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Aydın Özakın

Ben küçükken, oyuncaklarımız cam 
bilyeler, gazoz kapakları ve boş ilaç 
şişeleriydi. Zengin bir aile değildik; 
anne-baba ve dört kardeş; yoksul 
sayılırdık doğrusu. Birbirimiz için 
yaratılmış sanırdık diğerlerimizi; 
mahalle, komşular, tüm şehir. Okullar 
bitince kendimi kaymakam, müfettiş 
ve vali olarak buldum; değişik ilçe ve 
illerde... Şimdi deneyim yüklü, yorgun 
ve durgun yaşlılığı sürdüren biriyim. 
Çevreci, düşünür, sanatçı ve gerçek 
anlamda insan saydığım Atatürk’e 
sevgim büyük. Yanlışa kızmam, 
yalandan tiksinirim. Sorunların yok 
ederek çözüleceğine değil, akıl varsa 
zarar vermeden yaşatmanın yolu 
bulunmalı derim.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU
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Sıcak bir yaz günüydü. Kuşlar uçmak için kanat-

larına dolduracak hava bile bulamıyorlardı. Sanki gü-

neş tüm havayı yemiş, yutmuş, gökyüzüne çekmişti. 

Köy halkı, tarlalarda çalışıyordu. Buğday hasadı mev-

simiydi. Maviliği ağarmış bir gökyüzü altında herkes, 

buğday saplarının üzerindeki tek bir taneyi bile yere 

dökmemeye çabalayarak tarladaki ürünü topluyordu. 

Mutluydular.

Yedilerin Hasan’ın karısı Sıdıka, evde kalmıştı o 

gün. Yaşlı halasının yardımıyla dördüncü bebeğini 

dünyaya getirecekti. Acılar içinde kıvranırken bile 

hep bir oğlu olsun diye Tanrıya yalvarıyordu. İki kızı 

bir oğlu vardı. Pek zor olmadı doğumu.

Oğlan istediği halde nedense, “Kız mı?” diye sor

du halasına. Halası, “Güpgüzel bir kız,” deyince acı

ları birden dağlar kadar arttı. Gözlerini yumdu. İçin 



A
yd

ın Ö
zakın   N

E
M

İK
 İLE O

N
B

A
Ş

I

8

için ağladı. Bebek de güçsüz ve çaresiz, uzun uzun 

ağ ladı. Hala, çay kaşığıyla su damlattı onun ağzına. 

Sardı sarmaladı. Uyuyan annesinin yanına bırakıp 

git   ti. Töreye göre annesi en az üç gün emzirmeyecek

ti bebeği, dayanıklı güçlü olması için başvurulan ilkel 

bir yöntemdi bu. Üç gün açlığa dayanamayan ço cuk 

sonra yaşamı boyunca çekeceği çilelere nasıl kar şı 

koyardı? Öyle düşünüyordu buradaki insanlar. Dün-

yadaki bu ilk sınavı başarıyla veremeyen, ölüp gi  den 

yığınla bebek vardı.

Akşama doğru yeni doğan bebeğin babası, kar-

deşleri yorgun argın eve geldiler. Yeni bir bebeğin do 

ğuşunu pek de önemli bir olay olarak görmedikleri 

an  laşılıyordu. Hepsi de içeri girer girmez odanın bir 

köşesinde toprağa gömülü küpün başına üşüştüler. 

Maşrapalarla kana kana su içtiler.

Yeni doğan bebeği önce üç yaşındaki Emiş fark 

etti. Yerde yatan annesinin yanıbaşındaki küçük ko

nuğun yüzünde örtülü tülbenti çekiverdi.

“Annem doğurmuş,” dedi.

Ağabeyi Mustafa ve en bü-

yükleri Gülizar telaşla ko-

şuştular. Bütün gün güne

şin altında çalışmaktan 

göz leri odanın karanlığına alı

şamamıştı henüz. Birden, bit

kin, uyuyakalmış bebek, yeni 
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bir oyuncak gibi göründü onlara. Hep birlikte bakıp 

büyüteceklerdi onu.

Babaları, bezgin ve umutsuz, yere oturmuş, 

uzak  tan bakıyordu bebeğe. Ağır bir sesle:

“Annenizi uyandırın,” dedi.

Oysa anneleri kız doğurmanın verdiği utançla 

gözlerini yummuştu, uyumuyordu. Araladı gözlerini, 

kocasının soracağı soruyu beklemeden,

“Kız,” dedi kederli bir sesle.

Kocası, onun bu yıkılmış halini görünce bir şeyler 

söylemesi gerektiğini düşündü. Karısını yitirirse nice 

olurdu halleri? Tarlasından sonra en büyük dayana-

ğıydı o.

“Üzülme kız,” dedi. “Canımız sağ olsun. Bizim 

as  kerlikte komutanın bir kızı vardı. İşte onun adını 

ve  ririz ona. Belki onun kadar güzel olur da büyüdü-

ğünde iyi bir başlık parası getirir bize.”

Kadın, kocasının bu umut dolu sözleri üzerine 

gülümsedi birden. İçi sevinçle doldu.

“Doğru ya, belki bir bağ parası bile kazanırız o 

zaman,” dedi.

En çok istediği şey, siyah iri üzümler veren bir 

bağa kavuşmaktı. Ama bu onlar için o kadar uzak bir 

umuttu ki.

Kocası, yeni kızının adını gözleri sevinçle parla-

yarak söyledi:

“Nemide.”
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Kadın, yaşamı boyunca böylesine güzel, kulağa 

bu kadar hoş gelen bir ad duymamıştı. İyice ezberle-

yinceye kadar yineledi onu:

“Nemide, Nemide, Nemide, Nemide, Nemide...”

Sonunda ezberlediğine inandı.

Dinsel bir törenle koydular bebeğin adını. Köyde 

günlerce kimsenin dilinden düşmedi bu ad.
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Nemide doğumundan sonraki günlerde giderek 

güzelleşti, gelişti. Annesi kızının büyüyüp gelinlik kız 

olunca getireceği başlık parasını düşünüyor, bu 

umutla aşırı bir özen gösteriyordu ona.

Bütün aile onun simsiyah gözlerine baktıkça tatlı 

üzümler veren ufak da olsa bir üzüm bağına kavuş-

mayı düşleyip duruyordu.

Nemide bir yaşına geldiği halde yürüyemiyordu.

“Tay tay dur, benim güzel kızım,” diyor-

du annesi ona.

Sonraları ise, “Lapacı! Koca tem-

bel!” diyerek şakayla azarlamaya 

başladılar onu.

Nemide, on beş aylık-

ken annesi yeniden gebe 

kaldı.
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Nemide iki yaşındayken, onun onulmaz bir bi-

çimde sakat olduğunu anladılar: Nemide’nin ayakları 

tutmuyordu.

Ailenin yıkılan güzel umutlarıyla birlikte, gösteri-

len aşırı ilgi, sevgi de giderek azaldı.

Üstelik annesi, yeni bir oğlan doğurunca, Nemide 

tümden unutuldu. Acı yazgısıyla baş başa bırakıldı.

Köydeki en güzel kız adı olan “Nemide” de yakış-

tırılamadı artık ona.

Bir gün annesi ona, “Nemik!” diye sesleniverdi.

Artık yeni bir ad konmuştu. Kısa zamanda yeni 

adı yerleşti ve herkesçe benimsendi.

Nemik, konuşmayı öğrenmişti. Yaşına göre de 

düz  gün konuşuyordu. Ama, işe yaramaz ayakları ku

ru birer dal parçası gibiydi. Gövdesi irileştikçe bacak-

ları sanki daha da inceliyordu.

Yeni doğan oğlan çocuğuna köylerinde alışılmış 

bir ad koydular: Memet.

Nemik’in sakatlığı, adından geliyormuş gibi bir 

kuşkuya kapılmıştı herkes.

Yine hasat mevsimi sürüyordu köyde. Evin tek 

eşeğinin sırtına vurulan heybenin bir gözüne su, 

ekmek, katık, öteki gözüne Nemik konuyor, böylece 

bütün aile tarlaya gidiyordu.

Yeni doğan bebek hep annesinin sırtında gidip 

geliyordu tarlaya.

Nemik, annesinin serin, yumuşacık sırtını öyle 
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öz    lüyordu ki. Ama minnacık aklı, tarlaya gidiş geliş-

lerde yerinin hep kıldan yapılmış, sert ve rahatsız yer 

olduğunu söylüyordu ona artık. Hem de bütün yaşa-

mı boyunca, ölene kadar... Belki artık ne annesi, ne 

babası, ne de eskiden onu çok seven Gülizar Abla’sı, 

sırtlarına hiç almayacaklardı onu.

Tarlaya varınca onu tek ağaçları olan bodur alıç 

ağacının dibine indirirler, yanına bebeği yatırırlardı. 

Annesi eline bir bez verirdi. O da elindeki bezi dur-

madan sallayıp kardeşinin yüzüne konan sinekleri 

kovalardı.

İlk tokadı annesinden, sinekler yüzünden kardeşi 

ağlayınca yedi. Sinekleri gerektiği gibi kovamadığı 

için. Üstelik annesi, hınçla,

“Geberesice kötürüm!” diye bağırarak vurmuştu 

ona.

Küçük Nemik, o yaz boyu, acılarla, hor görmeler-

le, sevgisizliklerle iyice tanıştı. Artık ne kimse ona 

sev    gi, ilgi gösteriyor, ne de konuşuyordu onunla. Yal-

nızlık duyuyordu Nemik. Kimsesi yok gibiydi artık. 

Yalnız sabahakşam, kucaklayıp heybenin bir gözüne 

koyan ve kaldıran annesiyle babasının eli değiyordu 

ona. Bir de ablası Gülizar onu günde iki kez çişe tu-

tuyordu. Bu ilgi küçük Nemik için öylesine azdı ki... 

Günler geceler boyu, için için ağlıyordu. Sesli ağlarsa 

azarlanırdı çünkü.
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Kış oldu. Yağmurlar yağdı. Yaz oldu, ateşten sıcak 

günler yaşandı. Nemik’in tekdüze yaşamı bir sürü 

anıyla zenginleşti. İki kez düğün oldu köylerinde. İki 

dü  ğüne de götürdüler onu.

Kardeşi Memet büyüdü. Anasına babasına yardım 

eder oldu.








