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LATİFE TEKİN 
KİTABI

SÖYLEŞİ

PelinÖzer





PELİNÖZER,1972’dedoğdu.GalatasarayLisesiveİstanbulÜniversi-
tesiİletişimFakültesi’ndenmezunoldu.2003’edekbasınveyayınala-
nındakültür-sanatmuhabiri,editörveredaktörolarakçalıştı,otarih-
tenbuyanabağımsızçalışıyor.Yayımlanmışkitapları:Latife Tekin Kitabı 
(söyleşi,2005),Cam Kulübeler(haiku,2007),17 Haziran(roman,2011),
Uzay Çiçeği-Weltallblume(Almanca-Türkçeseçmeşiirler,2014,çeviren-
ler:BarbaraYurtdaş,HüseyinYurtdaş),Atlasın Bir Ucunda (şiir, 2015),
Beyaz Ev(2019).Şiir,yazıvesöyleşileriçeşitlidergilerdeyayımlanıyor.
2010’da Boğaziçi Kitap FuarıHaikuYarışması’nda bir haikusuyla Jüri
ÖzelÖdülü’nedeğergörüldü,2012’de17 Haziran romanıylaDoğan
KitaptarafındanverilenDuyguAsenaRomanÖdülü’nükazandı.“Öğ-
retilemeyenŞeyler”başlığıaltında“KendininEditörüOlmak”,“Editör-
lük-İlkAdım”ve“Haiku”üzerinederslerveriyor.Yazıalanındadanış-
manveeğitmenolarakçalışıyor.
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Önceden planlamadan, ansızın Latife Tekin’le bir söyleşi 
kitabı yapmak istediğimi söyledim yayıncısına. 2002 yılının 
Mart ayıydı. Ormanda Ölüm Yokmuş’u birkaç gün içinde üst 
üste üç kere okumuştum. Her seferinde aynı yoğunlukta etki-
lenerek, baş dönmesiyle... Bazı kitaplar ruhumuzu örtüyor, 
karşı koyamazsınız bu sessiz güce. O kitabı profesyonel olma-
ya çalışan bir donuklukla, kuşkuyla okumayı da denedim ama 
ürpertim hiç dinmedi. Kendime yakalandığım an yakaladı beni 
Latife Tekin. Sanki kitabıyla yardımıma koştu.

Yakın geçmişimi bir masalmış gibi hatırlamaya çalışıyo-
rum. Pek kolay değil. İnsana aşk ânını hatırlatan o yalancı kalp 
çarpıntılarını sevinçle karşılamış olmam tuhaf geliyor şimdi. O 
günlerde neye uğradığımı tam olarak anlayamamıştım, kendim-
ce düzene sokuyordum duygularımı. En doğrusu çalışmaktı; hiç 
durmadan okuyup yazdım. Zamanla yorgun düştüm; kesintisiz, 
huzur dolu bir uykuya vardım. Orda güvendesin, dedim kendi-
me. Kapağında İvan Şişkin’in ağaçlarına baktığım, bana doğru 
uzanan o kitabı düşündüm, yakın bir gelecekte ormana tek ba-
şıma girip kaybolacakmışım gibi hissediyordum kendimi. 

İlk cümlesinde kahramanlardan biri hayat hakkında bildi-
ği her şeyi uykusunda öğrendiğini söylüyordu. Uzun, içinden 
çıkılmaz rüyalar gördüğüm günlerde bu cümleye tutundum. 
Uyandığımda mesaiye başladım yeniden; zihnimdeki her gö-
rüntüyü, bilinç ile rüya arasındaki boşluktan çekerek yüzeye 
sabitlemeye çalıştım. Öylesine yazdım her şeyi, bir kitap düş-
lemeksizin...

Ormanda Söz Var
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Ormanda Ölüm Yokmuş’u daha sonra da okudum, hep, 
sanki ilk kez okuyorum. Kapağını her açtığımda tuhaf bir duy-
gu: Toprağın altından yüzümü çıkarmışım gibi. Sanki sökülüp 
çıktım ortaya.

O kitaptan çıkıp bedenime sızan ürpertinin sırrını bul-
mam gerekiyordu. Bildiklerimi, bilmediklerimi, elimde ne var-
sa seferber edecektim bu sırra erişmek için. Çabamı en iyi an-
layacak kişi o kitabın yazarı olacaktı. Yaşamak için yazmam 
gerekiyorsa kalemi bana ancak o verebilirdi. Yayınevi aracılı-
ğıyla Latife Tekin’e on maddelik kısa bir yazı gönderdim. 
Amacım böyle bir kitabın kaçınılmazlığına onu kısa yoldan 
ikna etmekti. Kendimden söz etmedim, ona hiçbir şey anlat-
madım. Teklifime olumlu yanıt vermesi benim için yeni bir 
süreci başlattı.

* * *

O güne dek hiç yüz yüze gelmemiştik ama tanışıyor gi-
biydik. Sözcüklerine gizlediği anlamlar gibi yüzündeki anlam 
da her an değişiyor olmalı, diye düşündüm ilk olarak. Çalışma 
yöntemimi bu değişimlere göre seçmeli, gölgeleşebilecek yü-
rekliliği göstermeliydim. Belki de olanaksız ama denemeliy-
dim. Daha önce başvurmadığım, kendiliğinden ona uyacak 
yeni bir yöntem bulmalıydım. Önce yüzünü görmeden, yalnız 
çalışacak, sonra kitaplarımı, defterlerimi, kayıt cihazımı alıp 
yanına gidecektim. Başka sanatçılarla yapılmış bazı söyleşi ki-
taplarını eleştirel bir gözle okudum, hiçbirine benzememeli 
bizim kitabımız, diyor, özellikle soruların gizlendiği bir bütün 
düşlüyordum. Kendiliğinden oluşmuş gibi sade bir kitap... 
Onun hakkında çok şey öğrenecek, sorularımı ve görüşlerimi 
netlikle yöneltip, bildiklerimle üzerinde baskı oluşturmadan, 
sözünü kesmeden sessizce dinleyecektim. Bir yandan da bu 
sessizliğin ödülünü alacağımı biliyordum ama. Zamanı geldi-
ğinde o da beni dinleyecekti.

Onunla yapılmış söyleşileri, hakkında yazılanları, kitapla-
rını okudum. Daha önce okuduklarımı ayırmadan, kronolojik 
bir sıra izledim. Amacım hayatının izini yapıtından yola çıka-
rak sürmekti. Bu izleri somutlaştırmasını umduğum notlar al-
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dım, söyleşilerle kitapları karşılaştırmaya çalıştım. Sorulardan 
çok kendimce saptamalardı defterlere yazdığım. Kitabı bö-
lümlere ayırırken yazdıklarımın daha en başta bana yolu işaret 
etmiş olduğunu fark ettim.

* * *

Bavulum çok ağırdı, tek başıma sürükledim. Evine çıkan 
yokuşu tırmanıp onu bulduğumda rüzgârdan uçacak gibi du-
ruyor bu ev, demiştim, konumunu güneş belirlemiş sanki. 
Gerçek ile düşün buluşmasını görmek iyi ama ona ikna olmak 
zaman alıyor. Ancak düşünüzü var olana eklediğinizde o masa-
lın içinde gezinebiliyorsunuz. Gökyüzünü kendimce, bir kitap 
gibi okumayı öğrendim orada; toprağı, suyu tanıdım. Doğayı 
içine alan bir ev düşü kurmanın mümkün olduğunu gördüm. 
Salonun ortasındaki meşe ağacının gövdesinde elimin izi... Sa-
bahları sesim vadiye akıyor onunkiyle birlikte, güneşin batışıy-
la sessizleşiyorum.

Alacakaranlıkta uyanıp sobanın başında çalıştığını ilk gör-
düğümde şaşırmıştım. Aşağıda, değirmenlere bakan koltukta, 
küçük odada, yerde... Zamanla alıştım onun köşelerine. Ama 
asıl çalışma masası yatağı. Bu kitaptaki her sözcüğün üzerin-
den kuşkuyla tek tek geçerken, yeni sorular, yanıtlar ekleyip 
çıkarırken, o hep yatağında oturdu, ben uzaktaki masada. Sus-
tuğumuzda o tepeye doğru baktı, ben vadiye... Sonradan emin 
oldum: Latife Tekin’in krallığı o yatak. Başından beri taşınan 
mülksüzlük mülkü. Ağrısıyla uzlaşan yazarın yatağında yaz-
ması tanıdık bir şey benim için. Bedenin, yeryüzü şekillerinin 
vermediği bir rahatlığa ihtiyacı var. Ağrıdan bir yatak yapıp 
yalnız ufku gördüğün suya uzanırsan; ağırlığınla altındaki suyu 
da üstündeki gökyüzünü de rahatsız etmeden unutabilirsin.

Güneşin doğuşuna, batışına hâkim bir tepede; gökkuşağı-
nı, adını bilmediğim pek çok ağacı, taşocağını, arabaları, inek-
leri, peygamberböceklerini, keçileri, eşekleri, çeşit çeşit kuşu 
duyarak, görerek yazıyor. Vadideki direğe vuran ışığı gösteriyor 
bana, onu mutlaka yazacağını düşünüyorum. Sabaha karşı yıl-
dızyağmurunu izlerken heyecanla bir arkadaşını arıyor. O za-
man da bu yıldızyağmurlarının anlatılmamış bir anısı olduğu-



12

nu seziyorum. Anlatılmamış anı benim için de anı olacak za-
manla.

“Bir söze ulaşacak bilgiye ancak unutarak varabilirsin,” 
diye mırıldandığını duydum. Bense hep unutmanın olanaksız-
lığını tekrarladım ona. Aramızdaki yaş ve deneyim farkını dü-
şünmek istemeden... Anlattıkları içime doluyor ama ben hızla 
kendi sözüme çeviriyorum onunkileri. Dinlerken bir yandan 
kendi kendime yazıp durduğumun farkında. Ara vermemiz 
gerektiğinde, hiç vakit kaybetmeden göletin önündeki çimen-
liğe, terasa gidiyorum defterimle. Suçluluk duyduğumu gizle-
yemem. Neler düşünmekte olduğumu seziyor gibi. Söyleme-
diklerimle de yormuş olabilirim onu. İleride susacaklarım hız-
la çoğalıyor. Neyse ki başka başka öykülerimiz var; ses şiddeti, 
suskunluk derinliği, dalgınlık mesafesi, doğum, ölüm, aşk yo-
ğunlukları...

* * *

Bu kitabı benim için yaptı, biliyorum. Sözcükleri gövde-
sinden söküp çıkardı. Yaşamını kurduğu dille yapıtına işleyen 
yazardan gündelik dilde, diptekileri anlatmasını istemek za-
limlik belki. İçten içe bütün bunları yalnızca benimle konuştu-
ğu, hayatında bana yer açtığı için seviniyor, yorgunluğu kadar 
yoğun olan enerjisinin izini sözler aracılığıyla yansıtma çabası-
nın başlı başına bir çılgınlık olduğunu düşünüyor, bu bencil 
düşüncenin yarattığı sıkıntıyı kendimden bile gizlemeye çalışı-
yordum. İlk buluştuğumuz günlerde Unutma Bahçesi’ni kuru-
yordu zihninde. Vaktini aldığım, onu yorduğum için üzülüyor-
dum bir yandan. Ama onu hiçbir şey için zorlayacak gücüm 
olmadığını da biliyordum neyse ki. İnanmadığı hiçbir şeyi yap-
tıramazsınız ona.

* * *

Uzaktaki yazara ulaşmam çok zor olmadı belki ama kendi 
sözümü yoğunlaştırıp, düşlediğim kitaba erişmek için çok ça-
lışmam gerekiyordu. Belki de olanaksız. Zamanla sayfalar dol-
du: Rüya Söyleşisi, Ev Söyleşisi, Yalan Söyleşi, Mektup Söyle-
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şisi... Başlarken onu yalnızca kendisiyle karşılaşacağı bir kitaba 
razı edemeyeceğimi seziyordum, yanılmamışım. Sayfaların 
arasında bana ait sözlerin olmasını istedi. Israr ettiği için yazı-
yordum durmadan. Kendimce her an değişen yapılar kurup 
sonunda kurmaca bir yanılsama yaratmayı, iki uyumsuz görü-
nen sesi çarpıştırmayı amaçlıyordum. Bir ses denemesi, olama-
yacak bir kitap düşü. Zorlamayı seven iki kişilik için seslerin iç 
içe geçtiği, sonlanmaz gibi duran bir ses ve söz uzayı. Bir san-
timetrekaredeki canlı sayısı kadar duraklama, gökyüzündeki 
görünmezler kadar suskunluk, su içindeki kuyrukluların rengi 
kadar coşku... Bu kitaba ulaşamadık ama şimdi ileride kurdu-
ğum düşü gerçekleştirebilecek kadar antrenmanlı hissediyo-
rum kendimi. Bir sırrı sezmek bile ancak çalışarak mümkün 
oluyor belki.

* * *

Kasetleri, söyleşilerin hemen ardından çözmüştüm ama 
aylarca dokunmadım onlara. Zihnim kendiliğinden o konuş-
maların ritmini de kaydetmişti; sonradan kitabı bölümlere ayı-
rırken; sesteki bulutlanmaları, iniş çıkışları, dalgınlıkları da 
dikkate almış olduğumu gördüm. Kitabın birkaç düzlemde 
okunabilmesi en büyük arzularımdan; yarım bir hayat hikâyesi, 
yaratıcının ağrısıyla yüzleşip olabildiğince sırsızlaşması, gölge-
nin gizlenmiş sessizliği, kendiliğinden iç içe geçmiş öykülerin 
kesişim noktaları, birbirinden uzaklıkları, tekrarlanmış olsa 
bile parlamaktan alıkoyulmayan bazı sözlerin ancak sezilebi-
len gücü...

Kâğıt üzerinde parlayacak sözlerden, ifadelerden kaçına-
rak konuşmuştu benimle. Aklıma gelen her şeyi sordum ona, 
kitaba sığmayan pek çok şey konuştuk. Geçmişi gelecekten 
ayırmanın, şimdinin geçiciliğinin, anıların kurgulanmış duygu-
su veren rüyalardan nasıl ayrıştığının izleri de girsin istedim 
kitaba. Hatırlanan bir yaşantının aslında birden çok yaşantı 
olduğu... Bir de, belki en önemlisi; hiç yalan olmasın içinde.

* * *
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Bu kitap için yazdıklarımı okuduğu o kış sabahı geliyor 
şimdi gözlerimin önüne. Yüzüne yansımıştı duygusu, konuş-
maya gerek kalmamıştı. Artık birbirimizi olabildiğince iyi tanı-
yorduk. Daha ilk söyleşi gününde, sakladığımı sandığım şeyi 
bildiğini söylemişti bana. Neden oraya gelmem gerektiğini bi-
liyormuş aslında. Tuhaf, ben bir şey saklamıyordum. Amacım 
bir söyleşi kitabı yapmaktı, başka bir niyetim yoktu yazıyla il-
gili. Öyle sanıyormuşum. Sakladığım şeyin ne olduğunu sonra 
söyledi bana, nasıl bu kadar emin oldu hâlâ anlamıyorum. 
Onun romanlarını nasıl yazdığını dinledikten sonra kendi ro-
manımı yazacağımı düşünmüş. Bir roman yazmayı hiç düşün-
memiştim oysa. Belki olsa olsa, neden yazmak zorunda kaldı-
ğımı anlatan bir itirafname ya da minik şiirler... Şimdi ürpere-
rek bakıyorum tamamladığım romana.

* * *

“Yazma isteği ölme isteğini kapsamaktadır,” demiş biri. 
Onu düşünüyorum sık sık. Ölmeye yaklaşmışken yazıya tutu-
nanlarla aramda derin sessizlikten kurulu, gizli bir alan var. 
Körlük provası sanki yazmak. Utanç verici bir yanı da var ne 
yazık ki.

O günlerin duygusunu taşıyan bazı başlıklar dışında yaz-
dıklarım bu kitapta yer almıyor. Şimdi aradaki başlıklar kitabın 
talep ettiği genişliği hissettirsin yalnızca. Onun konuşmalarını 
dinleyen bir gölge olarak kalmalıydım dedim, söz talep etme-
yen bir gölgeymiş gibi sessiz durdum.

* * *

Tepedeki çimenlikte, ağaçların altında birbirimizi gör-
müyormuşuz gibi saydamlaşarak konuştuk, iki ayrı sesle: O 
deneyimiyle durulmuştu ölü zeytin ağacının gölgesinde otu-
rurken, ben doğanın uğultusuyla sallanan bir salıncakta gidip 
gelerek, kâğıt üzerinde hiç durmadan ses provası yaparak sus-
muştum.
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Dün gece onu gördüm rüyamda. Başkasının rüyası-
na giremezsin, diyordu. Uzak bir tepede beni uğurlar-
ken bavuluma gizlice bir kitap koydu. Yazmakta olduğu 
kitaptı bu. Ona kendi elleriyle güzel bir kapak yapmıştı. 
Kapakta bir nehir akıyordu. Suyun yansımaları arasında 
kuru yapraklar birbirine yaslanmış yüzüyordu. Kitabın 
adını hatırlamıyorum ama elime alır almaz okumaya 
başlamış, nehrin akıntısında boş bir sandalda ilerler gibi 
kendimden geçmiş, sessizlik yaratmadaki ustalığına bir 
kez daha hayran kalmıştım.

Bundan sonra istesem de buna benzer bir kitap yapamaz-
mışım gibi geliyor. İnsan eline kalem veren yazara hayatında 
bir kez rastlar ancak.

Pelin Özer 
Ocak 2005, Şirinevler/İstanbul





Bana İlk Soluğu Anlatsa 
Yokluktan Sonrasını





Annem beni 31 Aralık 1957 gecesi tek başına doğur-
muş, sancısı sıklaşmış ama o yine de ineklerin gürültüsünü 
duyup ahıra inmiş onları yoklamak için. Az daha doğuyor-
muşum orda. Güçlükle yukarı çıkmış. Göbeğimi tek başı-
na kesmiş. Tuzlayıp sarmaladıktan sonra büyük ablamı 
uyandırmış. Yıllar sonra, “Ben doğuyorum, sen hâlâ inek-
lere bakmaya gidiyorsun,” diye şakalaşırdım onunla.
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Annemin adı Hatice’ydi. Urfalıydı, orda doğup bü-
yümüş, babamla evlendiği için gelmiş Karacefenk’e, 
Üzüm lü Köy demek bu, kara hevenkten dönüşmüş. Ya-
bancıydı annem köyde. Urfa ulaşılmaz bir masal kenti 
değil artık. Ama o zamanlar Kayseri’den çıkıp Urfa’ya 
varmak dünya ötesi bir yere gitmek gibi bir macera. Ba-
bam İstanbul’dan köye üç-dört günde gelebiliyormuş 
ancak. Annem hep çocukluğunun geçtiği bu kenti özle-
di, oraya gidebilmenin düşünü kurdu ama ne yazık ki bir 
daha göremedi orayı. Şimdi bunu yapamamış olması 
bana anlaşılmaz geliyor ama o tuhaf gidememe duygusu 
beni de sardı zamanla; o ruhu korumak ister gibi gidip 
görmedim oraları. Kederli bir koruma biçimi biliyorum 
ama annem duygusunu bana devretmiş, yapacak bir şey 
yok. Onun isteyip de yapamadığı bir şeyi benim yapma-
mam gerekiyormuş gibi hissettim. Şimdi Doğu kentleri-
nin çoğunda akrabalarımız var, çağırırlar ama gidemem. 
Kimi şeyleri böyle korumuşsanız artık oraya ancak şid-
detli bir ruhsal sarsıntı sonrasında falan gidebilirsiniz. 
Köye de yıllar sonra, çok sevdiğim bir arkadaşımın ölü-
münün ardından gitmiştim. Onu köyüme götürmeyi 
çok istemiştim ama gidememiştik, o ölünce gitmem el-
zem oldu sanki. Belki Urfa’ya da böyle, bir şey olur, gide-
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rim. Uzun yıllar sonra köye gittiğimde ne ağladım ne 
sarsıldım. Geçmişin anılarıyla, çocukluk duygularıyla iç 
içe yaşamıştım ben, uzaklaşmanın acısı artık içimde bir 
yere çökmüştü. Bunlar savrulmayan tortular; yazıla yazı-
la, düşünüle düşünüle dibe çökmüşler. Bir şey zamanın-
da yapılamamışsa sonradan onu yapmak çok da anlamlı 
gelmiyor. Öyle yaşandı, öylece de kaldı. Bu bana annem-
den armağan bir duygu.

Yüzüm anneminkine benzer. Özellikle gözlerim ve 
kaşlarım. Kardeşlerim bazen bana bakamazlar. Küçük 
ağbim annem öldükten sonra beni hep “anne yüzlüm” 
diye sevdi. Sabahları daha çok, aynada yüzümü gördü-
ğümde bu benzerlik beni hâlâ şaşırtır. Bütün gece içimde 
uyumuş gibi... Doğduğumda burnum da anneminkine 
çok benziyormuş ama o büyük ve çirkin olmasın, kendi 
burnuna benzemesin diye elleriyle oynayıp burnumu 
bozmuş, yamultmuş. Düzelteyim derken dokuyu zede-
lemiş, üşüdüğüm zaman annemin parmak izleri belirir 
burnumun üzerinde. Bu bana çok büyüleyici gelir. Şimdi 
insanlar korkudan çocuklarını elleyemiyorlar bile; an-
nemse beni seramik ustası gibi yoğurmuş. Önce doğur-
muş, sonra da beğenmediği yerlere şekil vermeye çalış-
mış. Oğlumun burnu da benim asıl burnuma benzer. 
Baktıkça kendi burnumun aslını oğlumda görürüm.

Sevgili Arsız Ölüm’de annem çok canlı ama onun 
özgürleştirici, aydınlık yanı yok. Vurgu daha çok evi der-
leyip toparlayan, baskın kişiliğine yapılmış. Oysa annem 
belki yaşadıkları nedeniyle açık fikirli, çok aydınlık bir 
kadındı. Daha büyük yaşlarımda hatırladığım bir annem 
var. O anne başını örtmez, kısa kollu elbiselerle dolaşır, 
Kayseri’ye saçlarını yaptırmaya gider, beni lunaparka gö-
türürdü. Ücra bir köye düşmüş, şehir duygusu olan bir 
kadın, serbest düşünceli. Köylü kadınlara benzemez, 
başka türlü giyinir... Okuma yazma bilirdi, belki de o 
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bölgelerde okuma yazma bilen tek kadındı. Nasıl öğren-
diğini bilmiyorum, çaresizlikten olmalı. Ablam okula 
gittiğini söylüyor, Urfa’da, annemin çocukluk hikâyeleri 
belleğimden silinmiş. Arapça ve Kürtçe bilirdi, Kürtçe 
türküler söyler... Sesi kulağımda hâlâ. Ama bu dilleri 
kullanmaya kullanmaya, konuşmaya konuşmaya zaman-
la unutmuş. O nedenle ben ana dilimle değil baba dilim-
le yazmışım.

Becerikli bir kadındı. İğne yapardı, dikiş dikerdi. 
Bunlar 60’lı yıllarda oldukça garip şeylerdi. O yıllarda, 
belki daha da öncesinden cumhuriyetin getirdiği bir 
şey... Kadınların hayatın içinde çok farklı biçimde yer 
aldıkları bir zaman var. Sosyal hayatın daha canlı olduğu, 
kadınların eve kapanmadığı bir dönem... Kasabalı ve 
kentli kadın için söz konusu bu tabii. Ama bir dönem 
Kayseri’de, köylerde de böyle şeyler yaşanmış. Sürekli 
köyde kalmadık biz. Köyle kasaba arasında gidip geldik. 
Bünyan’da da yaşadık. O yılları çok iyi hatırlıyorum, or-
da çekilen fotoğraflara bakınca şaşırıyorum. Yıllar sonra 
Bünyan’a gittiğimde, kadınların tamamen ev içlerine ka-
panmış olduğunu görüp çok üzüldüm.

Güzellik duygusu bana annemden geçti. Tuhaf bir 
kadındı annem. Köyde toprağı ince ağızlı testilerle, ibrik-
lerle sularken çeşitli süsler yapardık birlikte. Toz kalkma-
sın diye sade bir köy evinde toprağı suluyorduk alt tarafı. 
Defterlere yaptığımız kenar süsleri gibi, papatya desen-
leriyle işlerdik toprağı. O toprağı hâlâ tabanımda hisse-
derim. Annem tandırda ekmek yaparken beni de çalıştı-
rır, durmadan becerikli biri haline getirmeye uğraşırdı. 
Evlerde şiş bulunmazdı ya da belki çocuklara batar diye 
saklanırdı ama anneler çocuklara tavuk telekleriyle örgü 
örmeyi öğretirlerdi. Tavuk telekleri şişe benzer ama ipler 
uçlarından hep kayar. Annem bana örgü örmeyi öğretir-
ken, beceremediysem hep söktürüp tekrar yaptırırdı. 
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