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Sat›fl›nPsikolojisi

Adab›muafleret - 3 

Onun ölüm haberini al›fl›m› hiç unutmuyorum ben. Ya
ders çal›fl›yordum, ya ödev yap›yordum. Böyle
masan›n üzerinde kitaplar›m ve defterlerim duruyordu.
Annem kula¤›ma e¤ilip “Yakup” dedi, “Bir fley
söyleyece¤im sana, yengeyi kaybettik o¤lum.”

nu kaybetti¤im zaman m›? Sekiz-
dokuz yafllar›mdayd›m. ‹lkokul
ikinci s›n›fa gidiyordum. 2-A. “Ne-

reden hat›rl›yorsun.” derseniz; bana söyle-
diklerinde ödev yap›yordum. K›rm›z› jelâ-
tin defter kaplar›m›z olurdu eskiden, mavi-
si de olurdu onlar›n. ‹ki rengi vard› san›-
r›m, ya da biz o renkleri kullan›yorduk.
Defterleri k›rm›z›, kitaplar› maviyle kaplar-
d›k. Okulun aç›ld›¤› ilk hafta apartmandaki
bütün çocuklar toplan›rd›k, Mehmet Bey
amca kaplar›m›z› getirirdi. K›rtasiyeleri
vard› onlar›n. Bütün çocuklar ayn› kaplarla
kaplard›k defterlerimizi, kitaplar›m›z›. Üze-
rine dikdörtgen, kenarlar› k›rm›z› veya ma-
vi çizgili etiketler yap›flt›r›rd›k. Yaz›s› güzel
olanlar etiketlerini kendi yazar, güzel olma-
yanlar›nkini büyükler yazard›. Sonra da
hepsinin arkas›n› çevirip, birbirine kar›flt›-
r›p ‘kendi kitaplar›n› bulmaca oyunu’ oy-
nard›k. Jelâtin kaplar hal›n›n üzerinde ka-
yar, o koca kitap defter y›¤›n› h›zla birbiri-
ne girerdi. Yengem de bafl›m›zda olurdu
hep, kitaplar›m›z› bulunca, hepimizi otur-
tur, bisküvi ve kakaolu süt getirirdi. Sonra
da sohbet ederdik; yeni okul y›l›nda herkes
neler yapacak, karnesi kötü olanlar notlar›-
n› nas›l düzeltecekler, büyüyünce ne olaca-
¤›z… Okula gitmeyen çocuklar da olurdu
aram›zda, onlara da yalandan bir iki boya-
ma kitab› kaplan›rd› hevesleniyorlar diye.
Asl›na bakarsan›z ben de boyama kitaplar›
ablalar a¤abeyler taraf›ndan kaplananlar
grubunda kald›m birkaç y›l.

Diyeceksiniz ki “Niye böyle uzun uzun
anlat›yorsun bu defter kitap kaplama mese-
lesini.” Çocuklu¤umun çok önemli bir hat›-
ras› oldu¤u için. Bir de oyunun kurucusu
yengem oldu¤u için herhalde. Ne zaman on-
dan bahsedilse ilk bu oyunu hat›rlar›m za-
ten, bir de o anlatt›¤›m dört dörtlük mesele-
sini. Asl›na bakarsan›z, onun ölüm haberini
al›fl›m› da hiç unutmuyorum ben. Ders mi
çal›fl›yordum, ödev filan m› yap›yordum ar-
t›k bilemiyorum… Böyle masan›n üzerinde
kitaplar›m ve defterim duruyordu. Ben de
bir fleyler mi yaz›yordum, yeni mi oturuyor-
dum derse, neyse art›k, annem kula¤›ma
e¤ilip, “Yakup” dedi, “Bir fley söyleyece¤im
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sana.” Böyle s›rt›m› s›vazlayarak, “Yengeyi
kaybettik, o¤lum” dedi. Hiç unutmuyorum o
an›, sanki dün olmufl gibi… Böyle gözümün
önünde capcanl›… O s›rada masan›n üzerin-
deki k›rm›z› kapl› defterime bak›yorum, eti-
ketin üzerinde de ad›m okulum s›n›f›m nu-
maram yaz›l›… Yengem yazm›flt›. Kardeflim
hiç hat›rlam›yor yengemin ölümünü. Gerçi
o daha küçüktü. Zaten pek hat›rlamaz eski-
leri. Ben nedense her fleyi hat›rlar›m. Asl›n-
da ben de küçükmüflüm. O zaman büyük
zannediyordum kendimi. Bir de evin ilk ço-
cu¤u olunca daha çabuk büyüdü¤ünü san›-
yor insan. Evet, sekiz dokuz yafllar›mday-
d›m. ‹kinci s›n›ftayd›m iflte, kaç oluyor? Ye-
di yafl›nda bafllard›k okula eskiden. ‹kinci s›-
n›fta sekiz oluyor. Sekiz yafl›mdaym›fl›m. Se-
kiz yafl ne ki, ufac›k çocukmuflum. Gene se-
kiz geldi ya, bak›n. Allah Allah!

Neden mi kaybettik? 
Hiç sormay›n. Hayatta akl›n›za gelmez. Fut-
bol manyaklar› yüzünden. Böyle konufluyo-
rum ama kusura bakmay›n. Çok öfkeleniyo-
rum futbol fanatiklerine, sonuçta böyle bir
grup yuvam›z› y›kt›, gencecik yafl›nda öldür-
düler yengemi. Tahmin etmiflsinizdir ne ol-
du¤unu… Maç oldu¤u bir akflam, bizim so-
kakta iki grup birbirine tutufluyor. Birine
bir fley mi oluyor diye balkona f›rl›yor yen-
gem. Bak›yor tafllarla sopalarla giriflmifl
gençler birbirine. Eski bir ö¤rencisi de var-
m›fl içlerinde. Yaralanm›fl, kafas› yar›lm›fl.
Çocu¤u kan revan içinde görünce f›rlam›fl
inmifller afla¤›ya amcamla beraber. Biz de
tesadüf day›mlara gitmifliz o akflam, evde
yokuz. Amcam bir iki komfluyla beraber
araya girip da¤›tm›fl çocuklar›. Bizimkiler
yaral› çocuklar› arabaya tafl›rken, karfl›
gruptakiler h›rslar›n› alamam›fl, adam topla-
y›p geri gelmifller. Birinin babas› da gelmifl,
düflünebiliyor musunuz? Adam›n elinde si-
lah, çevirmifl çocuklara. Hepsi arabadalar,
amcam “Çekil kardeflim, bu çocuklar kan
kayb›ndan ölecek zaten baksana hallerine,
sonra hesaplafl›rs›n›z.” diyor, bas›yor gaza.
Adam çekiyor teti¤i atefl ediyor. Yengem vu-
ruluyor. Bafl›na gelmifl, yo¤un bak›mda yat-
m›fl bir süre, ama kurtaramam›fllar. Bize
“Mahallede kavga oldu, kazara yaraland›.”
demifllerdi. Hastanede yatt›¤›n› biliyorduk
ama hayati tehlikesi oldu¤unu bilmiyorduk
tabii. Bu yüzden annem ilk söyledi¤inde
inanamam›flt›m. ‹flte böyle bir vahflete kur-
ban gitti yengeci¤im. Sonradan “Gençleri
korkutmak için çektim silah›, yanl›fll›kla

atefllendi, çok piflman›m.” demifl adam ama
bilmiyorum art›k. Gazeteler çok yazm›fl o
zaman, ben üniversiteye giderken göster-
miflti annem. Kardeflimle çok a¤lam›flt›k.
Annem de bize sar›l›p sar›l›p “Ablam gibiy-
di, en yak›n arkadafl›md›, can yoldafl›md›.”
diyerek h›çk›ra h›çk›ra a¤lam›flt›. Biliyor
musunuz, o güne kadar annemi hiç öyle a¤-
larken görmemifltim. O günden sonra da
görmedim zaten. Allah da göstermesin bir
daha. ‹nsan›n ci¤eri yanmasa a¤lamaz öyle.

Böyle iflte… Yengem hayattayken çok
s›k ç›kard›m onlara. Ölümünden sonra am-
camlar›n evine pek gitmez oldum. Okulun
olmad›¤› günler… Hafta sonlar› yani… Uya-
n›r uyanmaz yengemin yan›na koflard›m.
Peynirli omlet yapard›. Bazen de peynirli
börek. ‹kisi de çok güzel olurdu, mis gibi ko-
kard›. Apartman›n içine yay›l›rd› kokular.
Kahvalt›m› yapar, sonra da amcam›n t›rafl
oluflunu seyrederdim. Özenle ç›kar›rd› t›rafl
tak›m›n›. Siyah aynal› bir kutu içinde, f›rça-
s› ve jileti dururdu. Onu seyretmeye bay›l›r-
d›m. Bazen benim burnuma da köpük sü-
rerdi, flakalafl›rd›k. O kadar a¤›r ve dikkatli
bir flekilde t›rafl olurdu ki, görseniz ameliyat
yapt›¤›n› düflünürdünüz. T›pk› titiz bir cel-
lah gibi. Pardon, cerrah gibi diyecektim.
Yengemin ölümünden sonra neden gitmez
oldum? Bilmem. Bilmiyorum ki, tad› tuzu
kaçt› evin. Gerçi kuzenlerim vard› ama gene
de gitmezdim. Omlet yapan yok diye her-
halde. Evet, amcam›n t›rafl oluflunu seyret-
mekten de zevk al›rd›m ama yine de gitmek
istemezdim pek. Amcama m›? Olabilir, yen-
gemi kurtaramad›¤› için k›r›lm›fl, küsmüfl
olabilirim. Amcamdan m›? Hay›r, çekin-
mezdim, korkmazd›m. Neden sordunuz?
“Cellah gibi.” dedim evet, dilim sürçtü. Cer-
rah gibi demek istemifltim asl›nda, az önce
de söyledim ya. Cellât diyecek oldum her-
halde, cellâtla cerrah kar›flt›. Böyle dedim
diye mi ondan korkmufl olabilece¤imi dü-
flündünüz? Yok can›m, hiç korkmam am-
camdan. Sayg› duyar›m ama öyle çekinmem
filan yoktur. Ortak yönleri mi? Cerrah ile
Cellât’›n m›? Bilmem. ‹kisi de alt› harfli. ‹ki-
si de Ce ile bafll›yor. ‹kisinin de beflinci har-
fi a. Baflka? ‹kisinin de üçüncü ve dördüncü
harfleri ayn›. ‹ki l ve iki r var. Ha, anlam ola-
rak m›? ‹kisi de kesici aletler kullan›r, kan
döker. Biri iyilik, biri kötülük için. Amaçla-
r› farkl› yani. Evet, do¤ru söylüyorsunuz, so-
nuç olarak ikisi de kesip biçer.
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