
Bu kitab›m›, Anadolu’nun sahipsiz, 
ad› san› belirsiz mezralar›nda ve 
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e¤itim ve ayd›nlanma kahramanlar› 
köy ö¤retmenlerine ad›yorum.
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Ad›m Selma. S›n›f arkadafllar›m: Tülay, Emine, Zübeyde
ve Nebiye. Beflimizin de yafl› on yedi. Beflimiz de, Adana
Yat›l› K›z Ö¤retmen Okulu’nu yeni bitirmifl, çiçe¤i bur-
nunda ö¤retmenlerdik. Ayn› okulda üç y›l yat›l› okudu-
¤umuz için, birbirimizin huyunu suyunu iyi tan›r, bilir-
dik. Beflimiz de, heyecanla ilkokul ö¤retmeni olarak ata-
naca¤›m›z illeri bekliyorduk.

Ben Selma, sar›fl›n, yeflil gözlüyüm. Arkadafllar›m ara-
s›nda coflkulu, atak ruhlu biri olarak tan›n›r›m. Arkada-
fl›m Tülay ise, romantik ruhlu, k›v›rc›k kara saçl›d›r; çok
kitap okur, güzel konuflur. Emine’ye gelince... Emine
düzgün, gür saçl›, orta boylu ve tombulcad›r. ‹çimizde
en uzun boylu olan,  Zübeyde’dir; okul voleybol tak›m›n-
da oynard›. Nebiye ise, yumuk gözlü, ak tenli, iyi yü-
reklidir. Saç›n›n kâkülünü aln›na düflürmekten hofllan›r. 
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1966 y›l›n›n a¤ustos ay› ortalar›nda, Milli E¤itim
Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü’nden adresleri-
mize, mühürlü, resmi yaz›l› zarflar geldi. Zarflar› heye-
canla açt›k okuduk. Okur okumaz da heyecan›m›z sön-
dü, büyük bir düfl k›r›kl›¤›na u¤rad›k. Çünkü hepimiz,
ö¤retmenlik için Adana, Marafl ve Mersin yörelerini is-
temifltik. Oysa bakanl›k bizi, hiç beklemedi¤imiz bir ye-
re, “Mardin”e atam›flt›. Zorunlu hizmetten kaç›fl olma-
d›¤›na göre, yapabilece¤imiz bir fley yoktu. Ay sonunda
Mardin’de bulunmak zorundayd›k. Mardin Milli E¤i-
tim Müdürlü¤ü’nden, atand›¤›m›z köylerin ad›n›, yerini
ö¤renecek, eylül bafl›nda da göreve bafllayacakt›k.

Çarnaçar gitme haz›rl›¤›na bafllad›k. Kitaplar, çanta-
lar, bavullar haz›rlan›p topland›. Urfa’ya gitmek üzere
Adana otobüs dura¤›nda ald›k solu¤u. Analar›m›z baba-
lar›m›z bizi geçirmek için garaja gelmifllerdi. O zaman-
lar otobüs iflletmecili¤i fazla geliflmifl de¤ildi. Adana’dan
do¤ruca Mardin’e otobüs ifllemezdi.

‹kindiüstü hareket ettik Urfa’ya. Bafl›m›zda, arkada-
fl›m›z Nebiye’nin babas› Kadir Amca vard›. Kadir Amca,
Ceyhan postanesinden emekliydi. K›sa boylu, b›y›kl›,
sessiz bir insand›. K›z› Nebiye’nin yan› s›ra bizim de so-
rumlulu¤umuzu üstlenmifl gibiydi.

Urfa’ya yolculu¤umuz, ilk bafllarda sevinçli ve güzel
geçti. Beflimiz de umut doluyduk. “‹yi ki de beflimizi
Mardin’e vermifller,” diyorduk. Sonra karanl›k çöktü.
Gece yar›s›, uykulu gözlerle indik otobüsten. Yar› flaflk›n,
çevremize bak›nmaya bafllad›k, buras› neresi diye.

Kadir Amca, “Buras› Urfa’d›r,” dedi.
Otobüsten indi¤imiz garaj, kent d›fl›nda bir yerdeydi.
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Gece bir sular›yd›. Sabaha çok vard›. Bu saatten sonra,
kente gidip otel aramak zordu. Dört befl saatlik uyku için
otele para verme yanl›s› de¤ildik. Ço¤umuzun para du-
rumu iyi de¤ildi.

Kadir Amca, “Siz burada bekleyin! Belki, gece yar›s›
Mardin’e gidecek bir otobüs vard›r,” dedi, yan›m›zdan
uzaklaflt›. Birkaç dakika sonra da geri geldi. Can› s›k-
k›nd›.

“Mardin’e otobüs yokmufl. Olan› da, en erken yar›n
ö¤leden sonraym›fl. Bir minibüs floförüyle konufltum. Ki-
fli bafl›na onar lira verirsek, bizi Mardin’e götürürmüfl. Ne
dersiniz?”

Ne diyebilirdik, kabul ettik. Onar liralar› ç›kard›k,
Kadir Amca’ya verdik. 

Kadir Amca gitti, az sonra sar› bir minibüsle geri gel-
di. fioförümüz, orta boylu, genifl omuzlu, b›y›kl›, otuz
befl yafllar›nda, yaka ba¤›r aç›k, Fahri ad›nda biriydi. 

fioför Fahri, minibüsün kap›s›n› açarak, “Ablalar, bu-
yurun, binin!” dedi.

Bavullar›m›z›, çantalar›m›z› ald›, minibüsün arka kol-
tu¤una koydu. Bizler de, valizler elimizde koltuklara yer-
lefltik. Kadir Amca öne, floförün yan›na oturdu. Minibü-
sümüz gece saat iki sular›nda hareket etti.

Zifiri, kör bir karanl›k vard› d›flar›da. Gitti¤imiz yo-
lun sa¤›nda solunda da¤, tepe, vadi belirsizdi, görünmü-
yordu. Minibüsün ›fl›¤›nda seçebildi¤imiz boz tozlu yol-
dan baflka bir fley yoktu. Ne karfl›m›zdan bir araba geli-
yordu, ne de gerimizden. Karanl›k her fleyi yutmufltu.
Uykusuzluk da bast›rm›flt›. Bitkin bir haldeydik. Birbi-
rimize yaslanarak, uyumaya çal›flt›k. Alt›m›zdaki motor
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durmadan homurdan›yor, tekerler dönüyor ve her geçen
dakika bizi biraz daha Mardin’e yaklaflt›r›yordu... ya da
biz öyle san›yorduk. 

Ara s›ra koltuktan do¤rularak, sa¤›m›za solumuza,
arkaya bakt›¤›m›zda toz yüklü karanl›ktan baflka fley gö-
remiyorduk. Az›c›k hava girsin diye pencerenin cam›n›
açar açmaz, bir toz bulutu doldu içeriye. Cam› kapatt›y-
sam da, tozlar yüzümüze, gözümüze yap›fl›verdi.

San›r›m, sabaha karfl› dört sular›yd›, minibüsümüz ya-
vafllad›. Sonra da durdu. Sürücümüz gaza defalarca bast›,
ama motor çal›flmad›. 

fioför Fahri dertli dertli bafl›n› sallad›; “Galiba ben-
zinimiz bitti,” dedi.

Kadir Amca söylendi: “Desene, kald›k çölün orta-
s›nda.”

Arabam›z›n durdu¤u yeri ne floförümüz biliyordu,
ne biz. Çevremizde bir tek ›fl›k, bir tek ses yoktu. Uzak-
larda bir yerden köpek havlamalar› da duyulmuyordu.
Sabah›n alacakaranl›¤›nda her fley sonsuz bir düzlü¤e
kesmifl gibiydi. Aksi gibi, s›k›flm›flt›k. Kas›klar›m›z› tu-
tarak k›vran›yorduk. Gel gör ki, Nebiye, babas›na söy-
leyemiyordu s›k›nt›m›z›. Hem, karanl›kta arabadan in-
meyi de göze alam›yorduk. Ter içinde kalm›flt›k.

Neden sonra, gece karanl›¤›n›n do¤u ucu mavileflti.
Derken, güneflin yeri hafifçe k›zard›. Gece, sabaha ye-
nilmeye bafllad›. Sonra do¤du günefl. Ve do¤u ufku gü-
neflin m›zraklaflan ›fl›klar›yla y›rt›ld›. Y›rt›l›r y›rt›lmaz da,
s›ca¤›n titreflimi bafllad›. 

O arada birkaç horoz sesi çald› kula¤›m›za. Horoz
dedi¤in evde olurdu. Horoz evcilli¤in sesiydi. Yak›n›m›z-
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da bir ev ya da köy olmal› diye umutlanmaya bafllad›k. 
Me¤er, uçsuz bucaks›z bir bozk›r çölünün ortas›nday-

m›fl›z. Çünkü çevremizde en ufak yükselti, tafl ya da a¤aç
yoktu. Minibüsün tozlu cam›ndan sa¤a sola bakt›¤›m›zda,
upuzun, beyaz giysili insanlar iliflti gözümüze. Topukla-
r›na kadar inen, entariye benzer, beyaz, kirli giysili insan-
lard›. Topra¤›n alt›ndan ç›km›fl hortlaklara benziyorlard›.
Nereden geldikleri, nereye gittikleri belirsizdi. Bafllar›na
da birer sar›, kirli takke geçirmifllerdi. Ço¤u yafll›yd›. Sa-
kallar› gö¤üslerine iniyordu. Sabah›n yak›c› s›ca¤›ndan
olsa gerek, oldukça a¤›r hareket ediyorlard›.

Kefen giysili adamlar, ellerine birer kova ve bakraç
alm›fllard›. Say›lar› yirmiden fazlayd›. Derken güneyde,
bir kuyunun çevresine topland›lar. Sark›t›lan bir kuyu
zincirinin g›c›rdayan pasl› sesi çal›nd› kula¤›m›za. Ku-
yudan çekip ç›kard›klar› pasl› zincirin ucundaki kova su-
yunu, s›radaki adam›n kovas›na boflalt›yorlar, zincirli ko-
vay› tekrar kuyuya sark›t›yorlard›; bozk›r denizine de-
mir atan bir gemi misali... 

“G›c›r, g›c›r, g›c›r...”
Kuyunun derinli¤inden çekip ç›kar›lan zincirin ucun-

daki bir kova su, s›ra s›ra bekleyen insanlar için çok de-
¤erli olmal›yd› ki, kova suyunun damlas›n› ziyan etme-
den, hemen oradan uzaklafl›yorlard›.

Minibüsümüz, kuyudan su al›p giden ak giysili köy-
lülerin gözünden kaçmam›flt› besbelli; a¤›r a¤›r bize do¤-
ru yürüdüler. Biz befl genç k›z, o güne kadar, uzun Arap
entarili erkek görmedi¤imiz için flaflk›nd›k. Yaklaflan
adamlardan biri, kocaman, iri siyah gözlerini minibüs
cam›na dayayarak bizi gözetlemeye bafllad›. Derken, sa-
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kall› hortlak yüzler minibüsümüzün cam›ndan, sa¤›m›z-
da solumuzda bizi gözetlemeye çal›flt›. Camlar insan yü-
züyle doldu. Birbirimize sokulup telaflland›k. 

Önde oturan floförümüzle Kadir Amca, “Korkmay›n!
Korkmay›n!” diyerek bizi uyard›lar. Bizim yaflad›¤›m›z
flaflk›nl›¤›, camlardan içeriye bakan köylüler de yafl›yor
olmal›yd›; köylerine ilk kez bir minibüs gelmiflti, bize ve
minibüse bak›yorlard›.

“Sabah sabah bu makine de neyin nesi ? Bu sar› ma-
kine buraya gökten mi indi?” diyorlard›.

Camlardan merakla bizlere bakan yafll›, ak sakall› in-
sanlara çekine çekine el sallayarak, “Siz kimsiniz?” diye
sorduk.

Ama, d›flardakiler hem sesimizi duymuyorlard›, hem
de Türkçe bilmiyorlard›.

“Türkçe nizan›m, nizan›m,” dediler. 
Me¤er, “Türkçe nizan›m” demek, “Türkçe bilmiyo-

rum” demekmifl. Bunu bize floförümüz söyledi.
fioför Fahri kap›y› açt›, indi afla¤›ya. Biraz Türkçe,

biraz Arapça, biraz da Kürtçe kar›fl›m› bir dille konufl-
maya çal›flt› onlarla.

“Benzinimiz bitti, benzinimiz? Buras› neresi? Benzin,
benzin... yani makinemizin yak›t› bitti. Buras› neresi ?
Ne derler buraya?” diye ba¤›ra ça¤›ra konuflmaya çal›flt›
onlarla.

Köylülerin aras›ndan, askerden yeni gelmifl bir genç
ç›kt› ortaya. Askerde ö¤rendi¤i Türkçe’yle, yanl›fl yola
girdi¤imizi, Suriye s›n›r›na üç yüz ad›m yaklaflt›¤›m›z›
söyledi. Sonra da, el kol hareketleriyle, güney yönünde
s›cakta titreyen ›ss›z bozk›r› gösterdi.
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“Aha, oras› Suriya’d›r – Suriya – Suriyaaa! Yani oras›
s›n›rd›r ha, s›n›rd›r. Yasakt›r...”

Minibüsümüz gece karanl›¤›nda, Mardin-K›z›ltepe
yoluna girece¤i yerde, tek bir tabela, gösterge ve fleridi
olmayan yolda, yönünü güneye vermifl; tozlu, ham top-
rakl› yolda Suriye s›n›r›na kadar gitmifl, o s›rada da ben-
zinimiz bitmiflti.

fioför Fahri, “Buralarda benzin istasyonu var m›?”
diye sordu gence. “Benzini nereden alabiliriz ?”

Kara sakall› genç adam, “Benzinlik uzaktad›r,” diye-
rek, kuzeyde, fleride benzeyen uzak bozk›r yolunu gös-
terdi eliyle. “Anayola ç›k›n! Vas›ta bekleyin! Gelince bi-
nin, benzinlikte inin...”

fioförümüz, “Peki, benzini bulduktan sonra buraya
nas›l dönece¤im?”

“Gene yoldan geçecek bir vas›ta bekleyeceksen. Be-
¤im, burada her fley Allah’a kalm›flt›r.”

fioför Fahri, minibüsün arka bagaj›ndan plastik bir
benzin bidonu ç›kard›. Ald› eline. Genç adam›n göster-
di¤i, fleride benzeyen kuzey yoluna do¤ru yürümeye bafl-
lad›. Giderken bize, “‹ki saate kadar gelirim,” dedi.

Kadir Amca da indi minibüsten. “Ben k›zlar›n bafl›n-
da kal›r›m,” dedi.

fioförümüz, titreyen s›cakta, hayli ilerdeki tozlu yola
kadar yürüdü. Orada bir arac›n geçmesini bekledi. Ama
ne bekledi¤i araba geldi, ne de bir fley... 

Derken, gün yükseldi. fioför Fahri, sar› s›ca¤›n alt›n-
da beklemeyi sürdürdü. Neden sonra, do¤u yönüne do¤-
ru giden bir yük kamyonuna el kald›rd›. Kamyon dur-
du. fioförümüz atlad›. Kamyon, tozu dumana katarak
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