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Annem gökyüzünün mutfak penceresinden görü-
nen kısmına “Gökçukuru” derdi. Oraya bakarak yaptığı 
hava tahminlerinin ne kadar isabetli olduğunu hatırla-
mıyorum ama televizyonlardaki haber bültenlerinin so-
nunda yayınlanan hava raporlarına pek de güvenmediği-
miz bir gerçekti. Bu bültenlerin önünde, arkasında veya 
içinde anılmayacak kadar önemsiz, uzak ve unutulmuş 
bir yerde yaşıyorduk. Bu yüzden bizim kasabanın insan-
ları kendi hava tahmin yöntemlerini geliştirmek zorunda 
kalmıştı. Örneğin annem “Gökçukuru’nun alt yanını du-
man bastı,” dediğinde bilirdik ki yağmurun eli kulağın-
dadır. Güneş batarken orası bulutlanmayıp kızıla boyan-
mışsa ertesi gün hava açacaktır. Eğer Gökçukuru göver-
meye başlamışsa bunun anlamı esirgin çıkacağıydı. Bu-
lutlar Argan Tepesi’ne doğru ilerleyip ağaçların arasına 
girmişse yağacak yağmurun gerisi de gelecek, yani birkaç 
gün paçamız çamurdan kurtulmayacak demekti. 

Bütün bunlar yetmemişse taşların altına bakılırdı. 
Eğer nemlenmişlerse bu, yağmurun müjdecisi olarak ka-
bul edilirdi. Tabii bir de kedi bültenimiz vardı. Ön ayak-
larından birini dikip kıbleye döner ve temizlenmeye baş-
larsa –anneme göre bu kedinin aptes almasıydı– havanın 
iyi olacağına dair bir işaretti ama yönü altmış kilometre 
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uzağımızdaki denize dönükse yağışlı günler gelecekti. 
Annem bahçedeki fasulyesi için yağmur isterdi, ben 
kendim için güneş. O zaman sanki her şey benim arzu-
ma göre belirleniyormuş gibi kızar, “Niye güneşli olsun 
deyip duruyorsun, bahçedeki fasulyemiz kuraktan ölsün 
mü?” diye çıkışırdı. Dünyada iki şeye çok değer verirdi: 
Biri ahırdaki ineği, diğeri de tarlasındaki sebzelerdi. Sa-
bah taze marul koparıp eve gelmişse gözlerinde başka 
bir ışık olurdu. Yeşil soğanı kendi bahçesindense ayrı bir 
özenle, tadını çıkara çıkara yerdi. Buzağılar büyüyüp 
dana olduğunda kasaba satılmasına gönlü asla razı ol-
maz, evden çocuğu ayrılmış gibi hayvanın ardından gün-
lerce gözyaşı dökerdi. Sabah erken kalkar, bizden önce 
onları beslerdi. Belki aralarındaki yakınlıktan dolayı çok 
küçükken buzağıları da annemin doğurduğunu düşü-
nürdüm. 

Kasabayı terk edip şehre taşındığımda ve sadece 
yazları gelmeye başladığımda ben de pencerenin önün-
deki divana oturur, ertesi güne dair hava tahminlerinde 
bulunmaya çalışırdım. Argan Yaylası tarafını göstererek, 
“Yok,” derdi annem, “duman o yandan gelirse yağmur 
yağmaz.” Açıklama bekler biçimde ona baktığımı görün-
ce öbür tarafı gösterir, “Aha bu yana gidecek,” derdi. Ger-
çi derelere yapılan barajlardan sonra onun da tahminleri 
tutmaz olmuş, bundan sık sık yakınmaya başlamıştı.  

Hep kuzinenin yanında, mindere otururdu. Yanıma, 
divana oturmasını istediğimde ise, “Burada rahat ediyo-
rum ben,” der, bir yandan örgü örüp diğer yandan da so-
banın üzerindeki darı çorbasını karıştırırdı. Dizlerini kıra-
rak saatlerce oturabilmesini hayretle izlerdim. Öne doğru 
eğilince kimsenin ne zaman oluştuğunu bilmediği sırtın-
daki o kambur iyice ortaya çıkardı. Gözüm ona takılır, 
oradaki kemiğin annemin kıyafetlerini delerek çıktığını 
ve giderek daha da büyüdüğünü hayal ederdim. Birlikte 
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pazara gittiğimizde ya da arkadaşlarım bize geldiğinde 
onların da benim gibi oradan gözünü alamadığını düşü-
nürdüm. Hatta bakıp bakmadıklarından emin olmak için 
insanların gözlerini takip ederdim. Sırtındaki kambur ne-
deniyle boyu kısa kalmıştı. Minderin üzerinde otururken 
annemin bir topağa dönüştüğünü hayal ederdim. 

İşi hiç bitmezdi. Zamanla yaşlanıp inekleri sattığında 
da değişmedi bu. Artık sırtındaki kemik kalbine baskı 
yapmaya başladığı için hayvanların peşinden koşturama-
yan annem, başka bir kasabada yaşayan ablamın yanına 
taşındı. Orada da kendine gökyüzünü izleyebileceği bir 
yer seçmiş ve kanepenin hep aynı kısmına oturmaya baş-
lamıştı. Birisi yanlışlıkla gelip yerini alsa huzursuzlanırdı. 
“Ben buranın ne bulutundan ne dumanından bir şey anlı-
yorum,” derdi sağ elini çenesinin altına koyup dışarıya 
bakarak, “ancak kemiklerim karıncalanırsa yağmurun ge-
leceğini biliyorum.” Neyse ki her bahar yine bahçesine, 
sebzelerine dönüyor, toprakla haşır neşir olabiliyordu. 
“Be ni onlar yaşatıyor,” derdi gülümseyerek, “yoksa bura-
larda çürür insan.” Ben de yazları gelip onu ziyaret ediyor, 
birkaç gün de olsa yanında kalıp gönlünü alıyordum. 

Kedinin yine ayağını kıbleye dikip bütün akşam ya-
landığını gören annem, benden kendisini otuz kilometre 
uzakta bir beldede yaşayan erkek kardeşinin evine gö-
türmemi rica etmişti. Hem fındık toplama zamanı gel-
meden onu görmek hem de yeni yaptırdıkları eve “hayır-
lı olsun”a gitmek istiyordu. Çünkü fındığa başlandığın-
da, kimse başını kaşıyacak zamanı bulamazdı. Gündoğu-
mundan günbatımına durmaksızın çalışılırdı. Oraya gi-
dip akrabalarımla karşılaşmayı istemesem de annemi 
kırmamak için kabul etmek zorunda kaldım.

Ertesi gün yola çıktık. Beldeden köye inen yola girdi-
ğimizde, yeniyetmelik dönemlerimde belki yüzlerce kez 
o sapakta otobüs beklediğimi hatırladım. Dayımların içi-
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ne fındık, mısır unu ve şimdi hatırlayamadığım bir yığın 
yiyeceği tıkıştırdığı ağır çuvalla tere batmış biçimde oraya 
gelir, güneşin alnında saatlerce araç beklerdim. Ünye’den 
kalkan minibüsler dolu gelir, ayakta bile duracak yer kal-
madığından beni almadan geçip giderlerdi. Mecburen iki 
saat sonra gelecek olan diğerini beklerdim. Bazen bu bek-
leyişin sabahtan akşama kadar sürdüğü olurdu. Büyüyüp 
bu çuvalın bu kadar dolu olmasının sebebini öğrendiğim-
de bir daha oraya adımımı atmamaya yemin etmiştim. 
Bir göz boyamaydı hepsi. Bilindik hikâyeydi: Erkek kar-
deşler bütün toprakları bölüşmüş, kız kardeşler kenara 
itilmişti. Annemin ablası biraz da olsa hakkını korumaya 
çalıştığı için hain ilan edilmiş, onunla bütün ilişki koparıl-
mıştı. Annemle bunu defalarca konuşmaya çalışmıştım 
ama sürekli konuyu geçiştirmişti. 

Yol hâlâ topraktı. Ağaçlardaki incirin kokusu köy 
mezarlığının alt tarafına doğru kıvrılan yol boyunca ya-
yılmıştı. Hemen arkasından zihnimde canlanıveren si-
yah üzümün, cennet hurmasının, döngelin kokusu ço-
cukluğumla karışıp beni de ele geçirmişti. Kuzenlerimi 
bir an önce görme arzusuyla yokuş aşağı yıldırım hızıyla 
koşar, ter içinde kalarak kendimi onların yanına atardım. 
Birlikte hayvanları otlatmaya gitmek bile bizim için eğ-
lenceye dönüşürdü. Uzak tarlalara giderken eşeğe sırayla 
biner, sonra gün boyu çelik çomak oynar, böğürtlen top-
lardık. Hayvan bizi taşımak istemediğinden olsa gerek, 
sırtında biri varken yolun kenarındaki çalılık ve dikenle-
re sürtünür ama yine de elimizden kurtulamazdı. En 
sev diğim şeylerden biri de evin önündeki bodur, kambur 
ağacın ham ayvalarını dişlemekti. Gövdesindeki kambu-
ra oturup batan güneşi izlemekten müthiş bir keyif alır-
dım. Gün boyu çalışmanın yorgunluğu yüzlere yansırdı. 
Misafir olduğum için diğer çocuklara göre daha rahat-
tım. Bana pek fazla karışmamalarının sebebi, belki de 
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elimden pek iş gelmemesi, yaptığım her şeyi biraz elime 
yüzüme bulaştırmamdı. Sık sık alay konusu olmam sanı-
rım bunun ispatıydı. 

Kuzenlerimle aramdaki bütün o iyi ilişkiye rağmen 
aramızda gizli bir uyuşmazlık ve farklılık da vardı. Bu, 
yalnızca içten içe sezdiğim, çok sonraları bilincine vardı-
ğım bir durumdu. O farklılık bugün onlarla aramda olu-
şan uçurumun belki de temel nedeniydi. Kendimde ta-
nımlayamadığım bir eksiklik, bir yetersizlik gibi hissedi-
yordum bunu. Nedense bir türlü onlar gibi olmayı bece-
remiyordum. Onların bildiği bir şeyi bilmiyor, kolayca 
anladıkları şeyleri anlamıyordum sanki. Birlikte geçirdiği-
miz zaman ne kadar eğlenceli olursa olsun, onları kendi 
aralarında bir bütün, kendimi de o bütünün dışında bir 
varlık olarak görürdüm. Bir şeyleri yanlış yaptığımda yüz-
lerde oluşan o hafif gülümsemeyi, “Anlayışla karşılamak 
gerek, böyle biri olduğunu biliyoruz zaten,” dermişçesine 
sana yönelen o bakışları, “tamam uzatmayalım, çocuğu 
kırmayalım,” der gibi abartılı nezaketi andıran bir yanı 
vardı. Oyun oynarken çıkan anlaşmazlıklarda birbirleriyle 
deli gibi kavga ederler ama beni bir biçimde alttan alırlar-
dı. Oysa benim istediğim bu değildi kesinlikle. Birbirleri-
ne nasılsa bana da öyle davransınlar isterdim.

* * *

Eve yaklaştığımızda az önce beni geçmişle ve ço-
cukluğumla dolduran her şeyin birdenbire darmadağın 
olacağını henüz bilmiyordum. Eski evin hemen yanına 
inşa edilen yeni betonarme ev bütün alanı kaplamış, san-
ki geriye başka hiçbir şey bırakmamıştı. Muhteşem bir 
çiçek bahçesine atılmış bir plastik şişe ya da naylon torba 
kadar eğreti ve irkilticiydi. Eski ev bütün ihmal edilmiş-
liği ve zavallılığıyla neredeyse yok olmuş, bir köşeye atıl
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