DOĞDUĞUM EV
Zeytinler dallarda yemyeşil, bazıları mora dönmüş, pırıl pırıl parlıyorlar güneşte, yağları
damlayacak sanki… Damla damla akacakmış gibi… Denizden gelen esintiye yaprakları bir gri
bir yeşil… torunumun, zeytin ağacının önünde eğilip “Kutsal zeytin ağacı senin önünde
saygıyla eğiliyorum.” Deyişi gözümün önüne gülüyorum.
Belki de altında oturduğum kökleri güçlü, dalları üretken bu zeytin ağacı yaşıyla eşit
yaşım…belki o toprağın üzerine adım attığında, ben de dünyaya gözümü açtım. Yaşadığımız
yıllar aynı belki de… Öyleyse ben de yaşadığım yılların önünde saygıyla eğilmeliyim.
Dünyaya gelmek ve de terk etmek… Büyük giz… Aşık Veysel’in deyişiyle iki kapılı hanın bir
kapısından girmek ve diğer kapısından çıkmak… Ömer Hayyam da aynı düşüncede… iki kapı
arasında yaşananları şöyle özetliyor:
“Bu dünyaya kendi isteğimle gelmedim ben.
Şaşkınlıktan başka şeyim artmadı yaşarken.
Kendi isteğimle de gidiyor değilim şimdi.
Niye geldik, kaldık, niye gidiyoruz bilmeden.”
Benim geliş kapım; Kuruluşu milattan önceki yıllara dayanan, çeşitli kavimlerin yaşadığı, çok
çeşitli kültürlerin kaynaştığı, Bizans’a meydan okuyan, Fatihin, Kanuninin, Yavuz Selimin
havası soluduğu imparatorluklar şehri Trabzon… Tarihi İpek Yolu’nun en mamur, en zengin
ticaret merkezi, denizcilik şehri… Filozofların, cengaverlerin, sanatçıların, yazarların,
denizcilerin yetiştirdiği, her döneminde eğitime ve kültüre önem veren şehir… Dünya
gezginlerinin tarihinin her sayfasında ilgisini çekmiş, doğal güzellikleriyle birlikte kentteki
sosyal, kültürel ve zengin ekonomik etkinlikleri hakkında yabancı kitaplar yazılmış, gravürler,
resimler ve yayınlanmış şehir…
Ve kurtuluş savaşında işgalcilere karşı başarıyla mücadele ederek ülkenin bütünlüğünün
korunmasına yardımcı olan şehir… Trabzon; Karadeniz’in hırçın dalgalarının sahillerinde
süzüldüğü, huzur bulduğu şehir…
Rumlardan kalma bir evde doğmuşum bir Ağustos gününde… Sahile yakın ama denize
tepeden bakan bir kayanın üzerindeki evde… Fon müziğinde dalgaların sesi olan bir evde… Bu
ev dedemle anneanneme devlet tarafından savaş mağduriyetine karşılık verilmiş. Trabzon’un
Ruslar tarafından işgalinde yok edilen evlerine karşılık verilmiş. I. Dünya Savaşı’nda işgalci
ülkelerle birlikte hareket eden Ruslar tüm Karadeniz sahilini boydan boya günlerce
bombalayarak 1916 yılında Trabzon’u işgal etmişler. İşgalden sonra da, bazı azınlık
mensuplarını da yanlarına alarak halka eziyet etmeye, her tarafı yakıp yıkmaya başlamışlar ve
halk göçe zorlanmış… Dedem ve ailesi de bir çok Trabzonlu gibi yaşadıkları evi ve her şeylerini
terk edip kaçmaya, batıya göç etmeye başlamışlar. İnebolu’ya kadar sürülmüşler. Göçten
önce yaşadıkları ev anneanneme babasından kalan, Trabzon’un sayılı büyük toptancı
tüccarlarından olan Dedem Sakizade (Sakazade) Ali Efendinin tuz mağaralarının depolarının
da bulunduğu, denize karşı kartal yuvası, saray yavrusu gibi bir evmiş. Nitekim bu ev Ruslar
ve yandaşları bazı etnik gruplar tarafından önce karargah gibi kullanılmış, sonra da giderken
yerle bir edilmiş. (Annem bu olayı anlatırken evimizi Ruslar “Yanlışlıkla yıktık.” Diyerek

paramızı devlet “ev sahiplerine ödenmek üzere” vermişler demişti. O 98 yaşında bile o güzel
mimarili evin yanlışlıkla yıkıldığına ve “Böyle bir evi yıktığımız için özür diliyoruz.” Denildiğine
inanıyordu.)
Canlarını kurtarmak için göç yoluna çıkan Dedem ve ailesi evdeki kıymetli eşyalarından
birkaçını, komşu olarak bir arada sorunsuz yaşadıkları ve güvendikleri Rum dostlarına (o
sırada dağlardaki Rum çetesi her tarafı yakıp yıkarken) bırakmışlar.
İnsanlara birçok acı yaşatan muhacirlik(göç) yoluna çıkarken annemin ablası bir türlü
ayrılamadığı oyuncak bebeğini yük fazlalığı nedeniyle elinden almasınlar diye o sıra 3-4
yaşında olan annemin sırtına torba içinde saklayarak bağlamış ve “oyuncak bebek” Trabzon
halkının muhacirliğine, acı ve esaret günlerine tanıklık etmiş.
Neyse ki göç günleri çok uzun sürmemiş, işgalci Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin olması, Rus
ordularının paniklemesi ve şaşkınlıkları, hazır bekleyen Türk ordusunu ve dağlardaki Türk
çeteleri harekete geçirerek, Trabzonlu Albay Hamdi Bey ve Yüzbaşı Kahraman Bey
komutasında kahramanca savaşarak önce Trabzon’un çevresindeki kasaba ve köyleri geri
almışlar. Rum ve Ermeni çetelerinden temizlemişler. Şubat 1918 tarihinde Trabzon
işgalcilerden ve böylece (zabit) subaylık yaparken Ruslara esir düşen Mehmet Dayımda
esaretten kurtulmuş.
Halk çok sıkıntı çektikleri göçten geri dönmüş. Ancak bıraktıkları zengin, mamur şehirlerini
harabe halinde bulmuşlar, mezarlıklar bile tahrip edilmiş, bağlar, bahçeler bakımsız, halk
yoksulluk içinde bırakılmış, kültür sanat eserleri azınlıklar tarafından Rusya’ya kaçırılmış. Ne
yazık ki dedemle anneannemin o saray gibi güzel evleri de, büyük dükkan ve depolarla
birlikte yıkılmış. Maddi durumları herkes gibi bozulan dedem zorlukla küçük bir dükkan
açabilmiş.
Ruslar şehre verdikleri zarara karşılık mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etmişler ve
ödemişler. Deden de yıkılan evlerine karşılık tazminat almış. Kurtuluştan sonra Yunanistan ile
yapılan nüfus mübadelesinde kentte ve köylerde yaşayan bazı Rum aileleri Yunanistan’a
giderken, anneannemle dedemin göç yoluna çıkarken bazı değerli eşyalarını bıraktıkları
dostları Rum ailesi mübadele nedeniyle terke etmek zorunda kaldıkları evlerini çok iyi ilişkiler
içinde oldukları dedemle anneanneme bırakmak istemişler ve tanıdıkları bir ailenin
oturmasından mutluluk duyacaklarını söylemişler. “Evimizde bizden sonra başkaları değil siz
oturun.” Bu istek üzerine dedem evi almış ve evin tapusunu devletten alarak tazminatı onlara
vermiş. Sanıyorum bu aile ile haberleşmeler, ilişkiler uzun süre devam etmiş. Trabzon’a
geldiklerinde dedemlere konuk olmuşlar. İşte benim doğduğum evin ve bu evde yaşayanların
hikayesi böyle başlıyor.
Doğduğum evde dedemlerin yıkılan eski evi gibi deniz kıyısındaydı. Büyük bir kayanın
tepesinde, sırtını da kayalıklara dayamış, Çömlekçi Koyu’na hakim çok güzel bir ev. 22 taş
basamakla çıkılıyor. 3 katlı, yüksek tavanlı, 8 odalı, 2 salonu ve 2 de mutfağı var. Bana çok çok
büyük gelen koridorlarında kardeşimle birlikte koşturduğum, oynadığım… Merdiven
tırabzanlarında kayarken kaç kereler düştüğüm ev…

Evin arkasındaki kayalıklarda sarnıç vardır. Oraya açılan kapıdan mahzeni, bana simsiyah
görünen kayalardan sızan su damlacıklarını merakla birazda ürkerek izlerdim. Suların
nereden geldiğini düşünür, kendi kendime içinde masal kahramanları olan düşler kurardım.
İçeriye dolan nem kokusu ve sızan suların sesi büyüklerimi uyarır, orada ne yaptığım sorulur,
içeriye çağrılırdım. Beni eğlendiren oyunsa odalarda bulunan konsolların renkli camlarla
çevrelenmiş aynaları ve konsollar üstünde kristal abajurları olan lambalardı. Aynalara
masmavi denizin görüntüsü akseder, aynalara akseden deniz görüntüsünde kendime de yer
bulur, güneşin renkli camlarda ve kristallerle donanmış lambalarda ki rengarenk görüntüsünü
ise hep heyecan ve ürkütücüydü. Hele denizde haftada bir gelen açıkta demirlenmiş vapur,
yük gemisi ya da balıkçı tekneleri, takalar varsa… Pencereden onları izlemek, insanların kıyıya
gelebilmek için nasıl cesurca uğraştıklarını (çaba sarf ettiklerini) görmek çocuk yüreğimde
izler bırakırdı.
Ev kalabalıktı. Otel-motel gibiydi. Gelen, giden çok olurdu. Civar kasabalardan, köylerden
dedemden alışveriş yapmak için gelenler, hastalıklarını tedavi için gelenler, okumaya gelen
akraba çocukları… Onlar misafir edilir, yemekler hazırlanır, yataklar yapılırdı. Ama ben hep
yalnızlığı seçerdim. Zaten babamın görevi önce Vakfıkebir’de sonra da Akçaabat’ta olduğu
için Trabzon’da kalış günlerimiz sınırlıydı.
Anneannem bizim için her şeydi. Onunla oyunlar oynamayı, deniz kıyısına inmeyi, Kale parkta
gazoz içmeyi (tadı ağzıma uymasa da), oynamayı, gezmeyi çok severdim. Çünkü bana hep bir
şeyler öğretir, kitapçılara götürür, yeni oyunlar bulurdu.
Evimizin önünde kocaman bir avlu vardı. Alttaki evin katı bizim avluyla birleşirdi. Alttaki evin
ikinci katı bizim avluyla birleşirdi. Anneannemin zeytin çekirdeklerini biriktirir, onlardan
tespih yapardı. Bize bilezik, kolye yapardı. Zeytin çekirdeklerini avlunun taşlarına ortasında
delik açılıncaya dek sürterdik. Öyle bir sürprizli, eğlenceliydi ki benim için, küçücük ellerimizle
bunu başarmak… Zeytin tutkumda böyle başladı. Çok küçükken emek vermenin başarmanın
tadını ilk onunla aldım.
Dedem Sakizade (Sakazade) Ali Efendi mavi gözlü, kırmızı yanaklı, boylu poslu, iri yapılı,
yakışıklı… Trabzon’da herkesin tanıdığı, neşeli, çok sevilen, son derece eli açık, iyi bir insan,
büyük tüccar, toptancı… Köylülere hep veresiye mal veriyor. Alacaklar defterlere
kaydediliyor. Ancak takip yok, veren veriyor. Vermeyenlerin borçları defterde birikiyor.
İşgalden sonra sıkıntıya düşen ailenin birçok defterde kayıtlı alacakları bir türlü tahsil
edilemiyor. Anneannemin yıllar sonra, dedemden sonra, yoğun hale gelen defterlerdeki
alacakların peşine düşüyor. Ancak kimselere ulaşamayınca koca koca defterleri yakıyor.
Ben doğduğumda sevincinden koca bir tabak kaymak yiyen, ben çok küçükken kaybettiğimiz
dedemi kırmızı yanakları, mavi gözleri, bembeyaz sakalları ve güler yüzüyle mitolojik
kahraman gibi hayal ederek hatırlıyorum. Yoksulların dostu, okuyanların koruyucu annesi
anneannem Asiye Saka ufak tefek, minyon yapılı, sevgi dolu, sabırlı, çalışkan, üretken, onurlu,
fedakar ve çilekeş… Altı çocuğu olmuş, iki erkek, dört kız… Dördüncü kız ve en küçükleri
annem… Dedem dördüncü kızın oldu dediklerinde “Memnun oldum.” Demiş ve Annemin adı
“Memnune” olmuş. Dört kızın ikisi kızamıktan, birisi çok eziyet çektiği evliliği sonucu
veremden ölmüş. İlginç bir hikayesi de var annemin ablasının… Kendisini çok isteyen yakın

akrabalarının oğlu ile evlenmiş. Ancak çalışkanlığı ve sessizliği onu çok kalabalık olan, ailenin
her yükünü taşıyan kişi haline getirmiş… Evde de sık sık kalabalık toplantılar yapılır, dualar,
ilahiler okunurmuş. Annemin ablasının çok uzun süre geçmesine rağmen toplantılara
katılmaması Kuran okuyan hafızın dikkatini çeker ve genç kadının bu toplantılara katılmama
nedenini sorarmış. Her seferinde, çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor gibi işler anlatılırmış. Hafız
bu narin yapılı genç kadının hiç sesini çıkarmadan bu kalabalık ailenin hizmetini yaptığının
gerçek olduğunu öğrenince “Bu evde bu kadar eziyet çeken, haksızlık edilen, bir kadın varken
okunan Kuran’ı Allah kabul etmez.” Diyerek eve bir daha gelmemiş. Bu kadar yüce din
anlayışına sahip hafızın ikazına rağmen annemin ablasının yaşamı ne yazık ki verem
hastalığıyla son bulmuş. Tüm kız kardeşlerinin ömrünü Tanrı, anneminkine eklemiş.
İki oğuldan büyüğü, yani büyük dayım Trabzon lisesinden sonra İstanbul’da yüksek okullarda
okumuş. Anneannem dayımın daha iyi şartlarda okuması için geceleri örgü örer, aldığı parayı
ona gönderirmiş. Büyük dayım Remzi Saka ülkenin önemli iktisatçılarından,
kooperatifçilerinden ve sigortacılarından biriydi ve devlette önemli görevlerde bulundu.
Ekonomiyle ve Kooperatifçilikle ilgili kitaplar yazdı. Ekonomik açıdan rahat bir hayat sürdü.
Diğer dayım Mehmet Saka ise babası gibi eli açık, cömert, nüktedan, annesi gibi fedakardı.
Zonguldak’ta “Gelik” maden ocaklarında kimyager olarak çalıştı. Maden ocaklarını, orada
çalışan ellerindeki fenerlerle ocaklara yerin altına inen işçilerin yaşadıklarını Mehmet Dayım
sayesinde öğrendim. İzlediklerim 8 yaşında, bana çok önemli dersler verdi. Eşini çok daha
rahat koşullarda yaşatabilmek için madenlere sık sık inen fedakar Mehmet dayım genç
sayılabilecek bir yaşta akciğer hastalığından öldü.
Anneannemin ve dedemin çocukları bu kadar değilmiş. Akrabalarının okumak isteyen
çocuklarını da, Trabzon’da lise olduğu için, okutmuşlar, bakmışlar. Anneannem görümcesinin
dört delikanlı oğlunu büyütmüş. Hasta olanlar onun evine gelir, tedaviye giderlermiş.
Çamaşır, yemek hepsi anneanneme bakarmış. Mükemmel bir Karadeniz kadınıymış
anneannem…
Dedemin son altı çocuk, dördüncü kızı olarak doğumundan çok memnun olduğu annem,
mavi-yeşil gözlü, sarı kıvırcık saçlı çok güzel bir çocuk ve çok güzel bir genç kız olmuş.
Yaşamı boyunca insanları hiç ayrım yapmadan seven, uzlaştırmacı, barışçı annem, çok
küçükken işgalden sonra Ermenilerin Trabzon’u terklerinde ise onların aralarına karışmış
(herhalde aralarında oyun arkadaşları veya ailece tanıdıkları vardı.) kafile halinde giderken
onu sarı saçlarıyla gören dedemin kahvede oturan arkadaşları, “Ali Efendinin kızı bu” diye
onu kafilenin içinden çekip almışlar.
1924 yılında Atatürk’ün Trabzon’u ilk ziyaretinde annem ilkokul öğrencisiyken onu kırmızı
beyaz kurdelelerle süslemiş, “Hoş geldin Gazi” ifadeli yazıyı yazıp göğsüne asmışlar. Ancak
Kurtarıcı Mustafa Kemal’in karşılama töreninde o kadar izdiham olmuş ki annem ezilme
tehlikesi geçirmiş. Onu eller üzerinde havaya kaldırıp omuzlara alıp Atatürk’e göstermişler.
Ve annem çocukluğunda yaşadığı bu büyük hiç unutmadı. Yaşamı boyunca, son gününe kadar
yakasında Atatürk rozetini, resmini eksik etmedi.
Babam; balkan göçmenlerinden… Yomya’dan… Bir söylentiye göre Tepedelenli Ali Paşa
soyundan… göçmen olarak geldikleri Hereke’de büyümüş. Babam sarayda müzikle

uğraşırmış. Babamın ağız armonikasıyla Viyana valslerini , diğer klasik batı müzik parçalarını
çalışı herhalde buradan geliyor. Babasını ve annesini erken yaşta kaybetmiş. Bir ablası ve
üvey erkek kardeşi var. Onuruna son derece düşkün olan, her şeyin üstünde tutan babam; bir
nedenle darıldığı ablasıyla yıllar sonra, annemin de isteğiyle, biz kızları, barıştırdık. Çok
sevdiği Hereke’yi terk ederek devlet memuru olmuş. Trabzon’un ilçesi Vakfıkebir’e atanmış.
Ona hep takdirname aldırtan daha üst görevlere yükselten başarılı bir iş hayatı var. Okuma,
öğrenme arzusunu hiçbir şey engelleyemiyor. Tahrirat katipliği, kaymakamın olmadığı
dönemlerde kaymakam vekilliği yaptığı Vakfıkebir ilçesinde felsefe dersleri almaya başlıyor.
(Filozof- sosyolog- eğitmen yazar Prof. İsmail Hakkı Baltacıoğlu’ndan…)
Babamın Arnavutça bildiğini uzun yıllar sonra öğrendik. Almanca ve İngilizceyi de kendi
kendine öğrendi. Birçok dergiye çeviriler yaptı. Erzincan’da ki görevi sırasında yeni Erzincan
gazetesine yazdığı sosyal ve politik baş makalelerinden Türkiye radyoları alıntılar yaptı.
“National Geographic” e üyeydi. Küçücük ilçelerde evimizin en önemli eşyaları kitaplardı. Ve
babam 50 yaşından sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’ne
devam ederek diploma aldı. Ve hayatının sonuna kadar yazmaya devam etti.
Babam annemi ilk kez Trabzon meydanında görmüş takip etmiş. Büyük rastlantı. Doğdum
evin komşuları babamın hemşerisi çıkmış ve babam delice aşık olduğu annemle doğduğum
evde evlenmiş ve annemi görev yeri Trabzon’un Vakfıkebir (büyük liman, fol isimleriyle de
anılan) ilçesine götürmüş.
Doğduğum ev, kardeşimle bana bu dünyanın kapılarını açan dertler, kederler, sevinçler,
başarılar, sevgiler, sorunlar, her ne olursa olsun saygı duyacağımız yılları yaşamamıza neden
olan babamla annemin tanıştığı genleriyle gurur duyduğumuz kişilerin buluştuğu, doğduğum
ev. Pencerelerin den odalarına masmavi deniz dolan, kristal camlarla çevrelenmiş,
aynalarında dalgacıklarla güneşin dans ettiği renkli avizeleriyle dünyamın renklendiği,
dalgaların sesiyle uyuyup uyandığım, masalsı sarnıca gizemli derinliklerinden gelen suların
müziğini dinlediğim… kardeşimle birlikte koridorlarında koşmaya doyamadığımız, geniş
avlusunda top oynadığımız, henüz okula gitmezken anneanneme aldırdığım kitaplarla
tanıştığımız… Babamın görevi nedeniyle gittiğimiz Vakfıkebir ve Akçaabat ilçelerindeyken,
anneannemle olacağımız için, devamlı özlemini çektiğimiz doğduğum ev…
Ve nihayet yıllar sonra bir şubat günü fedakar, cefakar, çocuklarına yük olamamak için yalnız
yaşayan, onurlu anneannemin yanında kimsecikler yokken kucaklayan, dalgaların matem
müziğiyle uğurlayan doğduğum ev…
23 Ağustos günü Mehmet Dayımın Vakfıkebir’de görevli babama; “Kızınız oldu.” Telgrafını
sevinçle hazırladığı ev… ve babamın 23 Ağustos günü doğan kızına “Muzaffer” adını
yakıştırdığı ev…
Yaşamımızı kolaylaştıran maddenin öne geçtiği dünyamızda annemin gözyaşlarıyla satmak
zorunda kaldığı, hissemize düşen satış bedeliyle eğitimimizi sıkıntısız gerçekleştirmemize
yardımcı olan, aynalara düşen rengarenk görüntüleri kültürümüzde aksini bulan doğduğum
ev…

Geçmişinde savaştırılmaya çalışılan iki halka mensup kişilerin dostluklarının ve sevgilerinin
buluştuğu doğduğum ev…
İmparatorluklar şehri, şehzadeler, padişahlar sancağı, Kurtuluş Savaşımızın Karadenizli
kahraman şehri Trabzon’da denize karşı kartal yuvası gibi dimdik duran doğduğum evin
önünde saygıyla eğiliyorum. Sen de benim zeytin ağacımsın…
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AKÇAABAT GÜNLERİ

“Zaman akıp gidiyor, değişiyor her şey. Sen bir zerresin unutma”…
Karadeniz’in her şeyi. Dalgalarının sesiyle uyandığımız kasabası.
Trabzon’un güzel ilçelerinden biriydi Akçaabat ( Pulathane)… Babamın annemi Trabzon’da görüp aşık
olduğu ve Rumelili bir evliliğe aracı olmaya zorladığı kasaba…
Akrabalarımız olan çok sevdiğimiz Burhan Dayım (Burhan Saka) Akçaabat İnönü İlkokulu’nda
müdürlük ve öğretmenlik yapıyordu. Babama yardımcı olmuş, dedeme, anneanneme ulaşmış ve
annemle babama evlilik yolunu açmıştı. Rumelili bir baba ile Karadenizli bir anne böyle buluşmuş,
bizde işte… Yaşam yolunda… Herkes gibi onlarında yürüyecekleri yol bazen engebeli, bazen dümdüz,
bazen dikenlerle çevrilmiş, bazen yemyeşil fidanlarla, rengarenk çiçeklerle, dünyamıza
yaşadıklarımızdan ötürü başka başka konularda katkı sağlayacak yaşattıklarıyla… Birlikte yürünecek
uzun bir yol…
İlk olarak Vakfıkebir’di.(Büyük Liman ya da Fol). İkinci olarak ise Akçaabat… Burhan Saka dayımın
(annemle babama öncülük yapan) Akçaabat İnönü İlkokulu’nda müdürlük ve öğretmenlik yaptığı
kasaba…
Burhan dayım bize güzel bir mahallede güzel bir ev bulmuş, 2. Katta… Büyük ve çok güzel bir bahçesi
var. Bahçe düzenlenmiş bir setin üzerinde. Portakal, turunç, incir ağaçları var. Bahçenin altı vadi
derelerinde pırıl pırıl suların aktığı, rengarenk çiçeklerin, papatyaların, mor menekşelerin, gelinciklerin
açtığı yemyeşil bir vadi… bahçeye etrafı çiçeklerle donanmış merdivenlerle iniliyor.
Karşı tepelerdeki güzelim Karadeniz evlerinin görüntülerine daha o yaşlarda hayrandım. Doğanın bu
güzel görüntüsü beni hep kendine çekerdi.
Kardeşimle evde top oynarken eğer topumuz anneannemin getirdi zıplayan toplardan ise balkon
kapısından ya da pencereden kaçtığında yuvarlanarak ta aşağıdaki derelere kadar giderdi. Annemizin
gitmemize izin vermediği yerlere kadar, eğer top annemizin yünleri ya da kumaşları sararak yaptığı
top ise aşağılara yuvarlanmadan kaldığı yerde bizi beklerdi. Anneannem getirdiği güzel topları
aşağılara yuvarlayacağımızı bildiği halde bize rengarenk güzel topları getirmekten usanmazdı.
Kaçan toplarımızı alabilmek için kestirme bir yol bulmuştum ben… annem görmeden bahçenin alt
kenarında bulunan bizim bahçeye uzanan incir ağacının üst dallarından gövdesine geçiyor, oradan da
diğer incir ağacının dallarına geçerek aşağıya iniyordum. Bu buluşum kaçan birkaç topu geri
getirişimden sonra açığa çıktı. Ama ben (arada bir olsa) bu heyecanlı inişi yapmaya devam ettim. Ta ki
kardeşimin de beni taklit edebileceğini anlayıncaya kadar.
Dere kıyısındaki mor menekşeleri çok seviyordum. En sevdiğim çiçeklerdi onlar. Karadeniz evlerinin
kocaman kapıları vardı. Tokmaklarla (ki bunlar tahta ya da madeni olabilirdi. Bizim evinde dış sokak
kapısından hem merdivenlerle aşağıya inen bir kapısı olan evimize ulaşılır hem de etrafı çepeçevre
çiçeklerle donanmış merdivenlerden bahçeye inilirdi. Tabanı taş döşenmiş çok büyük bir mutfağı
vardı. Bahçeye oradan da inilirdi. Merdiven altında annemin birbirinizle kavga ederseniz ya da kötü
söz söylerseniz sizi oraya koyarım diye korkuttuğu (farelerin olduğuna inandığımız) kömürlük vardı.
Oraya kapatılmamak için kendimizi denetlerdik ve hiç de kapatılmadık. Annem birkaç kere denediyse
de güya anneannemin, uşağum yapma gözünü seveyim. Uyy fena oluyorum sözleriyle vazgeçiyordu.

Annem bizim sevgi dolu be barışçıl yetişebilmemiz için hep çaba sarf etti.
Bahçemizde o kadar çok meyve yetişirdi ki mahalleye dağıttığımız halde evin her tarafı portakallarla
dolu olurdu. Ağaçlara tırmanıp toplayanlar arasında bende vardım.
Yazın kardeşimle bahçemizde çiçeklerle oyunlar oynardık. Özellikle akşam sefaları oyunlarımızda bize
eşlik ederdi. Kışınsa babamın kuş tutma oyununu çok severdik. Babam eleğe ip bağlar karların üstüne
kuşlar için yiyecekler koyardı. Kuşlar yiyecekler için eleğin altına girince ipi çekerdik. Eleğin içinde
kalan kuşlar yiyecekleri yerlerdi. Sonra babam onları eleğin içinden alır, gökyüzüne uçuruverirdi.
Kuşların karınları doymuş olarak özgürlüklerine kavuşmuş olmaları çok hoşumuza giderdi. Saka
kuşlarını, ispinozları böyle tanıdık ve öğrendik. Hele kardeşim onlar minicik kanatlarını çırparak
uçtukça neşeli çığlıklar atardı. Müthiş bir adalet ve merhamet duygusu vardı kardeşimin…
haksızlıklara, özgürlüklerin kısıtlanmasına hayatı boyunca karşı çıktı. Ezilenleri sahiplenme duygusunu
hiç yitirmedi.
Yanımızda çalışan, anneme temizlik, bahçe işlerinde yardımcı olan çok sevdiğimiz bir teyzemiz vardı.
Onunda küçük, akıllı bir oğlu 2 – 3 yaşlarında… Bir gün mutfakta yemek yerken ekmek kırıntılarını
yerlere döktü. Annemde ona “hadi bakayım topla onları yerden” diye azarlamış gibi yaptı. Henüz 4
yaşında olan kardeşim onun yerine yere eğilerek yerdeki kırıntıları birer birer toplayıp anneme verdi
ve hayatı boyunca bu hak arama duygusunu hiç engelleyemedi…
Evimiz Akçaabat’ın (Pulathane’nin) en güzel evlerinden biriydi. Buraya yeni atanan (ilçeye) Kaymakam
Cemal Göktan ve ailesi (hükümet konağı olamadı için) güzel bir ev buluncaya kadar bizde kaldılar ve
dostluğumuz bazılarımız bu dünyayı terk edinceye kadar sürdü.
Evimizin güzel işlenmiş demir kafesli pencereleri vardı. Sokakta oynayan çocukları ayaklarımızı
pencereden sallayarak izlerdik. Gelip geçenler ayaklarımı çekerek bize takılırlardı. Karşımızda iş
hayatında daha sonraki yıllarda önemli etkinlikleriyle yer almış olan Ulusoy ailesinin evi vardı.
Deniz kıyısında ailelerin buluşup oturduğu ağaçlarla süslenmiş park vardı. Bölüm bölüm hatırladığım
kasabanın yokuşları çoktu. Bizim evimize de yokuşla çıkılırdı. Evimizin çevresinde çok güzel bahçeli
evler vardı. O zamanın köklü, eğitimli ailelerinden Serdar’lar, Eyüboğulları çok büyük bahçeli evlerde
otururlardı. Hatırladığım kadarıyla Eyüboğulları’nın evinin kapısındaki kocaman tokmağı çalarak
girilirdi. Bir gün ressam Bedi Rahmi gelmiş İstanbul’dan dediler. Bedri Rahmi’mi yoksa Sabahattin
Eyüboğlu’mu tam hatırlamıyorum. Ama benim için büyük olaydı. 7 yaşlarımda onların hemşehrisi
olmak. İçimdeki Sanat ve Edebiyat tutkusu belki de böylece filizlenmeye başlamıştı.
Serdar ailesinin hanımı Nesibe Teyzemizi çok severdik. Çiftlik denilebilecek bahçelerinde her türden
sayısız ağaç vardı. Bahçeye ufak çapta ormanda denilebilirdi. Asırlık ağaçların arasında meyve ağaçları
çok fazlaydı. Kuşlar, kaplumbağalar, kirpiler, tavşanlar yerdeki bitkilerin arasında dolaşırlardı.
Kardeşim korkmasın diye elinden tutar, ağaçlara çıkmasına yardım ederdim. Onu zorla incir ağacına
çıkarttığım bir gün “Abla benim inmem gerek, sıkıştım. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten zorla
başarmıştım ağaçtan aşağıya yap dedim. Bahçede hiç kimsecikler yok. Kardeşim beni dinledi. Ve bana
ağaçta kitap okumanın zevkini tattırdı.
Müthiş bir kitap merakım vardı. Okumaya doyamazdım. Okumayı kendi kendime öğrenmiştim. İnönü
İlkokulu müdürü Burhan Saka dayımda benim 1. Sınıfa kayıtsız gitmeme izin vermişti. Daha sonra da
sınavla 2. Sınıfa atlamıştım. Kitapları, gazeteleri rahatlıkla okuyabiliyordum.
Nesibe (Serdar) teyzemizin 2 oğlu vardı. Emin ve Turhan abiler. Onlar kitap ve dergilerini bir oda da
biriktirirlerdi. Çocuk sesleri, Mandrakeler, resimli macera romanları, kahramanlık kitapları… Daha çok
erkek çocuklarının hoşlandığı kitaplar…

En hoşuma gidende elimde bir kitapla ağaca çıkıp orada güçlü (sağlam) bir dal seçip oturarak kitap
okumaktı. Kendimi o kadar özgür ve mutlu hissederdim ki 7 yaşında…
Annem disiplinli bir anneydi. Bizi her açıdan kontrol eder, her öğlen uykuya yatırırdı. Sabahları mutlak
süt içer ve yumurta yerdik. Beğenmediği davranışlarımıza usulünce tepki gösterirdi. Öğlen
uykularında ben uyku yerine kitap okur, annemin ayak seslerini duyunca kitabı yorganın altına saklar
uyku taklidi yapardım. Annem uyuduğuma inanırmıydı bilmem ama benim ve kardeşimin yastığının
altına o zamanın en güzel kağıt kaplı çikolatalarından birini koyardı. Annem gidince ben kardeşime
uyumadığımı söylememesi için tembihler okumaya devam ederdim. Ama eninde sonunda uyku beni
de esir alırdı.
Hangi gün olduğunu hatırlamıyorum. En sevdiğim çocuk dergilerinin yayımlandığı ve babamın bize
getirdiği günlerdi. Bir de cumartesi günleri radyo çocuk saati. “koşun koşun radyo başına, unutmayın
bugünü, geçiyor iş başına, unutmayın bugünü, geçiyor iş başına radyo çocuk kulübü… her cumartesi
günü unutmayın bugünü… geçiyor iş başına radyo çocuk kulübü… melodileriyle birlikte sözleri hala
aklımda.”
Babamı dört gözle beklerdik. Çocuk dergilerine kavuşabilmek için. Sayfalarını ezberlerdik. Hele Doğan
kardeş sanki bizim kardeşimizdi. Bizden biriydi. Evimizin bir başka çocuğuydu. Babamızı kapılarda
beklerdik o yayımlandığı gün. Sonra da dergilerimizle birlikte ortadan yok olurduk. Başka
dünyalardaydık artık biz. Sevgili Doğan kardeş , sevgili çocuk sesi sizleri hala özlüyorum. Eğitici
yazılarınız, masal, şiir, resim ve diğer yazılarınız. Tüm çocukların kardeşliğini vurgulayan, eğitici, bizi
birbirimize fark gözetmeden yakınlaştıran yazılarınız… İdil Biret, Suna Kan kardeşlerinizse ifadeleriyle
bizi sanata, müziğe, bilime yönlendiren bilim insanlarının çocukluk anılarına özendiren.
Çocukluğumun en güzel anılarından olan biri de Cumhurbaşkanı İnönü ve Başbakan (başvekil) Şükrü
Saraçoğlu’nun güzel kasabımızı ziyaretidir. O günkü koşullarda pırıl pırıl giyinmiş öğrenciler ve çağdaş
görüşleriyle Atatürk öğretmenleri… Hepimiz karşılamıştık ülkemizi yöneten bu aydınlık yüzleri. Ayseli
henüz okula gitmiyordu. Ama karşılayanlar arasında o da vardı. Annem bizi özenerek giydirdi. Saygı ve
sevgiyle ve de hayranlıkla izledik büyüklerimizi… Bize vatan sevgisini aşılayan büyüklerimizi…
Cumartesi günleri radyoda çocuk saatinin olduğu günler özel günlerimizdi. Radyoda çocuk saatlerinin
olduğu günler. Misafirliğe gidilecekse, gelecekler olursa saatlerin değiştirilmesi için anneme babama
yalvarırdık. Dünya çocuk edebiyatında örnekler, çocuk piyesleri, şiirleri, okuma ve Türkçemizi iyi
kullanma yarışmaları… Ah o güzel günler… Beni ben yapan o güzel günler… Hayatımızın en mutlu
günleriydi. Akçaabat günleri her şeyiyle… Saflık, doğallık, doğa sevgisi, insan sevgisi…
Trabzon’da olan sık sık bizi ziyarete gelen anneannemizin maddi manevi evimize katkısı büyüktü. Onu
çok severdik. Dini müziğimizin en güzel ilahilerini ondan dinlerdik. Bir yanda ilahiler, bir yanda
babamın ağız mızıkasıyla çaldığı Staures’ten valsler, bir yandan annemin uduyla (fırsat buldukça)
çaldığı Türk müziği şarkıları, Türkiye radyolarından yankılanan şarkılar, türküleri bir yandan çocuk
saatimizden en güzel çocuk şarkıları…
Ve ben okuma merakımla birlikte müziğe de gönül vermiştim. Anneannemle Trabzon’a gittiğimizde iki
yer vardı ziyaret ettiğimiz. Kitapçı ve müzik aletleri satan Harun’larım ailesinden vitrini… Kitapçı da
annemi saatlerce bekletirdim. Her gidişimizde bizi tanıdıklarından anneannem için kapının önüne bir
tabure koyar, oturturlardı. Ben kitap seçinceye kadar anneannem uzun sokaktaki
beklerdi.
Sonra Harun’ların vitrinine giderdik. Vitrinde benim saatlerce seyretmeye doyamadığım bir keman
vardı.

Anneannem hemen almak istiyordu. Eğer annem babam izin verirse. Daha doğrusu doktorlar izin
verirse. Minyon yapılıydım. Hassas ve zayıftım. Hastalanacağımdan korktu
Ve ben kemana özlemimi yıllarca içimde taşımak zorunda kaldım ve o küçük kemanı hiç unutmadım.
Keman yerine bana kitaplarım eşlik etti. Onlarla yaşadım.
Trabzon’un güzel ilçelerinden biri Açaabat’taki son yılımız bazı gıda maddelerinin vesikayla verildiği
yıllardı. Annem bizi düşünerek şeker vs. gibi dayanıklı gıda maddelerini stoklamıştı. Babamın haberi
olmadan… yaptığı bu stoktan kardeşimin haberi yok sanıyorduk. Bir gün babam bu gıda
maddelerinden söz edince kardeşim Ayseli’nin sarı saçları, maviş gözleriyle babamın elinden tutarak
stoklanmış gıda maddelerine götürüşünü ve dolabın kapağını açtırarak ona gösterişini hiç
unutmuyorum. Ve işte burada baba demişti sevinçle… biz ise ne yapacağımızı şaşırmıştık.

Ayseliciğimin meceraları çokta. Bir gün de annem onu güzelim saçlarını keserken yakalamıştı.
“Kahkül” yapacakmış. Ona bir şey ikram ettiklerinde ablamada der katiyen almazdı. Akçaabat’ın
“Sherley Tamplesi” idi. Herkes onu o zamanların çok meşhur çocuk artistinin adıyla çağırırdı.
Köylere giderdi babam arazi davalarının tespiti için. Bazen bizi de götürürdü. Köylerde bizi ata
bindirirlerdi. Döven sürerdik. Köy çocuklarıyla birlikte. Tütün balyalarının kurutulduğu dövenler öyle
eğlenceliydi ki…
Yazın açık pençelerden yayılan radyo sesleri mahallelerde yankılanırdı. Bizim blue paint radyomuz
dolabın içindeydi. Dolabın kapağını açar dinlerdik. Perihan Altındağ’ın söylediği şarkılar, Neriman
Tüfekçi’nin söylediği türküler radyolardan mahallemize yayılırdı. Karşı mahallelerden gelen sesler
kulaklarımıza daha geç ulaşır, bense sebebini çok merak ederdim. Annemin de ut’u vardı. Çok da
güzel çalardı. Ancak babam yoldan geçenler duyuyor diye anneme izin vermezdi. Annemin çaldığı ut
sesini bile kıskanırdı babam.
Kışın kar yağdığında bayram yapardık. Ben okuldan eve sırılsıklam dönerdim. Güzel binası ve geniş
bahçesiyle okulumuz güzel bir ilkokuldu. Kışın kar topu en büyük eğlencemizdi. Çok güzel oyunlar
oynardık. O zaman da futbol başta gelirdi. Kız olduğumuz halde maçlara katılırdık. Kardeşim henüz
okula gitmezken oyunlarımıza katılır, futbol maçlarında bir tarafın kalecisi o olur, bir tarafında ben.
Erkek çocuklar gol olmaması için koşturup dururlardı. Hamsi yemeklerine, ev baklavasına bayılırdım.
Hamsili pilav, kuymak, kazkaldıran, kaygana çok sevdiğimiz yemeklerdi. (Karadeniz’e özgü) Pazar
sabahları Vakfıkebir tereyağı ile yediğimiz peynirli pidenin tadı hala damağımda. Annemin ve
anneannemin o lezzetli Karadeniz yemeklerini çok özledim sonra…
Annemle, babamla, anneannemle gittiğimiz, gezdiğimiz o yemyeşil dağ yollarını, köyleri, fındık
bahçeleri… Karadeniz’in o hırçın sesi hep yüreğimde, belleğimde kalacak. Daha sonra ki yaşantımız bu
kadar renkli, bu kadar özgür, doğayla iç içe olmayacaktı. Karadeniz’in dalga sesleriyle uyuyamayacak.,
sabahleyin onun suskunluğu bizi uyandırmayacaktı. Hırçın dalgalarının sesi ninnimiz olmayacaktı.
Karadeniz’i çok özleyecektim. Gemiler hafta da bir geldiğinde mahallenin çocuklarıyla birlikte
yokuştan aşağıya heyecanla koşarak onları karşılayamayacak, Anneanneciğimizle kitapçılara
gidemeyecek Harun’ların vitrinindeki o küçük kemanı seyredemeyecek, hayaller kuramayacaktım.
Büyüklerimizle yaşadığımız o renkli kasaba hayatını yaşayamayacaktık. Dolabın içindeki radyodan bizi
neşelendiren müziği, şarkıları dinleyemeyecek; koşun koşun radyo başına unutmayın bugünü, geçiyor
iş başına radyo çocuk kulübü…
Çocukluğumun en güzel coşku dolu, neşe dolu günlerini yaşadığım Açaabat uzun yıllar sonra bir genel
müdür olarak sana geldiğimde çocukluğumun o umut, neşe dolu, kaygısız günlerini, yıllarını çok

aradım. Ya deniz kıyısındaki parkın bir köşesinde ya da kumları, çakıl taşlarını karıştıran Karadeniz’in
beyaz köpüklü dalgacıkları arasında saklanmıştılar. Bana seslendiler: “Bulamayacaksın”…
“Değişen zamanmıydı yoksa bizmiydik”…
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VAKFIKEBİR GÜNLERİNDEN DAMLALAR VE KARDEŞİMİN DOĞUŞU
Elişi dantellerle süslenmiş, bembeyaz perdelerle örtülü pencerelerinden sert esen rüzgarın sesi
geliyor. Kar tanecikleri bir o yana bir bu yana tipi halinde savruluyor.
Küçük kasabanın evleri, ağaçları beyaza bürünmüş. Yoğun kar altında kaybolmuş. Geceyi
aydınlatmaya çalışan birkaç sokak feneri karlar altındaki kasabaya masalsı bir görünüm veriyor.
3,5 yaşlarında bir küçük kız divanın üstünde, babasının yanında oturmuş onun anlattığı masalı
dinlerken hareketli ve coşkulu bir senfoninin başlayacağını hissetmiş gibi tuhaf ve meraklı duygular
içinde arada bir diğer odadan gelen annesinin sesine koşmak istiyor. Babası engellemese, ebe anne
(hanım) “hadi babanın yanına git diye geri göndermese koşup gidecek.”
“Sana bir kardeş geliyor, diyorlar. Onu çok seveceksin. Onunla oyunlar oynayacaksın. Bakalım sana
neler getirecek.”
Küçük kız şaşkın… Babası “Hadi uyu artık” diyor. Odanın bir köşesinde ki sobada çıtır çıtır yanan
odunların sesiyle, kar tanelerini savuran rüzgarın uğultusu birbirine karışıyor ve bitişik odadan gelen
annesinin sesi birden yükseliyor. Yeni bir doğuşu anlatan, yeni bir doğuş senfonisi başlamıştır. Bütün
yaşan boyu, bazen neşeli, bazen coşkulu, bazen isyankar, hırçın, bazen hüzünlü yanı başında çalınacak
bir senfoniyi daima severek dinleyeceğini bilemeyen küçük kız anlayamadığı, anlatamadığı duygular
içinde masal bitmeden uyuyakalıyor. (babasının anlattığı)
Ertesi sabah babası damdan pencereyi kaplayacak kadar sarkan uzun ve kalın buzları parçalayıp
teneke kaplara doldururken duyduğu seslerle küçük kız uyuyamıyor. Soluk güneş ışınlarının buzlar
üstündeki rengarenk oyununu seyre dalıyor. Babası onu elinden tutup annesinin yanına götürüyor.
Bak diyor kardeşin geldi. Senin kız kardeşin. Ne güzel değil mi? Evet o kadar güzel bir bebek ki mavi
bakışlı, başında incecik birkaç tel sarı saç, küçük burun, minnacık ağız… Ay ışığı aydınlık bir yüz.
Nitekim büyük dayım onu henüz görmeden adını Ayseli koymuştu. Küçük kız şaşkın bu büyük gizi
çözmeye çalışıyor. Annesinin yanında yatan ay ışığını yansıtan bu güzel bebek nereden gelmişti.
Kardeşinin kundağının içinden bir fener, bir de cambaz çıkıyor. Çok istediği ve sevdiği iki oyuncak
küçük kasabaya zaman zaman gelen sirk cambazına benziyor. Bu oyuncak ip üstünde taklalar atan,
halatların tepesine tırmanan, hayvanları dize getiren, hayranlıkla izlediği özendiği cesur sirk insanı (
cambazı)… Bir de fener getirmiş kardeşi… Işıksız kaldıklarında ablasının yolunu çevresini aydınlatacak
fener… Yaşamı boyunca hep aydınlığını seveceği fener... Çok sevinmişti kardeşinin getirdiklerine…
Onun bu güzel hediyelerine… Nasılda bilmişti, neleri sevdiğini… Kardeşinin gelişinin gizemini
unutuverdi. Onunla oynamaya başladı. Anneannesinin Trabzon’dan gelirken getirdiği oyuncakları ve
babasına gelen resimli kitapları bir kenara itiverdi. Kardeşi vardı artık yalnız değildi…
Babası Trabzon’un ilçelerinden biri olan Vakfıkebir ilçesine tahrirat katibi (bugünkü deyimiyle yazı
işleri müdürü- Genel sekreter) olarak atanmıştı. Kaymakam Dilaver Argun’un yarıyılıydı. Babamın
hemşehrisiydi ve babamın çalışkanlığını, dürüstlüğünü duyduğu için yanında görevlendirilmesini
istemişti.
Görev yaptıkları Vakfıkebir ilçesi yerosburnu ve Zeytinburnu arasında doğal bir liman… Vakfıkebir
adını almadan önce içinden geçen fol deresinin adını taşıyor. Sonra büyük liman denilmiş. Adıyla ilgili
ilginç bir tarihçesi de var. Yavuz Sultan Selim’in annesi olan Gülbahar Hatun Trabzon valisi olan oğlu
şehzade Selim’i görmek için Trabzon’a gelmek üzere İstanbul’dan yola çıkar. Ancak çok büyük bir
fırtınaya yakalanır. Gülbahar Hatun Karadeniz’in azgın dalgalarından kurtulması halinde karaya ayak
bastığı toprakları Allah’a vakfedeceğini adamış. Bu fırtınadan kurtulup ayak bastığı yer ise büyük
limanmış ve o günden sonra Vakfıkebir (büyük vakf) adıyla anılmaya başlanmış. (300 yıl önce) Ama

eski adları da unutulmamış. Büyük liman ve Fol adı hep kullanılmış. 1915 Rus işgalinde halk çok çok iyi
bir insanları ve yemekleri olan bölgeyi kurtarmak için yokluklar içinde savaşmış… Erzurum Kongresi
yapılırken de Gazi Mustafa Kemal’in 2 yazmanından birisi Vakfıkebir’den giden imiş. Denize ulaşan
dereleri, bereketli toprakları, çevredeki köyleriyle deniz kıyısında yemyeşil bir kasabaydı Vakfıkebir…
Babamın buraya atanmasından sonra annem Vakfıkebir’e gelin gitmiş. Kasabanın, pencereleri iyi bir
ustanın elinden çıkmış kafeslerle süslü, güzel bir evine… Evin önünde jandarma komutanlığı arkasında
ise Pazar yeri varmış… Kaymakam Dilaver Argun başta olmak üzere babamın iş arkadaşları ve çevresi
aydın ve kültürlü Atatürk devrimlerine inanan kişiler. Annemle babam sevgiyle çevrelenmişler.
Kaymakam Dilaver Argun, şube reisi, hakim ve eşleri…
Babam benim doğumum için annemi Trabzon’a göndermiş. Doğuşumu Mehmet dayım telgrafla
babama bildirmiş ve babam 23 Ağustosta doğduğum için adımı Muzaffer koymuş. Benden 3 yıl 4 ay
sonra doğan kardeşimin doğum yeri ise Vakfıkebir… Koşulların değişmesi mi yoksa babamın anneme
kıskançlığının artması mı nedenini çözemiyorum. Anneannem yanında evlatlık olan Ordu’lu Ayşe
ablamızı annem evlenirken ona yardımcı olsun diye birlikte Vakfıkebir’e göndermişti. Ayşe abla
babamın güzel annemi çok kıskandığını kendi arkadaşlarından ve onların ailelerinden başka kimseyle
görüştürmediğini anlatmıştı. Annem Ayşe’ye “perdeleri iyice açta öyle bak… Mazlum ben bakıyorum
sanmasın” diye ikaz edermiş. Annemi hep koruyan, kollayan babamın odacısı Ahmet ise “Kızım
camları aç biraz hava al” ben sana bey abimin gelişini haber veririm. Beni sever, bana kızmaz dermiş…
Evin bir oğlu gibi olan Ahmet her türlü işimize koşan mert, Anadolu çocuğuydu. Bizim amcamızdı.
Öyle ki kardeşim onu görünce “Ahmet geldi, Ahmet geldi” diye çok sevinirdi. Ahmet anneannemin,
annemin ona verdiği harçlıkları almaz. Annem onun adına biriktirirmiş… Ahmet para ihtiyacı olunca
annemden alırmış.
Anneme bezeyen sarışın, mavi gözlü kardeşimin doğuşu erkek çocuk istemeyen babamı o kadar
mutlu etmişti ki yaşamı boyunca sarı papatyam dediği kardeşimi de… “İki güzel kız varmış, el ele
tutuşup kocaman ağaçlarla dolu ormana papatya toplamaya gidermiş” diye başladığı masallarını
devamlı anlatırdı. Annem ve Ayşe, kardeşimin ve evin bakımıyla uğraşıyorlardı. Bense oyuncaklarımla
oynuyor, babam ve babamın arkadaşlarıyla, boş zamanlarında, dere kıyılarında, meyce bahçelerinde
nefes nefese kalıncaya kadar koşuyor, hoplayıp zıplıyordum. Babamla doğanın güzelliklerini
keşfettiğim bugünleri hala hatırlıyorum. Bir merakımda mutfak penceresinden dereleri olan Happa ve
Havruoğlu’nu seyretmekti. Pencereye uzanmak için sandalye koyar üzerine çıkıp bakardım. Pazar
yerine gelirlerdi. Bir tanesi hep “Ruslar geliyor kaçın, onları kovalayın, silahımı getirin diye bağırırmış.
Kimseye bir zararları dokunmaz… Halk arasında geçinip giderlermiş… Niçin bağırdıklarını, ne
söylediklerini anlamaz korkuyla ve büyük bir merakla onları seyreder, neden böyle olduklarını
anlamaya çalışırdım. Başkalarının ülkelerini işgal etmek isteyen, güçleri yettiğince onlara eziyet eden,
bir takım insanların varlığını henüz bilmiyordum ki…
Kardeşim büyüdükçe daha tatlı oluyor, kartpostallardaki bebeklere benziyordu. Herkes bu güzel
bebeği sevmeye doyamıyordu. Bir gün şube müdürünün eşi Hikmet hanımda kardeşimi severken beni
de sevmek için yanına çağırmış. Ben onun karşısına geçip oyun yaparak altımı ıslatmışım. Bana “inci
gibi kızsın bu hareket sana hiç yakışmadı” ben o günden sonra bir daha altımı ıslatmamışım.
“Sabrına şaşırmıştım” demişti annem anlatırken fildişi tarağımın dişlerini sonuna kadar tek tek kırarak
pencerenin kafeslerinin arasından birer birer sokağa atmıştın. Amacın başladığın işi bitirmekti
herhalde! Vakfıkebir’deki Fol deresi sık sık taşar sel baskınlarına neden olurdu. Böyle zamanlarda
evlerimizi terk eder yüksek bir yamaç olan Hükümet (konağı binasına) sığınırdık. Böyle bir geceyi çok
iyi hatırlıyorum. Anneannem Trabzon’dan gelmişti. Yağmur hiç durmadan bardaktan boşanırcasına
yağıyordu. Babama “Fol deresi taşıyor” haberi geldi. Annemle hazırlanıp Hükümet binasına gitmek
üzere evden çıktık. Ayseli küçücük, annemin kucağında sokak fenerlerinin fersiz ışıkları yağmurun

şiddetinden iyice solgunlaşmış. Babamın elinde fener sular içinde yürümeye çalışırken gökten bıldırcın
yağmaya başladı. Yağmurla birlikte başımıza, çevremizde ötüşmeye başladılar. Anneannem onları
toplayıp koynuma sokuyor. Mantosunun atkısının içini bıldırcınlarla dolduruyordu. Babamla annemin
sele kapılma korkusu olmaya anneannem daha çok bıldırcın toplayacaktı. Sırılsıklam bir halde
Hükümet binasında toplandığımızda anneannemin her yanından bıldırcın fırlıyordu. Anneannem
bıldırcın kadın olmuştu. O halini bugün yaşamış gibi hatırlıyorum. Ve doğanın gücüne karşı
koyamayan o küçücük kuşları anneannem gibi bende çok seviyorum. Babam beni oyalamak için arada
sırada Hükümet konağına götürürdü. Orada kağıtlara bir şeyler çiziktirmeye çalışırdım.
İlçenin hakimi babamın ve annemin değişiyle engin bilgisi ve kültürüyle, çok okuyan “alim” bir
kişiymiş. Beni çok sever, benimle sohbet edermiş. 4,5, 5 yaşındaymışım. Bir gün babama ve sonrada
anneme “Sizin bu kızınız mutlaka okuyacak. Adı gibi hep başarılı olacak. Onunla gurur duyabilirsiniz.
Belki de hakim olur. Ya da yüksek mevkilere gelir” demiş.
Bu küçük kasabada, dere kenarında, eniz kıyısında, çevredeki bereketli yemyeşil bahçelerde
günlerimiz geçip gidiyordu. Babam bana aldığı “National Geographic” gibi dergilerle, Ankara’daki
değerli filozof, üniversite hocası İsmail Hakkı Baltacıoğlu’ndan mektupla aldığı felsefe dersleriyle boş
vakitlerini değerlendirirken, annem ve yardımcımız Ayşe ev işleriyle uğraşıyorlar. Kardeşim Ayseli’yi
ve beni iyi koşullarda büyütmeye çalışıyorlardı.
Arada bir tüm aile birlikte gittiğimiz gezilerde olurdu. Deniz kıyısında yaptığımız bir pikniği
anımsıyorum ve kardeşim Ayseli’nin oradaki neşesini… Yeni yürümeye başlamıştı. Karadeniz’in geniş
sahillerine yayılan dalgacıklarının köpüklerine doğru koşuyor, baştan aşağı ıslanınca, neşeli gülücükler,
kuş cıvıltıları gibi poposunda kocaman bezi taşıyarak geri koşmaya çalışıyordu. Bu oyunu dakikalarca
sürdü. O kadar tatlı ve sevimliydi ki… Göz alabildiğine uzanan engin bir deniz, geniş sahile yayılan
köpüklü dalgalar ve onların arasında sapsarı, deniz gözlü minicik bir kız… Bu güzel manzaranın dışında,
anımsayış nedenim bu engin denizin dalgacıklarına güvensizliğim olduğunu düşünüyorum.
Kardeşimse tüm yaşamı boyunca bu dalgalarla savaşma (baş etme) yolunu seçecek ve cesaretle karşı
koymaya çalışacaktı.
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Başarılı bir Kaymakam olan Dilaver Argun’un Erzincan valiliğine tayini çıkmıştı. Babamı da yanında
götürmek istiyordu (çok güvendiği). Nitekim birkaç sene sonra bu arzusunu yerine getirdi.
Dilaver Argun’dan sonra gelen kaymakamında iyi bir insan olduğunu, ancak içki içtiğinde karısına
şiddet uyguladığını söylemişti. Annem babamda herhalde Dilaver Argun kendisini aldırıncaya kadar
başka bir yere tayinini istedi. Komşu ilçe Akçaabat’a tayini çıktı. Biz Akçaabat’a gitmeden önce
anneannem Ayseli’yi Trabzon’a götürdü. Babam, annem ve ben deniz yoluyla, motorla Akçaabat’a
gidecektik. Annem gözyaşlarıyla eşyaları toplamış Ahmet amcamız eşyaları motora yüklemiş ve
babam hükümet konağından doğruca motora, eve uğramadan gelmişti. İşi her şeyin önünde gelirdi
babamın. Annemde yuvasının yükünü fedakarlıkla taşıyan akıllı bir kadındı. Gece yolculuğu
yapıyorduk. Mehtap vardı. Annemle babamın arasında öyle heyecanlıydım ki…
Küçük dalgacıkların ve motorun sesini dinleyerek mehtabın denizdeki ışık oyunlarını seyrederek,
denizin o güzel kokusunu içimize çekerek babamın motoruyla konuşmalarını ninni gibi dinleyerek
annemin kucağında uyuyakalmıştım. Denizle buluşmam böyle başlamıştı. Hayatım boyunca hem
mutluluğu bulduğum, hem gücüne ürkeklikle hayran olduğum denizler dünyasına böyle mehtaplı ve
gizemli bir gecede adım atmıştım. Mehtabın aksinin yakamozlar yarattığı gecenin sonunda…

Akçaabat’a varmıştık. Çocukluğumuzun güzel günlerinin geçtiği geleceğimizi yönlendirecek küçük
deneyimler yaşadığımız Akçaabat’a…
İlkokula başladığım, sokaklarında koştuğum oynadığım, bahçelerinde çeşitli meyvelerin tadını tattığım
güzel kasaba Akçaabat’a...
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TRABZON’DAN ERZİNCAN’A GİDİŞ
Babamın Erzincan’a tayini çıkmıştı. Ya Orhan Sami Güvenç, ya Dilaver Argün Erzincan’a vali
olduklarında babamı da istemişlerdi. Dürüst, çalışkan, görevini her şeyin üstünde tutan babamın
öğrenme aşkıyla kendini yenileyen, İngilizceyi, Almancayı kendi kendine öğrenen, gazeteci kimliğiyle
sesini başkent Ankara’ya kadar duyuran, hem de sessiz sedasız, gösterişsiz sadece yetenekleriyle…
Babam valilerin çok yararlı yardımcısı olacaktı.
Akçaabat’dan ayrılmak çok zordu. Yuvamızdı Akçaabat. Çok seviyorduk. Orada çok mutluyduk. Ama
geleceğimiz böyle yazılmıştı. Babam Erzincan’a gitti. Ayseli ile anneanneciğimi büyük dayım Remzi
Saka’nın yanına İstanbul’a… ben ve annem küçük dayımız Mehmet Saka’nın yanına Zonguldak’a gittik.
Bir süre kalacaktık. Okullarımız vardı. Ayseli ise İstanbul’da büyük dayım Remzi Saka’nın yanında
ilkokula başladı. Çok çalışkandı. Anneannemin desteği ona yetiyor o da anneanneme güç veriyordu.
Bense ilkokula erken başladığım için sene kaybımda olsa sorun yoktu. Ancak sene kaybetmeden yılı
tamamladım. Dayım Zonguldak’ın ufak bir madenci köyünde (Gelik’te) kimyagerlik yapıyordu. Maden
ocaklarına inerdi. Her maden ocağı kapısında dayımı merak eder. Ocağın giriş kapısında meraklı
bekleşen eş ve çocukları düşünür dayımın eve sağlıklı dönebilmesi için dualar ederdim. Gerlik kışın
çok ağır geçtiği bir beldeydi. Kar yağdığı zaman dağlar geçit vermez, insanlar kurtlardan kurtlarda
insanlardan korkardı. Madenci köyü cam beyaz örtüler altında kaybolurdu. Kış geceleri kurtların
sesiyle (ulumalarıyla) uyurduk. Kimse evden çıkamaz, çocuklar okula gidemezlerdi. Vahşi doğayı ve
ilkel koşullarda vahşi doğayla baş etmeye çalışan madencileri böyle tanıdım ben.
Belki de hayatları bir göçük altında bitecek olan madencileri başlarında baretleri kömür karası
yüzlerinde pırıl pırıl parlayan umut yüklü gözleri, evlatları için onların gelecekleri için kendilerini
harcamaya hazır cesur yürekli madencileri böyle tanıdım. Yaşamın bazen ne acımasız olabileceğini
böyle öğrendim. Geceleri madenciler başlarında baretleri yaktıkları fenerlerle karlar üzerinde ışıltılar
bırakarak maden ocaklarının kayalarında kaybolurlardı ve karlar altındaki belde esrarengiz bir
görüntüye sahip, büyülü, ürkütücü bir hale gelirdi bu yüksek dağların bir köşesindeki madenci köyü ve
maden ocaklarından çıkarttıkları simsiyah kömürler benim hayatı tanımam için bir yola çıkış olmuştu.
Maden işçilerinin geçim sıkıntılarını, maden ocaklarının can güvenliği olmadan ilkel yöntemlerle
çalıştırıldığını çocukluğumda kadınların dağlarda yankılanan ağlamalarıyla öğrendim ben… Fenerlerin
onları yaşam boyu aydınlatmalarını ne çok isterdim.
Gelik’te köy ilkokulu vardı. Okulumuzda 1-2-3 sınıflar bir arada 4-5 sınıflar bir arada ders görürlerdi.
Sadece 2-3 öğretmen vardı. Ağır kış şartlarında okula gidemezdik. İlk edebiyat merakım şiir yazmakla
başladı ve ilk şiirimi Gelik’te yazdım. Bahçede oturuyordum. Bahçeyi, çevreyi, evi bu yüzden
hatırlıyorum. Çok çok sevinmiştim. Anneme seslendiğimi hatırlıyorum. “Anne ben şiir yazdım.” 9
yaşındaydım. Dünyalar benim olmuştu. Güneş batarken, akşam ve yolculuk ve bu şiir ve hikaye yazma
merakım yıllarca sürecekti ve bir çok arkadaşım benden heveslenip şiir hatta masal yazmaya
başlayacaklar, imkanları onları iteleyecek kimisi yarım bırakacak, kimisi de kendi mesleğini yapmayıp
özendiği ama başarılı olup olamayacağı belli olmayan yazma işine devam edecek. İsim yapmaya
çalışacaklardı. Bense yaşamın benim geleceğimi planladığı gibi yoluma devam edecektim. Tanrıya
şükrederek.
Okulda dersler benim için çok kolaydı. Dersleri bırakıp işi yaramazlığı dökmüştüm. Teneffüslerde ve
okul çıkışlarında erkek çocuklarla taş atma yarışı yapardık. Koşu yapardık. Çocuklar bu gözü kara
kasaba kızını geçebilmek için birlik olup koşturup dururlardı. Hatta beni anneme, dayıma ve
öğretmenime şikayet etmişlerdi. Sonrada onlarla arkadaş olmuştum. Dağ yolları da bize alışmıştı
artık. Bir gün annem uzun saçlarımı örerken çığlık attı. Çok korkmuştum. Meğer başımda bit varmış.
Bitleri yok etmek için epey uğraştı anneciğim.

Çok sevdiğim Mehmet Dayım esprili, şakacı, fedakar bir insandı. Hayatı, parayı, pulu önemsemezdi.
Sevdiklerini mutlu etmek önemliydi onun için. Acaba diye düşünürdüm hep… Acaba Rus savaşında bir
süre esaret hayatı yaşamasının (yazdıklarının) etkisi varmıydı… hayatı önemsemeyişinde…
Bir gün benden istediği suyun bardağına ulaşamamıştım. Ayağının altına sigara kağıdı koy ulaşırsın
demişti de köşe bucak sigara kağıdı aramıştım. Karısını çok severdi. Ama bir gün lojmanımızın
penceresinde karlar altında ustaca gizlenmiş, kimin yazdığı belli olmayan bir mektup bulmuş ve gizlice
anne götürüp anneme okumuştum. Mektup yengeme yazılmıştı. Annemle ben o mektubu herkesten
sakladık. Mektuptan ne yengemin, ne dayımın (yengemin annesi dışında) hiçbir zaman haberleri
olmadı.
Bahar gelip de dağ çiçekleri açmaya, kuş cıvıltıları çevreye yayılmaya ve yağmur suları derelerde
çağıldamaya başlayınca bize de yol gözüktü. Annemle birlikte diğer dayımızın yanına kardeşimi ve
anneanneciğimi almaya gidecektik. Yolumuzun sonu Erzincan’dı. Annemle birlikte Zonguldak’tan
gemiye bindik. Kaptanlar gelişimizde olduğu gibi tanıdıktı. Trabzon liman müdürü, Kemal Saka
dayımın arkadaşıydı. Beni onlara emanet etmişlerdi. Çok afacandım. Devamlı kaptan köşkündeydim.
Ancak İstanbul Boğazına girişimiz pek kolay olmadı. Hava rüzgarlı deniz dalgalıydı. Ben kaptan
köşkünden, kaptan amcanın yanından ayrılmıyordum. Her şeyimi paylaştığım anneciğim kamarasında
beni merak edip duruyordu. İstanbul Boğazından heyecanlı bir girişle İstanbul’a vardık. Ben İstanbul’u
ilk kez görecektim. Annemse daha önce geldiği İstanbul’u, Heybeli adayı ve daha başka yerleri
biliyordu.
İlk kez geldiğim ve gördüğüm İstanbul… nüfusu o yıllarda herhalde 500 – 600 bine ulaşmamıştı. İlk kez
gördüğüm yerler, şaşkınlıklarım. Birkaç güne sığan ilk izlenimlerim. Ama hafızamda pek fazla iz
bırakmayan bir çok şey. Bu İstanbul’u ilk gördüğümde beni etkileyen unutamadığım tek bir anım var.
Remzi dayımın benim şiir yazdığıma inanmayışı. Dayımın beni evlerinin birinci katındaki yemek
odasına kapatıp hadi benim içinde bir şiir yaz deyişi… Çok değişik, yenir ortam yeni gelmişim, kapı
kapalı ve oda da tek başımayım. Odadaki güzel meşhur bir mobilyacıdan alınmış kakteli masanın ve
şık sandalyesinin yeri bugün gibi aklımda. 70 yıl önceydi. Oda da ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum.
Ama şiiri başarıyla tamamladığımı, sevgili dayımı ve evde bulunan herkesi çok şaşırttığımı bugün gibi
hatırlıyorum. Ayseli ilkokul birinci sınıfı Ankara’da başlayıp, İstanbul’da başarıyla tamamlamıştı.
Anneanneciğim sevgili torununu koynuna doldurduğu (sanki aç kalacakmış yada özenecekmiş gibi)
çeşitli meyvelerle besliyordu. Oysa dayımın, yengemin bizden esirgediği hiçbir şey yoktu. Sevgili
anneannem dayımların yanında kalmadı, kalamadı bizden ayrılarak Trabzon’a gitti. Annem, Ayseli ve
ben Erzincan yoluna koyulduk. Çok sevdiğimiz anneanneciğimizi dünya gözüyle bir daha
göremeyecektik ve onu çok özleyecektik. Onurlu anneannem çocuklarına yük olmamak, dert
olmamak için Trabzon’a dönmek istemişti. Kiracıların başında oturmak, kiraları zamanında toplamak
bir kısmıyla geçimini sağlamak bir kısmıyla bize yardımcı olmak istiyordu.
İleri yaşında anneannem o kalabalık ailenin kalan iki oğlundan birinin yanında yük olmak istememiş
Trabzon’daki evinin kirasıyla, kiracılarla uğraşarak hem geçimini sürdürmeye hem de bize yardımcı
olmaya çalışmıştı.
Ayseli Erzincan’daki tarlaları ilk gördüğünde “aaa burada deniz var yaşasın” diye sevinçle tarlaları
izlemişti. O tarlalar Ayseli’nin aralarında kaybolduğu, gelincik topladığı, papatya topladığı ekili
tarlalarda. Ekinlerin arasında onu kırmızı kurdelesini görerek bulurduk. Erzincan’a böyle alışmıştı
Ayseli. Gelinciklerle, papatyalarla... Büyük bir deprem geçirmişti Erzincan, büyük bir felaket yaşamıştı.
Bu yüzden evlerin hepsi tek katlı ve bitişik nizamdı. Hemen kaçabilecek gibi yapılmıştı. İlk gittiğimizde
bu adına pocuyan denilen portatif evlerde oturmuştuk. Özel idare evlerinde.

Sık sık elektrikler kesilirdi derslerimizi (ev ödevlerimizi) lamba ışığında yapardık. Sonra bu evlerden
taşındık. Evimiz bahçeli ve tek katlı güzel bir evdi. Geniş bir bahçesi ve bahçesinde şeftali, kayısı, erik
gibi meyve ağaçları bulunan eve… Ayseli ile en büyük eğlencemiz bisiklete binmekti. Ben
öğrenmiştim. Çok da sevmiştim. Ama Ayseli binemiyordu. Ona öğretinceye kadar epey uğraştım.
Defalarca düştük. Eve yara bere içinde geliyorduk. Bisiklet kiralık olduğu için zaman çabuk geçiyor,
paramız yetmiyordu. Nihayet Ayseli’de öğrendi ve biz tek bisiklete sırayla binmeye alıştık. Çocuklar
arkamızdan tango tango arkasından piyango diye bağırsalar da biz bisiklet sevdasına aldırmıyorduk.
Kendimizi onlara kabul ettirinceye kadar uğraştık. Sonunda bize yardımcı olmaya başladılar.
Okulumuzun spor yapılan alanı vardı. Salıncaklar, tahta jimnastik aletleri bize çok değişik geliyordu.
Ben 5. Sınıfta idim. Ayseli 2.sınıfta. öğretmenlerimiz bizi çok seviyorlardı. Müsamerelerde hep
başrollerdeydik. İnönü İlkokulunun yıldızları olmuştuk. Ben müsamerede okuduğum bir monoloğu
hatırlıyorum. “ Misafirler geç gitti bu gece evimizden. Bilmem ki ne istiyor elalem böyle bizden.” diye
başlayan izleyicileri epey güldüren monoloğu hala hatırlıyorum.
Ayseli ise halk oyunlarında, okul temsillerinde hep en öndeydi. Heidi çocuk oyununda İsviçreli bir kızı
canlandırıyordu. Keçisiyle ve dedesiyle Alp dağlarında yaşamını sürdüren bir küçük kızın hikayesiydi
bu. Erzincanlıların yüreğini burkuyor, kah neşeyle kah güldürerek izlettiriyordu. Ayseli’nin başarılı
oyunu Vali Orhan Sami Güvenç amcamızın bu müsamerenin ardından Ayseli’ye yorgunluğu geçsin
diye süt gönderişi hala aklımda. Herkesi şaşırtan bu örnek harekete kolay kolay hiçbir yerde
rastlanmazdı. Bende ise yine müzik hastalığı depreşmişti. İnönü İlkokulunda müzik öğretmeni vardı.
Galatasaray mezunu sonra konservatuvar okumuş çok yakışıklı bir genç adam bizim müzik hocamızdı.
Teneffüslerde, okul çıkışlarında piyano ile, ya da kemanla klasik batı müziği çalardı. Ben gider kapıdan
ya da pencerenin dışından onu dinlerdim. Bir gün beni fark etti ve kendisini dinlemem için izin verdi.
Dünyalar benim olmuştu. Rahat rahat müzik odasına girip bir kenarda sessiz sedasız oturur,
dakikalarca onu dinlerdim. Bugün bile hala düşünürüm. Bu genç adam Erzincan’daki bir ilkokulda tek
başına… Beethoven, Paganini çalıyordu neden? Acaba hangi neden onu buralara itmişti. Bana klasik
müziği sevdirmek için mi? Tanrının bir hediyesiydi bu bana yaşam yolunda.
Annem bizi o kadar güzel giydirirdi ki… geceler boyu uğraşır, çok değişik, şipşirin elbiseler dikip
yabancı dergilerden fırlamışçasına fistolu, fırfırlı elbiselerle herkesi şaşırtırdı. O modelleri nerelerden
bulduğunu kendi yaratıcılığını mı kullandığını hala düşünür ve şaşarım. Diktiği elbiseler, yaptığı örgüler
hala birçoğunu sakladığımız birer sanat eserleriydi. Annem el becerileri nedeniyle çok beğenip
hayranlıkla izleyen bir çevre edinmişti. Herkes annemin kısıtlı olanaklarla bize yaptığı elbiselerden,
ördüğü örgülerden örnek almaya çalışırdı. Hele bize yaptığı o güzel bebekler moda dergilerinden
fırlamışçasına güzeldi.
Erzincan bağlık, bahçelik yeşilliği bol bir beldeydi. Çok güzel ilçeleri vardı. İliç’de meyve ağaçları, erik
tarlalarıyla güzel bir ilçesiydi Erzincan’ın.
Babamın Erzincan ilindeki başarılı çalışmaları yönetimin dikkatini çekiyordu. Babam bir yandan
gazetecilik yapıyor. Başyazarı olduğu Erzincan’da yayınlanan gazetelerle adını Ankara’ya kadar
duyuruyordu. Devlet radyolarında makaleleri okunuyor, Erzincan için yaptığı dürüst ve başarı
çalışmalarla dikkat çekiyordu. Bu nedenler onu aranır ve eksikliği hissedilen bir devlet görevlisi
yapmıştı. Erzincan’ın İliç ilçesinde devletin çözmeye çalıştığı büyük bir sorunu vardı. İliç ilçesine gelen
bütün devlet görevlileri ilçe halkı tarafından kovalanıyor, hiçbir devlet görevlisi İliç ilçesinde
barınamıyordu. Nihayet babamı kaymakam vekili olarak İliç’e gönderme kararı alındı. Babam ilçeye
Ankara ve Erzincan üst düzey yöneticileri tarafından Erzincan’daki görevi uhdesinde kalarak, ve
kaymakam vekili olarak görevlendirildi. Annem İliç yerli halkının davranışlarından çekindiği için
babamla birlikte gitmemişti. Gitmesine bizim okullarımızda engel olmuştu. Babam görevine başladı.
Kasaba halkıyla, onların sorunlarıyla, devletle ilişkileriyle ilgilendi. Tarlalarıyla ve özel işleriyle ilgili

sorunlarını çözmeye çalıştı. Onlara yaklaşımı hep dostça ve arkadaşça oldu. Geceli gündüzlü çalıştı.
Sorunları alçak gönüllükle çözdü. Okullar tatil olunca annemle bizde babamın yanına gittik. Babam
köy kahvesinde hepsinin dertlerini dinleyip çözümler üretmişti. Sorunlarını çözmeye çalışmıştı.
Okullar tatil olup her şey normale dönmeye başlayınca bizde bu şirin ilçeye gittik. Kasabanın
çocuklarında bize arkadaşça davrandılar, yakınlık gösterdiler. Evimiz çok değişik tam bir köye eviydi.
Odaların toprak zeminleri, toprak sedirler, incir ağacı geçen odalar, toprak seranderler…
Annem kasabanın kadınlarını evimizde toplayıp onlara eldeki olanaklarla örgüler, el becerileri öğretti.
Çocuklarına rengarenk elbiseler yaptırdı. Onlardan da yöre yemeklerini öğrendi. Dut kurusunu, kayısı
kurularını onlarla paylaştık. Yeni doğan bir bebek için evimizde mevlit okuttuk. Köy çocukları ve çok iyi
arkadaş olmuştuk.
Babamın görevi ne kadar sürdü tam olarak hatırlamıyorum. Ama Erzincan’a dönüşümüz hala
gözümün önünde. Bütün ilçe halkı ellerinde eşlerinin yaptıkları çeşit çeşit ekmekler, tepsi tepsi
börekler, tatlılar, cevizli sucuklar, dut ve kayısı kuruları ile babamı uğurlamaya gelmişlerdi. Babam
getirdikleri hediyeleri, usulünce onları kırmadan ilçe halkına dağıttı. Bütün ilçe halkının babamı yolcu
edişini ellerini öpmeye çalışmasını unutamıyorum. Oysa annem İliç halkının babamın arkasından
teneke çaldığını görmesin diye daha önce gitmeyi planlamıştı. Hepimiz köy halkından gözlerimiz
dolarak ayrılmıştık. Babamı köyün erkekleri aralarına alarak ellerini öperek uğurluyorlar. Bense çocuk
aklımla önceki yöneticilerin arkalarından tenekeler çalınarak gönderilmelerine inanamıyordum.
Dürüstlüğü, alçak gönüllüğü değer bilen halkımızı ise çok uzun yıllar sonra sevgi ve saygıyla anıyorum,
yaşayan yaşamayan İliçlileri bugün ki dedelerini, ninelerini ve onların torunlarını saygı ve sevgiyle
anıyorum.
Erzincan’da güzel uyumlu bir sosyal çevremiz oluşmuştu. Annem ve vali amcamızın eşi diğer üst düzey
yöneticilerle ve yöneticilerin eşleriyle devamlı toplantılar yapar hem şehrin sosyal hayatını
etkileyecek etkinlikler düzenler, vali amcamızın yönetiminde tüm ailece Erzincan halkına yardımları
olurdu. Geziler düzenlemek, sosyal içerikli yardımlar toplamak için balolar düzenlenirdi. Vali
amcamızın ailesiyle annem ve babam belirli saygı çerçevesinde akraba gibi olmuşlardı. Cumhuriyet
bayramımız ve milli günlerimiz büyük bir coşkuyla kutlanır, büyük ve eşsiz kurtarıcımız Atatürk’ümüz
saygıyla ve sevgiyle anılırdı.
Vali amcamızın önderliğinde geziler yapardık. Ailece katıldığımız gezilerden birinde Girlevik şelalesine
gitmiştik. Gördüğüm manzarayı hiç unutamıyorum. Metrelerce yükseklikten buz gibi suları köpürte
köpürte akan şelalenin gürültüsü muhteşemdi. Biz çocukların sesi şelalenin sesini bastıramıyordu.
Oradaki eğlencemiz vali amcamızın düzenlediği kahkahalarla gülme yarışını hiç unutamıyorum. Vali
amcamız hepimize bugün bile sıkıntılı anlarımda beni gülümseten yaşamla ilgili basit bir ders vermişti.
Köpeğimiz vardı Bibi… onu çok severdik, aileden birisi gibiydi. Bembeyaz, siyah burunlu. Annemi adım
adım izler, annemin nerede olduğunu onu kapıda görerek anlardık ya da yumuşak bir ev sahibi ise eve
girer, saklanır annem kalkınca peşi sıra annemle birlikte ve gelirlerdi. Çok sadık bir köpekti. Bir gün
hastalandı. Hiç birimize derdini anlatamıyordu. Babam kudurduğundan şüpheleniyordu. Oysa aşısı
vardı. Annem kucağına aldı veterinere götürdü. Veteriner muayene ederken boğazına yapışmış bir
sülük gördü. Benim tahminim doğru çıkmıştı. Sülüğü aletleriyle aldı. Bibimiz veterinerin ellerini
yalıyor, annemin kucağına sıçrıyor, teşekkürlerin en anlamlısını önce anneme sonrada kendisini
kurtaran veterinere yapmaya çalışıyordu. Annem günlerce Bibi’nin önce ağlayışını sonrada sevincinin
etkisinden kurtulamadı. Çocukluğumuzu şenlendiren yavruları da oldu Bibi’nin…
Bahçemiz çok güzeldi. Sebzeler yetiştirirdik. Fasulyeler, salatalıklar, domatesler… bahçemizin yanında
gece gündüz suyu kesilmeyen devamlı akan çeşme vardı. Sulamayı oradan yapardık. Her bahçenin
sulama saati farklıydı. Sulama arkının yolunu çamurla kapatır ve sulama saatlerine mutlaka uyardı.

Geceleri su sesiyle ve kurbağaların sesiyle uyurduk. Ben su arkının yolunu açmaya bayılırdım. Sulama
saatimiz gelip te suyun yolunu açınca su bahçedeki bölümlere yayılmaya başlar, sebzeler suya
özlemlerini bu şekilde giderirlerdi. Geceleri Bibi bana eşlik ederdi. Bahçemizde doğal ortamda
yetiştirdiğimiz sebzelerin, meyvelerin, salatalıların, domateslerin tadını hiç unutamadım. Onları
dalından toplamakta ayrı bir zevkti. Komşu teyzemizin bahçesindeki kayısıların tadı ise bize başka
gelirdi. Bizim bahçemizdeki kayısılar bitmesin diye arada bir komşu teyzemizin bahçesinden
kopartırdık. Oda ayrı bir heyecandı. Çocukluk işte…
Bahçemizde bakıp büyüttüğümüz kuzularımızda vardı. Onlarla eğlenmek çok zevkliydi. Hele Ayseli
koşar, oynar, kuzulara isim takardı. (her tarafı bembeyaz, gözlerinin çevresi siyah olan) Biz kuzumuzun
adını Karagöz koymuştuk. Onu çok severdik. Kurban bayramı geldiğinde Karagözü kestirmek istedi
çevremizdekiler. Ama Ayseli ağlayıp duruyor, kestirmiyordu. Karagöz kurban edilmedi ama satıldı,
Ayseli o günden sonra hayatı boyunca kurban eti yemedi, yiyemedi.
Erzincan’da artık bize yetmemeye başlamış, babamın başka bir ile tayin zamanı gelmişti. Çevremiz ve
babamın kariyeri buna yeterliydi. Tanrı kaderimizi başka bir için düzenlemişti. Ayseli annemle Ankara
gitti ve anneciğim Ankara’da üst düzey yetkililerle babamın durumuna uygun bir vilayet için
görüşmeler yapmaya başladı. Bizim geleceğimiz için uğraşıp duruyordu. O yıllarda Erzincan’da lise
yoktu. Annemle Ayseli babamın başka bir ile tayinini beklerken ben babamla Erzincan’da yalnız
kaldım. Çevremizde çok sevdiğimiz bürokratlarda kalmamıştı.
Kader yine yolumuzu kesmişti. Bir başka gelecek için plan yapıyordu. Bu süre içinde babama yemekler
pişirdim. Alış verişleri ben yaptım. Şimdi hangi sebzeler olduğunu hatırlamıyorum. Manavlara
sorduğum, kitaplardan isimlerini öğrendiğim sebzeleri Erzincan’da bulamazdım. Burada yetişmiyor
derlerdi.
Bir gün babamın bir sözüne alınmıştım. Babamın yemeğini hazırlayarak bahçedeki ağaçlardan birine
çıktım. Rahat bir dal bulup oturdum. Mehtap vardı, güzel bir geceydi. Bahçedeki çeşmeden akan su
sesi geliyordu. Ortaokul müdürümüzde bitişik evde oturuyordu. Bibi ağacın dibinden hiç ayrılmayarak
beni bekliyordu. Babam her zamanki gibi kitaplarına, yazılarına dalmış beni unutmuştu. Saatler geçti.
İnat ettim ve ağaçta oturmaya devam ettim. Babamdan ses seda yoktu. Bibi ağacın altında ince sesler
çıkararak beni beklemeye devam ediyordu. Ağaçta kaç saat kaldığımı hatırlamıyorum. ( galiba 1 – 2
saat) sessiz sessizde ağlıyordum. Üşümüştüm, arayan olmayınca ağaçtan indim. Gürültü yapmadan
sessizce eve girdim ve yattım.
Babam kim bilir hangi yazıları yazıyor, hangi sosyal konuları irdeliyor, hangi toplumsal sorunlara
değiniyordu. Evet sosyal konulara değinen ve onların nedenlerini sonuçlarını yazan yalnız babam,
düşünense yalnız annem değildi. Bende onları irdelemeye, nedenlerini ve sonuçlarını bulmaya çalıyor,
kafa yazıyordum. Nedendi bu sorunlar? Yalnız bizim toplumumuzda mı vardı?
Benim için çok değişik ve bir çok şeye bir çok arkadaşımın sorunlarına hak ve haksızlık kavramlarına
kafa yazmaya başladığım, ahlaki konuları irdelemeye çalıştığım, kafa yazığım özel yıllardı bu yıllar…
beni çok seven bir çok arkadaşım vardı. Hepsinin dert ortağıydım. Onların sorunlarını dinler,
doğrularını yanlışlarını kafamda değerlendirmeye çalışırdım. Bu değerlendirmede ailemin çok rolü
vardı. Değer yargılarımın doğru olup olmadığına onları dinleyerek karar verirdim. Tanrının bize
bahşettiği her şeyin zaman zaman acısını, sıkıntısını çeksek de, bizim için ve ailem için etik olan
olayları içimize sindirerek kabul etmek zorundaydık. İyiliklere, güzelliklere böyle ulaşacaktık. Bazı
sosyal konuları sorgulamaya, hak ve haksızlıkları kavramlarına kafa yormaya… bundan böyle hayata
bakış açım nasıl olacaktı, irdeleyici mi? İsyankar mı ?

Karşılaştığım olaylardan ders almaya başladığım, olayları izlediğim yıllardı. Bu ara dönemde sanata,
kitaba, müziğe iyice gönül vermiştim. Klasik batı müziği ruhumu dinlendiriyor, tek başıma olduğum
zamanlar onları dinliyor, halk müziğine alaturka müziğe neşeli zamanlarımda eşlik ediyor, babamdan
öğrendiğim Viyana valslerini mızıkayla (ağız mızıkası) çalıyor, kitap okuyor, bahçeyle uğraşıyor, alış
veriş ve yemek yapıyor, günlerimi böyle geçiriyordum.
Annemle Ayseli Ankara’da 1 ay civarında kaldılar. Annem tayin işini Ankara’da üstü düzey yetkililerle
görüşerek halletmişti. Bundan babamın sicilinin (annemin akrabalık ilişkilerinin) önemli rolü vardı.
Ayrıca Erzincan’da lise olmayışının diğer nedenlerinde çok önemli rolü vardı.
Erzincan günlerimiz sona ermişti. Toplandık ve Erzincan’a yemyeşil güzel köylerine, komşularımıza,
arkadaşlarımıza veda ettik. Bibi’mizden güzel bahçeli evimizden, trenin arkasından koşan Bibi’den
(annemiz ve bizim) ayrılmamız zor oldu. Yeni bir yaşama başlayacaktık kim bilir kader yaşamımızı nasıl
planlayacaktı.
Tren düzenli sesler çıkararak bizi yaşantımızın yeni bir sayfasına ulaştırıyordu.
“Deniz’in şarkısı yalnız yükselen dalgalarla mı ahenk tutar? Düşen dalgalarla mı ahenk tutar? Düşen
dalgalarla türkü söylemez mi?” Rabindranath Tagore ( Meyve Zamanı)

AKŞAM
Güneş batıyorken
Gün bitmiş oluyor
Akşam sisi etrafı
Bulut gibi özlüyor
Herkes yorgun argın
Evlerine dönüyor
Karanlık arttıkça
Etraf sessizleşiyor
YAZ
Güneş güler yüzüyle
Göründü bize yine
Etrafa neşe saçtı
Kızla çocuklar oynaştı
Etrafı kamçılayan
O sert rüzgar nerede
Damla damla göl olup
O yağan yağmur nerede
Şimdi ise etrafta
Neşeli kuş sesleri
Yüzümüzü okşuyor
Bize neşe saçıyor

YOLCULUK
Ne hoş şeydir yolculuk
Fakat ayrılık olmasa
Acı kalplere dolmasa
Ne tatlı gelir insana
Sınıf: 4 Zonguldak
EVİMİZDE İŞ BÖLÜMÜ
Babam göz nuru döker
Yapar hükümet işi
Eve yiyecek taşır
Sevinç duyar üç kişi
Annem bizi okşar, sever
Hem de yapar ev işi
İyiliğin gölgesinde
Gülüşünün bir eşi
Kardeşim evcilik oynar
Derslerine çalışır
Her şeyini bana saklar
Her an beni düşünür
Ben dersime çalışır
Anneme yardım ederim
Bol bol kitaplar okur
Bilgimi genişletirim.

Erzincan
Muzaffer Bilgili

Küçük dalgacıklar sahil boyunca yayılıyor, rengarenk deniz kabuklarını incecik kumların üzerine
taşırken melodilerin en güzelini besteliyorlardı. Yavru balıklar pırıl pırıl denizde kıyılara kadar
gelip kumları eşeleyerek yiyecek arıyor, birbirlerini kovalıyorlardı. Kıyıda oturan genç kadın ufka
kadar masmavi uzanan denizi seyrederken huzur buluyordu. Biraz sonra dinlenme kampında iş
yorgunluğunu atmaya gelen şirket çalışanları bu güzel güne uyanacaklar, çocukların neşeli
sesleri her yanı saracak, ilk geldiklerinde denize uzaktan bakan , şalvar tipi giysilerle yüzmeye
çalışan bazı emekçilerin eşleri bu kez çağdaş giysilerle kendilerini denizin tuzlu sularına
bırakacaklar. ‘’ Ne güzel diye düşündü ‘’ genç kadın… Şirkete eser kazandırırken sosyalleşmeyi
ve çalışanların tatillerini rahat ve güzel bir ortamda , sıkıntıya düşmeden yapabilmelerini
düşünen ve sağlayan Genel Müdürlerini kutlamak geldi içinden… Dinlenme tesisinin yapılışını,
çekilen sıkıntıları hatırladı. Birçok ödül kazanmış bir mimarın yaptığı proje o kadar güzeldi ki ,
bitirildiğinde benzeri olmayan örnek bir dinlenme tesisi olacaktı. Ancak inşaat sırasında
sıkıntılar yaşanıyor, istihkaklar zamanında verildiği halde binalar zamanında bitirilemiyordu.
Çalışkan ve titiz Genel Müdürün kontrol mühendisinin işleri iyi izlememesinden , çok rahat
çalışmasından sıkıntısı vardı. Bir de onun seyahatlerini otobüsle yaptığı halde her defasında
taksi ücreti aldığını duyunca bir ekip oluşturup tüm hesapları kontrol ettirmeye karar verdi.
Ekipte muhasebe şef yardımcısı genç kadın , hukuk danışman yardımcısı avukat arkadaşı Yıldız
hanım vardı. Genç kadını şaşırtıcı bir ekipti bu orta kademe ekip… Bu işi yapacak daha üst
düzey deneyimli kişiler varken… Kendilerini fazla tanımadığını sandığı Genel Müdürün bu önemli
denetim görevini nasıl verdiğine gerçekten şaşırmıştı. Ancak Genel Müdürün genç kadına
daha öncede verdiği, sorumluluk yükleyen böyle bir görev vardı. Çocukluğundan beri şiirler
hikayeler yazan, yazdıkları dergilerde yayınlanan , ‘’Kadın Gazetesi’ ’isimli bir dergide sorumlu
yöneticilik de yapan genç kadın Türkiye radyolarının açtığı bir yarışmada çocuk oyunu dalında
birincilik ödülü kazanmıştı. Ödülünü almak üzere Ankara’ya davet edilmiş , genç kadın da
amirlerinden iki günlük izni sıkılarak istemişti. Birkaç gün sonra kendisini Genel Müdürün
çağırdığını söylediler. Genel Müdür onu kutladı, gidebileceğini söyledi , ancak bir şartı vardı.
Şirket o yıllarda teknolojide yenilik yapıyor , bilgisayar sistemine geçmeye çalışıyor , makineler
alınmış , fakat şirket geçiş döneminin zorluklarıyla bunalmış , fişler evraklar zamanında
muhasebeleşememiş , mizanlar zamanında çıkarılamıyor , olsa olsa metoduyla vergiler ödeniyor
,gecikme giderek artıyordu…. Genel Müdür muhasebede çalışan genç kadına tüm evrakların
Ankara’ya şirketin kurucusu olan devlet bankasına gönderilmesinin ve kayıtların orada
yapılmasının d üşünüldüğünü, evrakların sandıklar ( kutular ) içinde kendisiyle birlikte Trene
konulacağını ve bankada da girişler yapılırken denetlenmesi gerektiğini ve bu sorumluluğun da
kendisine verileceğini söyledi. Genç kadın şaşırmıştı. Ancak görev görevdi. Ödülünü de o
arada Ankara radyosunda yapılacak törenle alacaktı. Bir tarafta sevinç , bir tarafta büyük
sorumluluk… (İki günlük) iznin verilme koşulu buydu… Trene bindirildi ve yığınla belgenin
yüklendiği evrak kutularıyla birlikte Ankara’ya gitti. Banka belge girişlerinin yapılması için çok
sayıda elemanı görevlendirmişti. Genç kadın girişler yapılırken epey sıkıntı çekti. Konular
grevlilere yabancıydı ,sorulan soruları cevaplandırmaya, belgelerin ortada kalmamasına dikkat
etmeye çalıştı. Neyse ki çalışanlar mahcup ve sessiz yapısıyle onu sevmişlerdi. Bu arada
ödülünü de törenle alarak ve akşamları yayınlanan ‘’Bir Masalımız Var ‘’programı na çocuk
masalları yazması için Ankara Radyosu Çocuk Saati Bölümüyle sözleşme imzalayarak istanbul’a
,yine evraklarla birlikte, geri döndü. Genel Müdür kendisine teşekkür etti , sonra onu unuttu.
Daha önce olduğu gibi devamlı iş sorduğu iki- üç kişiyle iletişim kurmaya devam etti. Oysa
andığından hak etmedikleri ilaç paralarını almak için reçete düzenledikleri kuşkusu içindeydi.

‘’Ah diyordu ah , Genel Müdür keşke denetim yaptırsa… Bir gün üst kademe yöneticisi
olursam mutlak denetim departmanı kurarım. ‘’ ( Nitekim deneyimli bir yönetici olan Genel
Müdür uzun bir zaman sonra yeni bir sistemle bu sorunu engelledi. )
Genç kadının kendisini unuttu sandığı Genel Müdür işte yine ona sorumlu bir iş veriyordu.
Hukukçu arkadaşıyla birlikte , iki arkadaş tatil günleri ve akşam mesailerini de kapsamak üzere
yığınlarla belge arasında çalıştılar , notlar aldılar , Genel Müdürün sorduğu soruları yanıtladılar,
ve rapor hazırladılar…. Harıl harıl çalışırken bir gün masasına bir zarf konuldu. Genç Kadın
zarfın içinden çıkacak teşekkür mektubunu okumak üzere heyecanla zarfı açtı. O ne ???
Personel Müdürü şirkete bir gün ……. Dakika geç geldiği için uyarıyor ,tekrar edilmemesini
istiyordu..Şaşırdı , ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Öğlenleri ,kendileriyle kalmayıp
dışarıda sanat galerilerini , sergileri gezdiği için ,dışarı çıkmadığında da İngilizce çalıştığı için onu
eleştiren arkadaşları arasında onuru kırılmıştı. Şirketten ayrılacaktı. Zarfı aldı. Randevu falan
istemeden Genel Müdüre gitti. Hiçbir şey söylemeden yazıyı uzattı. İstemeden gözlerinden
yaşlar akıyordu. Genel Müdür ‘’ Hay Allah ‘’ dedi . Sen akşamları , c.tesi günleri gerektiğinde
Pazar günleri bile çalışıyorsun. Haksızlık olmuş …. ‘’ ve personel müdürüne telefon etti. Tabii
ki personel müdürü ayrıcalık yapamadığını sistemi işlettiğini falan söyledi. Oysa genç kadın
kimlerin ne zaman geldiklerini çok iyi biliyordu ama bir şey söyleyemedi. Genel Müdür ‘’ sen
sanatçı ruhlusun, yazılar yazıyorsun, sanatçılar hep böyle haksızlıklara uğrarlar. Bak sorumluluk
gerektiren işlerde hep seni hatırlıyorum ‘’ diyerek gönlünü aldı. Ancak bir süre sonra belirli
aralıklarla verilen ikramiyeyi aldığında ikramiyesinden geç kaldığı dakikalar kadar kesinti
yapıldığını gördü. Sağlık sandığına boyuna reçete getiren arkadaşları ise ikramiyelerini tam
hatta fazla almışlardı. Ne yapsaydı ?... İçine attı. İş yaşamından bir ders daha almıştı..
Gelecekte bu dersler öyle işine yarayacaktı ki ….Haksızlıkları önlemek için…..
Açıklarda neşeli hareketlerle atlayıp zıplayan Yunuslar geçmişin anılarına dalmış olan genç
kadını kendine getirmişti….…..Dinlenme Tesislerinde hareketlilik başlamış, güzel bir müzik
eşliğinde kahvaltı hazırlanıyor ,dinlenmeye gelenler güler yüzleriyle tesisin modern ve rahat
odalarından balkonlara, meyve ağaçları ve çiçeklerle süslü bahçeye yayılmaya başlıyorlardı.
Masmavi deniz sakin ,pırıl pırıl,.. Büyük balıklar küçük balıkları kovalıyorlar… Genç kadın
kendini pırıl pırıl sulara bırakıyor..Her aşamasında kendisinin de çok emek verdiği Tesisi
hayranlıkla seyrediyor ve Genel Müdürü şu anda yanında olmasa da ona tüm çalışanların
teşekkürlerini ve saygılarını sunuyor. İnsan denen varlığın bir makine olmayıp sosyal bir varlık
olduğunu unutanlara ders olsun bu tesis diye düşünüyor….İş yaşamı ona yine güzel bir ders
vermiştir. Muntazam kulaçlarla açıklara doğru tuzlu suların tadına vara vara yüzen şirket
çalışanı genç kadını hayat geleceğin sürprizlerine işte böyle hazırlıyor…..
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