

koyar, çıkın yapar, sonra da bellerine kuşak misali 

sararlardı. Çalışan insanın simgesi olan kırmızı kuşa-

ğı, sınavı kazanan çocukların bellerine törenle sarar 

bağlarlar, kuşağın içine de yağlı ekmekle yağlı çörek 

koyarlardı.

Köyümüzde yediden yetmişe hemen herkes, ço-

cukken bu sınavdan geçmişti. Bu sınavdan geçmeyen 

insan hemen hemen yok gibi bir şeydi. Bu yüzden 

herkesin “Hayat Taşı Sınavı” ile ilgili acı tatlı birçok 

anısı vardır, olmuştur. Yaşlı nineler, dedeler, yeri 

geldikçe çocukları ile torunlarına anılarını tatlı tatlı 

anlatırlardı.

Bir de sınavı verememek korkusu vardı kaderde. 

Eğer çocuk iyi beslenememiş de bu sınavı başarama-

mışsa yani taşı yerden kaldıramamış, soluk soluğa 
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kalmışsa, kaldırdığı taşı birkaç adım ileriye kadar 

götürememişse o çocuğa “Gevşek Çocuk” kaldırıp 

atamadığı taşa da “Zayıflık Taşı” denilirdi.

Gevşek çocuk olmak iyi sayılmazdı pek. Akranları, 

yaşıtları, gevşek çocuklara ara sıra takılırlar, onları 

biraz hor ve aşağı görürler, pek yüz vermezlerdi onla-

ra. Çünkü gevşek çocukların gelecek yaşamlarında da 

tembel ve başarısız olacaklarına inanılırdı. Bu yüzden 

o yıl başarısız olan çocuklar yani bellerine “Kırmızı 

Ekmek Kuşağı”nı sardırma şansına eremeyenler, er-

tesi yıl tekrar “Hayat Taşı Sınavı”ndan geçirilirlerdi. 

Gevşek çocukları sınavdan önce bir telaş alır, birço-

ğu günler öncesinden taşlar indirip kaldırarak, elle-

rinden geldiğince sınava hazırlanmaya çalışırlardı; 

sınavı bir an önce verip de bellerine kırmızı ekmek 

kuşağının bağlanması için.

Pembe Kız olarak ben, yedi yaşına girdiğim gün, 

anamla babamın önünde bu sınavı başarıyla verdiği-

mi bugün gibi anımsıyorum. Parlak, ılıman bir gün-

dü. Ağaçlar çiçek açmıştı. Sular coşkuyla akıyordu. 

Babamın, yerden kaldırıp atmamı istediği taş, düz, 

yuvarlak, kaygan bir taştı. Birazcık da ağırdı. Ama bir 

tutuşta kaldırdım, fırlattım attım taşı. Taş düştükten 

sonra bir süre yuvarlandı gitti. Sınavı başarıyla ver-

miş olmalıyım ki anam ile babam kucaklarına aldılar 

beni. Öptüler, sevdiler. Belime, içi yiyecek dolu kırmı-

zı renkli ekmek kuşağını sardılar. Sonra da kulağıma 
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eğilerek yaşamım boyunca unutamayacağım şu öğüt-

leri verdiler:

“Kızım, hayat bu taşa benzer, yükü biraz ağırdır. 

‘Hayat Taşı’nı sakın elinden bırakma! Bıraktığın an 

başkalarına muhtaç olursun! Kimseye haksızlık etme! 

Hak yeme! Bu öğüdü vaktiyle bizler atalarımızdan 

duymuş, dinlemiştik. Şimdi de sen bizlerden dinliyor-

sun. Haydi, çalışma yaşın uğurlu olsun!”

Bu şaşmaz öğüdün ardından cebime kuru üzüm, 

leblebi, şeker, lokum koydular. Ayrıca para verdiler. 

O günden sonra da anamla babam beni yanlarından 

ayırmadılar. Tarlada, bağda, bahçede, ekinde, dikim-

de, her işte çalıştırmaya başladılar. Bazen ot biçtim, 

inek otlattım. Tavuklara yem verdim. Bazen de çalı 

çırpı topladım. Ateş yaktım. Sonra da yaktığım ateşin 

işi sona erince ustaca söndürmeyi öğrendim onu.

İlk emek yaşım olan yedi yaşımı böylece çalış-

makla geçirdim. Yaz bitti. Sonbahar geldi. Yapraklar 

sarardı. Havalar soğudu. Köyde kış hazırlıkları yo-

ğunlaştı. Derken ilkokul açıldı. Yaşım okul çağına 

geldiği için babam okula yazdırdı beni. Anam, renkli 

bezden okul çantamla, okul önlüğümü, beyaz yaka-

lığımı dikiverdi. Kalemimi, defterimi, kitabımı çan-

tamın içine koydum. Anamla babam okuma yazma 

bilmezlerdi. Ama okuyanı, yazanı severler, sayarlardı.

Okulun açıldığı günü asla unutamam! Hangi ço-

cuk unutabilir ki? O gün anamla babam elimden tu-
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tarak beni okula götürdüler. Numaram kırk dokuzdu. 

Birinci sınıfın öğretmeni Meliha Hanım tatlı bir in-

sandı. O da bizim köyün yetiştirdiği öğretmenlerden 

biriydi. Anamla babamı tanır, bilirdi. Meliha Hanım 

herkese gösterdiği ilgiyi, yakınlığı bana da gösterdi. 

Saçlarımı okşadı, sevdi beni. Ben de bu sevgi halesi 

içinde okuluma başlamış oldum.

İkindiüstleri okul dağılınca eve döner, bez çan-

tamı yere koyar, elimi yüzümü yıkadıktan sonra, 

anamın hamur açtığı düz tahtanın üstünde dersime 

çalışırdım. Evimizde masa, sandalye yoktu. Çalışmam 

hava kararıncaya değin sürerdi. Sonra babam gaz 

lambasını yakar önüme koyardı, dersime rahatça ça-

lışabileyim diye.

Derslerimde gayretliydim. Bir ay sonra harfleri, 

heceleri, sözcükleri birbirine ekleyip sökmeye, ta-

nımaya, okumaya başladım. Meliha Hanım çalışkan 

olduğum için hafta sonları renkli kurdele bağlar oldu 

saçıma.

“Sınıfta okuma yazmayı öğrenecek ilk beş öğren-

ciden biri olacaksın,” derdi.
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Anam Kaza Geçiriyor

Ama ne yapayım ki o sıralar aklımızdan hiç geç-

meyen, talihsiz bir olay geldi ailemin başına. Anam 

tarladan evimize gelirken, ürken atın üstünden yere 

düştü. Boyun kemiği ağır hasar gördü. Uzun süre yarı 

baygın, ölü gibi yerde yatan anamı sedye ile evimize 

getirdiler.

O zamanlar köyümüzü Mersin’e bağlayan yollar 

henüz açılmış değildi. Toros’un yüksek kesimindeki 

köyümüzden Mersin’e gidip gelen insanlar pek az 

olurdu. Bu yüzden gidip gelenlerin getirdikleri ha-

berler köyümüzün takviminde önemli bir rol oynardı. 

Köyümüzde elektrik, telefon, motorlu araç da yok-

tu hiç. Sağlık Memuru Hasan’ın verdiği ilaçlarla ve 

vurduğu iğnelerle yetinmek zorunda kaldı anacığım. 

Anamın başından iki gün ayrılmadık. İki gün sonra 

kendine geldiğinde, ayağa kalkıp yürüyecek halde 
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değildi anam. Yatalaktı. Boyun kemiği hasar görmüş, 

kalça kemiğinin biri kırılmıştı. Baştan aşağı kalın sar-

gılar içindeydi.

Anamın durumu böyle olunca onu o halde evde 

bırakıp okula gidemezdim. Anamın ufak tefek ge-

reksinimlerini yerine getirmem, ona bakmam gere-

kiyordu. Babam kışları yol inşaatında çalıştığı için 

anama bakamazdı. Bütün babalar gibi benim babam 

da sürekli çalışmak zorundaydı. O çalışmadığı an aç 

kalırdık çünkü.

Bu yüzden haftalarca okulumdan geri kaldım. 

Daha sonra haftalar, aylara eklenince öğrendikleri-

min birçoğunu unutmaya başladım. Derken anamın 

sargıları açıldı. Boyun kemiği ile kırılan kalça kemiği 

iyileşmeye başlamıştı. Ağır aksak yerinden kalkabi-

liyor, bastonla evin içinde dolaşabiliyordu. Ama ye-

terince eğilemiyor, eğildiği zaman da kalkamıyordu 

anam.

Bu arada koca kış geçmiş, bahar gelmişti. Derken 

mayıs ayında köyümüzün ilkokulu tatile girdi. 

Karneler dağıtıldı. Sınıfını geçen geçmiş, ben ise de-

vamsızlıktan sınıfta kalmıştım. Ne kadar üzüldüğümü 

anlatamam. Ama ne yapayım ki anama bakmak zo-

rundaydım. Bu zorunlu durumum, beni erken yaşta 

olgunlaştırmıştı. Tek başıma elekte un eleyebiliyor, 

hamur yoğurup, ateşte, kızgın sacın üstünde, yiye-

ceğimiz ekmeği pişirebiliyor, yemek yapabiliyordum. 
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İneğimizin sütünü sağabiliyor, sütü ocakta taşırma-

dan pişirebiliyordum.

Derken yaz geldi. Dağı taşı yeşil, taze otlar, akar-

sular, çiçekler aldı. Bağda bahçede, ekilmiş tarlalar-

da işler çoğaldı. Zorunlu olarak her işte olduğu gibi 

diğer işlerde de babamla birlikte çalışmaya başladım.

Babama Sağırali derlerdi, kulağı biraz ağır duyar-

dı. Uzun boylu, zayıf yüzlü, sessiz, çalışkan, sabırlı 

bir insandı. Beni ölesiye severdi. Ne ki öperken sert 

sakalları yanağıma batardı.
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Babam Beni Okuldan Alıyor

Yaz sonu okul açılınca babam, çalışkanlığımdan 

fazlasıyla memnun kalmış olmalı ki “Sen evde anana, 

tarlada bana lazımsın,” diyerek okulla ilişkimi kesti. 

Böylece ben de anamla babam gibi okuma yazma 

bilmeyen insanların arasına karıştım. Anamın attan 

düşüp aylarca yatakta kalması yüzünden evimizin 

bütün işleri üstüme yıkılmıştı. Bu da erken yaşta 

beceri sahibi bir çocuk yapmıştı beni. Evin her işine 

koşuyor, yetişkin bir kız gibi tuttuğum bütün işlerin 

üstesinden geliyordum.

Artık anamın sağlığı yerine gelmiş, kırılan kalça 

kemiği, hasar gören boynu iyileşmişti. Anam da evde, 

tarla işinde çalışmaya başlayınca yardımcısı oldum 

onun. Böylece işimiz kolaylaştı. Anam bana balta 

ile odun kırmasını, taş dibekte ağaç tokmakla tahıl 

dövmesini, kış gelince ıstar tezgâhında kilim doku-
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masını öğretti. Kışın günler uzun olduğu için anamla 

ben ıstar tezgâhının başından kalkmaz, renkli, birbi-

rinden güzel kilimler dokurduk. Her sabah tezgâhın 

başına oturur, renkli ip yumaklarını önüme alırdım, 

ıstar tarağı bir elimde, ipler diğer elimde sürekli ki-

lim dokumakla geçerdi günlerim. Nakış üstüne nakış 

atar sonra da tarakla vurur, dokumamı sürdürürdüm. 

On iki yaşına geldiğim zaman yaşıtlarım içinde par-

makla gösterilen, en iyi kilim dokuyan bir kız olmuş 

çıkmıştım.

Babam yazın, dokuduğum kilimleri götürür 

Mersin’de satar, parasıyla bana, anama ve kendine 

elbise, ayakkabı satın alır, gelirdi.

Böylece yıllar yılları kovaladı. Her şey çabucak 

geçti. Artık yaz kış ev, tarla, sebze içinde çalışan, 

güçlü kuvvetli bir genç kız olmuş çıkmıştım. Yaşım 

on sekizdi. Gülüşümde, yürüyüşümde, yüzümde bir 

naz zenginliği vardı. Yeşil gözlerimle, gür saçlarım da 

cabasıydı. Saçlarımı belik belik örer, her beliğin ucu-

na renkli boncuklar, renkli tokalar bağlardım ki yolda 

yürürken tokalar kalçalarımın üstünde sağa sola sav-

rulsun, oynasın, sallansın da yürüyüşüme uçarı, hoş 

bir hava versin diye.

Artık yaşıtım olan kızların çoğu evlenmeye baş-

lamıştı. Birçoğu da sözlü veya nişanlıydı. Beni henüz 

isteyen birileri çıkmamıştı. Ama çevremdeki erkekle-

rin bana olan gizli ilgilerinin, beni görünce gülümse-
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melerinin, tatlı tatlı laf atmalarının tanığıydım. Ne var 

ki sürekli evde, tarlada çalıştığım için erkek dünyası-

nı pek bildiğimi söyleyemem. Onların dünyası benim 

için çözülemeyen bir bilmeceydi. Erkeklerin iç dün-

yası nasıldır? Kadınlar için neler tasarlar, düşünürler? 

Doğrusu hiç bilmezdim.








