
GÜLRU 
 
Üç gün önce Zerrin Abla “Tamamdır, sen artık hazırsın,” dedi. Anladım. İçimi hafif bir sevinç 
kaplarken, tüm vücudum ürperdi. Üç gündür ardı ardına kendime “Hazırım,” diyerek asıl 
şimdi kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Zerrin Abla’ya göre hazırdım ama ben nedense hiç 
öyle hissedemiyordum. 
Tereddüdümü fark eden Meryem sabah kahvaltıda yanıma sokuldu.  
“İki gündür öyle telaşlı görünüyorsun ki,” dedi. Bazı kelimeleri karıştırır, anlamından farklı 
yerde kullanırdı. 
“Şaşkın mı?” diye sordum.  
“Ondan işte,” dedi. “Merak etme geçecek. Bugün senin intihar günün olacak.” 
İçimden, ‘iftihar’ diye düzelttim.  
“Herkes senin ne kadar kısa zamanda kabul edildiğini konuşuyor,” dedi Meryem kendisine 
açık, çok açık çay koyarken.  
“Hiç dem koymuyorsun sen,” dedim. “Neredeyse sadece kaynar su içiyorsun.” 
“Sırf içim üşüdüğünden,”dedi. Pencere kenarını işaret etti. “Bak boş.” 
“Geliyorum, sen otur. Peynir sana da alayım mı?” diye sordum. 
“Yok, ben zeytin ekmek yiyeceğim. Param yok,” dedi. 
Benim param vardı. Yoktu da olmuştu. Zerrin Abla sayesinde.  
Yanına oturduğumda içine zeytin doldurduğu ekmeğin yarısını yemişti Meryem. 
“Akılsızlık etmeyeydim, ben de peynir alırdım,” dedi. “Tabii senin hiç uğraşmana gerek 
kalmadı, Zerrin Abla kendisi attı sana kancayı.” 
Kötü oldu içim. Ürperti yeniden dolaştı üzerimde. 
“Sence Zerrin Abla kötü biri mi?” diye fısıltıyla sordum. Etrafımızdaki masalarda kimse 
yoktu ama tam da şimdi bugün böyle bir kuşkuyu içimde taşıdığımı kimsenin duymasını, hele 
de bunun Zerrin Abla’nın kulağına gitmesini istemezdim. 
“Bilmem,” dedi. Parmaklarını birbirine geçirip çay bardağını iki eliyle sıkıca kavradı. “Kişiye 
göre değişir.”  
Bir parça ekmeğin üstüne peynir koyup üstüne bal akıttım.  
“Kimseye bilinen bir kötülüğü olmamıştır,” dedi Meryem dalgın dalgın.  
“Başka bir şey var senin aklında,” dedim. Ekmeği ağzıma attım. 
“İster istemez seni Melek’in yerine mi koyuyor diye başlarda çok düşünmüştüm.” 
“Melek de kim?” 
Meryem çayından son yudumu aldı, ‘boşver’ gibisinden elini salladı. 
“Takma sen bunları kafana. İki aya kalmaz eve alırlar seni, kurtulursun yurt köşelerinden,” 
dedi. 
“Ben de sana bunu soracaktım. Zerrin Abla neden eve geçmiyor?”  
Meryem güldü. Sol dudak kenarı yukarı doğru kıvrılırken yüzüne hınzır bir ifade geldi. 
“Senin gibiler için. Senin gibilere ablalık etmek için.” 
Kendimi bir av gibi hissettim. Zerrin Abla tarafından avlanmış bir av. 
“Dedim ya, takma bunları kafana. Şöyle düşün, demek ki senin de buna ihtiyacın varmış. Bu 
akşamdan sonra kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak. İnan, senin yerinde olmayı, Zerrin’e 
teslim olabilmiş olmayı ne çok isterdim. Hem aklım az geldiğinden hem de dışarısının 
izafiyetinden  bir türlü kendimi alamadığım için olmadı. Zaten bu saatten sonra da olmaz,” 
dedi.  
“Evet, dışarısı mı yoksa Zerrin Abla’nın verdikleri mi cazip, karar vermek güç,” dedim. 
“Ben senin yerinde olsam fazla soru sormaz, bu talih kuşunun keyfini çıkarırdım. Hayatın 
kurtuldu kızım. Olacakları ve elde edeceklerini hayal bile edemeyecek olduğunu 
göreceksin.Hadi ben kalktım. Derse yetişmem lazım. Bu sene okul bitti, bitti. Yoksa benim 



bir Zerrin Abla’m da yok bana sahip çıkacak, ayvayı yerim. Bir an evvel okulu bitirip iyi kötü 
bir iş bulmalıyım kendime,” dedi tepsisini toplarken. 
“Bırak ben toplarım,” dedim. Bıraktı tepsisini, gitti. 
Şimdi  yatağın kenarında oturup bekledim. Kızlar odaya bırakırken akşama kadar bol bol 
dinlenmemi söylemişlerdi ama ben öyle oturup kaldım. Keşke Zerrin Abla’nın yanına 
çıkabilseydim, belki o zaman içimdeki bu heyecan, bu kuşku yatışırdı. Galiba bununla kendim 
baş edeyim diye gidemiyorum Zerrin Abla’nın yanına. Bu da bir aşama muhakkak. 
İçimdeki bu kıpırtıyı bastırmalıyım artık. Anamdan, babamdan bile görmedim ben Zerrin 
Abla’dan gördüğüm iyiliği, yakınlığı. Kardeşim hastalandığında buradan yetti elleri kolları ta 
memleketin  öte ucuna. Yoksa sabi anamın babamın cahilliği yüzünden hastalıktan giderdi 
karda kışta. Zerrin Abla’mın sayesinde doktora götürüldü, ilacı alındı. 
Zerrin Ablama göre benim oralardan kendi çabamla çıkmam, okul kazanıp İstanbul’a gelmem 
bir mucizeden başka bir şey değilmiş. Kaderin bir mucizesi. Kaç yurt içinden bu yurda 
yerleştirilmem ve Zerrin Abla’yla karşılaşmamız hepsi kaderimde yazılıymış benim. Bense 
kaderim için çalışmışım sadece. Geçenlerde Zerrin Abla ‘Okul bitince de bizim dersliklerde 
öğrencilere ders verirsin üniversite sınavını kazansınlar diye. Herkes senin gibi akıllı olmuyor, 
yardıma ihtiyacı olanlara yardım edebileceklerimiz yardım etmekle yükümlüyüz,’dedi.  
Şöyle kenarına kıvrılayım yatağın. Dizlerimi de çekeyim karnıma. Anne karnındaki cenin 
misali.  
Hamamda tüm kirlerimden arınmış mıyımdım? Vücudum belki ama ruhumun arınması için 
daha çok uğraşmalıyım. Bana da bu konuda Zerrin Abla’m yol gösterecekti. Geriye dönüp 
baktığımda üç ay önce İstanbul’a ilk gelişimde ne cahil olduğumu görüyordum. Annem 
dindar bir kadındı, beş vakti namazını kılardı kılmasına ya pek bir şey bilmeden kılarmış 
meğer. Bana hiçbir şey öğretememiş dinim hakkında. Şükür okulda ezberletilen bir iki sureyi 
biliyordum da Zerrin Abla ilk sorduğunda neleri bildiğimi bir çırpıda okuyuvermiştim. Daha 
hala yolun başındayım ama en azından artık kendi kendime biraz biraz okumayı öğrendim. 
Zerrin Ablam aylardır her akşam çalıştırdı beni.  
Zerrin Ablamla okuma çalışmak güzel de ben daha çok sohbetlerini seviyorum onun. Öyle 
tatlı tatlı, öyle güzel anlatıyor ki meselleri. Bizi buralardan alıp götürüyor sesi. Kızlar ‘Asıl 
sen büyük evdeki sohbetleri görmelisin. Asıl kalbin orada büyük hocaları dinlerken huzur 
bulur,’ diyorlar. İşte bugün bir büyük hocayı dinleyebileceğim sonunda.  
Azıcık uyumuşum, içim geçmiş. Abdest tazelemem lazımdı. Saat de yaklaşmıştı. Birazdan 
kızlardan biri beni hazırlamaya gelecekti. Zerrin Abla hamamdan çıkarken, “Sen git şimdi 
dinlen. Akşam onca insanın karşısına ilk kez çıkacaksın, yorulursun. Kızlardan biri gelip seni 
hazırlar, bundan sonra nasıl başörtünü bağlayacaksın, pardesünün tertibi nasıl olacak 
gösterir,” demişti. 
Kış olduğundan ve daha sıcak su saati de gelmediğinden soğuk suyla abdest almak iyi geldi. 
Dirildim adeta. Üstümdeki uyuşukluk gitti. Abdestim tazeyken iki sayfa okumaya karar 
verdim. Akşamı alnımın akıyla çıkarmalıydım. her şeyi, aklımı kurcalayan her şeyi bir kenara 
bıraktım, Kur’an’ı elime aldım. Göğüs hizasında iki elimle alttan tutarak okumaya başladım. 
Artık eskisi gibi elimle takip etmeden okuyabiliyordum. Daha bir cüzü yeni bitirimiştim ki 
kapı açıldı. Gelen Rahime’ydi.  
“Bölmeseydin, bitirseydin,” dedi. 
“Bitirdim,” dedim. “İyi geldi, heyecanım yatıştı.” 
“Her zaman ferahlatır insanı,” dedi Rahime, tatlı tatlı gülümsedi. Kucağında katlanmış 
giysiler vardı. En üstte de şeffaf bir kutuda başları renkli plastik topuzlu toplu iğneler 
duruyordu. Rahime etrafına bakındı, giysileri benim yatağımın başucuna koydu.  
“İyi misin sen?” diye sordu Rahime. 
“İyiyim, neden sordun?”  



“Yanakların al al olmuşta ondan sordum.Ateşin filan olmasın. Ah ne talihsizlik olur bu akşam 
hastalanman,” dedi. Elini alnıma koydu.  
“İyiyim ben, hamamda kese fazla sürdüm herhalde yüzüme,” dedim. 
“Önce üstündekileri çıkar, entariyi giy. Dışarısı çok soğuk kar bastıracak diyorlar. Kalın 
külotlu çorap da getirdim sana.” 
Bizim oralar düştü aklıma ansızın. Çocukken köyün aylarca yolu kapanırdı. İnsanlar 
hastalandı mı, ölürlerdi çaresiz. Yaşardık ama yine de…Düşünmezdik karlı yolun ardında ne 
var diye.  
“Daldın?” 
“Bizim oraları düşündüm, sen kar deyince.” 
“Düşünme artık. Senin hayatın burada kurulacak.” Rahime arkasını döndü ben rahat 
giyineyim diye. 
“Sen eve geçiyormuşsun.” 
“Evet, şükür sıram geldi. Evdeki kızlardan biri erkeklerin evinden biriyle evlendi. O gidince 
yer açıldı bana da,” dedi. Toplu iğne kutusunu yatağın başucundaki komidinin üstüne koydu, 
eşarbı açıp silkeledi.  
“Hayırlı olsun.” 
“Darısı başına.”  
“İnşallah.” 
Rahime eşarbı kaldırıp cama, ışığa doğru tuttu.  
“Bazen nadir de olsa dokumada hata oluyor. İlk gününde olmasın bari.” “Giydin mi entarini?”  
“Evet.” 
Rahime bana döndü. Entarinin kuşağını kontrol etti. “Gel otur şöyle,” diyerek  komidinin 
diğer tarafındaki sandalyeyi işaret etti.  
“Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yüzün kara çıkmasın.” Rahime kısa bir dua okudu. Başımın 
üstünden üfledi. 
 “Önce arkadan sıkıca toplayacaksın saçını,” dedi. Arkama geçip lastik tokayla enseden at 
kuyruğu yaptığı saçımı kendi üzerine doladı. Kendi kafasından çektiği iki tel tokayla topuzu 
sabitledi. Pardesünün cebinden siyah boneyi çıkardı.  
“Arkadan iyice bağlamalısın ki oynamasın,” dedi Rahime. Boneyi bağlamak için kafamı 
eliyle hafifçe öne eğdirdi.  
“Titriyorsun,” dedi Rahime. 
“Öyle mi?” diye sordum. Titrediğimin farkında değildim. 
“Hepimiz aynı yoldan geçtik. Aynı titremeyi ben de yeniden hissetmeyi ne çok isterdim, bir 
bilsen.” 
Rahime pardesünün yanında, yatağın üzerinde büyük üçgen katlanmış eşarbı aldı, kafama 
koydu. Sağ eliyle sola, komidinin üzerindeki iğne kutusuna uzanmak istedi.  
“Tersinde kaldıi ben tutayım istersen,” dedim. 
“İyi olur,” dedi.  
İğne kutusunu aldım, kapağını açıp kafamın hizasında yukarı kaldırdım. 
“Biz sadece bone ve eşarp kullanırız örtünmek için. Örtünmek bizim için süs değil ibir 
ihityaçtır. Bazen bizden olan kızlar da etrafta görüp özenseler de örtünün özelliğini bozacak 
şeyleri yapmalarına izin vermeyiz. Hocalarımız kızlarımızın bir miktar makyaj yapmalarına 
izin verir ama aşırısını kimse mazur görmez.” 
Rahime iki iğne aldı, birini dudaklarının arasına sıkıştırdı. İlk iğnenin topuzu maviydi.Rahime 
eğildi, iğneyi çenemin altında eşarba tutturdu. Eşarbın solda serbest kenarını aldı, yukarı sağ 
omzuma doğru kaldırdı, ucunu kendi sütünde pile yapar gibi üç kere katladı, kulağımın üstüne 
iki iğne ile tuttururken iğnelerden biri derine gitti, canım yanınca irkildi.  
“Battı mı? Canın yandı mı?” diye sordu Rahime. 
“Yok,” dedim.  



“En zoru burası,” dedi Rahime. “Birbirimizi tanımak için bir işaret aslında.” 
Eşarbın sağ kenarını gösterip, “Bu ne olacak?” diye sordum.  
“Onu da sol tarafa alttan geçireceğiz ki boyun tam kapansın,” dedi.  
Son iğneyle eşarbı sol omzuma, entariye iğneledikten sonra, bir adım geri çekildi, “Tamam, 
oldu,” dedi Rahime. Ortaya çıkardığı işe beğenerek bakıyordu. “Hadi pardesünü giy. Ben de 
gidip eşyalarımı alayım,” dedi. Yanıma yaklaştı, omuzlarımdan kendine doğru çekti beni. 
Yanaklarımdan öpüp, kendine bastırdı. Çok içten bir şekilde “Kardeşim aramıza hoş geldin,” 
dedi.  
“Hoş bulduk,” dedim. Biraz utanmıştım. “Adımı söylemeyecek misin?” diye sordum. İçlerine 
aldıkları kızlara ortak kararla yeni bir isim verdiklerini biliyordum. 
“Senin adın Gülru,” dedi. “Bugün yeniden doğacaksın. Yeni adın hayırlı olsun kardeşim,” 
dedi, bir kere daha sıkıca sarıldı. 
Kapı açıldı, benimkiyle aynı desende bir eşarpla başını örtmüş olan Zerrin Abla içeri girdi.  
“Gülru hazır mısın?” diye sordu. Dudaklarında şefkatli bir tebessüm vardı. 
 


