
Ad›m Do¤a. Do¤a Pehlivano¤lu. Büyük büyük-

babam Üsküplü Otac› Koca Galip Pehlivan’m›fl. Bul-

gar çapulcular›n ak›llar›na estikçe yapt›klar› köy bas-

k›nlar›na, bu bask›nlara sessiz kalan hükümete kar-

fl›n y›llarca direnmifl. Yine bir bask›n s›ras›nda eflini

ve iki k›z›n› kaybedince, elinde ne varsa satm›fl sav-

m›fl. Kufla¤›nda birkaç alt›n, heybesinde tohumluklar,

s›rt›nda ailesinden geriye kalan tek o¤lu Ahmet,

“Öleceksek, vatan yolunda ölürüz. Yok, Hak nasip

eder de bayra¤›m›z›n alt›na var›rsak, ömrümüzün so-

nuna dek özgür yaflar›z,” demifl ve düflmüfl yollara.

Y›l 1940, aylardan flubatm›fl. 

Bugün kendimi büyük büyükbabam›n öyküsü-

nü kaleme alacak kadar yetkin hissetmiyorum. ‹le-
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ride bir gün, onunla ilgili her ayr›nt›y› bilen dostu Dur-

sun Dede yard›m ederse, neden olmas›n?

Bu k›sa girifli yapmam›n nedeni, babaannemin

eski Türk filmlerinden ezberledi¤i kader a¤lar›n› ör-

müfl bir kere deyimi... Bizim kuflak inan›r m›, bilmem.

Bu kader, 1960’l› y›llarda pehlivan olan büyük büyük-

babam›n elinde tuttu¤u, dü¤üm üstüne dü¤üm at›l-

m›fl, bir çile yün gibiymifl. Çözmeye çal›flt›kça dü-

¤ümler artm›fl, artt›kça insanlar susmufl ve koskoca

bir yaflam unutulmufl gitmifl.

Bu s›rr› ö¤rendi¤imde sekiz yafllar›ndayd›m.

fiu, ço¤umuzun “ispiyoncu papa¤an” ya da “koca-

kulak” diye ünlendi¤i yafllarda. Bugün on befl ya-

fl›nday›m ve bana göre, unutulup giden o yaflam,

gizlendi¤i, üstü örtüldü¤ü için uzak yak›n ilgisi olan

herkese, ama az ama çok ac› çektirmekten baflka

ifle yaramam›fl. Kan›t m›? Bugün, büyükbabam Ak-

tar Ahmet Efendi’ye inat, iki babaannemin karfl›l›kl›

höpürdettikleri kahveler!

Anneme göre gözlem yetene¤ime, babama gö-

re varsay›m üretmedeki düfl gücüme dayanarak me-

rakl›lara gerçekleri anlataca¤›m. Okuyan olur mu,

bilmiyorum. Zaten as›l amac›m, y›llar önce beni, “‹s-

piyoncu papa¤an, kocakulak Do¤a!” diye ünleyen-

lere, nas›l çuvallad›klar›n› göstermek. 
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5 Haziran, Dünya Çevre Günü. Ayn› zamanda,
ailemin üstünü örten kal›n s›r perdesinin aralan-
d›¤› tarih. Bir televizyon kanal›ndaki “Do¤a ve
‹nsan” program›n›n konuklar›y›z. Annemle baba-
m›n aras›na befllik simit gibi kurulmuflum. On-
lar, yak›fl›kl› sunucunun sordu¤u sorular› yan›tl›-
yor. Çevrenin insan sa¤l›¤›na etkisi, küresel ›s›n-
ma, hava kirlili¤i, yapay gübreleme... 
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Söylefli uzad›kça uzad›. Umursanmay›fl›m,
avuç içi kadar stüdyo, parlak spotlardan gelen
alazs›z atefl ve cazibesini yitiren sunucu... Söz fli-
fal› otlara geldi¤inde, nas›l tüyebilirim diye k›p›r-
danmaya bafllad›m. Sevimsiz fleyin, “H›zla beton-
laflan ilçenin akci¤eri” tan›mlamas›yla oh diyecek-
ken, arkam›zdaki ekranda Pehlivano¤lu Botanik
Bahçesi’nin girifli belirdi. Genifl yol yolaklar, bos-
tan, seralar, tan›d›¤›m bildi¤im yüzler, hatta Kara.
En sonunda, “... Botanik Bahçesi, Kay›flda¤›’n›n
yamaçlar›nda surlarla çevrili yeflil bir göl gibi” ta-
n›mlamas›yla program sonland›. Y›llard›r ifllerinde
tutunmak için didinen annemle babam›n a¤z› ku-
laklar›ndayd›. 

Yeflil göl, benim evim! Ahflap daml›, alt› kö-
fleli cam duvarl› ofis, s›¤›na¤›m; iki kiflilik kanepe,
yata¤›m. Befl yüz dönümlük arazi, bahçem. Yafl›t-
lar›m olmasalar da, tüm çal›flanlar, arkadafl›m. Ça-
tal kafl›k tutmay› onlar›n aras›nda ö¤rendim. Ka-
ra’n›n peflinde paytak paytak yürürken koflmaya
bafllad›m. Yeflil göl, benim evim. 

‹lçede herkesin bildi¤i, ama merakl› bir iki ö¤-
renci grubunun d›fl›nda kimsenin u¤ramad›¤› cen-
netim, k›rk dakikal›k yay›n sayesinde ünlenivermifl-
ti. Ertesi gün, üflengeç ilçe halk› bile yollardayd›.
Çevre ilçelerden gelenler, yak›n illerdeki turizm
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firmalar›n›n düzenledikleri turlar derken, bahçem
daha da renklendi. Bu ilgiden tüm aile hoflnuttuk.
O pazar sabah›na dek...

O pazar sabah› da her zamanki gibi evden ç›km›fl-
t›k. Babam yaz sonunda genç asistanlar›yla, tatil
amaçl› küçük bir gezi tasarl›yordu. Annem naz-
lansa da asl›nda can at›yordu. Benim içinse bu
gezi ilk olacakt›. Do¤al olarak çok istekliydim. 

Anayoldan ayr›l›p Bahçe’ye uzanan yokufla
dönmemizle, üçümüzün de dili tutuldu. Önümüz-
deki araç kuyru¤u ad›m ad›m ilerliyordu. Kald›-
r›mlar t›kl›m t›kl›m; yokuflu bir solukta alanlar,
bellerini tutarak a¤›r aksak ilerleyenler, t›knefes yafl-
l›lar... 

Annem, “Ne yapaca¤›z, Cavit?” diye sanki in-
ledi. 

Babam a¤z› kulaklar›nda, Jale’sini yüreklen-
dirdi. “Kayg›lanma, üstesinden geliriz.” 

Kar›nca yuvas›ndan farks›z, sürgülü demir ka-
p›n›n önünde annemle arabadan indik. Babam
park yeri bulmak umuduyla devam etti. ‘E¤len-
celi bir gün olacak,’ diye içimden geçirirken an-
nem elimi s›ms›k› kavrad›. “Bak can›m, bugün
gözümün önünden ayr›lmak yok, anlad›n m›?” 

Yutkunarak yan›t verdim. “Tamam, anne.”
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Ihlamur a¤ac›n› çevreleyen büfede çal›flan Ali
A¤abey hangi yöne bakaca¤›n› flafl›rm›flt›. Bizi gör-
mesiyle rahatlamas› bir oldu. 

“Befl dakika,” dedi annem, “befl dakika sonra
yan›nday›m.” Peflinden beni de sürükleyerek ofi-
se girdi. ‹lk ifli, bostanc› Halil Day›’y› aramak ol-
du. Sebze sat›fl›n› yar›m kiloyla s›n›rlad›. Ard›n-
dan bahç›van Tosun Amca’y› arad›. Ondan da tüm
ekibi, meyve a¤açlar›na ç›kmak isteyenlere karfl›
uyarmas›n› istedi. Mini marketi arayarak, “Cavit
Bey gelene kadar, küçük kasay› kapat›n,” talima-
t›n› verdi. Masas›n›n üstünü flöyle bir kolaçan
ederek beni önüne katt›. 

Kurutulmufl bitkilerle dolu kavanozlar›n al-
t›ndaki kapa¤› iterek büfeye dald›m. “Yettiiik!” di-
ye Ali A¤abey’e seslendim. Arkamdan gelen an-
nem, a¤abeyimi çaylak garsona yard›ma gönderdi.
Sonra da burnuma küçük bir öpücük kondurdu.
“Bugün senin ilk ifl günün,” dedi. Yüzüne nas›l bak-
t›ysam, “Tostlar› haz›rlayabilirsin, de¤il mi?” diye
sordu bana.

“Evet, evet!” diye flak›d›m. Küçük lavaboda el-
lerimi y›karken o, uzun baflak rengi saçlar›n› ense-
sinde toplad›. So¤utucudan dilimlenmifl kaflarlar›,
tezgâh›n alt›ndan tost ekmeklerini ç›kard›. “Benim
becerikli k›z›m. Göster kendini!” diyerek yüreklen-
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dirdi. Annem, o andan itibaren bir pervane oldu
sanki. Sipariflleri al›rken bofl fincanlar› topluyor;
çaylar›, meyve sular›n› haz›rlarken bulafl›klar› ma-
kineye t›k›yor; bir yandan da müflterilerle laklak
ediyordu. Bu kad›n›n k›v›ramayaca¤› ifl yoktu. 

Yedi tost doldurmufltum; dördü makinedey-
di, befl de yeni siparifl vard›. Annemin h›z›na erifl-
mem mümkün de¤ildi. 

Ne halt edece¤im derken, babam geldi. “Abim-
le konufltum. ‹flçilerinden birkaç›n› yollayacak.
Tuna’yla k›zlar da gelecek.” Yüzünde kocaman
gülücük, “Rahatla art›k,” dedi. Ona göre problem
çözülmüfltü. 

Annem, bulafl›k makinesinin kapa¤›n› kapat-
t›. Bal rengi gözleri buz gibi. “Çocuklar› anlad›m
da, inflaat iflçileri botanik bahçesinde ne ifl görecek,
anlayamad›m.” Ard›ndan da buyurdu: “Hadi git,
büyük kasaya geç. Tuna gelene kadar sen dur. K›z-
lar da buraya bakar.” 

“Senin bu annen cad›!” diye f›s›ldanan babam,
büfeye girmeden döndü gitti. Bana yard›m eder
diye bofluna heveslenmiflim. Çaylak garson, “‹ki
tost, bir ard›ç, iki limonata!” diye bofl tepsiyi uza-
t›nca ses tellerim gerildi. “Anneeeeee!” 

Haz›rlad›¤›m tostlar›n ikisi makineye girince
önümde alt› tane kald›. Ard›ç çay›n› ve limonata-
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lar› tepsiye yerlefltiren annemi gözledim. Terslen-
meyi göze alarak, “Tuna Abi’mi karfl›lamaya gide-
bilir miyim?” diye sordum. 

Yan gözle bakt›. “Peki, ama mimozan›n öte-
sine geçmek yok. Buradan görece¤im seni.”

Sessiz, elimi kald›r›p izci sözü verdim ve dar
att›m kendimi d›flar›. Saçma! Benim Bahçe’mde
bana kim ne yapabilir? 

Mimozaya do¤ru yürürken, herkesin gözü
üstümdeydi. Ünlü olmak böyle bir fleydi iflte. Hiç-
birine pas vermeden aralar›ndan süzüldüm. Ma-
nolyan›n alt›nda oturan yafll› kad›n› görünceye
dek. Öylesine içten gülümsüyordu ki... Üstelik,
yanaklar›nda benimki gibi iki çukur vard›. Gam-
zeler ona yak›flm›flt›. Ben de gülümsedim. Yaln›z
yine fark›na varmadan dudaklar›m› büzmüfl ol-
mal›y›m ki, gülmeye bafllad›. Pancar gibi k›zara-
rak bafl›m› önüme e¤dim.

S›n›ra geldi¤imde, arkam› dönüp anneme bak-
t›m. Elinde bez, tezgâh›n tozunu al›yordu. Sa¤da
servis yapan çaylak garson; onun az ötesinde, genç
bir kad›n›n oturmas› için iskemle çeken Ali A¤a-
bey. Solda botanik bahçesinin derinliklerine uza-
nan beton yol ve her yafltan insan, çoluk çocuk,
boncuk... Gözlerim Kara’y› arad›. Zavall›c›k, ka-
labal›ktan ürkmüfl olmal›yd›. Masa, sandalye ara-
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