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Gürsen Özen

Balıkesir, Susurluk’ta doğdu. Bolu Kız Öğretmen Oku-
lu’ndaki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. Art-
vin, Şavşat’ta başladığı öğretmenliği, uzun yıllar Fethiye 
Lisesi’nde sürdürdü; sonrasında da dershane ve özel okul-
larda görev yaptı. Edebiyat öğretmenliğini sosyal çalış-
malarla destekleyen Özen, gençlerle ve çocuklarla ilgili 
sosyal ve kültürel projelere emek verdi. Uzun yürüyüşleri 
ve otobüs yolculuklarını seven yazar, çocukluğun fark-
lı hallerini Seke Seke Uçtu Öyküler (2015) adlı kitabında 
öyküleştirdi. Çocukların zengin ve pırıltılı dünyasından 
ödünç aldığı izlenimleri yeni bir öykü kitabında onlara 
armağan etti: Lokumlu Masa (2020). Özen, eşiyle birlikte 
Fethiye’de yaşıyor; iki çocuğu var. 
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ROLÜN KÜÇÜĞÜ BÜYÜĞÜ YOKTUR

Zil çaldı. Öğrencilerin kimi hopladı, kimi zıpladı. Sınıf-
tan çıkmak için son hazırlıklar da tamamdı. Bugün o 
ağır sırt çantalarına bir de yılsonu rollerini koydular. Ba-
zıları hoşnut, yüzlerinde çiçekler, kelebekler... Bazıları-
nınsa, yüzünden düşen bin parça...

Safiye Hanım, bütün öğrencilerine birer rol ve gö-
rev vererek, sınıfın hepsini bu etkinliğe katmıştı. Herke-
si memnun edemediğini o da biliyordu, ama başka yolu 
yoktu. Başroller üç beş öğrenciye dağıtılmıştı sadece. Sa-
tıcı kadın ve ağaç rolleri de birçok öğrenciye paylaştırıl-
mış, yine de açıkta kalanlar olunca, Safiye Hanım onlara 
sahne arkası görevler vererek gönül almıştı: Yönetmen 
yardımcısı, ışıkçı, sesçi, dekorcu, kostümcü, suflör... Ço-
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rek, annesini kızdırıncaya değin yakıp söndürdü ışıkları. 
Ceyda, başrolü aldığını bir türlü duyuramadı ailesi-

ne. Yine ortalıkta yoktular. Odasına geçip, kendi kendi-
ne yaşadı gururunu.

Gökçe, pazaryeri sahnesinde, çok sevdiği arkada-
şı Çınar’la ağaç olacaktı. Ağaç rolü hiç hoşuna gitmese 
de, yanında Çınar var diye yakınmadı. Sınıfın en uzu-
nu Çınar’a da ağaç olmak çok yakışacaktı hani ! İkisi de 
rollerini, evdekilere söylemek konusunda kararsız kal-
dılar. 

Gökçe, bir aralık annesine, “Ben ağaç oldum,” de-
yiverdi. 

Annesi de, “Bekledim de gelmedin,” diye neşeyle bir 
şarkıya başladı.

Ayça oyunda pazaryerindeki satıcı köylülerden biri 
olduğunu söyleyince, babası bir güldü, bir güldü. “Kı-
zım, bir türlü şehirli olamadın. Geçen yıl da kapıcının 
köyden gelen karısı olmuştun,” deyince, annesi de katıl-
dı gülmelere. 

Ayça biraz bozuldu ama çilli, yuvarlak yüzünün, 
tombulca vücudunun bu rollere yakıştığını inkâr ede-
medi. Babası, kızının tombiş yanaklarına öpücükler 
kondurup, o sözü kulağına fısıldadı: “Rolün küçüğü 
büyüğü yoktur.”

Derken, birçok gün geçti, birçok şey yaşandı. Sonun-
da 5A sınıfı öğrencileri kendilerini, o haziran gecesinde, 

cuklar, ağızlarına çalınan bir parmak balın tadını şapır-
data şapırdata bir böbürlendiler bir böbürlendiler... Oy-
sa, üstlendikleri görevin adını bile duymamış olanlar 
vardı aralarında.

Evlerine geldiler. Haberleri verdiler. Birçoğunun 
evinde var olan telaşlara yeni bir telaş, yeni bir heyecan 
eklendi. Bazı evler kendi sorunlarıyla öylesine doluydu 
ki, çocuklarının yüzlerindeki renk renk çiçekleri, kıpır 
kıpır kelebekleri göremediler. Bazı evlerdeki teselli söz-
leriyse, tatlı bir bahar esintisi gibi, hayal kırıklıklarını, 
yürek tozlarını süpürdü gitti: “Rolün küçüğü büyüğü 
yoktur.”

En çok Hakan heyecanlanmıştı. Bir çırpıda söyleyi-
verdi anne babasına. 

“Bilin bakalım, ben ne oldum  ?”
“Bakkalın çırağı,” dedi babası.
“Dalga geçme baba, ben bugüne bugün yönetmen 

yardımcısıyım.” Ne yapacağını bilmese de, büyüktü ad.
Annesi oğluna gururla baktı. “Ooo, küçük yönet-

men, şimdi sana bir yönetmen beresiyle, bir de atkı gere-
kecek. Ne de yakışır oğluşuma !” diye böbürlendi.

Fırat’la Mert suflör olmuştu. Birbirlerine, ‘Bu ne ki  ?’ 
dercesine bakmış, ama bozuntuya vermemişlerdi. Evde-
kilere aktarmadan önce, öğrendi ikisi de bu görevin an-
lamını. 

Atilla, görevini evdekilere söylemek için havanın 
iyice kararmasını bekledi. Lamba anahtarlarını açtı ka-
padı, açtı kapadı. “Işıkçınız geldi, ışıkçınız burda !” diye-

Rolün Küçüğü Büyüğü Yoktur
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Az kalsın, ‘Senin iyiliğin için,’ diyecekti ki, kulis kapı-
sında öğretmeni gördü. ‘Ben size sorarım !’ mimiklerini 
anladı. Sustu. Dallarını daha hızlı sallamaya, hışırtılar 
çıkarmaya devam etti.

Ayça’ya köylü kıyafeti seçmek için epey uğraşmıştı an-
nesi. Yazmalar, yemeniler, tülbentler çoktu evde. De-
sen desen, renk renk oyalı yazmalar... Oyaların adları da 
birbirinden güzeldi: Elti eltiye küstü, Türkan Şoray kir-
piği, deli dut, gelin tacı... 

Ayça, “Türkan Şoray kirpiği olsun,” dedi. 
Yelek işi de kolaydı. Zeliha Hala’nın pek sevdiği, 

sırtından çıkarmadığı, ne renk olduğu belirsiz, tiftiklen-
miş yeleğini de isterlerdi bir günlüğüne. İçine de anne-
sinin eski, küçülmüş, çekmiş örgü bluzlarından... Üst 
oldu tamam. Alta kaldı bir şalvar.

“Halk oyunları ekibindeki arkadaşlarımdan şalvar 
isteyebilirim,” dedi Ayça.

Annesi, “Kızım, patates soğan satan teyzenin parlak 
saten, kırmızı şalvarı mı olur ?” diye itiraz etti. Aklına, 
sandıklı divanda çoktan unuttuğu kumaşlar geldi. Ku-
maşları buldu, kesti, biçti. Dikiş makinesinin başına geç-
ti. Tıkı tıkı dikti. Koyu renk üstüne bozçiçek desenli ku-
maş tam da bu şalvar için saklanmıştı sanki. Sonra da, 
“Otur, lastiğini sen geçir,” dedi kızına. Eline, çengelliiğ-
neye takılmış lastiği tutuşturdu.

Ayça söylene söylene, sonunda çengelliiğnenin ucu-

sahnenin kucağında buluverdi. Oyun, bir pazaryeri gö-
rüntüsüyle başlıyordu. Satıcı kadınlar yerlerini almıştı. 
Onlar kadar çok sayıdaki ağaç da, dallarını sallayıp hı-
şırtı sesleri çıkarıyordu.

Ayça, ağaçların altına oturmuş, patates ve soğan sa-
tıyordu. Görevi bu sahneyle bittiği için, olanca gücüyle 
kendini göstermeye çabalıyordu. Başka satıcıların yap-
madığı hareketleri yapıyor, mendilini çıkarıp terini sili-
yor, sıcağın bunaltısını offf puuuf ’ lara yükleyerek, eliyle 
yüzünü yelpazeliyordu. Bazen oturuyor, az sonra ayağa 
kalkıp etrafına bakıyor, kendi aklınca rolünü katmerleş-
tiriyordu. 

Başlarda, ağaç Gökçe’den başka kimsenin dikkatini 
çektiği de yoktu. Ağaç Gökçe, yeşil karton yapraklarını 
daha bir hızlı salladı, olabildiğince hışırtı çıkardı. Aslın-
da Gökçe’nin hangi ağaç olduğunu ailesi bile anlaya-
mazdı, ama Ayça’nın yakınındaydı. Sahnenin ve oyunun 
sorumlusu oymuş gibi, kendince kıstığı sesiyle Ayça’yı 
uyardı.

“Ayça, ne yapıyorsun sen ? Bunlar senin rolünde yok 
ki !”

Mikrofona yakın olduğunu unuttuğu ve sesini ayar-
layamadığı için, uyarıyı Ayça’yla birlikte bütün salon 
duydu. 

Ayça istifini bozmadı. Ağaca, ‘Ben oyunculuğumu 
konuşturuyorum, sana ne oluyor !’ gibisinden bir bakış 
fırlattı. 

Gökçe bakışların dilini, iletisini çok iyi kavramıştı. 

Rolün Küçüğü Büyüğü Yoktur
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