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İyi Günleeer... Parti Vaaar 

“Parti var ! Parti var ! Parti var ! Parti var ! Parti var !..”
“Hazaaal ! Daha yavaş inemez misin ?”
Ayaklarım söz dinledi. Merdivenleri inerken bir 

tavşan kadar sessizleştiler.
“Parti var ! Parti var ! Bugün benim doğum günüm. 

Tam on iki olduuum. Vaaoov !”
“Kes şunu kızım. Sessiz ol biraz. Çalışıyorum, 

görmüyor musun ?” 
Kestim. Çenem de anne sözü dinler. Hele o anne 

bilgisayarın başında çalışıyorsa... Çalışırken burnundan 
soluyorsa...

“Off ! İlaçları sisteme giremiyorum bir türlü. Şu 
Faik de ortadan kaybolacak zamanı buldu. Gittiği 
yerde kalakalır bu adam.”
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içinde bölmeler vardı, her bölmede de kabartma bir 
rakam. Rakama basıyorsun, o bölmedeki ilacın özel-
liğini anlatıyor bir ses. Böylece hasta, ilaçlarını karış-
tırmadan alabiliyor.

Vay canına, ne faydalı buluş ! Hayran oldum. Abi 
de. Annem kutuyu ona hediye edince sevinci bin kat 
arttı abinin. Teşekkürler etti. 

Gitmeden önce de bana bir öneride bulundu. Gü-
zelyalı’da TÜRGÖK diye bir görme engelliler merkezi 
varmış. Levent Abi orada çalışıyormuş. Görme engel-
liler için kitap seslendirilip CD’ye kaydediliyormuş. 
Genelde çocuklar seslendirmiyormuş kitapları ama 
benim sesim çok uygunmuş. Merkez de yakınmış bu-
raya, yirmi dakikada yürüyerek ulaşabilirmişim. Ben 
ne dermişim bu işe ?

“Sınavlarım geçsin, gelirim, ne güzel olur,” dedim 
tabii. Abiyle haberleşeceğiz.

Trink! Kapı. Bizim eczane böyledir. Her an biri 
gelir. Bazen, hapşırığı kişinin kendisinden önce gelir. 

“Hapşuuu !” 
“Yine alerjin mi tuttu, kuzum ?” diyerek yerinden 

fırladı annem. 
Ağzı burnu, Ege Denizi kadar ıslaktı Aslı Abla’nın. 

Burnu silinip durmaktan kıpkırmızı olmuştu; gözleri 
de. Bu mevsim polen çokmuş, o yüzdenmiş. Üstelik 
zeytin ağacındaki polenler alerji yapıyormuş; üstelik 

Ahh ! Yalnız değilim. Faik Amca da gördü gününü. 
Bir sonraki cümle şöyle bir şey olacak kesin: Boşuna 
Kal-Faik demedik.

“Boşuna Kal-Faik demedik.”
Bingooo ! Nasıl bildim ama ! Yok, bunu demedim 

de, sustum. 
Ben sustum, kapı konuştu. Trink ! Görme engelli 

bir abi kapıda. 
“İyi Günler Eczanesi’ne iyi günleeer,” diyerek, 

yavaş adımlarla girdi içeri. 
Annem kocaman gülümsedi. “Sana da iyi günler 

Levent’cim,” deyip ayağa kalktı. Gelen her müşteriye 
ayağa kalkar annem, bu kez kapıya da koştu. Abiyi 
kapının yanındaki koltuğa oturttu, elinden çantasını 
aldı, bitişiğindeki koltuğa da kendisi oturdu. 

Abi yüzünü buruşturarak, “Çok ağrım vardı dün 
gece, Sevinç Hanım. Uyutmadı hiç. Şu romatizma illet 
bir şey. Sanırım, biraz da üşütmüşüm, boğazım ağrıyor. 
Doktor şunları yazdı,” deyip reçeteyi uzattı.

Annem reçetedeki ilaçları hazırlarken, onun ko-
mutuyla ben de bir fincan bitki çayı hazırladım abiye. 

İlaçlarla birlikte, kibrit kutusu büyüklüğünde bir 
şey de getirdi annem. Konuşan kutuymuş. Görme 
engelliler için “Engelsiz İlaç Projesi” kapsamında üre-
tilmiş meğer. Şimdilik yalnızca İzmir’de varmış. Hiç 
görmemiştim, abiden önce alıp inceledim. Kutunun 
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dedi telaşlı telaşlı. Sanki az sonra güzellik yarışmasına 
katılacak. 

Annem gülerek geldi, teyze gülerek ona baktı. “Ne 
güzelsin, ne güzel giyinmişsin, ah gençlik !” dedi. 

Annem hoşlandı bu iltifattan. Kim hoşlanmaz ! 
Bazı teyzeler, eczanenin önünden geçerken içeri baş-
larını uzatıp, “Bugün ne giydin bakiiim ?” falan diyor-
muş anneme.

Annem dünya kadar krem önerdi, ama pahalı bul-
du teyze, hiçbir şey almadan çıktı gitti. Mucize bir krem 
olsun, hem yüzündeki kırışıklıkları düzeltsin, hem yaş-
lılık lekelerini gidersin, hem de sıfıra en yakın para 
versin teyzem. “Yok ki öyle bir dünya,” deyip güldü 
annem. 

Trink! Kapı. Amcanın biri, “O ilacın bana fayda-
sı olmadı hiiiiç,” diye sızlanarak girdi içeri. 

“Hangi ilaç ?” diye sordu annem şaşkın şaşkın. 
Amca kutusunu gösterince de, “Ama Duran Amca’cım, 
o hap değildi ki, fitildi. Yutmayacaktın,” demez mi ! 

Amca, uuu nasıl üzüldü. O gidince annem kıkır 
kıkır güldü de güldü. 

Ortalık sakinleyince, “Anne, ben kafeye bakıp 
geleyim, hazırlıklar ne durumda, bir şeye ihtiyaç var 
mı sorayım,” dedim.

“Döndü temizlik yapıyor. Çalışırken nasıldır bi-
lirsin.”

bahçelerindeki zeytin ağacını da, zeytini de ne çok 
severmiş Aslı Abla. 

Annem ona ilaçlarını verirken, “Astıma çevirmesin 
bu alerji işi, bir doktora görün, kuzum,” dedi. 

Aslı Abla başını “olur” anlamında salladı, hapşıra 
hapşıra gitti.

Trink! Kapı. Birbirine yapışık gibi yürüyen yaşlı 
bir amcayla teyze girdiler içeri. 

“Hoş geldin Gülaçtı Teyze, hoş geldin Zühtü Am-
ca.”

Annemdeki hafızaya bakın ! Herkesin ismini biliyor. 
Bir keresinde bunu ona söylediğimde, “Ee, benim mes-
leğim bu,” demişti. Babam da, “Senin annende fil ha-
fızası var, kızım,” diye katılmıştı konuya. Fillerin hafı-
zası çok kuvvetliymiş. 

Zühtü Amca’nın da görme engeli var gibiydi. Sa-
rı nokta hastalığıymış. Teyze koluna o yüzden sıkıca 
girmiş demek ki. “Yok yavrum, ondan değil,” dedi 
yaşlı amca, yeni evliler böyle yürürmüş. Aa, gerçekten 
de yeni evlenmişler ! Gülüşüp duruyorlardı. Anneme 
ilaç kutularının üstüne kullanım şekillerini yazdırdılar, 
sonra yine yapışık ikizler gibi yürüyüp gittiler. 

Trink! Kapı. Yaşlı bir teyze daha. Parfümeri kıs-
mına yöneldi hemen.

“Seviiinç, şu yüzümdeki çizgileri açacak bir krem 
ver kızım bana, elimdeki güneş lekelerini de çıkarsın,” 


