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1 
Yürekli olma,  
dedem ol !

On dokuzumdayım ve canına yandığımın dünyasında bir 
başımayım ! Yok, öyle yetimlik öksüzlük filan değil, bildiğin 
analı babalı yalnızları oynuyoruz. Ben, Ozan, ailenin çalıdi-
keni ! Bak bak bak ! Adıma da Ozan demişler. Niye ? Şiir gi-
bi olsun oğlumuz ! Abi, şiir ne desem, Orhan Veli’den dem 
vuracaklar. İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı... İstanbul 
dediğin, çelikten mezar. Nesini dinleyeceksin ! Pencereden 
azıcık uzan, bak. Yüzlerce tren geçiyor kafanın içinden. Sar-
hoş naraları, korna sesleri, sirenler... Hepsi şu pencerenin 
dışında. İçeri girip kapıyı kapatıyoruz, hoop, kötülük dışa-
rıda kaldı. Oh ne âlâ ! Biz iyiyiz, evimiz sıcak, tencere kay-
nıyor, sobada kestane, aman aman ne güzel ! Olmadı, mısır 
patlatalım. Bir de film buluruz. Kanepe büyük nasılsa. Ya-
yıl izle filmini.
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“Oğlum, derdin ne senin ? Hiçbir şeyin eksik değil çok 
şükür.”

Tabii ya, insanın yemekten ve ısınmaktan başka ne der-
di olur ki !

“Bak, abin okulunu bitirdi, iş de buldu. Ablan da güzel 
güzel gidiyor okuluna. Sen niye böylesin ?”

Ozan’ın abisi Ege, yazılım mühendisi. İngilizce eğitim 
aldı. İyi bir firmada çalışıyor ve babasının deyişiyle “gele-
ceği parlak”. Ablası Mine hukuk okuyor. Üçüncü sınıfta.

Ege, sınav zamanı altına işemeye başlamıştı. Kimsele-
re duyurmamışlardı elbette. Mine de uykusunda gezer ol-
muştu o zamanlar. Bir gece pencereden atlıyordu neredey-
se.

“Ozan küçük, anlamaz, söyler birilerinin yanında. Duy-
masın sakın. Aman baba ! Ağzını sıkı tut. Unut bunları. Ol-
madı bir şey. Sınav stresi işte, geçecek.”

Güzel dedem benim. Gelir uzanır yanıma. Masallar an-
latır olan biteni unutayım diye. Aptal değil çocuk olduğu-
mu, bir o bilir. Annem, babamdan gizli danışır doktora; bir 
şeyler öğrenip uygulamaya çalışır. Ben hepsini duyarım da, 
duyduğumu onlar bilmez. Bir tek dedem. Yaşasaydı, böyle 
gelemezlerdi üstüme. “Ne istiyorsan onu yap torunum, in-
san bir kere geliyor dünyaya,” derdi. “Ama kimselere de 
muhtaç olma,” diye de eklerdi, yüzüme dik dik bakarak. 
Şimdi o yok ! Evdekiler yetmiyor gibi, mahalleliye de dert 
oldu benim okul işi.

“Sizin oğlan giremedi mi bir yere ?”
“Yaa ! Vah vah ! Olsun canım, belki bu yıl...”
Hay ben sizin komşu diye ! Cuma da Robinson’a böyle 

yapmış mıdır ? Heey, Robinson ! Bir yol bulup çıkamadın 
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şu adadan be adamım ! Biz ne kâşifler gördük ! Bu yıl da mı 
buradayız ?

Abisinin sesi kulağında.
Ses değil kapı gıcırtısı mübarek ! Tembelmişim, bahane 

uydurup durmayacakmışım. Başka türlü bir şey istemek ne 
demekmiş ! Kuralsız hayat mı olurmuş ! Neymiş efendim, 
fasa fisoymuş hepsi. Yok ya ! Bir sizin bildiğiniz doğru za-
ten !

Sırtını duvara dayadı iyice, gökyüzüne baktı, gelip ge-
çen insanlara, hızla akıp giden yaşama, seslere, görüntüle-
re...

Bu hengâmenin içinde benim de bir yerim olmalı. Şöy-
le bol ışıklı, rüzgâr alan bir yer... Var mı ? Neresi ? Kiminle ? 
Off !

Abisinin sesi hâlâ uğulduyordu kulaklarında:
“Özgür olacakmış ! Sevsinler ! Okul yoksa iş yok. İşin 

yoksa paran yok. Paran yoksa, al sana özgürlük !”
Abim hepten haksız mı ? Hadi Ozan, kendine bari iti-

raf et, istediğin kadar kız abine, dünyanın gerçeğini de-
ğiştiremezsin ! İyi ama, bunlar da insanın bütün zamanını 
alıyor. Özgürlüğe yer kalmıyor canına yandığımın dünya-
sında.

Son cümleyi sesli söylediğinin farkında değildi. Hemen 
yan tarafta Barut Ahmet, dükkânın kapısındaki iskemlede 
kaykılıp sırtını duvara dayamış, gözleri kapalı, başını güne-
şe çevirmiş, uyuklar gibiydi. Gözlerini açmadan konuştu:

“Özgürlük eşya mıdır ki, ona yer ayırasın be oğul !”
“Nasıl yani ?” diyerek baktı Ozan.
Barut Ahmet sağ elini kaldırıp göğsünün üstüne çapraz 

koydu. “Bir burası,” dedi, eliyle kalbinin üstünü tıpırdattı. 
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“Bir de bu,” dedi; diğer elini yumruk yapıp başına birkaç 
kez tık tık vurdu.

Ozan, gözlerini iyice açarak baktı, ama Barut Ahmet’in 
gözleri hâlâ kapalı olduğu için bakışları karşılaşmadı.

Ozan’a öyle gelirdi ki, dedesi Figan Efendi ölürken bir 
parçasını Barut Ahmet’e bırakmıştı. Adam doksanına mer-
diven dayamıştı ve Ozan onun ansızın ölmesinden çok kor-
kuyordu.

Dedemi bir daha kaybetmeye dayanamam ! Yok, ölme-
sin, n’olur ölmesin...

Ne zaman Barut Ahmet’i görse, dedesinin elinden tu-
tan o küçük oğlanı da görürdü:

“Torunum, az dur hele. Barut’un nevalesini alalım şu-
radan.”

Markete girilir, bisküvi, çay, kahve alınırdı.
Barut Ahmet’in dükkâna gidilir. Şimdilerde home ofis 

dediklerinden. Ön tarafta tamir edilecek radyolar, dikiş 
makineleri, eski çantalar ve bir dolu ıvır zıvır. Arkada bir 
oda bir mutfak. Küçük de bir banyosu var. İçinde alafran-
ga tuvalet. Onu da dedesi yaptırmıştı. Barut Ahmet’in aya-
ğına platin takmışlardı yıllar önce. Dizlerini bükemiyordu.

“Böyle iyi, Barut’um, rahat rahat oturursun artık.”
Kimi kimsesi yoktu. Varsa da Ozan bilmiyordu. Dede-

sinin bir parçası gibi görürdü Barut Ahmet’i. O ikisi bir 
araya geldiklerinde ancak tam oluyormuş gibiydiler.

İşin garibi, çok da konuşmazlardı. Kısa, kesik cümleler. 
Suskunluklarında, sigaralarından yükselen duman birbirine 
karışırdı da, Ozan onların Kızılderililer gibi dumanla ko-
nuştuklarını düşünürdü.

“Barut, bugün hangi makineyi onardın ?”
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“İşte şunu !”
Sigara dumanı, eski model, sandıklı bir dikiş makine-

sine yönelmiştir.
“Kimin bu ?”
Sigara dumanı, pencereye doğru kıvrılıp, sehpanın üs-

tündeki gramofona yoğunlaşmıştır şimdi.
“Mösyö’nün karısı Leman’ın.”
Figan Efendi bakışlarını kapıya yöneltir. Üç beş çocuk 

bağıra çağıra geçmektedir. Ozan’ı sokağa gönderirler oyna-
sın diye.

“Uzaklaşma sakın.”
“Tamam dede.”
Ozan bir süre sonra oyundan sıkılıp dükkâna döner. 

Her defasında aynı keman tınısı ve o zamanlar anlamını 
çözemediği sözler karşılar onu:

Unutturamaz seni hiçbir şey
unutulsam da ben
her yerde sen, her şeyde sen
bilmem ki nasıl söylesem...*

Büyüdükçe şarkının sözlerini ezberledim. O sözlerin, 
tınının ardındaki aşk hikâyesi aklımı kurcalayıp dursa da, 
soramadım bir türlü. Belki de yoktu öyle bir hikâye de, ben 
olsun istedim, olduğunu düşünmeyi sevdim. Bu yüzden 
belki hiç sormadım da, dedemle Barut Ahmet gizli gizli 
demlenirken izledim onları; o aşka hikâyeler uydurdum. 
Şarkıdaki kadını canlandırdım hayalimde. Mahalledeki hiç-

* Sözü ve bestesi Ekrem Güyer’e ait nihavent şarkıdan.
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bir kadını yakıştıramadım bu aşka. Nasıl bir şey olmalıydı 
ki, yıllar yılı aynı şarkıyı söyletip dursun bu iki arkadaşa ? 
İkisi de mi âşıktı o kadına ? Üç kişiydiler de, kadın şimdi 
ortada olmayan üçüncüyü mü seçmişti ? Bunca soruyu ka-
famda gezdirip durdum da, bir türlü soramadım. Korktum 
belki de ! Gerçeği öğrenmekten, kafamdaki bütün hikâye-
leri kaybetmekten korktum. Ah be dedem ! Ölmeyeydin 
iyiydi ya ! Âşık olacaktım daha, sana anlatacaktım ilk, sen 
de o şarkıdaki kadının hikâyesini anlatacaktın bana. Elbet 
ben de, tüm insan yavruları gibi annemden doğdum ve do-
ğal olarak ilk onun yüzünün aklıma, kalbime düşmesi ge-
rekir, ama değil işte ! Kendimi bildim bileli, elimden dedem 
tuttu, dedem konuştu benimle. İlk onun kokusu yer etti içi-
me. Çok sonra öğrendim ki, Altın Damla kolonyasının ko-
kusudur bu.

“Dede !”
“Söyle torunum !”
“Senin adını kim koymuş ?”
“Dedem !”
“Hımm.”
“Eee ! Nerden düştü aklına bunu sormak ?”
“Bilmem. Tuhaf bir adın var. Ben seviyorum ama...”
Figan Efendi elinden çekeler Ozan’ı. İlerdeki banka otu-

rurlar.
“Benim dedem, Asım Efendi. Kabadayı adammış rah-

metli.”
“Dede, rahmetli ne demek ?”
“Bir dur be torunum. Diyeceğimi unutturacaksın ba-

na ! Rahmetli diye, ölmüş olanlara denir. Mezarlıklarda ya-
tanlara yani.”
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“Onlar hep yatıyor mu orada ?”
“Yok, arada derede çıkıp top oynadıkları da olmuştur. 

Tövbe tövbe !”
“Tamam dede, anlat.”
“Ne sormuştun ?”
“Adını sormuştum ya, dede !”
“Haa ! Tamam. Rahmetli dedem kabadayı adammış. O 

zamanlar memleket karışık. Hoş, hep karışıktır ya bu mem-
leket. Durulduğu görülmemiştir. Eşkıyalar varmış o zaman. 
Şimdi de var ya ! O zaman dağlarda yaşar, yol kesermiş bun-
lar. Şimdi ensemizde bitecekler nerdeyse !”

“Dede, ensede bitmek ne demek ? Bitlenmek gibi mi ?”
“Yok, bitlenmek gibi değil. Uzun mevzu bu. Sonra an-

latırım. Dedemi diyordum, Asım Efendi’yi. Dağa odun 
yapmaya çıktığı bir gün, eşkıyanın biri yolunu kesmiş. De-
diklerine göre, göğüs göğüse kapışmış adamla. Önce bir 
hamleyle elinden silahını almış, sonra da Allah ne verdiyse, 
yer misin yemez misin !”

“O ne demek dede ?”
“Çok soruyorsun be torunum. Tamam, düşürme yüzü-

nü öyle, yani vurdukça vurmuş adama da bir daha hiçbir 
eşkıya yolunu kesememiş. Babamsa pek bir tırsak adammış. 
Korkak yani. Gece vakti çiş yapmaya bile gidemezmiş. E, o 
zamanlar tuvaletler dışarda elbet. İşte, rahmetli babam ba-
zı bazı altına işermiş, gece dışarı çıkmayayım diye. Gerçi 
sonraları, odaya kap koyup ona yapar olmuş çişini.”

“Aman dedee ! Olur mu hiç öyle !”
“Olmuş işte. Dedem pek üzülürmüş oğlunun bu duru-

muna. Sonra babam evlenmiş, beni doğurmuş anacığım. 
Dedem pek sevinmiş. Ben vereceğim adını, demiş. Vakti 


