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Bu kitab› yazarken
uzmanl›klar›na ve deneyimlerine
baﬂvurdu¤um Göztepe Dosteller
‹ﬂitme Engelliler ‹lkö¤retim Okulu’nun
de¤erli yöneticilerine, ö¤retmenlerine
ve sevgili ö¤rencilerine
teﬂekkür ederim.
Z. C.

O kas›m günü, Postac› Erkan masan›n baﬂ›na geçmiﬂ, imza karﬂ›l›¤›nda verilmesi gereken zarflar›
kaydediyordu. Az sonra d›ﬂar› ç›kacak, yine kap›
kap› dolaﬂacakt›. Hay›rl›s›yla emekli olsun, evden
d›ﬂar› ad›m›n› atmayacakt›.
Asl›nda Postac› Erkan, gün boyu taban tepmekten yorulmuyordu. Onu yoran, güzelim iﬂinin teknolojiye yenik düﬂmesiydi. Fakslar, cep tePatenli K›z
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lefonlar›, elektronik postalar derken, iﬂi anlam›n›
yitirmiﬂti. Art›k, onu görünce el ç›rparak ﬂark› söyleyen çocuklar yoktu. Yolunu gözleyen yavuklular›n say›s› azalm›ﬂt›. Yürekleri p›t p›t, s›la kokulu
mektuplar› bekleyen üç beﬂ ana baba d›ﬂ›nda yolunu gözleyen pek kimse kalmam›ﬂt›.
Erkan’a göre, postac› dedi¤in duygusal olurdu.
Zarf› eline ald› m›, kokusundan, üstündeki el yaz›s›ndan; kimden gelmiﬂ, ne yaz›yor anlay›verirdi.
Postac› dedi¤in, mahallelinin s›rdaﬂ›, dert orta¤›
olurdu. Ama ﬂimdi nerdeee?
Bunlar› her dile getiriﬂinde, kendi çocuklar›
bile gülüyor, “Ah, baba! Senin derdin, iﬂinin teknolojiye yenik düﬂmesi de¤il,” diyorlard›. “Senin
derdin, kim-nerde-nas›l, bilememek!”
H›h! Anlam›yordu veletler! Televizyona da
karﬂ›yd› o. Teknoloji geliﬂtikçe, insanc›l duygular
azal›yordu. Nerede o eski komﬂu ziyaretleri? Sohbet edilir, m›s›r patlat›l›r, kestane kebab› yap›l›rd›.
ﬁimdi insanlar ziyaretlerini televizyon dizilerine göre ayarl›yor. Aman, bugün olmaz; ancak yar›n!
Çocuklar›n bunlara da yan›t› haz›rd›: “Kumandas› sende olan bir ﬂeye neden karﬂ› ç›k›yorsun ki!”
Zamane veletleri iﬂte, onlarla yar›ﬂ›l›r m›? Ama
umursam›yordu Erkan. “Bu yaﬂtan sonra de¤iﬂe-

cek halim yok. Vars›n, teknoloji düﬂman› bellesinler!” diyordu kendi kendine.
Son zarf› da kaydederek, o günkü postay› yerleﬂtirmek üzere çantas›na uzand›. Üst üste duran
büyük sar› zarflar›, iﬂte o an fark etti. Birini ald›,
evirdi çevirdi. “Kitap bu... Kim, kimlere yollad›
acaba?” diye m›r›ldanarak, di¤er zarflara da göz
gezdirdi.
Hayda! Zarflar›n alt›s› da, köyün alt› pinponuna gelmiﬂti. ﬁerare Aydo¤du taraf›ndan Suadiye’
den postalanm›ﬂt›. Kimdi bu ﬁerare Aydo¤du? Yak›nl›klar› selamlaﬂmaktan öteye geçmeyen alt› kiﬂiyle ne ilgisi vard›? ﬁu palavra ﬂans oyunlar›ndan
ya da tan›t›m kampanyalar›ndan biriyle mi ilgiliydi?
Ask›dan ald›¤› gocu¤unu giydi. Masan›n üstünde duran ﬂapkas›n› baﬂ›na oturttu. Çantas›n› da
omuzuna as›p, arkadaﬂlar›n› yar›m yamalak esenledi. Postaneden ç›kt›. Yüzünü yalayan yeli hissedince, “Lodos bu!” diye m›r›ldanarak baﬂ›n› kald›rd›. Sürekli renk de¤iﬂtiren gökyüzüne bak›p,
“Kesin ya¤mur gelecek,” diye s›zland›. “Bugün bir
de ﬂu sar› zarflar yüzünden bütün köyü arﬂ›nlamak
zorunday›m.”
Erkan, Yeﬂilba¤lar’› do¤up büyüdü¤ü kendi
köyünden bile daha çok seviyordu. Gerçekten de
Beykoz’un ötesinde, yemyeﬂil bir ormanl›k alan›n
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ortas›ndaki Yeﬂilba¤lar Köyü, ‹stanbullular’›n solukland›¤› ender yörelerden biriydi. Yaz geldi mi,
tatil günlerinde hemen her ev çay bahçesi, her bahçe piknik alan› olurdu. Mangallardan yükselen ›zgara kokular› köyü kaplar; ﬂen kahkahalar, çocuklar›n sevinç ç›¤l›klar› en uzak, en sessiz köﬂelerde
bile ç›n ç›n ç›nlard›.
Efil efil esen yel, güzün gelmesiyle huy de¤iﬂtirip hoyratlaﬂ›r, insan›n yüzünü t›rmalamaya baﬂlard›. Ard›ndan toprak kurur, sar›, k›rm›z›, kahverengi yapraklar yolu yola¤› kaplard›. Masalar
üçer beﬂer toplan›r, bahçelerin dip köﬂesine yap›lm›ﬂ ardiyeye yerleﬂtirilirdi. ‹lk ya¤murlar›n inmesiyle birlikte, köy sanki k›ﬂ uykusuna çekilirdi. Sessiz ama s›cac›k yuvalarda, yeni sezonun tasar›lar›
konuﬂulmaya baﬂlard›.
Merakl› Postac› Erkan her sabah günlük postay› da¤›tmaya iﬂte böyle, köyüne övgüler ya¤d›rarak
baﬂlard›. Ama bugün, kas›m ay›n›n bu perﬂembe
sabah› farkl›yd›. Çantas›nda anlam veremedi¤i gizemli alt› zarf, akl›nda ise yan›t bulamad›¤› tek bir
soru vard›: ﬁerare Aydo¤du kim?!
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Postac› Erkan düﬂünüyordu.
Zarflardan birinin Leyla Han›m’a gönderilmesi ola¤and›. Ne de olsa kad›nca¤›z emekli ö¤retmendi. Abonesi oldu¤u dergiler, yaz›ﬂt›¤› dostlar›,
hâlâ ders verdi¤i ö¤rencileri vard›. Eh, onun kap›
komﬂusu Gezgin Neﬂe’nin zilini de s›k s›k çalard›.
Gerçi ona, turizm ﬂirketlerinin broﬂürlerinden, tur
programlar›ndan baﬂka bir ﬂey götürmezdi ya, neyPatenli K›z
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se. Ama, di¤erlerini hiç mi hiç anlam›yordu. Bu
alt› kiﬂinin aras›nda nas›l bir ba¤lant› kurulabilirdi, bilmiyordu.
Postac› Erkan önce çarﬂ› esnaf›n› dolaﬂt›. Bir
dükkândan di¤erine girip ç›kt›. Sonunda, ilk zarf›
vermek için, Tiryaki Çay Bahçesi’nin yolunu tuttu.
Dört mevsim aç›kt› Tiryaki Çay Bahçesi. K›ﬂ›n ad› ayn› kalsa da, iﬂlevi de¤iﬂiverirdi. Geniﬂ bahçesindeki as›rl›k ç›narlar, sö¤ütler devasa çal›lara
döner, beyaz badanal› binas› karar›rd›. K›rm›z› beyaz kareli örtüler masalardan toplan›r, yerlerine yeﬂil çuhalar serilirdi. ﬁak ﬂuk tavla seslerine t›k›r t›k›r
okey sesleri kar›ﬂ›r, anlams›z, boﬂ laklak sesleri ayyuka ç›kard›. Böylece, gelecek bahara kadar Yeﬂilba¤lar’›n dedikodu kaynayan kahvehanesi olurdu
Tiryaki Çay Bahçesi.

Postac› Erkan’›n, cam› bu¤ulanm›ﬂ ahﬂap kap›y›

açmas›yla, koca bir alaz›n yüzünü yalamas› bir oldu. Dumanl›, bu¤ulu hava solu¤unu kesti. Gözleri, bir a¤›zdan konuﬂan onlarca insan›n üzerinde
dolaﬂ›rken, üç beﬂ kiﬂiyle selamlaﬂt›. Çayc› Musti
eline bir bardak ›hlamur tutuﬂturdu. ‹kinci yudumu al›rken, Yaﬂar Aslan’› gördü.
Yaﬂar Aslan bir zamanlar, ‹stanbul’un say›l›
marangoz ustalar›ndan biriydi. Birkaç y›l önce marangozhanesini kalfas›na devrederek kendini emekliye ay›rm›ﬂt›. Evi Bostan Sokak’tayd›. K›z›yla sürekli didiﬂti¤i için, her sabah solu¤u Tiryaki’de
al›rd›. Bir kar›ﬂ suratla içeri giren yaﬂl› adam, bastonunu yere vura vura yürür, boﬂ bir yere geçip
otururdu. Musti çay›n› getirene dek de bastonunu yere vurmay› sürdürürdü. T›k t›k t›k... Bu nedenle, ad› T›k T›k Yaﬂar’a ç›km›ﬂt›. Arada s›rada
dald›¤› k›sa ﬂekerlemelerinden s›çrayarak uyan›nca, gözlerini televizyona diker; sonra da çevresiyle
pek konuﬂmadan izlediklerine kulak kesilirdi.
Ihlamur barda¤›n› kafas›na diken Postac› Erkan, masalar›n aras›ndan doland›. Yan›ndan geçen Musti’nin ask›s›na boﬂ barda¤›n› b›rakt›. Baﬂ›
önüne düﬂmüﬂ, kestiren dedenin baﬂ›na dikilerek
omuzuna dokundu.
“Uyan, baba! Bir paketin var.”
T›k T›k Yaﬂar irkilerek kendine geldi. “Ha!..

14

Patenli K›z

ZEYNEP CEMAL‹

15

