
Doğan Gündüz’ün 
kaleminden, okurların 

yüreğini sımsıkı 
saracak, yalın, içten, 
biraz da muzip yedi 

öykü. Evden, okuldan, 
pazardan, sokaktan, 

senden, benden, 
kısaca yaşamdan 

süzülen bu öyküler, 
büyüklerin dünyasında 

sesini duyurmak, 
kendini ifade etmek 

ve anlaşılmak isteyen 
çocukların elinden 

tutuyor.
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Arkadaşlığın mevsimi ne zaman başlar, ne zaman biter? Çocuk-

lar, “Sen büyüdün artık,” dendiğinde mi büyür? Portakal çiçeği-

nin kokusu kimleri kavuşturur? Peki büyükler, çocukları ne zaman 

dinler? Söğüt ağacının yaprakları niye suskunluğa uzanır? Unu-

tulmanın tarifsiz kaygısı, sıradan bir özürle geçer mi?  Bir de… 

yaramazlığın aynası kimi gösterir, bilen var mı?..

Doğan Gündüz’ün kaleminden, okurların yüreğini sımsıkı saracak, 

yalın, içten, biraz da muzip yedi öykü. Evden, okuldan, pazardan, 

sokaktan, senden, benden, kısaca yaşamdan süzülen bu öyküler, 

büyüklerin dünyasında sesini duyurmak, kendini ifade etmek ve 

anlaşılmak isteyen çocukların elinden tutuyor.
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Ailenin
En Yaramazı
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DOĞAN GÜNDÜZ
Çocukluğumu, İstanbul’un henüz beton ve asfalt 
istilasına boyun eğmediği yıllarda, adı gibi yaşantısının 
da “köy” olduğu Firuzköy’de doya doya yaşadım. Kırda, 
çayırda, ağaçların ve su kenarlarındaki sazlıkların 
arasında karşılaştığım börtü böcek, kuşlar, kurbağalar, 
kaplumbağalar hatta yılanlar ve daha niceleri arkadaşlarım 
oldu. Büyüdüğümde önce üniversitede okumak sonra da 
hayatımı kazanmak için büyük şehirleri kendime mesken 
tuttum. Zamanın, dönüşü olmayan yolculuğun sesli 
tanıkları olan mekanik saatlerin tarih içindeki serüveni 
beni heyecanlandırıyor. Bir de eski zaman çocuklarının 
okudukları kitaplar...
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Pazar Yeri

Ama ben senin, “Burada bekle,” dediğini duymadım. Çok 
güzel bir oyuncak vardı ona bakıyordum. “Anne, bana bu 
oyuncağı alır mısın?” diye sana döndüm. Sen gidiyordun. 
Çok uzaklaşmıştın. Arkandan seslendim. Beni duyma-
dın. 

Sana yetişmek için hemen fırladım. Önüme limoncu 
abi çıktı. “Çaya çorbaya limon, çaya çorbaya limon,” diye 
bağırıyordu. Ona çarpmadan yanından geçtim. İnsan-
ların arasından koştum. Bir keresinde bana eşofman 
almıştık ya, işte o tezgâha vardım. Arkandan yine, “Anne, 
anne!” diye seslendim. Beni duymadın. Yürümeye devam 
ettin. 
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Daha hızlı koştum. Sana tam yaklaşmışken birden 
önüme iki teyze çıktı. Pazar arabalarıyla yolu kapatmış 
sohbet ediyorlardı. Geçecek yol bulamadım. Teyzeler 
kenara çekilince yine koştum. Ama seni göremedim. 
Durdum. Ağlamaya başladım.

Orada kafasına memelik takmış bir adam vardı. “İkiz-
lere takke,” diye bağırıyordu. Anne diye ağladığımı gö-
rünce tezgâhından inip yanıma geldi. Çok komik görünü-
yordu. Ama ben gülemedim. Bana, “Ağlama yavrum, geç 
otur şöyle, şimdi annen döner,” dedi. Kenara çekildim 
ama ağlamam geçmedi. 

Niye ağladığımı merak edenler etrafıma toplandı. Hani 
beyaz önlüklü peynirci var ya, o da yanıma geldi. “Anne-
mi kaybettim,” dedim. Eğilip, “Annene telefon edelim 
hemen gelir,” dedi. Senin telefon numaranı sordu. Üstü 
başı peynir kokuyordu. Numarayı söyledim, “Bir, bir, iki.” 
Peynirci, “Bu kadar mı?” diye sordu. “Evet. Bir, bir, iki,” 
dedim. “Ama bu Yüz On İki Acil’in telefonu,” dedi bir baş-
kası. “Evet,” dedim, “annemi acil bulmam gerek. Annem, 
acil bir şey olunca hep bir, bir, iki’yi aramamı söylerdi. İki 
kere bire, bir kere de ikiye basıyorsun.” Güldüler. Peynir-
ci, “Gülmeyin,” dedi, “Çocuk annesini kaybetmiş, siz alay 
ediyorsunuz.” Başka bir numara bilmediğimi söyleyince 
ismimi sordu. Söyledim. “Peki, annenin, babanın ismi ne-
dir?” diye sordu. Sizin isimlerinizi de söyledim. Ama sizi 
tanıyan çıkmadı. Çok şaşırdım.

Sonra yanıma bir teyze geldi, “Ben sanki bu çocuğu bi-
zim mahallede görmüştüm,” dedi. Ben ise onu hatırlaya-
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madım. Bana nerede oturduğumuzu sordu. “Akçakoca,” 
dedim. “İstanbul’da oturmuyor musunuz?” diye sordu 
bu kez. Teyzenin çok güzel, martılı küpeleri vardı. “Tür-
kiye’de oturuyoruz,” dedim. “Benim bir teyzem var, o da 
Konya’da oturuyor. Çok güzel Konyaca konuşuyor. Ben 
Konyaca da anlıyorum,” dedim. Az önce gülmeyin diyen 
peynirci güldü bu kez.

Büyük bir tepsinin üstünde gözleme yapan teyze var 
ya, o da yanımıza geldi, “Ben bu çocuğu tanıyorum, her 
hafta annesiyle gelir, bende gözleme yer,” dedi. “Peynirli 
gözleme,” diye düzelttim. Elini omzuma koydu, sevecen 
bir sesle, “Aç mısın yavrum?” diye sordu. “Ben annemi 
istiyorum,” diyerek yeniden ağlamaya başladım. “Annen 
şimdi gelir, o gelene kadar gel sana gözleme yapayım,” 
dedi. Gözlemeci teyze çok güzel peynirli gözleme koku-
yordu. Ona elimi uzattım. Teyze, “Oyuncağını bana mı 
veriyorsun?” diye sordu. Elimdeki oyuncağı o zaman fark 
ettim. Onu oyuncak tezgâhından bakmak için almıştım. 
Senin peşinden koşunca bırakmayı unutmuşum. Parası-
nı ödememiştik. Neyse ki oyuncakçı da toplananlar ara-
sındaydı. Oyuncağı hemen ona uzattım, “Yanlışlıkla elim-
de kalmış,” dedim. Almak istemedi, “Senin olsun, annen 
gelene kadar sana arkadaşlık eder,” dedi. Onu kırmadım. 

Gözlemeci teyzeyle yolda giderken baharatçının 
önünden geçtik. “Her şeye, her derde deva otlar, sabun-
lar, mis kokular burada,” diye bağırıyordu. Sevindim. 
Tezgâha yaklaştım, “Annemi bulacak bir ot var mı?” diye 
sordum. “Yok, “dedi, “ama bu portakal çiçeği esansını 
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kulağına süreyim, annen kokuyu takip edip seni eliyle 
koymuş gibi bulur.” Esans çok güzel kokuyordu. Senin 
beni bulacağını öğrenince rahatladım. 

Her hafta meyve aldığımız tezgâhın önünden de geç-
tik. Hani sana hiç durmadan, “Yine bekleriz efendim,” 
diyen satıcı var ya, işte o da oradaydı. Bana bir dilim man-
dalina ikram etti. Teşekkür ettim. Bana da tam üç defa, 
“Yine bekleriz efendim,” dedi.

Gözlemeci teyzenin masasında oturdum. Hem seni 
hem de peynirli gözlememi beklemeye başladım. Bir 
ara yanımızdaki tişörtçüye üç abla geldi. Onlar da por-
takal çiçeği kokuyordu. ‘Ya annem bu kokunun benden 
geldiğini sanarak onların peşinden giderse?’ diye çok 
korktum. Ablalar elbiselerinin üstüne bir sürü tişört 
giyip çıkardılar. Neredeyse tezgâhtaki bütün tişörtleri 
denediler. Sonra hiçbir şey almadan, gülerek gittiler. 

Ben beklerken, “Çaya çorbaya limon,” diye bağıran 
limoncu iki kez önümden geçti.

Şuradaki gözlükçü var ya, oraya da yaşlı bir amca gel-
di. Bütün gözlükleri tek tek takıp çıkardı. Merak ettim. 
Ben de yanına gidip gözlükleri denedim. Bazıları etrafı 
çok bulanık gösteriyor. Yaşlı amca en son bir gözlük 
taktı. Onunla tezgâhtaki yazıyı sesli sesli okudu: “Numa-
ralı gözlük on lira.” Satıcıya, “Çok pahalıymış, beş liraya 
olmaz mı?” diye sordu. Satıcı, “En son sekiz lira olur, 
aşağısı kurtarmaz,” dedi. Yaşlı adam, “Altı liradan fazla 
vermem,” dedi. Yedi liraya anlaştılar. Satıcı madem göz-
lükleri yedi liraya satıyor, niye ilk önce yedi lira demiyor 
ki?



Dönüp tekrar masama oturdum. Belki seni görürüm 
diye gelen geçen herkese dikkatlice baktım. Orada bir 
çantacı var ya, “Gel abla gel, gel abla gel,” diye bağırıyor 
hani. Sakallı bir adama da aynı şeyi söyledi. Adam, “Sen 
bana mı abla diyorsun?” diye ona çok kızdı. Satıcı bu kez, 
“Ağız alışkanlığı işte, kusura bakma abla,” dedi. Sakallı 
adam daha da sinirlendi. Neyse ki bizim gözlemeci tey-
ze araya girdi. O zaman birbirlerine bağırıp çağırmayı 
bıraktılar. 

Peynirli gözlemem senden biraz önce geldi. Soğuma-
sını beklerken gelip geçenlere bakıyordum. Limoncu 
tam üçüncü kez geçiyordu. Sen limoncu olsaydın seni hiç 
kaybetmezdim diye düşündüm. Sonra bir baktım, onun 
arkasından sen çıkıverdin! 

Canım annem benim. Sen beni kokumdan buldun 
değil mi?
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Sen Kaç Yaşındasın?

Parkta babamla saatlerce top oynadık. Yorulunca da bir 
ağacın gölgesine oturduk. Babam çantasından bir elma 
çıkardı, pantolonunun cebinden de sihirli çakısını. Si-
hirli, çünkü her işe yarıyor. Gazoz açacağı var, bıçağı var, 
tornavidası var. Hatta kürdanı bile var. Mantarlı şişeleri, 
konserveleri bile açabiliyor bu çakı. Babam çakısını ya-
nından hiç eksik etmez. Hep cebinde taşır. Bu çakının 
ayrıca uzun bir zinciri var. Bir ucu babamın kemerine, 
diğer ucu da çakıya bağlı. Çakısı hiç kaybolmasın diye 
böyle bir zincir takmış babam. 

Dedim ya, sihirli bir çakı bu. Bazen babaannemin 
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gözlüğünün vidası gevşiyor, alıp babama götürüyorum. 
Çakısını yavaşça cebinden çıkarıyor. İçindeki tornavida-
yı çekip doğrultuyor. Sonra onunla gevşeyen vidayı iyice 
sıkıyor. Ben de gözlüğü babaanneme geri götürüyorum. 
Çakının bir de küçük makası var. Babam bu makasla 
benim uzayan tırnaklarımı kesiyor. Törpüsü de var ama 
onu kullanmıyor. 

Babam bu çakıyı bana hiç vermiyor. “Sen daha küçük-
sün bir yerini kesersin,” diyor. Keşke benim de böyle bir 
çakım olsa.

Babam kabuğunu soymak için çakının bıçağını elma-
ya dayadı. Sonra elmayı yavaşça avucunda döndürmeye 
başladı. Hep böyle yapar. Elmanın kabuğu avucundan 
aşağı doğru uzadıkça uzadı. Bu çakıyla soyarken elmanın 
kabuğu hiç kopmaz. Tek parça olarak kalır. Babam soy-
duğu elmayı ikiye böldü. Bıçağın ucuyla çekirdeklerini 
çıkardı. Elmanın yarısını bana verdi. Diğer yarısını kendi 
ısırdı.

Elmamı yerken sarı bir çiçeğin üstünde büyük bir ke-
lebek gördüm. Renkleri çok güzeldi. Ama nedense hiç kı-
pırdamadan duruyordu. Hatta önce onu da çiçek sandım. 
Yakından bakmak için yanına gittim. Hiç kaçmadı. Ben 
de avucuma alıp ağacın altına döndüm. Babama elimdeki 
kelebeği gösterdim, “Kelebekler kaç yıl yaşar baba?” diye 
sordum. “Yıl değil,” dedi. “Biliyorsun onlar önce tırtıl-
dır. Sonra kelebeğe dönüşürler. Kelebek olduktan sonra 
sadece bir gün yaşarlar. Ama birkaç ay yaşayanları da 
vardır.” 

Babam aklına bir şey gelmiş gibi ayağa kalktı. Gölge-
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sinde oturduğumuz ağaçtan çakısıyla ince bir dal kesti. 
Onun bıçağı çok keskin. “Peki,” dedim elindeki dala 
bakarken “ağaçlar kaç yıl yaşar?” Babam dalı karışıyla 
ölçtü. Sonra dalın her iki ucundan yine kesti. Elindeki 
parça kalın bir kaleme benzedi. “Ağacına göre değişir,” 
dedi. Benimle konuşurken dalın üstünde, ucuna yakın 
bir yerde çentik açtı. Ama bunu yaparken elini kesme-
mek için çok dikkatliydi. “Elma ağacı iyi bakılırsa otuz 
kırk yıl yaşar. Çınar gibi bazı ağaçlar var ki yüzlerce yıl 
yaşayabilir, “dedi. Bizim sokakta, çeşmenin yanındaki 
ulu çınarı örnek verdi. O ağaç dört yüz yaşındaymış. Yani 
babamın dedesinin dedesinin dedesinin dedesi bile o 
ağacın gölgesinde dinlenmiş olabilirmiş. “Ne kadar da 
yaşlıymış,” dedim. 

Sonra, altında oturduğumuz ağacı gösterdim. “Ya bu 
ağaç kaç yıl yaşar?” diye sordum. Babam başını kaldırma-
dı. Elindeki dalı inceliyordu. Ben de gözümü kırpmadan 
onu izlemeye devam ettim. Önce dalı bıçağın üstünde 
döndürerek ortasında bir iz yaptı. Sonra çentikli bölüme 
çakının sapıyla hafif hafif tıklattı. Ardından, tıklattığı 
bölümü tutup boru gibi çıkarttı. Dalın yarısı bembeyaz, 
diğer yarısı yemyeşil kaldı. Sonra, sanki benim sorumu 
yeni duymuş gibi, “Bu bir söğüt ağacı,” dedi, “elli yıllık 
ömrü var ama su kenarında olsaydı en az yirmi yıl daha 
fazla yaşardı.”

Ben ağzımı şapırdatarak elmamı yerken, az ilerimiz-
deki ağaca bir karga kondu. Gagasındaki yiyeceği ayağıy-
la bastırıp gagalamaya başladı. Arada başını döndürüp 
yan yan bize bakıyordu. “Peki ya kargalar, kargalar kaç 
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