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BİR

Okulun açık pencerelerinden cıvıltılı sesler yayılırdı. 
Bahçelere, köyün meydanına, ötelerdeki tarlalara, ev 
içlerine dek akan bu çağıltıyla canlıydı her yer. O ço-
cuklar gidince, buraların canı da çekildi gitti sanki 
ötelere. Bir kabuk duvar kaldı okul binası, yüzü git-
tikçe karardı. 

Sınıflarda her şey birdenbire sona erdi. Defterlere 
geçirilmesi istenen şiirin son dizeleri kaldı tahtada. 
Hademe Osman Amca, tebeşir tozuna bulanmış simit 
susamlarını son kez süpürdü. Cilası silinmiş sıralar, 
altındaki silgiler, kalemler; demir askılıkta unutulan 
yün hırkalar, öğrencisiz, yapayalnız kaldı. 

İlk yurdum, canevim anneme ve babama...
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Ama bir gün öyle bir şey oldu ki...
İstanbul’da yaşayan amcasıyla sık sık telefonla gö-

rüşüyordu babası. Son zamanlarda konuşurken sesi 
sanki içine doğru çekiliyor, giderek duyulmaz oluyor-
du. Sadece başıyla onaylıyor ve uzun uzun susuyordu 
babası. Telefonun öteki ucundaki kardeşinin söyle-
diklerini çaresiz kabul ediyor gibiydi. Sonunda Ha-
yal’i yanına çağırdı, karşısına oturttu. Sıkıntılı görün-
mesinden, hiç istemediği bir şeyi söylemek zorunda 
kaldığını anlamıştı Hayal. 

“Gül Ninen yine hastaymış. Hastanede yalnız ka-
lıyormuş,” diye başladı konuşmasına.

Ninesinin zaman zaman şekeri, tansiyonu yükse-
lir, doktorlar onu hastaneye yatırarak bu iki illetin 
normal seyri için canla başla uğraşırdı. Keşke Gül Ni-
ne kendisine biraz dikkat etseydi de böyle olmasaydı. 
Her şeye üzülüp sıkılması doğru değildi ama Gül Ni-
ne bu, ömrünce ne olacak diye düşünmediği, kaygı 
duymadığı bir günü mü olmuş ? Yerdeki karıncadan, 
gökte uçan kuştan, iki ev ötedeki yalnız yaşayan in-
sandan kendini sorumlu tutar, yardımına koşardı. 
Elinden bir şey gelmediğinde dertlenir, en sonunda 
hastalanıp doktorlara taşınırdı. 

Hayal, ninesinin hastanede yalnız kalmasını anla-
yamamıştı. Şaşırarak sordu: “Amcam, anneme baka-
rım, diyerek almadı mı yanına ninemi ?”

“Öyle ama amcanla yengen fabrikada çalışıyor,” 
diye konuşmayı sürdürdü babası. “Her zaman izin ala-

Ne olduysa bir günde oldu. Bir karar çıktı dendi; 
köyün ve civar köylerin ne kadar ortaokulu varsa ka-
panacak, öğrenciler servis arabalarıyla uzaktaki ilçeye 
götürülecek. Duyanlar kara kara düşünmeye başladı. 
Bu karda kıyamette, her gün, derelerden tepelerden 
geçilip, nasıl gidilecekti ta oralara ? 

“Çocuklar gidip gelmekte zorlanır,” diyenlere, “İl-
çedeki okulda yatılı okuyabilirler,” denmişti.

Böylece, sırtlarında boylarını aşan çantaları, elle-
rinde gazete kâğıdına sarılı sac ekmekleriyle düştü yol-
lara çocuklar. Kimi anayola kadar yaya gitti, kimi trak-
törün arkasında. Kimi yatılı kaldı oralarda, ana baba 
özlemiyle, kendi kendilerine büyüdü.

Kimi de, Hayal gibi, köyünden dışarı hiç çıkama-
dı. Okula gidebilseydi liseli olurdu şimdi Hayal. Kay-
dı orta ikide kaldı. Babası, yolda kara saplanan servis 
arabalarını duydukça, “Gördün mü bak, o yol gidilir 
mi ?” dedi durdu kızına. Sonra sonra okul lafı etmez 
oldu.

Yılın her mevsimi, pencerenin gerisinde bir çift 
göz oldu Hayal. Uzak tepelere doğru gitse kara bu-
lutlar, çoğalsa aydınlık, diye dilekler tuttu her gün. 
Cama tıpır tıpır düşüp eriyen karın izlerini parmağıy-
la takip ederken, okulunun açılmasını diledi. Bir mev-
sim önce, yağmurların durmasını beklerken de istedi 
bunu. Ondan önce, kavurucu yaz sıcağının çekilme-
sini beklerken de dileği buydu. Uzakta görünen oku-
lun, boş kalan bahçesinde gezinen çocukları düşledi. 
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İstanbul’u görüp bilenler anlatırdı köyde. Orası o ka-
dar büyükmüş ki, bir sokağından giren bir daha oradan 
çıkamazmış. Her gün bir parçası değişirmiş kentin. 
Hayal bunları dinlerken, duyduklarına inanamazdı. 
Durmadan şekil değiştiren bu yer, sihirli falan mıydı 
yoksa ? Bunu söylediğinde gülmüştü anlatanlar.

“Aferin Hayal, sen daha orayı görmeden anladın. 
Kötü bir büyü var o kentin üzerinde. Bozulacak gibi 
de değil,” demişlerdi.

Şimdi, oraya gitmeye hazırlanıyordu Hayal. Pen-
cereden karla kaplı yola, dağlara bakarken, uzaklarda 
olmayı hayal ediyordu. Kalabalığın içinde, binalar 
arasında kaybolmadan yürümenin yollarını aramaya 
başlamıştı bile. Bu onu korkutmuyordu, ama ailesin-
den, ağaçlarından ayrı kalmanın hüznü şimdiden taş 
olup oturmuştu göğsüne. 

Yolculuk hazırlıkları uzun sürmedi. Hayal’in eşya-
sı bir bavula sığmıştı. Ötekiyse, amcasının evine gö-
türeceği erişte, tarhana, pestil torbalarıyla doldu.

Sürücü Bekir Amca köyün kırmızı minibüsünü 
evin önüne kadar getirmiş; “Merak etmeyin, sizi ilçe-
deki terminale bırakırım,” demişti. Bavullar minibü-
sün üstüne yerleştirilirken, Hayal ortalarda görünmü-
yordu.

“Geç kalıyoruz, neden gelmedi hâlâ ?” diyerek te-
laşlandı annesiyle babası. Kızları ormana gittiğinde 
zamanın nasıl geçtiğini unutur, eve gelmek bilmezdi. 

Yola çıkmadan önce, ağaçlarını son kez görmek 

mıyorlar, bazen geceleri de çalışıyorlarmış. Diyor ki 
amcan, Hayal yanımıza gelse, ninesine can yoldaşı ol-
sa. İsterse okulunu burada bitirir, isterse bir iş bulur 
çalışır. Ertan’a derslerinde yardımcı da olur, diyor. Sen 
ne dersin ?”

Gitmez mi hiç ? Ninesi için kuş olur uçar yanına. 
Onu orada bir başına bırakır mı ? Amcası, “Okur da...” 
diyormuş; orada akan sular durdu işte. Okumak den-
di mi nasıl bir dünyanın içine giriyor Hayal, bunu 
kimse anlayamaz.

“Giderim baba, hem de kuş olup...”
Babasının yüzündeki sıkıntı silinmemişti daha. 

Annesi de yanlarına gelmiş; üzgün, kaygılı gözlerle 
bakıyordu kızına.

Hayal’in içi coşkuyla dolmuş, çoktan düşmüştü 
bile yollara.

“Siz merak etmeyin. Nineme bakarım, okuluma 
giderim, amcam, yengem ne derse yaparım. Sözlerin-
den hiç çıkmam.”

Dolabına sakladığı okul çantasını çıkardı. Defter-
lerini, kitaplarını elinde sımsıkı tuttu. Bu nasıl bir 
mutluluktu ki, ağza alınan akideşekeri gibi yavaş yavaş 
yuvarlanıyordu dilinin üstünde. Yutkundukça, sevinç 
içine yayılıyordu. Yağan kar bile kaygılandırmıyordu 
onu. Henüz beyaz bir tüldü nasılsa, döşek yünü gibi 
kabarmadan yolları kapayamazdı.
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İKİ

Çamur Mahallesi’nde yaşayanlar, huzursuz bir sessiz-
liğe bürünüyordu bazı sabahlar. Elektrikli testerenin 
sesiyle uyandıklarında... Bir şeylerin gürültüyle yere 
yıkıldığını anladıklarında yürekleri cız ediyordu. Ko-
nuşmadan duramayan çocukların ve yaşlıların bile 
içinden konuşmak gelmiyordu öyle zamanlarda. Bir 
kolu, bir bacağı kesiliyordu duyanın, yıkılan her ağaç-
la birlikte. 

Sabahtan başlayan kesim çalışmaları yüzünden 
hiçbir işin ucundan tutamıyordu o gün mahalledeki-
ler. İşlerine gidenler gönülsüz, çarşı esnafının yüzü 
asık, evlerin pencereleri suskundu. Akın, Selim ve Er-
tan yokuşun başına doğru hızlı adımlarla yürüyor, 

istemişti Hayal. Vedalaşırken, ağlamamak için kendi-
ni zor tutuyordu. Ağaçların kucağında büyümüştü. 
Bebekliğinde beşiği asılıydı o dallara. Gölgelerinde 
uyudu, oynadı. Alçak olanlara tırmanmayı öğrendik-
ten sonra, saatlerce oturdu yaprakların arasında. On-
larla dertlerini, sevinçlerini, düşlerini paylaştı. Ağaç-
lar, ona Gül Nine’sinin emanetiydi. Nasıl bırakıp 
gidecekti, ninesi gibi. Gövdelerine dokunarak, uzun 
uzun konuştu onlarla. “En kısa zamanda döneceğim, 
bekleyin,” dedi. Kabuğun titrediğini duydu avuçları-
nın altında. Yerdeki birkaç kuru yaprağı alıp manto-
sunun cebine koydu.


