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Destina Berfin Sever
“Yıllar Sonra” öyküsü
8. sınıf öğrencisi
İzmir, Yöneliş Koleji

“Aslında öykümü yazmaya anne ve babamın sayesinde 
başladım. Ailemden sonra ise Türkçe öğretmenim sevgili İpek 
Sözer Gürsoy bana yarışmaya katılmamda destek olan önemli 
kişilerden birisiydi. Okuldaki derslerimin yoğunluğundan ve 
sene sonunda girmem gereken sınavdan dolayı yarışmaya 
katılmak gibi de bir düşüncem yoktu. Kalemi elime alıp ilk 
cümleyi yazmaya başladığımda öykümün geleceği hakkında 
en ufak bir fikre bile sahip değildim. Ama yazmaya başladıkça 
sözcükler hayalimdeki karakterlerle birleşip cümlelere ve 
paragraflara dönüştüler ve en son cümleyi yazdıktan sonra 
üç aylık bir süreç içerisinde yazdığım öykümün bitmesine 
gerçekten üzülmüştüm. Ama yarışmada başarılı olabileceğim 
düşüncesi öykümün bitmesinden kaynaklı olan üzüntümü 
yavaş yavaş heyecana ve sevince dönüştürdü. Tabii ki 
arkadaşlarımın, ailemin ve esin kaynağım olan sevgili Doğan 
Amca’nın da etkisi büyüktü giderek artan heyecan ve 
sevincimde.”

yıllar sonra

Ben doğmadan iki yıl önce doğmuş ağabeyim. Adı, Bora. 
Gözlerinden çıkan ışığın ne anlama geldiğini bir tek ben 
biliyorum. Ağabeyim ile ilk karşılaşmam beş yaşında ol-
du aslında. Ondan önce o benim sadece oyun arkada-
şımdı ve ona “ağabey” demeyi; dolu dolu gerçekten sa-
rılmayı biraz geç öğrendim. Tam on dört yaşında.

Sabahın köründe birden fırladım yerimden. Bağıra-
madım. Ne sesim çıkıyordu ne de nefes alabiliyordum. 
Yanımdaki su bardağını yere fırlattım. Annem on sani-
ye içinde koşarak geldi. “Ne oldu?” dedi panik içinde. 
Konuşamadım. Sadece derin derin nefes almaya çalış-
tım; ama olmadı. Benim çaresizce nefes almaya çalıştı-
ğımı gören annem de sanki aynı acıyı benimle birlikte 
çekiyordu. Annemin aklına birden babama seslenmek 
geldi:

“Doğan, Doğan koş yetiş! Bir şeyler oluyor Meltem’e.” 

üçüNcülük  
ödülü

Günün temel öğelerini içermesi, 
kardeş ilişkilerini abartısız ve 
böylece gerçekçi hatta yer yer trajik 
bir sahneyle yanıtlaması öykünün 
çekiciliğini artırması nedeniyle...
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Annemin insanın içine bir tutam acı serpen çığlığını du-
yan babamın yanımıza gelmesi çok sürmedi. O anda gör-
düğüm tek şey babamın gözlerindeki endişe ve telaştı.

Gözümü açtığımda bir hastane odasında olduğumu 
anladım. Annem başımda oturmuş ağlıyor; babam ka-
pının önünde doktorla konuşuyordu. Konuşulanlar az 
da olsa kulağıma çalınıyordu:

“Peki, ne yapmamız gerekiyor   ?” diyen babamın se-
si yağmur bulutları gibi endişe yüklüydü. 

“Aslında yapılacak bir şey yok, panik yapmanıza ge-
rek de yok. Bu, sadece sizin başınıza gelen bir durum 
değil. Dünya üzerindeki yüz aileden ikisi astımla müca-
dele ediyor. Meltem’e ilaç verdik. Bir iki saat içinde sizi 
taburcu edilebiliriz.”

Babamın endişeli sesinin altındaki öfkeyi duyumsa-
yabiliyordum. “Bir bizim başımıza gelmiyormuş. Laf iş-
te! Benim canımdan can gitti. Adam hâlâ konuşuyor.” 

Annem içini çeke çeke: “Bora’yı da evde bıraktık. Ab-
lama bize gitmesini söylemiştin değil mi?”

“Söyledim, söyledim. Ben şu ilaçlar için eczaneye 
gideyim. Siz de o arada hazırlanın sonra işlemleri halle-
dip çıkarız.”

“Tamam, tamam sen bak işine, ben uyandırıyorum 
Meltem’i.”

Babam kapıdan çıktıktan sonra annem: “Güzelim, 
Meltem hadi aç gözlerini, bitti artık hadi anneciğim.”

O anda sanki gözlerim sonsuza kadar kapalı kala-
cakmış gibi geldi. Sanki artık her şey bitmişti. Halbuki 
her şey daha yeni başlıyordu. Tabii bunu nereden bi-
lebilirdik ki?

Yarım saat sonra babam geldi. Zar zor kalktım ye-
rimden. Sanki öylesine yaşıyor; öylesine yürüyor; öy-

lesine soluk alıp veriyor gibiydim. Arabaya bindiğimizde 
tekrar uyumuş olmalıyım ki araba durduğunda birden 
gözlerimi açtım.

“Hadi güzel kızım, bak geldik artık evimize.”
Annem hiçbir şey hissettirmemeye çalışsa da farkın-

daydım olanların. Onların ne kadar çok üzüldüklerini de 
biliyordum.

Oturduğumuz apartmanın merdiveninden çıkmak 
bile sanki saatlerdir koşuyormuşum gibi yormuştu be-
ni. Kapıyı ağabeyim açtı. Gözlerinde, olanları ne kadar 
çok bilse de hepimizden saklamaya çalışıyormuş gibi 
bir ifade vardı. Bir süre kapının önünde onunla bakıştık. 
Annemin yardımıyla zar zor da olsa salona gidip yattım. 
Teyzem her şeyi önceden hazırlamıştı. 

Bir, bir buçuk ay yattığım yerden ilaçlarımı içmekle 
geçti. Annemler dışarı çıkmama kesinlikle izin vermiyor-
lardı. “Biraz daha toparla kendini, o zaman istediğin ka-
dar gezip tozarsın.” 

Gördüğüm insanlar, annem, babam, ağabeyim, tey-
zem ve bir de okul ödevlerini bana getiren sevgili arka-
daşım Ecem’di. Kızcağız üşenmeden her gün hem ödev-
lerimi hem de derste benim için tuttuğu notları bize 
getiriyordu. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyor-
dum. İlaçlarımı zamanından bir dakika bile sektirmeden 
günü gününe içiyordum. Nefes alma egzersizlerini ya-
parken biraz zorlanıyordum o kadar. 

Günler böylece akıp giderken bazen kısa süreliğine 
dışarı çıkmama izin verir olmuşlardı. Yine öğleye kadar 
uyuduğum bir gün, annemin başıma dikilip,

“Meltem, güzel kızım hadi kalk artık. Bak saat kaç 
oldu?” demesiyle uyandım.

“Ağabeyin kapının önünde seni bekliyor. Alınacak 
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birkaç parça şey var. Hazırlan da birlikte gidin. Hem sa-
na da değişiklik olur.” 

Ağabeyimle birlikte bir şeyler yapmaktan gerçekten 
nefret ediyorum. Sokaktaki insanlar bize ilginç ilginç 
bakıyorlar. Tamam, biliyorum onun nasıl göründüğünü, 
nasıl konuştuğunu ya da konuşamadığını. Çünkü benim 
ağabeyim “down sendromlu”. Bazen gerçekten onun 
benim ağabeyim olmasından utanıyorum. Onu arkadaş-
larımla tanıştırmaktan korkuyorum. Sokakta yürürken 
onun ya önünden ya da arkasından gidiyorum. Onunla 
bir şeyler paylaşmak ya da konuşmak istemiyorum. Ama 
ne yazık ki bunu sadece ben biliyorum.

O gün alışverişe giderken de yine aynısı oldu. So-
kaktaki insanlar yine bize garip bir şekilde baktı ve ben 
yine ağabeyimin önünden hızlı hızlı yürüdüm. O ilginç 
ve saçma hareketlerini yaparken onu tanımıyormuş gibi 
davrandım. Ama o gün daha ilginç bir şey oldu. Alışveriş 
merkezine çok yaklaşmıştık ki, ağabeyim yolun ortasın-
da bir anda durdu. Önünden yürüdüğüm için ilk önce 
bu durumu fark etmedim. Neden sonra arkamı döndü-
ğümde ağabeyimin benden iki üç metre uzakta yolun 
ortasında öylece dikildiğini gördüm. Çevreme baktım. 
Sanki herkes bizi izliyordu.

“Hadi yürüsene,” diye ona bağırdım. “Neden duru-
yorsun?”

Hiçbir şey söylemeden ilk önce bana; sonra da etra-
fına baktı. Öylece boş boş bakınıyordu. Yanına gittim ve 
kolunu sert bir biçimde tuttum:

“Hadi, seni beklemek zorunda değilim. Herkes bize 
bakıyor zaten.” 

Bana ve söylediklerime hiç aldırış etmeden etrafına 
bakınmaya devam etti. Bomboş gözlerle bakıyordu. 

On, belki de on beş dakika yolun ortasında öylece dur-
duk. Sonra bir anda arkasını dönüp eve doğru koşmaya 
başladı. Zaten yeterince rezil olmuştum. Bir de peşinden 
bağıra çağıra koşmak zorunda kalmıştım. 

“Dur, beklesene! Nereye gidiyorsun? Evin yolunu 
bile bilmiyorsundur. Şimdi düşeceksin. Bekler misin?”

Ağabeyimin peşinden koşarken yine aynı şey oldu: 
Nefes alamadım. Bir anda olduğum yerde öylece dur-
mak zorunda kaldım. Gözlerim karardı, her yer büyük 
bir hızla etrafımda dönmeye başladı. Sonra bir anda ye-
re yığıldığımı ve başımın acıdığını duyumsadım. Ama 
bu acı çok sürmedi çünkü düştükten sonrasını hatırla-
mıyorum.

Gözlerimi açmaya çalışırken bir karaltı halinde ağa-
beyimi gördüm. Başımda öylece bekliyordu. Yolun orta-
sında beklerkenki boş bakışlarıydı gözlerindekiler. An-
nem, gözlerimi açtığımı görünce hemen yanıma geldi:

“Ah güzel kızım! Neden almadın ilaçlarını yanına? 
Bak ne demişti doktor? Sinirlendiğinde, üzüldüğünde 
hemen ilacını içmen gerekiyordu. Neyse ki yalnız değil-
din. Ağabeyin kucağında getirdi seni, ‘Meltem yolda 
uyudu, uyudu,’ deyip bekledi saatlerce başında.” Ağabe-
yim olanları duymuyormuş gibi bana bakmaya devam 
ediyordu. Sadece o âna mahsus içimde ona karşı bir şey-
ler kıpırdadı. Ağabeyime sarılmak, onu doya doya öp-
mek istedim; ama olmadı, sadece gözlerimden yaşlar 
boşandı. ■

İki gün sonra onunla evde yalnız kalmıştık. Annem, 
alışveriş yapamadığımız için evin eksiklerini almaya 
gitmişti. Babamsa tabii ki işteydi. Saat dokuz gibi kalk-
tım. Birden onu gördüm. Salonda gözünü bir yere dik-
miş dalgın dalgın oturuyordu. Yanına gittim yavaşça. 
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“Günaydın,” dedim. Yüzüme öyle bir baktı ki gözlerin-
deki umut tam anlamıyla bitmişti sanki. Aldırmamaya 
çalışarak kahvaltı masasına oturdum. Ben kahvaltı ya-
parken o sadece beni izledi.

Kahvaltıdan kalktığımda yanına gidip oturdum. Bir 
süre ikimiz de boş gözlerle televizyona baktık. Ta ki 
ben nefes alamayana kadar. İlk önce geçici bir kriz zan-
nettim, ilacımı işaret ettim ona. Panik içinde yerinden 
kalktı, koşup odama girdi. Dolabın ve çekmecelerin sert 
bir şekilde kapandığını duydum. Elinde ilaç kutum ba-
na doğru koşarak geldi. Kutuyu bir türlü bana vermi-
yordu. Daha derin nefes almaya çalıştıkça gözlerim ka-
rarıyordu. Bir ya da iki saniyeliğine göz göze geldik. Bir 
anda arkasını dönüp kapıya doğru koştu. Kalkıp nereye 
gittiğine bakmak istedim. Ayağa kalkmak istememle 
tekrar yerime oturmam bir oldu. Yedi sekiz dakikaya 
kadar daha da kötüleşeceğimi biliyordum. Bir de evde 
yalnızdım. Ağabeyim ilaç kutum elinde kapıdan çıkıp 
gitmişti. Neyse ki ben bunları düşünürken birden kapı-
dan içeri girdi. Kapıyı açık unuttuğunu bilseydim, belki 
nereye gittiğine bakabilirdim diye düşünürken ayakları 
gözüme çarptı. Çıplak ayakları kir pas içindeydi. Elin-
deki ilacı bana uzattı.

Gözlerimi açtığımda yine hastane odasındaydım; 
ama bu defa başımda ağabeyim vardı. Gözümü açtığı-
mı görünce daha da yakınıma geldi. Annemlere haber 
vermemiş olacak ki ortalıkta kimsecikler yoktu. Bu, bü-
yük üçüncü astım kriziydi ve ânında müdahale yapılma-
dığı takdirde ölebileceğimi de biliyordum. O anda onun-
la göz göze geldik ve bir şey fark ettim. Üç krizimde de 
hayatımı ağabeyim kurtarmıştı. Ona bakınca ilaç kutum 
elinde kapıya doğru koşuşu aklıma geldi. İlaç kutumun 

boş olduğunu anlayıp yalınayak yeni bir ilaç almaya 
gitmişti ve ayakları kir pas içinde kalmıştı.

İçime ılık ılık bir şeylerin aktığını duyumsadım. El-
lerim ve dudaklarım titriyordu. Ağabeyime sıkıca sarı-
larak onu çok sevdiğimi ona söylesem mi yoksa gözle-
rimden akmaya çalışan yaşlara izin mi versem bile- 
miyordum. Ona bir anda bakınca gözlerimden akmaya 
çalışan yaşlara engel olamadım. Benim içinde bulun-
duğum karmaşık ruh halinden o da etkilenmiş olacak ki 
gözlerimin içine içine, ta içine sımsıcak bakıyordu. Ön-
ce kollarım uzandı ona –bunca zaman ona uzanmamış 
olan kollarım– sonra tüm bedenim yöneldi ona –bun-
ca zaman ona sırt çevirmiş olan bedenim. Ona sıkı bir 
şekilde sarılıp kulağına, “Seni çok seviyorum,” derken 
annemle babamın bize doğru geldiğini gördüm. Ağa-
beyime sarıldığımı görünce oldukları yerde durdular. 
İkisinin de gözlerinden bir anda yaşlar boşanmıştı. Ar-
dından bize doğru yavaş yavaş yürüdüler, sanki bu ânın 
bozulmasından korkuyorlardı. Ben ağabeyimi hâlâ bı-
rakmamıştım. Sonra birden geri çekilip bana baktı gö-
zümden akan yaşı silip:

“Ben de seni çok seviyorum abimmm,” dedi.
Biz, iki kardeş yıllar sonra da olsa kucaklaşmıştık, 

hem de hiç ayrılmamak üzere... ■


