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Ayşe’ye

Sevgili yazar arkadaşım Mina Tansel’e, 
kitabımın kurgu aşamasında bana 
gönderdiği sevgi notları için teşekkür 
borçluyum.

Ayrıca, sanat tarihçi bir sınıf  öğretmeni 
olan, beni sınıfına davet eden, yaratıcı 
projeleriyle öğrencilerini ve beni 
heyecanlandıran sanatçı dostum Tülay 
Tanyol Pişkin’e ve tüm öğrencilerine 
içtenlikle teşekkür ederim.
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Merhaba!

Ben Abide. Üçüncü sınıftayım. 

Ablamın adı Lebibe. O da ortaokulda. 

Eski zaman isimleri vermişler bize. Aile 
büyüklerimizin adlarını koymuşlar. 

Onları anmak, unutmamak için böyle âdetler 
varmış. Ben Abide olarak annemin annesinin, Lebibe 
ablam ise babamın halasının adını taşıyor. 

Aile albümlerinde akrabalarımızın siyah-beyaz 
fotoğrafları var. Bizimkiler evde yokken ablamla 
sandık odasında bulduğumuz eski kostümleri giyerek 

Abide ve Lebibe oyunu oynuyoruz. Eskimiş fotoğraflara 
baktıkça onların yaşamlarını hayal ediyoruz. Gelinlikli, 
telli duvaklı kadınları çok beğeniyorum. Âşık gelinler…

“Âşık olduğumu nasıl anlarım?” diye soruyorum 
ablama.
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Osman var ya, beni çağırırken adıma bir seslenişi 
var, “AA-Bİİ-DEEE,” diye, türkü söylüyor sanırsın.

Adımı çok beğendiği için ağzında saklıyormuş. 
Kaybolmasın diye. Öyle söylemişti.

Kucağında kırmızılı bir top, kapı önünde oturup 
benim dışarı çıkmamı bekliyor.

Ah şu Osman! Sırtında her gün aynı gömlek.

“Oğlum, başka gömleğin mi yok?” 
diye sordum ona.

Suratını astı. 
“Bunun bana yakıştığını 
söylemiştin. Ne çabuk 
unuttun,” diye söylendi.

Artık, “AA-Bİİ-DEEE,” 
demez oldu. Topu da aldı, 
gitti. 

Küstü sanki.

Ablam diyor ki, “Tabağındaki patates 
kızartmalarının hepsini komşunun oğluna verirsen, 
sıra dondurmaya gelince onunkine göz dikmezsen, 
Sümüklü Ali’ye âşık olduğun gündür!”

Âşık olmayı çok merak ediyorum. Gerçi kızarmış 
patateslerimi paylaşmaya hiç niyetim yok.

Ablamı sorarsanız, Lebibe 
İbo’ya âşık. Bunu biliyorum.

 İbo ders yapmaya 
hep bizim eve geliyor. 

Sözde tableti 
bozukmuş. Ablamın 

tabletiyle ödev 
yapıyorlar. Ekranı 

görebilmek için yan 
yana oturuyorlar. 

Ders günleri ikisi de öyle 
çok koku sürüyor ki, nefes alamıyorum.



10 11

Gerçi annem babama yıllar önce âşık olmuş ama 
yine ben evin en kıymetlisiyim. En küçüğüyüm de 
ondan.

Gün içinde annemle beraberim. Artık evden 
çalışıyor. Pandemide hasta olmayalım diye öyle 
çok uğraşıyor ki. Eve giren her şeyi siliyor, alkolle 
dezenfekte ediyor. Ödevlerime de yardım ediyor.

Öyle tatlı ki benim annem…

Bence annem en çok babamı seviyor.

Çayı kendisi demlediğinde, babama vermeden önce 
azıcığını içiveriyor.

“Babanın çayı güzel olmuş mu diye tadına baktım,” 
diyor.

Babam işten eve dönünce sarılıp öpüyor. “Sevgilim 
gelmiş,” diyor. 
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“Deden Almanya’ya sen doğmadan gitmişti, orada 
tekrar evlenmiş.”

Uzun lafın kısası, Karin Ninem dedemin en iyi 
arkadaşıymış. O melek olunca, dedem gurbette yalnız 
kalınca, babam babasını bize davet etmiş.Dedem

Dedem bize taşındı. Ta Almanya’dan. Bir küçük 
çantası, üç tane de valizi var. Valizlerinin açılmasını 
istemedi. Küçük çantasında tıraş ve tuvalet eşyaları, 
pijamaları, hırkası, birkaç gömlek ve çorap, iki de 
pantolon vardı. Çoraplarını pantolon cebine 
sokuşturmuş. Hepsini çekmecelerine yerleştirdi.

Gel gör ki dedem gözleri yaşlı bir ihtiyar, bakışı 
epey hüzünlü.

“Nineni kaybetti de ondan,” dedi babam.

“Karin Hanım dedenin ikinci eşi,” dedi annem. 
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O çayını yudumlarken yüksek sesle gazete 
okuyorum. Bazen uyukluyor. Olsun, daha sonra yine 
okuyorum. 

“Yazılar çok ufak, gözüm seçmiyor kızım,” 
diyor dedem, bana teşekkür ettikçe.

Almanya’dan gelen valizler 
hâlâ köşede, açılmayı 

bekliyorlar. İçindekileri 
çok merak ediyorum.

“Artık valizleri 
açalım mı, dede?”

“Yorgunum kızım, 
şimdi uğraşmayalım.”

Dedemi seviyoruz. İyi ki 
bize taşındı.

Çayını ben veriyorum.
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Acaba dedem Almanya’dan ne getirdi?

Öyle merak ediyorum ki…

Günler sonra babam dedeme bir sandık yaptı. 
‘Hatıraları saklama sandığı’ymış. Parlak kulpları var. 
İçi mis kokuyor. Kayın ağacındanmış.

Dedem çok beğendi sandığını. Odasına taşıdık, 
şimdilik ortaya koyduk. Dedem sandığının etrafında 
dolaşıyor, kapağını açıp açıp kapatıyor. Sandığın 
sağına soluna dokundukça yüzü gülüyor. 

Beni çağırdı, “Gel kızım, valizleri açalım,” dedi. 
“Ninenden kalanları ‘hatıraları saklama sandığı’mıza’ 
yerleştirelim.”

İkimiz de öyle heyecanlıydık ki.

Valizler

İlk valiz açıldı, rengârenk tüllerle doluydu. 
İkincisinde her renkten kurdeleler ve küt burunlu bale 
ayakkabıları, kabarık etekli kostümler… Üçüncüsünde 
peruklar, makyaj takımları, albümler, içinde artistlerin 
sahne fotoğrafları…

Dedem resimlere bakmaya 
doyamıyordu. Beni 
sorarsanız hayal 
dünyamda, sahne 
ışıkları altında balerin 
olmuş dans ediyordum.








