
ZİYARET 

    Annem sabah giderken hergünün  aksine sıradan ev kıyafetlerimi değil de ‘saklı’daki  

elbiselerimden birini giydirmiş, anneanneme beni öyle bırakmıştı. Öğlen geldiğinde dedemle 

birlikte yemek yiyorduk.  

    Anneannem anneme, “Gel iki lokma da sen alıver,” dedi.  

    Annem, kaşığı tencereye daldıran anneannemi durdurmak ister gibi eliyle bir hareket yaptı, 

“Yok koyma,” dedi. “Zaten çayın yanında da bir şeyler yeriz, değil mi?” diye sordu. 

   “Yanımızda götürmek için poğaça yaptım. Az önce çıkardım fırından,” dedi anneannem.  

     Dedem yemeğin tabağında kalan kısmını parmaklarının arasında tuttuğu büyükçe bir parça 

ekmekle sıyırdı, ağzına attı. “İki tane de bana bırakın,” dedi.  

    Anneannem hafiften terslenerek, “Koydum, tezgâhın üstünde, tabakta,” dedi. 

    Annem bir şey arar gibi gözlerini odada gezdirdi. Anneanneme, “Sobayı ne zaman 

kaldıracaksınız?” diye sordu.  

    Dedem kendisine sorulmuş gibi cevap verdi, “Daha var. Akşamları serin oluyor, 

yakıyoruz,” dedi. 

    “Kaldırsaydık da badanaya girişseydim,” dedi anneannem. “Sonra sıcaklar bastırınca, zor 

olur,” dedi dedeme.  

     Dedem umursamadı, duymamış gibi oturduğu yerden gazetesine uzandı. Anneannem 

benim ve dedemin tabağını iç içe koydu. Annem başıyla tabakları içeri, mutfağa götürmemi 

işaret etti. 

    Anneannem, “Aptes alayım da çıkalım,” dedi. Odanın kapısından çıkarken masanın 

üstünde dedemle benden kalan ekmek kırıntılarını mutfak beziyle silen anneme, “Sen de o 

arada tabakları çalkalayıver,” dediğinde annemin yüzünden sıkkın bir ifade geçti.  

“Hadi çabuk olalım. Zaten daha çok uzamadı günler,” diyerek bir kere daha acele etmemiz 

gerektiğini söyledi. 

* 

 

    “Öğleyi orada kılarım,” dedi anneannem.  

    Annem dalgın dalgın, “Olur,” dedi.  

    Biliyorum, annem “Bir şeyin mi var?” diye anneannemin sormasını bekledi. Anneannem 

bir şey sormadı. 

     Bizim evden, yani anneannemin evinden gideceğimiz yer yürümekle yarım saatten fazla 

sürüyordu. Daha önce birkaç defa daha gitmiştik. Onlar da bize birkaç kere gelmişlerdi, belki 

daha fazla. Çok küçüktüm, uzun zaman geçti, hatırlamıyorum. 



     Ayfer Teyze, anneannemlerin uzaktan geliniydi, üvey yeğeninin hanımıydı.  Gelin 

olmasına karşın Ayfer Teyze sanki el olmaktan çok anneannemlerin kendi akrabası gibiydi. 

Annemle anneannemin konuşmalarından anladığıma göre Ayfer Teyze ameliyat olmuştu ve 

biz ona geçmiş olsun ziyaretine gidiyorduk. Yolda mandıraya uğradık, süt aldık. Parasını 

annem verdi.  

     Gece çok yağmur yağmıştı ve annem yine yağmasından endişeliydi. Annem anneanneme 

bir şey söylememişti ama ben bir şekilde  babamın yağmur yağacak olursa benim üşütme 

ihtimalimden ötürü o gün gitmemizi istemediğini biliyordum. Annemin bunu babamın 

gitmememiz için öne sürdüğü bir bahane olarak gördüğünden de emindim. İşte biraz da bu 

yüzden, babam gelmeden, vakitlice eve dönmemiz gerekiyordu. 

Bostanın oraya gelince taş döşeli yol bitti, çukurlarını bir önceki geceki yağmur suyunun 

doldurduğu toprak yol başladı.  

      Elim annemin elindeydi. Her adımımda ayakkabılarım biraz daha çamurla sıvanıyordu. 

Annemin kızacağını bildiğim için elimden geldiğince su birikintilerine basmamaya 

çalışıyordum. Bir tanesinin kenarına bastım, ayağım kaydı. Annem hızlıca kolumu 

çekmeseydi kıç üstü çamura  oturacaktım.  

     Annem, “Dikkatli yürü,” diyerek kolumu hırsla silkeledi.  

     Bostanın duvarı bittiğinde içimi tren yolundan geçecek olmanın heyecanı kapladı . Demek 

ki yolumuz az kalmıştı. 

    Tren yolundan sonra beş dakika daha yürüdük, yürümedik. Hafifçe bayır, çayırlık bir yerde 

birbirine yakın tek katlı, iki ev görüldüğünde artık yürümekten iyice yorulmuştum ve annem 

beni neredeyse kolumdan çekiştirerek sürüklüyordu. 

    “Yoruldu, çocuk,” dedi anneannem.  

     Annem, “Geldik,” dedi. “Uykusu da geldi galiba,” diyerek beni işaret etti.  

     “Gelmedi,” diyerek ititraz ettim. Annemi kızdıracağımı bilmeme rağmen elinden kurtulup 

koşmaya başladım. Islak çimenlerde altı çamurlu botlarım kaydı, kapaklanıp yere düştüm. 

Korkarak ayağa kalktığımda annemle anneannem bana yetişmişlerdi. Annem çamurlanmış 

ellerime baktı, anneannem annemin bana kızmasını önlemek istediğini belli eden bir sesle, 

“Boşver, üstüne bir şey olmamış, az ıslanmış. Varınca ellerini de yıkarız,” dedi.  

      Annem ensemden tutup ileri doğru itti beni. “Yürü,” dedi. 

* 

     Anneannemin demesine göre Ayfer Teyze gayet iyiydi, ayaklanmıştı.  

     “İyiyim,” dedi Ayfer Teyze. “Dikişler de alındı iki gün önce.”  

     “Dikişleri kim aldı?” diye sordu anneannem. “Sabahat mı?”  



     Ayfer Teyze, ‘evet,’ anlamında kafasını salladı. 

     Ayfer Teyze karnını tutup annemle anneannemin oturduğu sedirin karşındaki, üstünde 

yatak serili divanın ucuna oturdu. Uzanıp örtüyü çekti, oturduğu yerde katlamaya koyuldu. 

     “Ağrın çok mu?” diye sordu anneannem.  

      Ayfer Teyze kafasını yukarı kaldırdı, sonra sesizce, “Yok,” dedi. “Azaldı. Hele bugün 

daha iyiyim. Sadece oturup kalkarken hafiften sızlıyor.” Gözleri doldu. 

      Anneannem oturduğu yerden kalktı, Ayfer Teyze’nin yanına oturdu. Anneannem onun 

başını omzuna koyup bir eliyle yanağını okşadı. Öbür elinin içine bir elini almış sıkıyordu.        

Ayfer Teyze hıçkırarak ağlamaya başladı.  

     “Yapma kızım böyle,” dedi anneannem. “Ağlama.”  

      Ayfer Teyze sabahlığının köşesi delik cebinden kenarı kırmızı çerçeveli bir mendil 

çıkardı, burnunu sildi.  

      “Elimde değil teyze. Kimim kimsem yok buralarda. Annem kalksa gelse, onun başında 

kırk dert, nasıl gelsin? Hastaneden çıktığım gün, vicdansız iki çocukla beni bıraktı, gitti.  

Sabah sanki işi varmış gibi gidiyor, akşam yatma vakti dönüyor. Hadi kendimi bıraktım, 

çocuklarına da acımıyor,” dedi Ayfer Teyze. İçini çekti.  

     “Sahi, çocuklar nerde?” diye sordu annem. 

     “Sabahat aldı. İyi ki, o var. Çocukları öğlen yemeğine kendi evine götürdü. Gelir 

birazdan,” dedi.  

      “Bak iyi oldu Sabahat’ın yanına taşındığı. Bildik, tanıdık insan. Bizim sana faydamız 

yok,” dedi anneannem. “Maşallah, oldum olası pek beceriklidir bu Sabahat. Her iş elinden 

geliyor baksana. Sana da öğretsin nasıl iğne vurulur, üç beş kuruş da sen kazanırsın. Öyle eve 

gelip iğne yapacak insan kolay bulunmuyor. Hoş sen de elinden geleni yapıyorsun ya… Gece 

gündüz demeden nakış işliyorsun dışarıya. N’apıcan kızım, ben de bu yaşımda görür görmez 

gözümle ona buna dikiş dikip üç beş kuruşu mutfak harçlığı yapmaya çalışıyorum. Ben yatıp 

kalsam benim ardımda seninkinden fazla rezil olacak can var.”  

Anneannem anneme sen de bir şeyler söylesene der, gibi baktı.  

     “Doğru valla,” dedi annem. “Annem çok gelmek istedi ama ben işteyken kıza bakıyor, 

biliyorsun. Bir de babam var. Oldum olası huysuz, hayırsız. Onun da seninkinden kalır yeri 

yok. Hastalandıktan sonra kahveye pek gidip oyun oynamıyor ama bu sefer de bütün gün 

annemin başında.” 

      Ayfer Teyze dudağına iğreti bir gülüş kondurdu, “Neyse, artık daha iyiyim,” dedi. 

“Sokağa çıkabilsem, elimdeki işleri götürüp versem, bir iki kuruş girerdi cebimize,” dedi. 

      “İş yapabiliyor musun?” diye sordu annem. 



      “Hastaneye yatmadan, gece gündüz çalıştım, iki yemek takımı bitirdim. Birini verdim, 

parasını aldım, olduğunca hastane masrafı yaptım. Diğeri duruyor ama onun haberi yok. 

Parası çarçur olmasın diye onu teslim etmedim.. Hava soğuk giderse sobaya bir iki haftalık 

kömür alırım diye düşünmüştüm. Şükür iyi gidiyor havalar.” 

      “Aferin kızım,” dedi anneannem. “Sen yapacaksın artık. Onun bu saatten sonra faydası 

yok size.”  

       Annem sedirden kalktı, “Zararı da olmayaydı, iyiydi,” dedi.  

       Anneannem anneme, “Nereye?” diye sordu.  

       “Çay suyu koyayım,” dedi. “Hadi sen de vaktini iyice geçirmeden kalkıp namazını kıl, 

dönerken geçe kalmayalım.” 

        Anneannem beni işaret etti, “İçi geçiyor, yatır çocuğu,” dedi.  

Annem döndü, Sedirin duvar yastıklarından birini indirdi, başımı koydu, yüzümü duvara 

çevirdi. Bakındı, camın kenarındaki demir bacaklarının boyası dökülmüş, döşemesi 

köşelerden yıpranmış sandalyenin  arkalığına anneannemin bıraktığı hırkayı alıp üstüme örttü. 

Elimi duvardaki parlaklığa değdirdim, ıslaktı. 

* 

       Cam bardak içinde dönen çay kaşığının sesiyle uyandım. Burnum tıkanmıştı. İki kere 

çektim, bir açıldı ama diğeri hâlâ tıkalıydı.  

       Başım annennemin dizlerindeydi, annem ayak ucumdaydı. Divandaki yatak toplanmıştı. 

Üzerinde Ayfer Teyze’yle tanımadığım bir kadın oturuyordu. Sabahat bu olmalıydı. Benimle 

aynı yaşlarda bir kızla ondan daha küçük bir oğlan yerde bir makası elden ele geçirerek gazete 

kesiyorlardı.  

      “Uyandın mı?” diye sordu anneannem. Terlemiştim. Yüzüme yapışmış saçlarımı eliyle 

alnıma doğru çekti. 

        Yerdeki çocuklara baktım, “Çok mu uyudum?” diye sordum. 

        “Yok, yok azıcık uyudun,” dedi tanımadığım kadın. Oturduğu yerde sağa doğru eğildi, 

sağ ayağını altına aldı, eteğinin içinden anneanneminki gibi dizden lastikli iç çamaşırı 

göründü. Anneme döndü, “Maşallah, öğlen uykusu uyuması ne iyi,” dedi.  

         Ayfer Teyze Sabahat’a dönüp, “Çok sessizdir bu. Varla yok arası. Anası bıraksa bir 

döşeğin üstünde gıkı çıkmadan durur bütün gün,” dedi. Bana uzak bir şefkatle baktı.       

“Benimkiler de bana bir saat olsun nefes aldırsaydı ne iyi olurdu,” dedi. Artık ağlamıyordu.       

Geldiğimize göre sanki yüzü açılmıştı, yanakları pembeleşmişti. 

       Anneannem koltuk altımdan tuttu, kaldırıp oturttu beni. “Hadi sen de git onlarla oyna.”  



Kapının girişinde duvara dayalı masada anneannemin poğaça paketi açılmıştı. Yanında da bir 

tabakta kek duruyordu. “Acıktım,” dedim.  

      Sabahat elindeki tığı bıraktı, kalktı. Kalkmaya davranan annemi eliyle işaret ederek 

oturttu.  

       “Gel bakalım,” dedi. Beni kucağına aldı, sandalyeye oturttu, sandalyeyi göğsüm masanın 

kenarına değene kadar itti. “Acıkmışsındır tabii…” dedi. Az önce beni içine aldığı kolları 

tombul ve yumuşaktı. Üzerinde kahverengi çiçekli, kısa kollu bir elbise vardı. Kolları benim 

sevdiğim gibi omuzdan kabarık, büzgülüydü. İçerisi sıcak değildi ama onun kolları çıplaktı. 

Birazı siyah, sarı saçları kıvırık kıvırıktı. Hareket ettikçe hafiften genzimi yakan ucuz parfüm 

kokusu beni rahatlattı. Kenarı mavi çiçekli, beyaz bir melamin bir tabağa bir poğaça, bir de 

kek koydu. “Yeter mi?” siye sordu. Yeter anlamında kafa salladım. “Çay?” diye sordum. 

Bana çay vermeyecekler miydi? 

      “Ben veririm,” dedi annem, oturduğu yerden kalktı. Odadan çıktı.  

Kapının arkasında, yanmayan sobanın yanında, yerde oynayan kızla oğlan bir şeyler 

konuşuyorlardı. Kızın arkası bana dönüktü. Bir ara oğlan kızın elinden makası hızla çekti, 

bağıracak oldu. Kız oğlanın elinden makası aldı, oğlanı susturan bir bakış fırlattı.  

      “Ver bakayım onu bana,” dedi Sabahat. Çocuklara arkası dönüktü ama görmüştü. 

“Çocuklar makasla oynamaz.” “Siz de az uslu olsanız ya!” diyerek çocukları azarladığında bir 

an odada sessizlik oldu.  

        Kız omuzlarını kaldırıp indirdi. Oğlana vurmak için elini kaldırdı. Makası vermek için 

yan dönünce kulaklarındaki küpeleri gördüm. Halkanın ucunda küçük bir nazar boncuğu 

sallanıyordu, çok güzeldi. Oğlan kalktı, divanda oturan Ayfer Teyze’ye sokuldu. “Doğru 

söylüyor Sabahat Teyzen,” dedi Ayfer Teyze. 

        Annem yarım doldurulmuş çay bardağını önüme koyup sürahiden su ilave etti. Koluna 

vurup, kızın küpelerini gösterdim.  

       “Güzel, değil mi?” dedi annem.  

       “Ben de istiyorum,” dedim. 

        Anneannem Ayfer Teyze’ye “Ne zaman deldirdin Çiçek’in kulaklarını?” diye sordu. 

       “Maşşallahh… Ne güzel olmuş,” diye ekledi. 

       “Sabahat deldi,” dedi Ayfer Teyze. 

       “Sizinkinin de tam yaşı,” dedi Sabahat. “İki dakikalık iş, deliveririz,” dedi.  

      “Bilmem ki, durur mu? diye sordu annem. Duraladı. “Nasıl olur?” 

      “Eh tutacaksınız tabi…” dedi Sabahat. “İllâ ki bir gürültü patırtı koparıyorlar.” 

       Annem bana, “İstiyor musun gerçekten?” diye sordu. “Bak acıyacak ama…” 



       “Sen böyle dersen olmaz,” dedi anneannem. Annemi azarladı. “Del Sabahat,” dedi. 

       Sabahat, “Yorgan iğnesi nerede?” diye Ayfer Teyze’ye sordu. 

       Ayfer Teyze büfenin alt çekmecesini gösterdi. “Orada. Dikiş kutusunda. İki boy var. 

Hangisini istersen al.” 

* 

        Toprak yolun bitiminde yağmur çiselemeye başladı. Burnum akıyordu.  

        “Çekme burnunu sil,” diye kızdı annem bana. 

        “Bağırma çocuğa,” dedi anneannem. “Olacak o kadar, tabii canı yandı, ağlayacak. Bir de 

üstüne sen ne diye bağırıyorsun ki çocuğa!” 

        “Madem kulağı delinsin istiyor, ağlamamayı da bilecek,” dedi annem. 

        “Çocuk kızım bu. İster de, ağlar da. Daha beş yaşında.” 

        “Aslında iyi oldu. Aradan çıkıverdi kulak deldirme,” dedi annem. Uzanıp diğer elimi de 

o tuttu.  

        Anneannemin elinden elimi çektim, kulağıma götürdüm. Ucuna düğüm atılmış yorgan 

ipliğini yokladım.  

        “Ara ara parmağını tükürükleyip ipi çevir emi kızım?” dedi anneannem. 

        “Küpe?” diye sordum anneme. “Alacak mısın? Öyle boncuklusundan.”  

        “Sonra,” dedi annem. “Hele bir baban görsün yediğimiz haltı. Bakalım ne diyecek?” 

        “Ne desin? Elinize sağlık, der,” dedi anneannem.  

        “İnşallah,” dedi annem.  

         Yağmur birden hızlandı. İkindi ezanı okumaya başladı. 

       “Hadi hızlı yürü de ıslanmayalım. Yanımızda şemsiyemiz de yok,” dedi annem. 

Kolumdan hafifçe çekiştirdi. Anneannemin evinin sokağının köşesinden döndük. Dedem 

camda bizi bekliyordu. 

 

 


