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‹nsanlar bahar gelince kabu¤undan ç›kar, 
çiçek gibi açarlar. Ben ise bahar uykusuna yatar›m.

Köfle bucak kaçar›m, a¤açtan, çimenden.
Ne zaman bafllad›¤›n› tam olarak bilmiyorum. Benim hat›rlayabildi¤im ilk kafl›nt› krizi tuttu¤unda san›r›m 6 ya da 7 yafllar›mdayd›m.
Konya’dayd›k, Meram’a gitmifltik. O zamanlar çok güzeldi, flimdi nas›ld›r bilemiyorum. A¤açlar, çiçekler, kufllar… Yemyeflil bir yerdi
anlayaca¤›n›z. Hafta sonuydu. Day›mlar, teyzemler, kuzenler, enifltemin kardeflleri, onlar›n çocuklar›… Hep birlikte pikni¤e
gitmifltik. Yaz de¤ildi diye hat›rl›yorum. Büyük olas›l›kla nisan ve may›s aylar›yd›. Öyledir kesin. Çünkü s›k›nt›lar›m yaz aylar›nda
geçmifl oluyor ço¤unlukla. Büyükler mangal yakma, sofra haz›rlama telafl›ndayken biz de kuzenlerle oyun oynamaya bafllad›k. Bu
ayr›nt›y› hat›rlamam sizi flafl›rtmas›n. Hayat›m›n ilk hapfl›r›k krizi oyunda yenilmeme sebep oldu¤u için hiç unutmad›m zaten. Oysa
beni yenmek her zaman çok zordu. Asl›nda o günkü ilk s›k›nt›lar›m hapfl›r›kla bafllamam›flt›. Piknik alan›na gittikten k›sa bir süre
sonra kollar›m bacaklar›m kafl›nm›fl ve k›zarm›flt›. Hemflire olan yengem “Kar›nca ›s›rm›flt›r” diyerek bir fleyler sürmüfl, sonra da
kafl›nt›m› als›n diye termostan buz ç›kar›p kafl›nan yerlerin üzerinde gezdirmiflti. Hapfl›r›k krizinden sonra oyun oynamaktan da
vazgeçmifltim. Asl›nda deyim yerindeyse sahiden de sobelenmifltim. Ebe beni yakalam›fl, bir daha da hiç b›rakmam›flt›. Bütün
çocuklu¤um, gençli¤im, üniversite y›llar›m hep kapal› mekânlarda d›flar›da nefleyle ak›p giden hayat› izleyerek geçti. ‹nsanlar bahar
gelince kabu¤undan ç›kar, çiçek gibi açarlar. Ben ise bahar uykusuna yatar›m. Köfle bucak kaçar›m a¤açlardan, çimenlerden. As›l
oyun bu hastal›ktan sonra bafllad› anlayaca¤›n›z. Hastal›k kovalad›, ben kaçt›m. Biliyor musunuz, bir daha hiç pikni¤e gidemedim.
Benim yüzümden kardefllerim de gidemediler. Bu kadar basit bir hastal›¤›n insan›n hayat›n›, kiflili¤ini bu denli etkilemesi ne kadar
trajik de¤il mi?

Hayat neden beni cezaland›rd›?
Hastanede yaflad›klar›m›z sayesinde pikni¤e gitti¤imiz o gün, çocuklu¤umla ilgili herkesin hat›rlad›¤› ve anlatt›¤› komik bir an›ya
dönüfltü. K›zar›kl›k, hapfl›r›k krizi derken bo¤az›mda içten içe felaket bir kafl›nt› bafllam›flt›. Bunun üzerine hastaneye gitmifltik. Bizim
çocuklu¤umuzda hastaneler korkutucu yerlerdi. Hastaneye gitmek yeme¤ini yemeyen, vaktinde uyumayan veya diflini f›rçalamayan
çocuklar›n i¤ne vurulmas› için doktor amcaya götürülerek cezaland›r›lmas› anlam›na geliyordu. Bu yüzden, bafl›ma korkunç fleyler
gelece¤i endiflesiyle arabada a¤lamaya bafllam›flt›m. Gitmek istemiyordum. Biliyordum, doktor amca i¤ne yapacakt›. Oysa ben kötü
bir fley yapmam›flt›m. Her zaman taba¤›mdaki yeme¤i bitirmifl, arkamdan lokmalar› a¤latmam›fl, yata¤a gitmeden oyuncaklar›m›
toplam›flt›m. Sokaktan gelince ellerimi, uyan›nca yüzümü y›kard›m. Ak›ll› bir çocuktum ben. ‹yi bir çocuktum… Gerçekten. ‹yi bir
çocuktum ben. O zaman neden? Neden ben? Neden çocuklu¤umdan beri hapsedilen ben oldum? O kadar çok yaramaz çocuk varken
hayat neden beni cezaland›rd›? Çiçekleri, a¤açlar›, do¤ay› bu kadar sevdi¤im halde, neden onlar beni hiç sevemedi?
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Hastaneye giderken yengem de bizimle gelmiflti. Kap›da “Hay›rd›r Sevinç Ebe, geçmifl olsun, senin bebe mi bu?” dedi birisi saç›m›
okflayarak. Derken h›zla bir kalabal›k topland› etraf›m›za. Arkadafllar›, yengemin pazar günü neden hastanede oldu¤unu merak
etmifllerdi. O ise bir taraftan arkadafllar›na olan› biteni gereksiz bir ayr›nt›yla özetliyor, di¤er taraftan beni daha fazla
kayg›land›rmamak için “Tabii can›m, yok bir fley, doktor teyzesi bir krem sürecek bir de pembe flurup verecek, hiçbir fleyi
kalmayacak k›z›m›n” diyordu. Ne doktor teyze hayalimde canland›rd›¤›m öcülere ne de hastane hapishaneye benziyordu. Yengem
hakl› ç›km›flt›. Doktor teyze reçeteye krem ve flurup yazm›flt›. O kadar rahatlam›flt›m ki, dilim çözülüvermifl “fiuruplar pembe de¤il
mi doktor teyze?” diye sormufltum. Odadaki herkesi gülümseten bu sorudan sonra o da bana flurubun pembe olmad›¤›n› ama tad›n›
çok be¤enece¤imi söylemiflti. Bir sonraki konuflmamda ise, beni kuca¤›na al›p öpecek ve birkaç kez yana¤›mdan okflayacakt›. Aileme
rahats›zl›¤›m›n çok önemli olmad›¤›n›, ancak tekrarlayabilece¤ini, dikkat etmeleri gerekti¤ini ve hastal›kla ilgili daha pek çok bilgiyi
s›ralay›p duruyordu. Bir ara ‘saman nezlesi’ dedi. O da ne demekti? Doktor teyze kalbimi k›rm›flt›. Tad› güzel de olsa, onun verdi¤i
flurubu içmeyecektim, zaten pembe bile de¤ildi. Bu duygularla “Ama ben inek de¤ilim ki” dedim. ‹nekler samanl›kta yaflard›… Bir
sürü saman yer ve sonra da süt verirlerdi. Kocaman doktor teyze olmufltu ama ineklerle çocuklar›n hastal›klar›n› kar›flt›r›yordu.
Hayvanlarla ilgili bildi¤im her fleyi s›ralamam, doktoru benim ‘saman nezlesi’ olamayaca¤›ma ikna edememiflti. ‘Saman nezlesi’
oldu¤umu kabullenmek zorunda kalm›flt›m. Bu samanl›kta otland›¤›m anlam›na gelmiyordu, yaflad›¤›m sorunun ad›yd› sadece.
Neyse ki, ben büyürken bu hastal›¤›n ismi de¤iflerek ‘bahar nezlesi’ne dönüfltü. Köylerden flehirlere göçün artmas› sayesinde
samanl›ktan çay›ra çimene geçifl yapt›k. Bu da benim gibi ayn› dertten flikayetçi olanlar›n ‘saman nezlesinden’ ‘bahar nezlesine’ terfi
etmesini sa¤lad›.
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Çocuklukta fluruplarla bafllayan tedaviler sayesinde s›k›nt›lar›m zaman içinde azald›. ‹laçlar›m› düzenli kulland›¤›m için “soka¤a nas›l
ç›kaca¤›m” korkusundan da kurtuldum. Pikni¤e gidemesem bile eve kapanmam gerekmiyor art›k. 

Bütün akrabalar›m Sevinç yengem gibi anlay›fll› ve sevecen de¤ildi. Yaflam›n kendi deneyimlerinden ibaret oldu¤unu düflünen baflka
akrabalar›m da vard› kuflkusuz. Alerjinin fl›mar›kl›k ve çocuksu bir kapris oldu¤unu iddia eden Nigar yengem vard› örne¤in. Bir
keresinde teyzemlere benim hastal›¤›mla ilgili maksad›n› fazlas›yla aflan bir konuflma yaparken yakalam›flt›m onu. Hiçbir fleyim
olmad›¤›n›, dikkat çekmek için numara yapt›¤›m›, edepsizlik etti¤imi söylüyordu. Bu konuflma da, teyzemlerin sessizce yengemi
dinlemeleri de bu hastal›kla birlikte yaflad›¤›m, beni derinden yaralayan olaylardan biridir. Yaflamda haks›zl›¤a u¤ramak kadar kötü
bir fley var m› acaba? Haks›zl›¤a u¤rayanlar› korumayanlara da, haks›zl›k yapanlar kadar çok öfkeliyim, asl›nda. Taraf tutmamak, taraf
tutmaktan beter bir haks›zl›¤a yol aç›yor bazen. Teyzemler hayat boyu böyle davranm›fllard›r. Kim güçlüyse onun yan›nda yer
alm›fllard›r. 

Çocuksan›z zaten zay›fs›n›z. Hastaysan›z yine öyle. E¤er hasta bir çocuksan›z iki kat daha zay›fs›n›z. ‹flte böyle zamanlarda insan iki
kat daha fazla korunma ihtiyac› duyuyor. Bunu yaflayam›yorsa da k›rg›nl›¤› hiç geçmiyor. Yengemin o konuflmas›n› duyunca kendimi
tutamay›p aral›k kap›dan içeriye girdim. “Neden böyle söylüyorsun yenge, ben fl›mar›k de¤ilim” dedim. O da beni kap› dinledi¤im
için azarlad›. Teyzemler hiç yorum yapmad›lar. Her zamanki gibi güçlüden yana oldular. O y›llar day›m›n zengin, yengemin de
sa¤l›kl› oldu¤u y›llard›. ‹flte böyle… Mesele hastal›k de¤il galiba. Hastal›k dedi¤iniz nedir ki? fiurubu var, ilac› var, derman› var.
Tedavi oluyorsun geçiyor. ‹yileflmeyen fleyler baflka; o haks›zl›¤a u¤ram›fll›k duygusu, o korunmam›fll›k, ezilmifllik duygusu hiç
geçmiyor. Yeri geldi birçok yara ç›kt› her yerimde. Yara da, ne yaras›? Demek ki insan unutuyor da, beden unutmuyor. Bu yara baflka
yara anlayaca¤›n›z. Hani derler ya; b›çak yaras› geçer de gönül yaras› geçmez.
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