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“Hoşgörü hakkında söylenebilecek şeylerden en azından bir 
kısmını anlatmaya çalıştım yazımda. Güzel bir hoşgörü örneği 
bulabilmek için uzun süre düşündükten sonra konuya karar 
verdim. Bunu biraz olsun başarabildiğim için de mutluyum.”

bir parça hoşgörü

Güneş, apartmanların arasından utangaç utangaç yüzünü 
gösteriyordu. Aynı zamanda gece yavaş yavaş eteklerini 
çekiyordu üzerimizden. İşte yeni bir gün başlıyordu. 

Yeni günün ilk habercilerinin ardından sokaktaki 
bitmek bilmeyen koşuşturmaca da başlamış oldu. Köşe 
başındaki manav elmalarını parlatmaya, bakkal biskü-
vileri, çikolataları düzenlemeye koyulmuştu bile. Ayşe 
Teyze balkondan sepetini aşağıya uzatmış, sipariş ettiği 
iki ekmeği bekliyordu. Öğrenciler de yavaş yavaş for-
malarını giyip birer ikişer yola çıkmaya başladılar. Her-
kes büyük bir hevesle ilerliyordu. Hatta bazıları kendi 
aralarında okulun bahçesine kadar yarışıyordu. 

Bir süre sonra sokakta tekrar sessizlik hâkim oldu. 
Anneler, çocuklarını öğle uykusuna yatırmışlar, beş çay-
larını ocağa koymuşlardı. Ki evlerden birinden bir ses 
yükseldi aniden. Bu öyle bir sesti ki apartmandakiler da-
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ha önce bu tizlikte bir ses duymamışlardı. Herkes aynı 
anda karşı apartmanda oturan Figen Hanım’ın yeni kira-
cısının oturduğu evden çıkan sese kulak kabarttı. Evet, 
yanılmıyorlardı. Biri, bangır bangır bağırıyordu işte. Ön-
ce endişelendiler bir şey mi oldu acaba diye. Ama bir 
süre sonra anladılar ki sesin sahibi, bilinçli bir şekilde 
müziğe benzer şekilde sesler çıkarıyordu. 

İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlardı. Henüz şaş-
kınlığı üzerlerinden atamamışlardı ki, uyuyan bebekler 
birer ikişer uyanmaya başladılar. Şaşkınlıkları geçmişti. 
Uyuyan bebeklerini uyandıran bu sese artık kızıyorlar-
dı. Onların içten içe kızmaları o bağırtıyı kesmeye yetmi-
yordu ne yazık ki! Daha ilk günden böyle gürültü olur 
muydu? Bu insanoğlu, toplumda yaşadığının farkında 
değil miydi? Kolaysa gelip uyutsun bebekleri! Cık cık 
cık... 

İşte böyle çalkalanıyordu apartman.

Herkes böyle konuşuyordu ama kapısını çalmaya cesa-
ret edebilen yoktu. Gerçi kapısını çalsalar duyar mıydı 
ki? Saatlerce ellerinden bir şey gelmeden bu gıcık gürül-
tüyü dinlediler. Ara sıra ses gider gibi oluyordu ama ne 
yazık ki temelli kesilmiyordu. 

Üç saatin sonunda –artık kulakları paslanmaya yüz 
tutmuştu ki– ses kesildi. Nihayet ortalığı derin bir sessiz-
lik kapladı. Hiç kimse konuşmuyor, herkes sessizliğin 
o sakin sesini dinliyordu. Kimsenin konuşmaya takati 
kalmamıştı da. 

Meşe Apartmanı’nda ilk kez bir akşam bu kadar ses-
siz geçiyordu. Bebekler, hiç uyumadıkları kadar erken 
uyudular. Anneler de öğlen içemedikleri çayın acısını 

çıkartıyorlardı. Bir yandan da yeni gelen “o” kiracıyı çe-
kiştiriyorlar, yaptığı terbiyesizliği akşam eve yorgun ar-
gın gelmiş eşlerine anlatıyorlar, zaten yorulmuş beyin-
lerini daha da yoruyorlardı.

Ertesi gün merak konusuydu. Acaba o tiz ses yalnız 
bir günlük bir eziyet miydi? Yoksa bu “bağırtısever” bu-
rada oturduğu sürece, bu dayanılmaz sese dayanmak 
zorunda mı kalacaklardı? Bu bekleyiş fazla sürmedi. 
Çünkü saat on gibi yine o cırtlak ses duyuldu. Herkesin 
tüyleri diken diken olmuştu. Bu kadarı fazlaydı ama! 
Bunun icabına bir an önce bakılmalıydı. 

Bu konu üzerine biraz düşündüler. Apartman yöne-
ticisi Hasan Efendi sonunda Figen Hanım’ı arayıp bu 
sonu gelmez gürültüyü şikâyet etmeye karar verdi. Fi-
gen Hanım elbette ki buna bir çözüm bulurdu. Söyle-
diği gibi aradı ev sahibi hanımefendiyi. 

Figen Hanım en yakın zamanda ilgileneceğini söy-
ledi. Acaba o ilgilenene kadar sabredebilecekler miydi? 
Ama fazla beklemediler. Figen Hanım iki saat sonra çı-
kageldi. Gürültüyü duymuştu. “Haklısınız” anlamında 
başını salladı apartmana girer girmez. Sonra hemen se-
sin kaynağına yöneldi. Ses, bir süre sonra kesildi. Uzun-
ca bir süre çıkmadı içerinden Figen Hanım. Bu arada 
tüm apartman, o dairenin önünde birikmişti. Kim bilir 
belki de Figen Hanım içeriden huzur ve eski düzenle-
rini geri alarak çıkardı. 

Ve biraz sonra yüzünde kocaman bir gülümseme ile 
çıktı dışarı. Herkes onun ağzından dökülecek sözcük-
leri bekliyordu. “Konservatuar öğrencisiymiş. Eğer bu 
sene o sınavı kazanamazsa bunca yıl verdiği emekler 
ziyan olacak. Merak etmeyin ben duvarlara yalıtım da 
yaptıracağım. Sizden istediğim birkaç gün zaman. Bu 



44 45

arada kızcağız da bir arkadaşının evinde devam edecek 
çalışmalarına.” Bazıları homurdansa da apartmanın en 
yaşlısı Tahsin Amca, “Tabii... Eğitim önemli tabii. Hele 
sen bir yalıtımı yaptır da sonra konuşalım, tamam mı 
kızım,” dedi. Biraz daha ılımlı yaklaşmaya başladılar öğ-
renci olduğunu öğrenince. 

Çok geçmeden Figen Hanım bir şirketle anlaştı. He-
men yalıtıma başladılar. Bazıları hâlâ rahatsız oluyordu. 
İşte o zaman Tahsin Amca’nın sert bakışlarıyla karşıla-
şıyorlardı. 

Bir süre sonra yalıtım işleri bitti. Artık kâbuslarına 
kadar giren o korkunç ses kulak tırmalayacak kadar du-
yulmuyordu. Gelen azıcık ses onları rahatsız etmez ol-
muştu. Hatta belki de o sesten hoşlanıyorlardı bile. As-
lında sesin tonunda bir değişim yoktu. Sadece bakış 
açıları değişmişti. En önemlisi, o sesi hoş görmeyi öğ-
rendiler.

Sadece sese karşı değil, sesin kaynağına da daha 
ılımlı, önyargısız, hoşgörülü davrandılar. Artık o sadece 
sesin sahibi değil, apartmanın Aslı’sıydı. Anneler, yemek 
pişirdikleri zaman bir tabak da Aslı’ya göndermeye baş-
ladılar. Arada sırada Figen Hanım da gelip Aslı’yı dinli-
yor, ona moral veriyordu.

Ve sonunda o büyük gün geldi. Sınava girecekti 
Aslı. Apartmandaki herkesi bir telaş aldı. Kadınlar, sı-
nav için dualar okudular, okunmuş şekerler yedirdiler 
Aslı’ya. Aslı dualar eşliğinde girdi sınava. Sınavı iyi geç-
mişti. Herkes sonuçları bekliyordu. Bunca zaman bo-
şuna mı hoşgörüyle yaklaşıp o gürültüyü çekmişlerdi? 
Yoksa bir insanın hayatını mı şekillendirmişlerdi? İşte 
tüm bunların cevabını sınavın açıklandığı gün aldılar.

Tüm apartman sakinleri oradaydı. Olanca kuvvetleriy-
le alkışlıyorlardı. Aslı, diplomasını alıyordu. Figen Ha-
nım’ın gözlerinden iki damla yaş akarken dudakların-
dan şu sözcükler döküldü:

“Bir parça hoşgörü...” ■ 


