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9 Safter Korkmaz

YENİ HAYAT

Kompart›man›n penceresinden d›flar›y› seyrederken,
“Her fley yeniden bafll›yor,” diye söylendi U¤ur ken-
di kendine. Yeni bir flehir, yeni bir okul, yeni arka-
dafllar. “Bu benim kaderim olmal›.”

Haks›z da say›lmazd› hani. Henüz on bir yafl›n›
yeni doldurmufl olmas›na ra¤men, Türkiye’nin dört
bir yan›n› dolaflm›flt›. Van, Konya, Eskiflehir ve flim-
di de ‹stanbul. 

Babas› Servet Bey, Devlet Demiryollar›’nda ça-
l›fl›yordu. “Görev,” diyordu her seferinde, “önce ge-
lir. Nerede ihtiyaç varsa, orda çal›flmak gerek.” U¤ur
tam olarak kavrayamasa da, bu tayinlerin normal
olmad›¤›n›n fark›ndayd›. En yak›n arkadafl› Osman’›n
babas›, istasyon müdürü Ercan Bey on yedi y›ld›r
Eskiflehir’deydi. Makasç› Recep de on dört y›l› ayn›
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yerde geçirmiflti. Babas› ise on iki y›lda dördüncü
kez yer de¤ifltiriyordu.

Tren bir tünelden ç›km›fl, h›zla bir sonraki ma-
kasa do¤ru ilerliyordu.

“Üç dört y›lda bir tayin. Konar göçerlere dön-
dük. Ne olur burada etliye sütlüye kar›flma bari,”
diye söylendi annesi. 

“Ne yapayd›m peki, Cemile!” diye ç›k›flt› Servet
Bey. “Yolsuzluklara, adam kay›rmac›l›¤a, düzensiz-
li¤e göz mü yumayd›m?”

“Göz yummad›n da ne oldu? Onlar ayn› düzen,
ayn› sistem yerlerinde, Servet Bey elinde bavulu Tür-
kiye gezisinde...”

Servet Bey sinirli sinirli bir fleyler m›r›ldand›.
Öyle ki, söylediklerinden hiçbir fley anlafl›lm›yordu.
Cemile Han›m onun bu hallerini iyi bilirdi. Tart›fl-
may› daha fazla uzatmad›. Neden sonra Servet Bey
aya¤a kalkt›.

“Ben kondüktörlerin odas›na gidiyorum. Bir
iki laf edip vedalaflaca¤›m. Siz de yavafl yavafl haz›r-
lan›n. Haydarpafla’ya az kald›.” 

U¤ur’a Eskiflehir’den ayr›lmak çok zor geliyor-
du. ‹ki yafl›nda ayr›ld›¤› Van’› hat›rlam›yordu bile.
Konya’y› ise hayal meyal. Ama Eskiflehir öyle miydi
ya... Arkadafllar›n›, okulunu, ö¤retmenini geride b›-
rakm›flt›.

“Ne olurdu biraz daha kalabilseydik Eskifle-
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hir’de,” diye iç geçirdi. “En az›ndan arkadafllar›m›,
ö¤retmenimi bir kez daha görürdüm. Onlarla do¤ru
dürüst vedalaflamad›m bile. Okullar tatile girdi ve
hop trene. ‹stanbul yollar›–”

“Yeter, söylenip durma!” diye sözünü kesti an-
nesi. “Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tan›flmak
iyidir. Bilgin, görgün artar. Hem ‹stanbul’a gidiyor-
sun. Ço¤u kiflinin hayalini kurdu¤u flehirde yaflaya-
caks›n. Fena m› ya–”

“Peki sen ne diye babama söylenip duruyor-
sun?”

“Sen oras›na kar›flma küçükbey.” Cemile Ha-
n›m bir fleyler daha söyleyecekti ki, d›flar›dan önce
küçük bir uyar› çan›n›n ç›nlamalar›, ard›ndan da
kondüktörün sesi duyuldu.

“Haydarpafla! Haydarpafla! Trenimiz Haydarpa-
fla Gar›’na girmek üzeredir!”

Önce Haydarpafla Gar›’n›n filmlere dekor olmufl o
görkemli binas›, koca tafl merdivenleri; sonra vapur-
la karfl›ya, Sirkeci Gar›’na geçifl. Buradan, bu kez
banliyö treniyle Cankurtaran ‹stasyonu’na var›fl. Bu-
ras› Servet Bey’in yeni görev yeriydi.

Haydarpafla ve Sirkeci garlar›ndan sonra Can-
kurtaran ‹stasyonu U¤ur için tam bir hayal k›r›kl›¤›
oldu. Daha önce gördü¤ü hiçbir istasyona benze-
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miyordu buras›. Küçük, eski bir tafl kulübe, harabeyi
and›ran yolcu bekleme salonu ve eski turnikelerden
yer alt›na do¤ru inen merdivenler. Hepsi bu kadar. 

Onun flaflk›nl›¤›n› fark eden Servet Bey, “Buras›
bir banliyö istasyonu. Yani flehir içi çal›flan trenler
için durak yeri. Büyük garlara benzemez tabii,” diye
aç›klad› durumu.

Bu kadar hengamenin içinde, U¤ur’un tek
avuntusu da böylece uçup gitmifl oldu. Babas›n›n
Eskiflehir’den ‹stanbul’a tayini ç›kt›¤›nda, bu kez ter-
fi etti¤ini söylemifllerdi. ‹stasyon flefi olacakt› yeni
yerinde. Ne istasyon ama!

‹lk bak›flta istasyonun çevresi de U¤ur’u korkut-
mufltu. Düzensiz, eski, köhne binalar. Yukar› do¤ru
k›vr›larak ilerleyen büyük bir yokufl. Dar ve kasvetli
sokaklar. Deniz taraf›na do¤ru büyük, kirli bir fab-
rika binas› ve birkaç y›k›k dökük yap›...

“Tamam, flimdi bittim ben. Ne yapaca¤›m bu-
ralarda. ‹stanbul’mufl! Sizin olsun ‹stanbul’unuz,”
diye söylendi.

“Al›fl›rs›n,” dedi Cemile Han›m. Onun bak›flla-
r›nda da ayn› flaflk›nl›k ve korku vard›, ama durumu
toparlamaya çal›fl›yor gibiydi.

“Haydi, lojmana gidelim. Bunca yoldan sonra
biraz dinlenmek gerek,” diye lafa girdi Servet Bey.
“Yol yorgunlu¤u da bozuyor sizin moralinizi.”

12 Safter Korkmaz

CANKURTARAN ic 7,bsk  6/15/12  3:35 PM  Page 12

Lojman, istasyonun hemen arkas›nda, iki katl› eski
tafl bir binayd›. Pencereleri istasyona bakan, sar› bo-
yal›, gösteriflsiz küçük bir bina. 

Servet Bey ev eflyas›n› bir hafta önce getirmiflti
‹stanbul’a. “Hem lojman ifllerini hallederim, hem
de yeni görev arkadafllar›mla tan›fl›r›m,” demiflti.
“Siz de tafl›nma ifliyle yorulmazs›n›z. Haz›r eve gelir-
siniz,” diye eklemiflti. 

Lojman›n ikinci kat› yeni evleriydi. ‹ki oda, bir
salon, küçük bir mutfak, banyo ve tuvalet. Hepsi
hepsi seksen befl metrekare. Eflyan›n ço¤u koliler
ve denkler halinde salonun ortas›nda duruyordu.

“Burada m› dinlenece¤iz,” diye ç›k›flt› Cemile
Han›m. “Temizlik, eflya yerlefltirme… en az bir haf-
tal›k ifl var burada.”

“El birli¤iyle k›sa sürede hallederiz, Cemile.
Hem U¤ur da yard›mc› olur. De¤il mi, U¤ur?”

U¤ur babas›n›n sorusuna zoraki bir gülümse-
meyle karfl›l›k verdi. Art›k iyiden iyiye bafl›n›n belada
oldu¤una karar vermiflti. Tanr›’n›n kendisine bu bü-
yük cezay› reva görmesi için ne yapt›¤›n› düflünmeye
bafllam›flt› ki, kap› çald›. Gelenler iki kifliydi. Biri orta
boylu, t›knaz, gür b›y›kl›, demiryollar› üniformas› için-
de bir adam. Babam›n ifl arkadafllar›ndan biri olma-
l›, diye düflündü U¤ur. Yan›ndaki de kar›s› herhalde.

“Sadri Bey ve efli Fincan Han›m,” diye yeni ge-
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lenleri tan›tt› Servet Bey. “Sadri Bey’le istasyonda
birlikte çal›flaca¤›z. Alt katta oturuyorlar. Komflu ola-
ca¤›z yani.” 

Fincan, komik bir isim, diye düflündü U¤ur.
Demek komflu olacaklard›. Acaba nas›l insanlar?
Çocuklar› var m›? Onlara daha dikkatli bakmaya
bafllad›. Bu arada Sadri Bey ve Fincan Han›m yeni
komflular›na hofl geldin diyorlar ve çevre hakk›nda
k›sa bilgiler veriyorlard›. Sadri Bey konuflurken gür
b›y›klar› yukar› afla¤› oynuyor, sanki sözlere ritim
tutuyordu. U¤ur, onu eski Türk filmlerindeki iyi kalp-
li, babacan oyuncu tiplerine benzetti. Fincan Han›m
da onun vefakâr kar›s›.

“Sami de seni görünce çok sevinecek. Birbiri-
nize arkadafl olursunuz.” 

U¤ur, Fincan Han›m’›n sözleriyle düflüncelerin-
den s›yr›ld›. Laf›n bafl›n› kaç›rm›flt› anlafl›lan. fiaflk›n
flaflk›n Fincan Han›m’a bakarken, Sadri Bey durumu
aç›klad›.

“Sami, yani bizim o¤lan. O da senin yafllar›nda.
fiimdi arsada top oynuyordur. Gelir az sonra, tan›fl›r-
s›n›z. Hem bu arada buyurun bize inelim. Size bir
yorgunluk kahvesi ikram edelim. Allah ne verdiyse
bir fleyler de at›flt›r›r›z.”

“Aman zahmet vermeyelim,” diye yan›tlad› Ce-
mile Han›m.

“Ne zahmeti can›m! Komfluyuz bundan sonra.
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Ayr› gayr› m› olurmufl! Komflu komflunun külüne
muhtaç. Haydi bakal›m...” Fincan Han›m bunlar› söy-
lerken, bir yandan da Cemile Han›m’›n koluna girip
yol göstermeye bafllam›flt› bile. 

Sadri Beyler önceden kurulu sofraya misafirlerini
buyur ettiler. Belli ki, haz›rl›k yapm›fllard›. Mütevaz›
ama göz doyurucu sofrada kahvalt›l›k yiyecekler
ve f›r›ndan yeni ç›kt›¤› anlafl›lan güzel bir börek var-
d›. Çaylar bardaklara dolduruldu. Sohbet ederek ye-
me¤e bafllad›lar.

U¤ur’un akl› Sami’de kalm›flt›. Ayn› yafllarda...
Acaba ayn› okula m› gidece¤iz? Benimle arkadafl
olur mu? Arsada top oynuyormufl... Acaba iyi top
oynuyor mu? Kafas›nda onlarca soru dolafl›yordu.
Birden, “Arsa,” dedi, “buradan çok uzakta m›?” 

“Hay›r, hay›r. Sahil taraf›nda. Fabrikayla eski
kona¤›n aras›nda. Küçük bir alan. Mahallenin çocuk-
lar› orada oynarlar. E¤er karn›n› doyurduysan seni
götürebilirim,” dedi Sadri Bey.

Cemile Han›m telaflla at›ld›.
“Yok, bugün biraz dinlensin. Hem, evi toparla-

mama da yard›mc› olur. Nas›lsa burada art›k. Daha
sonra tan›fl›r çocuklarla. Eh, biz de kalkal›m yavafl
yavafl. ‹fller bekliyor. Her fley için çok teflekkürler.”

“Laf›n› bile etmeye de¤mez. Bir yard›ma ihtiya-
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