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1960’l› y›llard›... 

‹zmir’de, Köprü diye bir semt vard›. Göztepe’den

Karatafl’a kadar uzanan Karantina semtinin Behçet Uz

Park› taraf›ndayd›. 

1960’l› y›llard›... Genifl zamanlard›. 

Konak’tan çan çan çan sesiyle gelen tramvay›n

ad›n› verdi¤i Tramvay Caddesi’ne bir ad›m ötedeydi

Köprü. Ama, troleybüsler alm›flt› art›k tramvaylar›n ye-

rini.

‹zmir’in semti Köprü, orta yerinde park 11
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Semtte... ‹zmir’in ilk difl hekimi, Amerikan Koleji’

nin ilk mezunlar›ndan Ayfle Mayda’n›n evi, onun kar-

fl›s›nda Sevilen fiaraplar›’n›n sahiplerininki, tam karfl›-

da iki gözü görmez Jale’nin küçük tek katl› evi, biraz

ötede Alaflehir’in ileri gelenlerinden üç çocuklu Fad›l

Bey’le Emine Han›m’›n üç katl› evleri, bitifli¤inde, bah-

çesi birörnek çam a¤açlar›yla dolu Tatari Camisi, az

ötede Bergün ve Berrin Kardefller’in evi, karfl›s›nda

Mehmetler’inki, bitifli¤inde Halepliler’in her zaman

ordu kadar kalabal›k kona¤›, öteki soka¤›n bafl›nda

Ayhanlar’›n evi, bir sokak ötede Sezenler’inki, köfleyi

döndü¤ünüzde Haluklar’›n iki katl› büyük evi... Ha-

luklar, sonralar› Kutucular Apartman›’na tafl›nacaklar

ve Meltem’le komflu olacaklar, ama henüz Meltem

do¤mam›fl.

Evlerin orta yerinde bir park... Bin bir çiçekle be-

zeli Behçet Uz Park›... gökyüzü kadar yüksek a¤açlar›,

çeflit çeflit kufllar›, mutlu çocuk oyunlar›yla, an›larla,

öykülerle dolu çok özel bir park. Mahallenin tüm ço-

cuklar›n›n ortak oyun alan›. Sabahtan akflama, dünya-

n›n en güzel oyunlar›n› oynamaktalar burada. Kayd›-

raklar›ndan kaymakta, sal›ncaklar›yla göklere uçmakta,

topra¤›n› özgürce eflelemekte, yorulduklar›nda gü-

zelim a¤açlar›n›n gölgesinde soluklanmaktalar. Akflam

olmasa, oyunlar hiç bitmese... Çocuklar mutlular, ne-

fleliler bu parkta.

Akflam oldu¤unda... Konak’tan gelen troleybüs-

ten inen evin babas›, parka u¤rar, gökyüzü kadar

yüksek a¤açlar›n dallar›ndaki c›v›lt›c› kufllarla, fl›k›r m›-

k›r seslerle oyunlar oynayan çocuklar›n birlikte kur-

du¤u o büyülü dünyaya girer, gün içinde yorulan ru-

hunu sakinlefltirirdi. Hayat ne güzel, ›l›k, tatl›...
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Gelgelelim, akflam yerini karanl›k geceye b›rak-

t›¤›nda, oyunlardan kopamayan çocu¤unu eve gö-

türmek istedi¤inde, iflte o zaman... çocu¤u sakinlefl-

tirmek öyle pek kolay olmazd›.

Çocuklar m›z›ldanarak evlerine döner, kufllar ka-

l›rd› parkta. Onlar›n evi oras›.

Çocuklar ve kufllar... arkadaflt›lar, ahbapt›lar.

Çocuklar, kufllar gibi özgür, kufllar kadar flendiler.

Kufllar, çocuklar kadar yaramazd›lar. Bir o dala,

bir bu dala uçup durmaktayd›lar.

Aradan zaman geçti... Çocuklar büyüdüler. Kufl olup

uçtular baflka flehirlere. Oralarda daha çok büyüdüler.

Park›n çocuklar›ndan üçü... Onlar öyle çok özgür-

leflip, o kadar uza¤a uçtular ki... Neredeyse gökyüzü-

ne ulaflt›lar. Y›ld›zlar gibi parlad›lar orada.

Kufllardan “Minik Serçe” olan› flak›r durur ora-

larda:

“Uçun kufllar uçun ‹zmir’e do¤ru...”

“‘Uçun kufllar uçun ‹zmir’e do¤ru’ flark›s›n› çok güzel

söylerdi Safiye,” dedi Ayfle Mayda. 

Köprü semtinin özeti gibi bir hayat sürmüfl, dok-

san dört yafl›ndaki bu k›sac›k gri saçl› bilge, muzip,

ak›ll›, çocuk kad›n... Latife Han›m Köflkü’nün bir so-
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kak ötesinde, kendi ad›n› tafl›yan sokaktaki 1924 do-

¤umlu güzelim evinde, hemflire sesi gibi usulcac›k,

yumuflac›k ç›kan sesiyle, küçük küçük cümlelerle, ha-

zine gibi saklad›¤› kocaman an›lar›n› anlatt›.

Evet, Safiye Ayla çok yak›n arkadafl›ym›fl, çok da

güzel bir kad›nm›fl, yoo Ata onun sesine de, fizi¤ine

de hayranm›fl. ‹zmir’e geldi¤inde, bu evde kal›rm›fl

Safiye. O geldi¤inde musiki cemiyeti gibi olurmufl ev.

Annesinin ud hocas› Rak›m Erkutlu, Rüfltü fiarda¤ fa-

lan toplan›p fas›l yaparlarm›fl. Ne nefleli günlermifl

onlar. Hayat güzelmifl o günlerde. Arkadafll›klar özel-

mifl. Cevat fiakir, Necati Cumal›, Avni Dilligil, Ferit Ec-

zac›bafl›, fierif Remzi... daha pek çok de¤erli insan ar-

kadafl›ym›fl Ayfle Han›m’›n.

Behçet Uz?.. O mu? O bambaflka biriymifl. Köp-

rü’deki bu evi sat›n ald›¤›nda, bahçe iflleri için ondan

yard›m istedi¤inde, onca iflinin aras›nda koflup gel-

mifl yard›m›na. Ziraattan anlarm›fl. Ne de olsa ‹zmir

Fuar›’n› fuar yapan adamm›fl o.

Ha, bir de Ayhan Aydan varm›fl, ünlü soprano.

Çok iyi arkadaflm›fllar. On iki-on üç yafllar›ndayken,

okuldaki müzik ö¤retmeni k›z›n sesini keflfedip, Ata’

n›n kurdu¤u konservatuara göndermifl. Dünyada az

bulunan bir sopranoymufl. Bir Madam Butterfly söy-

lermifl... gerisi yok... mufl. A! Sokakta bir soprano da-

ha varm›fl, Pakize Suda’n›n ablas›... Ad›? K›z kardefli

Seniha bilirmifl, bir sorup gelsinmifl ona, alo, Seniha...

Pakize’yle Sezen çok samimi arkadaflm›fllar. ‹ki-

si de ele avuca s›¤maz çocuklarm›fl...

Haluk? Onun da babas› hat›r› say›l›r sigortac›lar-

danm›fl. Çok da güzel taklit yaparm›fl. Çocu¤a da on-

dan m› geçmifl ne? 
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Meltem mi? Meltem Cumbul?.. Hat›rlayamad›m

hemen, küçüktür o herhalde, öyle mi, o zaman Seni-

ha da bilmez onu.

Ayfle Han›m’›n gözleri küçüldü. Fazla düflünce-

den yoruldu. 

An›lar bitmez. Sa¤l›cakla kal›n, Ayfle Han›m. 

An›lar... Hikâyeler... Onlar› anlatanlar, yürekle-

rindeki cümleleri kurmadan, bir nokta, bir virgül ek-

lemeden, ço¤altmadan duramazlar. 

Köprü denince de, an›lar, hikâyeler büyük, çok

büyüktü, çocuklarsa birer dev... 
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