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“Ah, iyi ki yazmışsın bu kitabı,” diyen güzel dostuma;
Tabiat Ana'yla bütün çocuklarına...

Metinden kitaba uzanan süreçteki değerli katkılarından dolayı
Işık Güner’e çok teşekkür ederim.

Çocukluğuma ait en şaşırtıcı anım, anneannemin gizli bahçesiydi...
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Anneannemin gizli bahçesi ve bahçenin güzel çiçekleriyle bir yaz tatilinde 
tanıştım. Çok yakında ailemize yeni bir bebek geliyordu ve annemle babam 
benimle yeteri kadar ilgilenemiyordu. Böylece yaz tatilimi anneannemde 
geçirmeme karar verdiler.

Anneannem... 

Diğer çocukların anneannelerine kıyasla bana 
o kadar yaşlı gelmeyen, orta boylu, zayıfça, 
narin bir kadındı. Çok konuşmaz, hatta 
söylemek istediklerini bazen sadece yüz 
ifadeleriyle anlatırdı.

Şimdi düşündüğümde, onunla parka gittiğimizi 
ya da alışverişe çıktığımızı anımsamıyorum. 
Çünkü anneannem, ben çok küçükken ölen 
dedemden sonra evden hiç uzaklaşmamıştı. 
Nedenini anneme kesin sormuşumdur, 
ama sorunun cevabını hatırlamıyorum.  

Anneannem yalnız yaşardı. Yalnız 
yaşamayı severdi de... Bayramları 
evinde çoluk çombalak 
toplandığımızda yüzündeki 
gergin ifadeyi fark etmek için  
illa yetişkin olmak gerekmezdi. 

Çocukların önceden 
kestirilemeyen davranışları 
huzursuz ederdi onu.
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Yanlış anlamayın sakın; sinirli, huysuz bir ihtiyar değildi anneannem. 
Onunlayken eğlenirdiniz. Ama çok uzun süre evinde, onunla kalmanızı
istemezdi işte. Bu yüzden anneannemi ikna etmek için çok zorlanmış
olmalıydı annem: Küçük bir çocuk... Bütün yaz tatili boyunca...
Onun evinde...

Annemle anneannemin telefonda bu konuyla ilgili birkaç gün boyunca 
konuştuklarını hatırlıyorum. Ve seslerin yükseldiğini... Ve sonra alçaldığını...

Sonunda nasıl anlaştılar bilmiyorum ama annem uzuuun telefon
konuşmaları sonrasında benimle bir o kadar uzun bir konuşma yaptı.
Neler dediğini hiç hatırlamıyorum ama konuşması gerçekten uzundu...

Çoook uzun...
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Sonra, bir sabah kendimi, yol boyunca arabanın arka koltuğunda bir
güzel uyumanın mahmurluğunu üzerimden atamamış halde anneannemin 
kapısında, elimde küçük çantamla beklerken buldum.

Annemle babamın, kapının açılmasını beklemeden gaza basıp, hızla
gözden kaybolduklarını hatırlıyorum. Annemin canı acıdığından olmalı
diye düşünmüştüm o zaman.

Anneannem beni içeri aldığında iki yabancı gibiydik. Sanki “anneanne-torun” 
değilmişiz gibi birbirimize baktık. Sonra anneannem beni mutfağa götürdü
ve yarıda bıraktığı barbunyaları ayıklama işini bana verdi.
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Anneannemin evinde hayat bizimkinden daha sakindi. Saatler daha yavaş
ilerliyor, sessiz konuşuluyordu. Anneannem mahallenin ziyarete gelen
kedilerini bile sessizce seviyordu.

O yaz, anneannemle geçirdiğim o üç ayda ilk kez deneyimlediğim öyle çok
şey oldu ki. Müziği plaktan dinlemek, oyuncaklar olmadan da eğlenebilmek,
illa bazı şeyleri yemek zorunda olmamak...

Ve sessizlik... Yaşadığım yerde, farkında bile olmadığım o büyük sessizlik…
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Ta ki salondaki büyük saatin gongu 
üç kez vurana kadar... 

Annemin anneanneme zorla kabul ettirdiği
öğleden sonra uykumdan saatin gonglarıyla

uyanıp, onun mutfakla misafir odası arasında
çılgınca mekik dokuduğunu görmek...

İşte bu, bambaşka bir deneyimdi.

Saat üç oldu mu, anneannemi bir telaştır alırdı. 
Çünkü bu üç gong anneannem için yarım saat sonra 

pek değerli komşularının misafirliğe geleceğinin 
habercisiydi. Çocuklu ve yatılı misafirlerden ne 
kadar hoşlanmıyorsa, o kadar bayılırdı her gün 

mahalleden komşularını ağırlamaya.








