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MÝSAFÝRMÝSAFÝR

MM evsim kýþtý. Uzun zamandýr güneþin sýcak-
lýðýný hissetmeyen kasabamýz karlar altýndaydý...

Buz gibi bir hava vardý dýþarýda. Daðlara kadar
uzanan bulutlarýn arasýndan süzülen güneþ ýþýnlarý,
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bir an kasabamýzýn bulunduðu ovayý aydýnlattý.
Nehir boyunca uzanan söðüt aðaçlarý rüzgârla sal-
lanýyor, dallara birikmiþ kar yýðýnlarý dökülüyordu.
Bu sýrada bir karga sürüsü de gürültüler çýkararak
evlerin üzerinden geçiyordu. 

Sokaklar sessiz ve sakindi. Evlerin saçaklarýndan
sarkan sivri buzlar sapasaðlamdý.

Vakit öðleyi çoktan geçmiþti. Artýk yavaþ yavaþ
ikindi oluyordu. Evimizin penceresinden etrafý sey-
rediyordum. Bir ara gökyüzündeki kara bulutlara
takýldý gözlerim. Tam bu sýrada güneþ bulutlarýn ar-
kasýnda kalýnca, hava birden kararýverdi. Donduru-
cu bir rüzgâr karlarý savuruyordu. Ýkindi ezaný
okunmaya baþladý. Üþümüþüm. Balkondan son bir
kez daha seyrettim nehir yataðýný. Odaya girdiðim-
de annem sobayý kontrol ediyordu:

– Ýçerisi soðumaya baþladý. Odun getireyim, de-
di.

Bir kedi gibi sobanýn kenarýna sokuldum. Du-
vara dayalý yastýða sýrtýmý verip, uyuklamaya baþ-
ladým. Ayaklarýmý gerip, göz kapaklarýmý hafifçe
araladým. Annem sakince dýþarý süzüldü. Tam tatlý
bir rüyaya dalacakken, ayak sesleriyle irkildim.
Ardýndan:
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– Aleykümselâm. Hoþ geldiniz, içeri geçin, de-
di annem.

Konuþulanlara kulak kabarttým. 

Annem:

– Üþümüþsünüz, ben de odun almaya gidiyor-
dum. Hemen getireyim. 
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Babam:

– Ben alýrým, sen bize sofra hazýrlayýver, dedi. 

Tanýmadýðým bir erkek sesi:

– Ben döneyim, yoksa otobüsü kaçýracaðým...
Sözünün devamýný getiremedi. 

– Olur mu Kâzým, onca yoldan geldiniz. Hem
ikindi ezaný daha yeni okundu. Namazý birlikte
kýlarýz. 

Babam sözünü bitirmeden aðlama sesi yükseldi.
Ýnce, titrek bir aðlama sesiydi bu... Yavaþça yerim-
den kalktým. Açýk kapýya dayandýðýmda annemle
birlikte küçük bir kýz mutfaða giriyordu. Kýz aðla-
masýna devam etti. Daha önce hiç görmediðim bir
adam kapýda, mahcup bir vaziyette gözyaþlarýnýn
arasýnda bana gülümsemeye çalýþarak: 

– Merhaba küçük bey, dedi.

Bir þey söylemeden iki yanýma sallandým. Uy-
kulu gözlerimle hafiften karþýlýk verdim:

– Hoþ geldiniz. 

Az sonra babam kucaðýnda odunlarla gözüktü: 

– Ýçeri geçsenize... Oðlum misafiri içeri davet
etsene! Bak dýþarýda üþüdük. 
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Onlar salona geçerken mutfaða yöneldim. Kýzýn
yazmasý çözülmüþ, yanaklarý aðlamaktan ýslan-
mýþtý. Hâlen hýçkýrýklarýný tutamýyordu. Annemin
vermiþ olduðu çanaðý, güçsüz elleriyle kavradý. Tep-
siye koyup ayakta bekledi. Annem sofra beziyle ek-
mek torbasýný kýza uzattý:

– Hadi Gülizar, bunlarý salona götürüver kýzým. 
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Gülizar’ýn bitmek üzere olan hýçkýrýklarý  bir an-
da artýverdi. Olduðu yere çöküp yeniden aðlamaya
baþladý. Ne olduðunu anlayamadan olanlarý seyre-
diyordum. Annem yere çömeldi. Ýki eliyle kýzýn çe-
nesinden tutup baþýný kaldýrdý. Yazmanýn bir ucuy-
la gözlerini sildi: 

– Aðlamayý býrak, bundan sonra burasý senin de
evin, diye teselli etmeye çalýþtý.

Evi mi? Bu da kim? Biraz kaþlarým çatýldý tabi.
Daha dikkatli baktým. Baþý önünde, yanýmdan ge-
çerken, bana çarptý. Neredeyse düþecektim. 

– Önüne baksana, diye sertçe söyleyiverdim.
Fakat o anda beni duyacak hâlde deðildi. 

Sebebini bilmediðim bir durumdan dolayý
aðlýyordu iþte... 

Babam kollarýný sývamýþ, semaverden sýcak su
alýyordu. Annem içeri girdi: 

– Sofrayý kuracaktým... 

Babam birden ayaða kalkarak:

– Önce namaz, dedi. Yemek biraz beklesin. 

Kâzým amca da kollarýný sývamýþ, babama ab-
dest alacak yeri soruyordu.
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Babam lâvaboyu gösterdi:

– Buyur Kâzým, suyu da ýlýþtýrdým.

Kâzým amca bana þöyle bir bakýp, babama:

– Senin oðlan da büyümüþ, dedi.

– Büyüdü ya, ikinci sýnýfa gidiyor. Okumayý da
söktü. Yakýnda daha güzel okuyacak inþaallah, de-
di.

Bu güzel sözler hoþuma gitmiþti. Kâzým amcay-
la gülüþtük. 

Annem seccadeleri sobanýn kýyýcýðýna serdi.
Kâzým amca bana:

– Haydi sen de abdest al. Birlikte kýlarýz, dedi. 

Ben çoraplarýmý çýkarmaya çalýþýrken, mutfak
kapýsýnýn aralýðýndan, içeride aðlayan Gülizar'ý
gördüm. Ýç geçire geçire aðlýyordu. Hâlâ ne oldu-
ðunu anlayamamýþtým. 

Namazdan sonra salona sessizlik hâkimdi. Ke-
derli bir havada yemeðe oturduk. Kâzým amca ve
kýzýnýn aðzýnda lokmalar büyüdükçe büyüdü. Ýkisi
de yemeðin bitmesini hiç istemiyor gibiydi. 

Annem siniyi kaldýrdý. Gülizar’la babasý sedire
oturdu. Uzun süre birbirine küs gibi baþlarý önünde
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beklediler. Bekleme arttýkça, Kâzým amcanýn gitme
vaktinin geldiðini anlýyordum. Kalkmak istiyor,
nedense bir türlü kalkamýyordu. 

– Eh, ben gideyim, otobüsü kaçýrmayayým, de-
di. 

Kýz, kendinden beklenmeyen bir çeviklikle,
yüzü hafifçe sakallý, babasýna sarýldý:

– Beni býrakma baba! Býrakma beni!

Durmadan feryat eden Gülizar, var gücüyle ba-
basýný sýkýca tutuyor, ondan ayrýlmak istemiyordu.
Babasýnýn dudaklarýndan anlaþýlmaz bir þeyler
döküldü: 

– Kýzým... 

Annem, kýzý incitmemeye dikkat ederek kolun-
dan tuttu ve yatak odasýna götürdü. Babam:

– Kâzým, sen hiç merak etme, kendi çocuðum
gibi bakacaðým ona.

Kâzým amca, sedire düþen fesini alýp baþýna ge-
çirdi. Sonra da kulaklarýný örtecek kadar aþaðý çek-
ti. Bir yandan da soðukla kurumuþ yanaklarýna
gözyaþlarý akýyordu Kâzým amcanýn. Bu hüzünlü
hâliyle babama yönelerek:
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– Ne yaparsýn, yoksulluk iþte... Kýþ da çok sert

geçiyor bu yýl. Biz kendimize bakamýyoruz doðru-

su... Anlayacaðýn ne yapacaðýmý þaþýrdým. Sonra

aklýma sen geldin. 

Bir an babamla göz göze geldiler. Kâzým amca

oldukça bitkin bir vaziyette:
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– Allah sizlerden razý olsun, dedi. 

Babam, biraz da kendini zorlayarak hafifçe te-
bessüm etti ve Kâzým amcanýn omzuna dokundu.
Baktým babamýn da yanaklarý ýslanmýþtý: 

– Dükkânda bana yardým eder. Seneye de oku-
la gönderirim inþaallah. 

Bunu duyunca Kâzým amcanýn gözleri birden
parýldadý, gözyaþlarýnýn arasýnda sevincini belli etti: 

– Sahi gönderir misin?

– Gönderirim tabi, ne gerekirse yaparýz Allah’ýn
izniyle. Hadi aðlamayý býrak, Gülizar artýk benim
de kýzým. 

– Okul yaþý da geçti. Hiç olmazsa burada okula
gider, bir þeyler öðrenir. Ben okuyamadým, bari
kýzým okusun, cahil kalmasýn.

Birlikte oturduklarý yerden kalktýlar. Sessizce
ayakkabýlýða çýktýk. Kâzým amca gürültü yapma-
maya çalýþýyor, söyleyeceklerini babama fýsýldýyor-
du. Köþedeki çantayý eline aldý ve:

– Bunda eþyalarý var, deyip babama verdi. Gazete
kâðýdýyla örtülü çantanýn bir ucundan oyuncak bebe-
ðin kolu sarkýyordu. Birkaç parçadan ibaret eþyalarýný
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salona götürdüm. Dýþarýda babamla Kâzým amcanýn
konuþmalarý devam ediyordu. Bu sýrada yatak
odasýndan da hafif hýçkýrýklar geliyordu. Ne yapa-
caðýmý þaþýrdým. Demir kapý sertçe kapandý, tok bir
ses içeri kadar duyulmuþtu. Az sonra yatak odasýnýn
kapýsý büyük bir gürültüyle açýldý: 

– Baba! Baba, beni býrakma lütfen! Beni de
götür baba!
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Annem kýzýn arkasýndan yetiþemedi. Salona
çýkarken babamla çarpýþtý. Babam Gülizar'ýn iki ko-
lundan saðlamca tuttu. O çýrpýnýyor, dýþarý çýkmak
istiyordu. Baþýný iki yana sallarken tokasý fýrladý,
saçlarý darma daðanýk oldu. Çýrpýnýþlarý yavaþlayan
Gülizar, çaresizlik içinde hýçkýrýklarýn arasýnda bo-
ðuldu kaldý. Babam yanýna çöktü. Þefkatle Güli-
zar’ýn gözlerine bakarak:

– Kýzým, aðlama. Bak ben de aðlayacaðým, de-
diyse de duymadý. Annem Gülizar'ý kolundan tutup
kaldýrdý. Ona sevgi dolu gözlerle bakýp yüzüne
düþen saçlarýný topladý ve: 

– Gel kýzým, elini yüzünü yýkayalým. Sonra da
biraz konuþuruz, dedi. 

Onlar lâvaboya giderken babam derin bir nefes
aldý. Uzun uzun bana baktý. Eliyle gözyaþlarýný sil-
di ve: 

– Gülizar bundan sonra bizimle kalacak. Sana
da ablalýk yapar, tamam mý, dedi. 
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KÖR OLASI KISKKÖR OLASI KISKANÇLIKANÇLIK

UU zun kýþ gecelerinden biri daha böylece baþ-
lamýþtý. Dýþarýsý ayazdý. Arada bir perdeyi açýnca,
dallarý yerlere kadar eðilen kupkuru erik aðacýný,
dutu, armutu görüyordum. Kýþýn þiddetli soðuðu
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ile gecenin zifirî karanlýðý bir araya gelmiþti. Bu
manzarayý görünce içimi bir korku kaplýyor ve hýzla
perdeyi kapatýp sýcak evimize dönüyordum. Ye-
mekten sonra babam bize masal anlattý. Gülizar ise
daha ilk akþamdan uyuyup kalmýþtý... 

Annem:

– Kýzý þimdilik Orhan'ýn odasýna yatýralým, de-
di.

Biraz uykum vardý, ama bu söz üzerine uykum
birden kaçýverdi:

– Benim odama mý?

Babam masalý býrakýp, anneme baktý. 

– Ýstemem, dedim. Odamý kimseye vermem! 

Aslýnda Gülizar çok iyi birine benziyordu. Fakat
her þeyime ortak olacaðýný düþündüðüm için, ondan
pek hoþlanmamýþtým. Annem benim sözlerim üze-
rine bir süre karar verememiþti. Babam:

– Bu akþamlýk yatsýn. Yarýn diðer odalardan bi-
rini hazýrlarýz, dedi. 

Annem benim için salona yatak serdi. O gece bir
türlü gözüme uyku girmedi. Geç saatlere kadar
olanlarý düþündüm. Bu kýz bizim eve niçin gelmiþti?

14 Güzel Davranýþ Hikâyeleri



Babasý onu bize niçin býrakmýþtý? 

Daha sonra öðrendiðime göre, benden bir yaþ
büyük olan Gülizar, meðer parasýzlýktan köyde
okuyamamýþ. Geçen yaz iki inek almýþlar. Biri
ölünce ne yapacaklarýný þaþýrmýþlar. Alacaklý gelip
kapýya dayanmýþ. Birkaç gün sonra da diðer ineði
alýp götürmüþler. Ne yapsýn Kâzým amca? Kýzýnýn
okumasýný çok istediði için, ondan ayrýlmayý göze
almýþ. Kasabaya geldiðinde babamýn dükkânýna
uðramýþ. Babam da "Bize getir, bizde kalsýn." de-
miþ. Babamla annem bu iþten memnunlar, ama ben
henüz karar veremedim.

Sabahleyin annemin telâþýyla uyandým. Odam-
dan çýkarken salona soðuk girdi. Pencere açýlmýþtý.
Uykulu gözlerle etrafýma bakýndým. Annem döþeði
balkona çýkarýyordu. Gülizar herhâlde hastaydý ki
daha ilk günden yataðý ýslatmýþtý. Annem alabildi-
ðine hoþgörülü bir eda ile onun elinden tutup ban-
yoya götürdü. 

Evden, anne-babasýndan ayrýlmasýnýn yanýna bu
olay da eklenince, Gülizar tamamen suskunlaþtý.
Benimle ne konuþuyor ne de oynuyordu. Yemekten
çabucak kalkýp odasýna gidiyor, bize hiç karýþmýyor-
du. Yaklaþýk iki ay evimizde âdeta bir yabancý gibi
yaþadý. 
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Kýþ bitmiþ, aðaçlar tomurcuklanmaya baþ-

lamýþtý. Bir sabah kalktýðýmda Gülizar'ý annemin

yanýnda buldum. Mutfaktaydýlar. Gülizar eline ta-

vayý aldý. Ocaðýn üstüne koydu. Yumurtalarý aynen

annemi taklit ederek kýrýyordu. Üstelik o ürkek ve

mahzun kýz gitmiþ, yerine yüzünde gülücükler

açan biri gelmiþti. Kapýya dayanýp onlarý seyrettim.
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Ýþlerine öyle dalmýþlardý ki kýskandým. Bu arada
Gülizar: 

– Okula gidecek miyim Ayþe teyze, diye sordu. 

Annem tabaklarý tepsiye koydu. Bir yandan da
cevap yetiþtiriyordu:

– Tabi gideceksin kýzým.

– Geç kalmadým mý?

– Geç kaldýn ama...

Annem elindeki bardakla ortada kalakaldý.
Nasýl devam edeceðini düþündü. Yaþýnýn geçtiðini,
þimdi üçüncü sýnýfta olmasý gerektiðini, babasýnýn
fakirliði yüzünden onu okula gönderemediðini an-
latacaktý, vazgeçti. Yeni yeni evimize ýsýnmaya
çalýþan Gülizar'ý tekrar üzmemek için annem lâfýný
biraz deðiþtirdi: 

– Bu sene geçti artýk. Seneye Orhan'la birlikte
gidersin.

Gülizar elini tavaya uzattý. Birden geri çekti. Eli
yanmýþtý, musluðu açýp soðuk suya tuttu. Aklý hâlâ
okuldaydý:

– Yaþým büyük diye almazlarsa... 

– O nasýl söz! Seni almayacaklar da kimi alacaklar? 
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Güneþ yenice camdan içeri vururken, Gülizar
çok huzurluydu. Ýçi umutla doluydu ve bu umut
onun yüzüne yansýmýþtý âdeta... Birdenbire anneme
döndü. Ýçten bir sesle:

– Ana be! Okula gitmeden önce okumayý öðre-
nemez miyim, deyiverdi. Bütün konuþulanlarý du-
yuyordum. Þaþýrdým, kýzdým, kýskandým... 

Annem ona bakýp kaldý. Gülizar hareketsiz,
aðzý açýk... O da bu sözleri nasýl söylediðinin þoku-
nu yaþýyordu. Bu kadar kýsa sürede anneme ýsýna-
caðýný tahmin etmemiþtim. 

Gülizar gayet mahzun bir çehreyle hafifçe
gülümsedi. Güneþ bir sabah ýlýklýðýyla saçlarýna vu-
ruyordu. Konuþurken biraz baþýný eðdi ve: 

– Köye mektup yazmak istiyorum da, dedi. 

Mutfaða serin bir bahar havasý girdi. Annem
gülümseyerek çömeldi. Gülizar'ýn yanaklarýna
düþmüþ iki damla gözyaþýný sildi ve: 

– Hemen baþlayalým. Orhan'ýn kitaplarýna baka
baka öðrenirsin, dedi. 

Gülizar'ýn sevinç çýðlýklarýný duymamak için
kapýyý çarpýp kaçtým. 

Arkamdan:
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– Kimdi o? Kapýyý çarpýp giden kimdi, diye
söylendi annem. Ardýndan gülüþmelerini duydum. 

Gülizar, köyden gelen ilk mektubu bana okut-
tu. Heceleyerek kelimeleri tamamlamaya çalýþýrken,
"Hadi caným!" diye sabýrsýzlanýyordu. Hop oturu-
yor, hop kalkýyor bir an önce bitirmemi bekliyordu.
Ben de bilerek aðýrdan alýyor ve bundan
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gizli bir haz duyuyordum. Dayanamayýp mektubu
yýrtarcasýna çekti: 

– Ver þunu! Ben de anama okuturum... 

O kapýya varmadan kýskançlýkla arkasýndan
baðýrdým:

– O senin annen deðil, benim annem!

Ben böyle deyince Gülizar’ýn eli kapý tok-
maðýnda kalakaldý. 

– Seni sevmiyorum. Sana okumayý öðretmeye-
ceðim, dedim. Yüzüm sinirden kýpkýrmýzý olmuþtu.
Yan gözle bana bakýp:

– Öðretmezsen öðretme! Yakýnda ben de öðre-

neceðim okumayý, diyerek bahçeye çýktý. 

Ona iyice kýzmýþtým. Çok çalýþmýþ ve annemin

yardýmlarýyla gerçekten de okumayý öðrenmiþti

Gülizar. Onun baþarýsýna sevineceðime, kardeþçe

sevincini paylaþacaðýma daha fazla kýskanmaya baþ-

lamýþtým.

Sonraki günlerin birinde postacý yine geldi.
Köyden Gülizar’a bir mektup gelmiþti. Mektubu
ben aldým. Ýçimde yanan intikam ateþini
söndürmek için, elime fýrsat geçmiþti. Arka bahçe-
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ye dolandým. Kimsenin görmeyeceði bir köþede

mektubu yýrtýp yere attým. Parçalarý bir kenara

yýðýp yaktým. Kâðýtlar tamamen yanmýþ, sadece

külleri kalmýþtý. Onlarý tam ayaðýmla ezerken:

– Pav! diye biri kulaðýmýn dibinde baðýrdý. Öyle

korkmuþum ki yerimden sýçradým. 
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– Korkuttum seni, diye baðýran Gülizar'la
karþýlaþtým. Yaptýklarýmdan Gülizar’ýn hiç haberi
yoktu. O beni bir kardeþ belliyor, benimle oynayýp
þakalaþmak istiyordu. Korkuyla birlikte suçluluk
duygularým birbirine karýþtý. Dilim tutuldu.
Þaþkýnlýðým geçmeden o kaçmaya baþladý. Ben de
numaradan onu kovaladým. Suçüstü yakalan-
madýðýma içten içe pek sevinmiþtim. Fakat bir yan-
dan da içime garip bir sýkýntý çökmüþtü. Hem de
nasýl?

*  *  *



BÝSÝKLETBÝSÝKLET

BBu sabah annem önlüðümü giydirirken se-
vinçliydim. Yaz mevsimi yaklaþýyordu. Yakýnda
okullar tatil olacaktý. Artýk okuma yazmayý çok iyi
beceriyordum. Derslerim oldukça iyiydi. Babamýn
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alacaðý bisikletle gezeceðim günlerin hayalini kuru-
yordum. Þimdiden bisikletimi sürdüreceðim arka-
daþlarýmý sýraya dizmiþtim. Elimde küçük bir liste,
her gün kontrol ediyordum. Ama bu umutlarým
kýsa sürdü.

Bir akþam babam eve geç geldi. Onu bahçe
kapýsýnda karþýladým. Babam gayet ciddî ve sertti.
Söylediklerimi dinlemeden eve girdi. Arkasýndan
bakakaldým. Caný çok sýkkýndý besbelli. Yemekten
sonra bisikleti ne zaman alacaðýný sordum. Beni
tersledi:

– Ne bisikleti? Bisiklet alacak para falan yok,
dedi. Sonra da yerinden kalkýp dýþarý çýktý. Ev ses-
sizliðe gömüldü. Gülizar sedirde bizi seyrediyordu.
Ne olduðunu anlayamamýþtým. Annem beni ku-
caðýna aldý: 

– Bak oðlum, babanýn borcu artmýþ. Þehirden
yüklüce bir mal almýþ. Ama satamamýþ, aldýklarý
elinde kalmýþ. 

– ...

Daha sonra annem þefkatle beni baðrýna çekip
saçlarýmý okþadý: 

– Hem seneye Gülizar ablan da okula baþlayacak.
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Masraflarýmýz artacak. Olmazsa senin bisikleti gele-
cek yýl alýrýz. Tamam mý benim akýllý oðlum?

– Gelmeseymiþ o zaman!

Annem, bu kez de sevecen elleriyle yüzümü tu-
tup sordu: 

– Kim gelmeseymiþ?

Yavaþça baþýmý pencereden tarafa çevirdim.
Lâmbanýn ýþýðý altýnda gözleri parýldayan Gülizar'a
baktým ve: 

– O, evimize gelmeseydi babam bana bisiklet
alýrdý, dedim. 

Gülizar, kederli bir þekilde yerinden kalkýp
odasýna doðru yürüdü. Annem çok üzülmüþtü.
Kýzgýn bir tavýrla:

– O nasýl söz? Ablan iþlerimize yardým ediyor. 

– Bana ne, bana ne, deyip kucaðýndan indim.
Babam sýkýntýlý bir þekilde kapýyý açýnca, konuþma-
mýz kesildi:

– Ben Hasan aðaya kadar gideceðim, dedi.

Annem kapýya çýktý. Fýsýltýlar hâlinde konuþtu-
lar. Ne dediklerini duyamadým. Ama bana göre bu
kýz evimize uðursuzluk, bereketsizlik getirmiþti.
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Çünkü artýk bisiklet alamayacaktýk. Çantamdan,

yaptýðým listeyi çýkardým ve öfkeyle yýrtýp attým.

Salonda Gülizar'la karþýlaþtým:

– Senin yüzünden arkadaþlarýma rezil olacaðým!

Oysa ben listemi bile yapmýþtým, dedim. Arkasýna

bile bakmadan yanýmdan kaçtý. 

26 Güzel Davranýþ Hikâyeleri



27Mektup

Ertesi gün babam erkenden iþ yerine gitti.
Öðlene doðru evde tek baþýma kalmýþtým. Yatak
odasýna girdiðimde masanýn üstünde küçük bir
çanta duruyordu. Çantayý açtým, içinde bir tomar
para vardý. Gözlerim dört açýldý. Demek bunlar be-
nim bisikletimin paralarýydý. Tomarý çýkarýnca para-
lar masanýn üzerine saçýldý. Birazý da yere döküldü.
Eðilip onlarý toplarken aklýma bin türlü þey geldi.
Madem babam bana bisiklet almayacak. Þunlardan
birkaç tanesini alsam da dondurmacýya gitsem.
Dondurma alýp afiyetle yesem, hem de arkadaþ-
larýma ýsmarlasam ne güzel olurdu. Böylece onlar
da beni affederdi.

Karýþýk þekilde paralarý çantaya yerleþtirdim.
Birkaç tanesini de cebime koydum. Tam evden
çýkacaktým ki geri döndüm. Zihnim iyice
karýþmýþtý. Ya çantadan para aldýðým anlaþýlýrsa...
Para tomarýný düzeltmeye çalýþtým, ama yine de bel-
li olabilirdi. Bunlarý düþünürken kafamda þimþekler
çaktý. Birkaç tane daha para alýp doðru Gülizar'ýn
odasýna girdim. Çantasýný yataðýn altýndan çýkarýp
paralarý içine koydum. 

Kendimi alelâcele sokaða attýðýmda hâlâ kor-
kum geçmemiþti.



POSTPOSTACI VE SIRLI YACI VE SIRLI YOLCULOLCULUKUK

ÖÖðleden sonra eve döndüm. Sokaða girdi-
ðimde postacý bizim evden çýktý. "Eyvah, kaçýrdým!"
diye hayýflandým. Bu sýcak havada postacý aðýr aksak
adýmlarla gözden kayboldu. Bahçeye girdiðimde
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oldukça dalgýndým. Gürültüyle biri bana doðru ko-
þuyordu. Bu gelen Gülizar'dý. “Acaba yaptýðýmý
öðrendi mi?” diye endiþelendim. Hiçbir þey söyle-
meden, aðlayarak sokakta kayboldu. Merakla ar-
kasýndan seslendim:

– Nereye gidiyorsun? 

Beni duymadý bile.

– Nereye gidersen git! Umurumda deðil, diye
baðýrdým arkasýndan. 

Gülizar'ýn paralarý alýp kaçmasýndan endiþelen-
dim. Hemen yatak odasýna girdim. 

Etrafa biraz daha dikkatli bakýnca babamýn eve
uðradýðýný anladým. Demek ki babam paralarý alýp
gitmiþti. 

Rahatlamýþ olarak tekrar bahçeye çýktým. Ben
salýncaktayken annem geldi: 

– Gülizar'ý gördün mü?

– Sokaða çýktý.

– Çaðýrýr mýsýn? 

– Ne yapacaksýn anne?

– Birlikte kitap okuyacaktýk. 
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– Peki, dedim. Salýncaktan inip, bir müddet so-

kakta onu aradým. Mahallenin bir baþýndan okula

kadar olan yeri dolaþtým, bulamadým. Bakkal Mus-

tafa amcaya sordum, görmediðini söyledi. 

Eve döndüðümde babamla karþýlaþtým. Gözleri

bir noktaya takýlmýþ, kendi kendine söyleniyordu:
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– Allah Allah! Kim alýr, çantamdan bu parayý,
kim alabilir? 

Annemin aðlamaklý sesini duyunca, aklým baþý-
ma geldi. Babam:

– Ben bu parayý borcumu ödemek için borç
aldým. Teslim etmeye gittiðimde, alacaklý “Bu para
eksik.” demesin mi. Kan beynime çýktý. Ben ne ya-
parým þimdi? Nereden bulurum parayý?

Annem yine aðlamaklý:

– Bilmiyorum bey. Ben evde yoktum. Nerden
bileyim?

Yavaþça kapýyý açtým. Bu sýrada babam:

– Abdest alayým. Yoksa çýldýracaðým, diyerek
yanýmýzdan ayrýldý. 

Annem beni görünce heyecanlandý ve ayaða
kalktý. Gülizar’ýn nerede olduðunu sordu.

– Bulamadým. Hiç kimse de görmemiþ, dedim.

Bu sýrada annemi çok mahzun ve bitkin gör-
müþtüm:

– Ne oldu anne çok üzüntülüsün?

Annem yüzüme manalý manalý bakarak: 
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– Babanýn parasý eksik çýkmýþ, dedi.

Nasýl oldu bilmiyorum bir an söyleyiverdim:

– Gülizar almýþ olmasýn!

Bir süre sessizlik oldu. Annem babama, babam

anneme baktý. 

– Þunun odasýna bir bakalým, dedi babam. 

Annem, küçük odayý araþtýrýp karýþtýran baba-

ma, sertçe söylendi:

– O yapmaz bunu! 

Sonra bakýþlarýný bana dikti. Babam yataðýn

kýyýsýndaki çantayý aldý. Gazete kâðýtlarýný

karýþtýrýnca üç-dört tane kâðýt para gözüktü. Anne-

me baktým yüzü bembeyaz oluverdi. O hâlâ Güli-

zar'ýn böyle bir þey yapacaðýna inanmýyordu. 

Artýk olanlar olmuþtu. Þeytana uyup hem

hýrsýzlýk yapmýþ hem de Gülizar'a iftira atmýþtým. 

Tam bu sýrada ikindi ezaný da okunmaya baþ-

ladý. Babam biraz olsun yatýþmýþtý. Ceketini giyer-

ken: 

– Camiye çýkýyorum, dedi.
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Bu sýrada beni gördü: 

– Gülizar nerde?

Suçluluk duygusu içinde cevap veremedim.
Öylece susup kaldým. Annem araya girerek beni ra-
hatlattý:

– Birazdan gelir.
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– Gelsin gelsin de þu paralara ne yaptýðýný öðre-
niriz, dedi. 

Annem yataðýn baþ ucunda açýlmýþ bir mektup
zarfý buldu. Elinde evirip çevirdi. Üzerinde Güli-
zar’ýn adý yazýlýydý fakat içi boþtu. Herhâlde Güli-
zar’a bir mektup daha gelmiþti. Yine de o an pek bir
þey anlayamadýk. Bir an önce Gülizar'ýn gelmesini
bekledik. Gelince ne olacaktý ki?

Gülizar akþam gelmedi. Babam garaja gitti.
Döndüðünde onun köye kaçtýðýný öðrendik. “Parasý
falan da yoktu. Paralarý o deðil, ben çalmýþtým. Bu
durumda Gülizar köye nasýl gitti acaba?” diye
düþünmeye baþladým bir an. Sonra da köye giden
dolmuþçuya “Beni anneme babama götürün!” de-
miþ, o da Gülizarý kýrmamýþtýr, diye geçti aklýmdan.
Öyle ya da böyle Gülizar evimizden ayrýlmýþtý. Sýrf
benim attýðým bir iftira yüzünden, annem ve ba-
bam Gülizar’ýn hýrsýzlýk yaparak evden kaçtýðýný
sanýyorlardý. Oysa bu masum kýzýn niçin birdenbire
evi terkettiðini henüz anlayamamýþtým. Neydi bu
sýrlý yolculuðun sebebi? Yoksa postacý, Gülizar’a
mühim bir haber mi getirmiþti?

Ýçimi bir sýkýntý kapladý. Akþamýn ka-
ranlýðýndan üzerime gölgeler geliyor, âdeta bana
çýðlýklar atýyordu. Suçluydum. Bir türlü doðruyu
söyleyemedim. Annemle babam bahçede geç vakte
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kadar oturdular. Bense uyumak için kendimi ne ka-
dar zorladýmsa da baþaramadým. Saða sola dönüyor,
bir türlü uyuyamýyordum. Sýkýntýyla atletim terden
su oluyordu. Ýçimi bir piþmanlýk ateþi sarýyor, vic-
danýmdan gelen ses “Bunu yapmamalýydýn!” diyor-
du. Yataktan kalkýyor, bahçeye çýkýp olanlarý anlat-
mak istiyorum. Kapýya varýnca korkuyla karýþýk bir
duygu beni vazgeçiriyordu. Bir ara kapýyý araladým.
Babam sarý lâmbanýn ýþýðý altýna oturmuþ annemle
konuþuyordu: 

– Hiç anlamadým. Gülizar böyle bir þeyi nasýl
yapar?

Annem, sanki öz evlâdýný kaybetmiþ kadar ke-
derliydi:

– Ben de anlamadým, ama yapmýþ bir kere...

"Hayýr o suçlu deðil, ben yaptým! Ben yaptým!"
diye baðýrmak geldi içimden... Yapamadým... Ba-
bam ayaða kalktý ve:

– Geç oldu yatalým, dedi.

Annem:

– Yarýn köy dolmuþuna soruver. Sað salim köye
varmýþ mý bakalým?

Babamýn kýzgýnlýðý geçmiþ, olanlara o da çok
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üzülmüþtü: 

– Peki sorarým, dedi.

Beni görmesinler diye odama döndüm. Babam
köy dolmuþlarýna sordu mu bilmem, ama ben ye-
meden içmeden kesildim. Günlerce yalnýz baþýma
dolaþtým. Sanki içimde bir ateþ yanýyor, alevler
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bütün vücudumu sarýyor gibiydi. Arkadaþlarýmýn
ýsrarýna raðmen onlarla oynayamadým. Yaptýklarýmý
kimseye de anlatamadým. Günler, haftalar böyle
geçip gitti. Gülizar'a iftira attýðým günden sonra
huzurum kalmamýþtý. Hiçbir þey beni mutlu edemi-
yordu. Doðru dürüst gülemiyor, þakalaþamýyor-
dum. Ýçimde tarif edemediðim bir burukluk vardý.



ÝTÝRAFÝTÝRAF

BB ir süre sonra, bizim evde Gülizar meselesi

unutulmuþtu. Kimse ondan bahsetmiyordu artýk.

Derken bir sabah erken vakitte kapýmýz çalýndý. Bah-

çedeki güllerin, çiçeklerin kokusu açýk pencereden
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içeriye doluyordu. Kapýyý açtýðýmda korkudan
baðýrmýþým. Annem telâþla odadan çýktý:

– Ne oldu Orhan?

Biraz kendimi toparladým ve:

– Gülizar'ýn babasý, diyebildim. Babam traþ ol-
muþ, güzel kokular arasýnda yanýmýza geldi. An-
nem:

– Kâzým gelmiþ. 

– Kâzým mý? Niye ki?

Annemle babam misafiri karþýlamaya çýktýlar.
Kâzým amca ezile büzüle:

– Kusura bakmayýn, Gülizar'ý getirdim, dedi. 

Babam bir þey söylemedi. Elini Kâzým amcanýn
omzuna koyup: 

– Gel þöyle bahçede oturalým, dedi. 

Birlikte bahçedeki tahta sandalyelere oturdular.
Babam yan gözle anneme baktý. Gözlerim Gülizar'ý
aradý. Erik aðacýnýn altýnda, elinde küçük bir boh-
çayla, baþýný önüne eðmiþ öylece bekliyordu.

Babamla Kâzým amca bahçede konuþmaya baþ-
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ladýlar. Belli ki çalýnan para hakkýnda konuþuyorlardý.
Babam konuþtukça Kâzým amcanýn yüzü þekilden
þekle giriyor, dönüp kýzýna bakýyordu. Biraz sonra
Kâzým amca babamýn yanýndan ayrýldý. Kýzýna doð-
ru gidecekti, ayaklarý onu götürmedi, titrediðini
fark ettim. Demek babam Gülizar'ý istemedi.
Gözlerim doldu, boðazýma bir þeylerin takýldýðýný
hissettim. 

Kâzým amca kýzýnýn elinden bohçayý aldý. Olan-
lardan habersiz, Gülizar'ýn kuþ yüreði kim bilir ne-
ler çekiyordu? Yan yan bize baktý. Annemin ördüðü
oyalý yazmasýnýn uçlarýndan saçlarý dýþarý taþmýþtý.
Yanýk, esmerleþmiþ yüzünü bir hüzün kapladý. Bir
þey söyleyecekti, söyleyemedi. Bunu anladým. Du-
daklarý kýpýrdýyor, baðýrmak istiyor ama...

Bahçe kapýsýnda durdular. Kâzým amca süklüm
püklüm bize doðru geldi. Ýçeri girecek olan babam
geri döndü. Annem ve ben kapýnýn önünde bekli-
yorduk. Sýcak yaz günlerinden birinin baþlayacaðý
serin bir yaz sabahýydý. Kâzým amca aðlamaklý bir
sesle babama:

– Mustafa, onu hoþ gör, yapmýþ bir kere, çocuk
iþte, dedi. Sonra durdu ve gözlerinden damlalar
dökülmeye baþladý. Tekrar babama bakarak: 
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– Affediverseniz...

Cebinden çýkardýðý mendille gözlerini sildi.

Gülizar, hiçbir þeyden habersiz sokakta bekliyordu.

Kâzým amca: 

– Ben artýk Gülizar'a bakamam. Geçen hafta

anasý vefat etti. 

41Mektup



...

Bu son kelimeler bir taþ gibi yüreðime düþtü.

Gözyaþlarýmý tutamadým. Artýk dayanacak gücüm

kalmadý. Hýçkýra hýçkýra aðlýyordum. Ben ona ifti-

ra atarken, o annesini kaybetmiþti. Þaþkýn bakýþlar
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arasýnda bir yandan Gülizar ablama koþuyor bir

yandan da baðýrýyordum:

– Abla, ablacýðým affet beni!

Ýlk defa ona abla diyor ve ekliyordum: 

– Bir daha hiç üzmeyeceðim seni caným ablam.

Böylece boþ mektup zarfýnýn sýrrýný da öðrendik.

Meðer köyden gelen haberde annesinin hasta oldu-

ðu yazýlýymýþ. Dayanamayýp o gün köye gitmiþ.

Oysa ben ona neler yapmýþtým. Hem aðladým hem

de bütün yaptýklarýmý bir bir anlattým. Bütün ko-

nuþtuklarýmý hayret ve þaþkýnlýk içinde dinlediler.

Birlikte içeri girip yemek yedik, çay içtik. Baþta

Gülizar olmak üzere bütün büyüklerim beni

hoþgörüyle karþýladý ve affetti.

Babam, geç de olsa doðruyu söylemenin

Allah’ýn sevdiði güzel bir davranýþ olduðunu

hatýrlatarak önce beni teselli etti. “Demek seni

ihmal etmiþim, sana güzel örnek olamamýþým.

Aslýnda bütün suç bende...” diyerek sýk sýk kendini

suçladý ve herkesten özür diledi. Ýþin en güzel yaný
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o gün herkes herkesi affetmiþ, kalpler apayrý bir

huzura kavuþmuþtu. Belki de bu iç huzur ve mutlu-

luk, Allah’ýn da bizi affettiðinin bir iþareti miydi,

bilemiyorum.

Kýsa bir sessizlikten sonra babam, kul hakkýný

çiðnemenin, yalan ve iftiranýn çirkinliðini uzun

uzun açýkladý. Kýskançlýðýn kötü sonuçlarýyla ilgili

ibretli hikâyeler anlattý. Bunlar arasýnda en çok il-

gimi çeken, Kur’ân-ý Kerîm’de geçen Hazreti Yusuf

Peygamberin kýssasý olmuþtu.

*  *  *

Gülizar’la gerçek anlamda kardeþliðimizin te-

melleri iþte o günlerde atýlmýþtý. Ailece onlarýn

köyüne gitmiþ, annesinin kabrini birlikte ziyaret et-

miþtik. Babam Yâsin sûresini okurken, Gülizar’ýn

hýçkýra hýçkýra aðladýðýný þimdiki gibi hatýrlýyorum.

Onunla birlikte ben de aðlamýþ, acýsýný paylaþmaya

çalýþmýþtým. 

Babam:
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– Senin annen çok iyi bir insandý. Ýnþallah cen-

nette annene kavuþur, bir daha da hiç ayrýlmazsýn,

diye Gülizar’ý teselli etmiþti.

Uzun süre birlikte okula gidip geldik. Daha

sonra Gülizar’ýn babasý ve kardeþleri de bizim 
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kasabaya taþýndýlar. Anne hasretiyle yanýp tutuþan

Gülizar, böylece en azýndan babasý ve kardeþleriyle

birlikte olmakla teselli buldu.

Þimdi Gülizar Ablam da ben de güzel Anado-
lu’muzun ayrý köþelerinde bir çeþit bahçývanlýk



yapýyoruz. Nice Gülizarlarý, Orhanlarý yetiþtirip
mutlu geleceðe hazýrlamak için ikimiz de öðret-
menliði seçtik.
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SÖZLÜK

alelacele : Çok acele ederek, çarçabuk

bereket : bolluk, gürlük

bohça : Ýçine çamaþýr, elbise gibi þeyler koyup sarmaya yarayan
dört köþe kumaþ

çehre : yüz, surat, sima

hayýflanmak : Acýnmak, üzülmek, yerinmek, esef etmek

ibret : 1. Yaþanan, okunan ya da dinlenen bir olaydan alýnmasý
gereken ders, çýkarýlacak sonuç.

2. Yanlýþ ve kötü davranýþlardan sakýnmayý saðlayan olgu veya bu
olgulardan çýkarýlan sonuç

irkilmek : Ürkerek geri çekilir gibi olmak, þaþýrýp duraklamak

iftira : Bir insana yapmadýðý bir suçu yüklemek, kara çalmak

kederli : Çok üzüntülü, derin üzüntüler ve acýlar içinde olan

kýssa : ibretli hikâye, fýkra

kýssadan hisse çýkarmak : Anlatýlan bir olaydan ders almak

kulak kabartmak : Belli etmemeye çalýþarak dinlemek

mahzun : Üzgün, üzüntülü, kederli

masum : Suçsuz, günahsýz

mühim : çok önemli, ehemmiyetli 

nehir : büyük ýrmak, akarsularýn en büyüðü
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seccade : Bir kiþinin üzerinde namaz kýlabileceði halý ya da
kumaþtan yaygý

sedir : Üzerine oturulan, ancak kol  koyacak bir yeri olmayan,
üstü minderli ve yastýklý olabilen uzunca bir oturak

semaver : Özellikle çay demlemekte kullanýlan, yakacak ocaðý
kendi içinde bulunan, bakýr, alüminyum gibi metalden yapýlmýþ
musluklu  kap. (Elektrikli türleri de vardýr.)

sini : Üzerinde yemek yenen büyük tepsi

süklüm püklüm : Suç iþlemiþ gibi utanç veya korku içinde,
büzülerek durmak

þefkat : Karþýlýksýz sevgi, (Bir annenin yavrusuna hiçbir karþýlýk
beklemeksizin sevgi göstermesi

yazma : Üzeri desenli, bazen kenarlarý oyalý ve süslü olan
baþörtüsü 

zifiri karanlýk : Çok karanlýk, göz gözü görmeyecek ölçüde kap-
karanlýk


	MEKTUP Muştu Güzel Davranış Hikâyeleri
	İÇİNDEKİLER
	MİSAFİR
	KÖR OLASI KISKANÇLIK
	BİSİKLET
	POSTACI VE SIRLI YOLCULUK
	İTİRAF
	SÖZLÜK

